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ÚVOD
Účel zpracování rozvojového dokumentu obce
Strategie rozvoje obce Jeseník nad Odrou 2015 - 2024 1 doplňuje a aktualizuje původní Akční plán obce
Jeseník nad Odrou, který byl cílen na léta 2007 až 2013 a Program obnovy obce Jeseník nad Odrou
na léta 2012 – 2015. Strategie je připravována jako opora představitelům obce při rozhodování
o rozvojových záměrech, ale zároveň je určena i široké veřejnosti ke zvýšení povědomí o obci.
Kvalitně zpracovaná a následně realizovaná strategie je základním kamenem k trvale udržitelnému
rozvoji obce. Dokument je současným obrazem obce v kontrastu s obrazem v budoucnosti, kam by obec
díky rozvojovým záměrům mohla dospět.
Účelem strategie je na jedné straně analýza současného stavu, vývojových trendů a rozvojového
potenciálu obce. Na straně druhé se strategie snaží o identifikaci prioritních oblastí a poskytnutí
co nejširšího spektra nápadů k rozvoji obce. Na základě analýzy problematických otázek, komunikace
se zástupci obce, občany, zájmovými sdruženími i místními podnikatelskými subjekty a expertním
posouzením situace jsou nalezeny jednotlivé možnosti řešení v konkrétních záměrech, na které je třeba
vyčlenit volné finanční prostředky v rozpočtu obce, případně využít vhodných dotačních programů.
Důsledná příprava záměrů v návaznosti na analýzu situace a trendů v obci přispívá k maximalizaci
pravděpodobnosti získání finančních prostředků z dotačních zdrojů a k udržitelnému rozvoji obce.
Základní členění strategie obce
 Analytická část - Profil obce (podrobné analýzy historického vývoje, současnosti a trendů
jednotlivých oblastí života a infrastruktury obce)
 Strategická část - SWOT analýza (souhrnné i dílčí posouzení silných stránek a slabin, příležitostí
a ohrožení), Strategický plán rozvoje (strategická vize a dlouhodobé cíle rozvoje obce, konkrétní
opatření)
Východiska pro zpracování Strategie rozvoje obce Jeseník nad Odrou
Strategie byla zpracována v roce 2015. V březnu 2015 proběhlo podrobné dotazníkové šetření mezi
obyvateli obce. Dotazník byl distribuován do domácností (rozdáno bylo přibližně 700 dotazníků).
Návratnost byla 16 % (úplně vyplněno bylo 112 dotazníků, z toho 19 dotazníků bylo vyplněno
elektronicky). Veřejná projednávání a vytvoření seznamu problematických okruhů a záměrů
za jednotlivé místní části proběhla na jaře roku 2013. Dále byl osloven vzorek zaměstnavatelů
působících v obci, u kterých byla zjišťována skladba zaměstnanců z hlediska bydliště, s cílem zjistit kolik
obyvatel Jeseníku nad Odrou pracuje přímo v obci. SWOT analýzy jednotlivých místních částí byly
zpracovány ve spolupráci s osadními výbory, které rovněž definovaly prioritní záměry za jednotlivé
místní části. Pro zpracování strategie byla zvolena expertní pracovní skupina složená z externího
zpracovatele, zástupců obce a odborné veřejnosti.
Soulad se strategickými dokumenty
Strategie byla zpracována v souladu se základními prioritními oblastmi směřování regionální
politiky ČR, Moravskoslezského kraje a v souladu s územně plánovacími dokumenty.
Základní strategické dokumenty, o které se Strategie opírá: Strategie MAS Poodří, Strategie Regionu
Poodří, Strategie Mikroregionu Odersko, Integrovaný regionální operační program, Strategie rozvoje
Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020.
1

Dle metodiky Ministerstva pro místní rozvoj lze používat rovněž pojem Program rozvoje obce. Název
Strategie byl zvolen jako vhodnější s ohledem na střednědobý horizont realizace.
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PROFIL OBCE
Kapitola Profil obce obsahuje základní informace o obci Jeseník nad Odrou a sociálněekonomickou analýzu minulého a současného stavu obce. Zjištěné informace jsou
základem pro zhodnocení předpokládaných trendů v oblasti rozvoje bydlení, školství,
služeb, cestovního ruchu, podnikání atd. v rámci komplexního rozvoje obce. Závěry
jednotlivých kapitol shrnují hlavní přednosti a rozvojové problémy obce.
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PROFIL OBCE
1 POPIS OBCE
1.1

Charakteristika obce

Jeseník nad Odrou je tvořen pěti místními částmi - Blahutovice, Hrabětice, Hůrka, Jeseník nad Odrou
a Polouvsí. Katastr obce se rozkládá v jihozápadní části Chráněné krajinné oblasti Poodří. Obcí prochází
významný železniční koridor vedoucí z Bohumína do Přerova (se zastávkou v obci).
Tab. 1.1.1 – Základní údaje o obci Jeseník nad Odrou
Kraj
Okres
Obec s rozšířenou působností
Mikroregion/Region/MAS
2

Rozloha katastru obce (v km )
Nadmořská výška
Zeměpisné souřadnice

Znak obce, vlajka

Obecní úřad

Ocenění v soutěži Vesnice roku

Územní plán
Počet obyvatel
Nezaměstnanost
Dopravní spojení

Vybavenost obce
Školy a sociální zařízení

Zajímavosti obce

Zájmová sdružení

Moravskoslezský
Nový Jičín
Nový Jičín
Odersko/Poodří/Poodří
28,93
264 m n.m. (průměr)
49o 36´48“ N 17o 54´22“ E
Symbol růže se váže k Panně
Marii Nanebevzaté, již je
zasvěcen místní kostel. Čtyři
zelené lístky, symbolizující čtyři
integrované obce. Modrá vlnovka
symbolizuje řeku Odru.
adresa:
742 33 Jeseník nad Odrou 256
starosta:
Mgr. Tomáš Machýček
tel.:
+420 558 846 933
e-mail:
obec@jeseniknadodrou.cz
web. stránky:
http://www.jeseniknadodrou.cz
2014 – Evropská cena obnovy venkova za celistvý, udržitelný a mottu soutěže
odpovídající rozvoj výjimečné kvality
2013 – titul „Vesnice roku 2013“ (vítěz celorepublikového kola)
2013 – titul „Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2013“
2012 - modrá stuha za společenský život
2009 - zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí
Ano, z roku 2013
1956 obyvatel (údaj k 1. 1. 2015, zdroj: statistická data obce)
podíl nezaměstnaných osob 5,7 % (údaj k 31. 6. 2015, zdroj: www.uradprace.cz)
vlak, autobus
délka místních komunikací – 55,5 km, délka chodníků – 5,4 km; vodovod, plynovod,
splašková kanalizace vč. ČOV (v místní části Jeseník n. O.), obecní rozhlas, knihovna
(4x), internetové a mobilní pokrytí; praktický lékař, stomatolog, fotbalové hřiště (6x),
tělocvična, asfaltová hřiště (4x), tenisové kurty, hřbitov, železniční zastávka, sběrný
dvůr, hasičská zbrojnice, pošta, obchod (6x), restaurace (6x)
MŠ (2 pracoviště), ZŠ - první stupeň (1. - 5. ročník)
registrované kulturní památky: v Jeseníku nad Odrou - Zámek s areálem parku, Kostel
Nanebevzetí Panny Marie, Krucifix u kostela, Socha sv. Jana Nepomuckého, v Hůrce Kaple sv. Anny.
další zajímavosti: Přírodní památka Meandry Staré Odry, Naučná stezka krajem
povodní, Bývalý klášter a Františkova cesta, Pramen Jesenické kyselky.
V obci působí 16 oficiálních občanských sdružení a spolků a dalších 7 neformálních.
Zdroj: ČSÚ, údaje OÚ
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1.2

Geografická poloha

Obec Jeseník nad Odrou leží v jihozápadní části Moravskoslezského kraje v oblasti Moravské Brány.
Od okresního města Nový Jičín leží 11 km západním směrem. Od Ostravy je obec vzdálena 50 km
směrem jihozápadním. Polouvsím a Jeseníkem nad Odrou protéká říčka Luha, která nedaleko
západního okraje obce ústí do řeky Odry. Místní částí Hůrka protéká Horecký potok. Průměrná
nadmořská výška je 264 metrů, kdy nejnižší bod je ve 200 m n.m. – soutok říčky Luhy a řeky Odry
a nejvyšší 380 m n.m. – vrch Hůrka. Obec na západě hraničí s Olomouckým krajem.
Mapa 1 - Umístění obce v rámci kraje

Mapa 2 – Lokalizace obce v rámci regionu

(Zdroj:http://www.ostrava-moravskoslezsky-kraj.cz)

(Zdroj: OÚ)

Mapa 3 - Sousední obce, místní části
(Zdroj: Machovský mapy s.r.o.)

Obec sousedí na východě s Bernarticemi
nad Odrou, na jihu se Starým Jičínem,
západní hranici sdílí s Polomí a Bělotínem
a severní s obcí Vražné a Mankovice.

1.3

Místní části

Dnešní Jeseník nad Odrou zahrnuje celkem pět vesnic, které se postupně spojily - v roce 1957
se k Jeseníku nad Odrou připojily Hrabětice, v roce 1975 Polouvsí a v roce 1976 vesnice Blahutovice
a Hůrka. K místní části Jeseníku nad Odrou patří ještě osada Dolní mlýn. Místní části se od sebe liší
nejen umístěním a velikostí, ale i rozdílnou historií. Některé byly tradičně německé, jiné ryze české,
některé typicky zemědělské, v jiných byl vysoký podíl řemeslné či později průmyslové výroby.
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Tab. 1.3.1 – Základní údaje o místních částech
Parametr

Blahutovice

Hrabětice

Hůrka

Jeseník n. O.

Polouvsí

Počet obyvatel
(k 1. 1. 2015, statistické
údaje OÚ)

184

58

353

1135

224

Výměra (km2)

5,3

4,37

4,4

10,7

4,16

Průměrná nadmořská
výška (m n. m.)

285

270

328

První písemná zmínka

1499

1772

1383

260
1383

1412

Zdroj: OÚ, zpracování vlastní

JESENÍK NAD ODROU

Jeseník nad Odrou leží 11 km západně od Nového Jičína na březích říčky Luhy vlévající se na katastru
obce do Odry. Obecní pečetidlo z roku 1768 neslo obraz růže s velikým květem vyplňujícím celé pečetní
pole. Ve starších pramenech se objevuje také pečetidlo s hráběmi, kosou a cepem.

BLAHUTOVICE

Blahutovice leží na západním svahu Blahutovického kopce při silnici z Jeseníku nad Odrou do Dubu.
Na části katastru se rozkládá Hrabětický les. Od roku 1850 byly samostatnou obcí až do roku 1976,
kdy byly připojeny k Jeseníku nad Odrou. Na pečetidle z roku 1766 byl zobrazen pohled na naznačené
polnosti a dva vesnické domky, nad nimiž se vznášejí tři ptáci.

HRABĚTICE

Hrabětice se nacházejí asi 1 km od Jeseníku nad Odrou jihozápadním směrem ve zvlněném terénu
u silnice z Jeseníku nad Odrou do Bělotína. Velkou část katastru pokrývá tzv. Hrabětický les, který je
dodnes přírodní rezervací vzácné květeny. Od roku 1850 byly samostatnou obcí až do roku 1957,
kdy se staly součástí Jeseníku nad Odrou. Na obecní pečeti byla zobrazena heraldická hraběcí koruna
o devíti výběžcích s perlami.
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HŮRKA

Hůrka leží pod kopcem Hůrkou (382 m.n.m.) asi 2 km jihovýchodně od Jeseníku nad Odrou po stranách
silnice spojující Starý Jičín s Jeseníkem. Na části území se prostírají lesní porosty. Obcí protéká Horecký
potok (dále po toku pod názvem Teplá). Od roku 1850 byla Hůrka samostatnou obcí, v roce 1976 byla
připojena k Jeseníku nad Odrou. Na pečetidle z r. 1749 je zobrazen býk stojící na pahorku se třemi
hvězdami.

POLOUVSÍ

Vesnička lemuje údolí říčky Luhy asi 1,5 km jižně od Jeseníku nad Odrou při hlavní železniční trati
Přerov - Bohumín. Od roku 1850 bylo Polouvsí samostatnou obcí až do roku 1975, kdy integrovalo
k Jeseníku nad Odrou. Obecní pečetidlo bylo pořízeno v roce 1766, byl na něm zobrazen listnatý strom
provázený po obou stranách domkem s dveřmi a dvěma okny.

1.4

Historický vývoj

V této kapitole je popsán historický vývoj jednotlivých místních částí, který probíhal odděleně až do 70.
let 20. století. Od roku 1976 můžeme sledovat společný vývoj a vzájemné působení pěti sloučených obcí
pod jednu obec Jeseník nad Odrou. Níže jsou rovněž popsány dva základní rysy (historický a přírodní)
vzájemného soužití místních obyvatel.
Česko-německé soužití obyvatel obce - Zvláštním a mimořádným rysem regionu je zkušenost
s mnohaletým a bezprostředním sousedstvím dvou národností – české a německé. Místní části Jeseník
nad Odrou, Polouvsí a Blahutovice (původně pravděpodobně slovanské obce) byly po válečných
událostech v minulých staletích, kdy došlo k výraznému úbytku obyvatel, znovu kolonizovány
německými kolonizátory. Ve zmíněných obcích nabyla převahy německá národnost. V případě Jeseníku
nad Odrou (tehdy Deutsch Jassnik) německé obyvatelstvo pak zvelebovalo tuto krajinu po více než šest
století, v Blahutovicích (Blattendorf) a Polouvsí (Halbendorf) prokazatelně více než tři staletí.
V Hraběticích (Grafendorf), které vznikly až v roce 1777, více než stopadesát let. Naproti tomu obec
Hůrka si po celou dobu existence – to je více než šest století – zachovala svůj ryze český charakter.
Vzájemné soužití se začalo radikalizovat po vzniku první republiky v roce 1918, kdy část německé
populace nepřijala nově vzniklou republiku za vlastní. Tragické válečné události vyústily po roce 1946
k vyhnání všech německých obyvatel z regionu. Na místa německých obyvatel přicházeli noví obyvatelé
z jiných částí českých zemí (zde především z Valašska). Tito však nemohli a většinou ani neměli zájem
navázat na dřívější tradice, kulturu i duchovní rozměr a dřívější způsob hospodaření.
Po sametové revoluci v roce 1989 si stále více lidí v obci začalo uvědomovat, že historie bývalých
německých částí nynější obce Jeseník nad Odrou nezačíná v roce 1946. Že je nutné obnovit historickou
paměť obce, a to je možné jen s pomocí lidí, kteří v našem regionu žili i před tímto datem, s německými
rodáky. Vedení obce se pravidelně zúčastňuje společných setkání našich bývalých občanů v Německu.
V roce 2002 byl realizován a za velké účasti bývalých občanů Jeseníku nad Odrou v Německu
požehnán pomník smíření na místním hřbitově a opravena kaple v Blahutovicích, dalším společným

strana 12

Strategie rozvoje obce

Obec Jeseník nad Odrou

projektem bylo vybudování meditativní tzv. Františkovy cesty. V letech 2005 a 2008 proběhla další velká
společná setkání.
Novodobým fenoménem obce se stal živel – voda – který výrazně ovlivnil vzhled obce i život místních
obyvatel. Do vývoje obce silně zasáhl v roce 1997, kdy byla nejen obec, ale celá Morava postižena
povodní, která napáchala značné škody. Výrazněji do života místních obyvatel však zasáhla povodeň
z června 2009. Jednalo se o tzv. bleskovou povodeň, která během dvou hodin vzala pět lidských životů
a napáchala škody za více než 320 mil. Kč. Tyto tragické události přinesly velkou vlnu solidarity,
vzájemné pomoci a spolupráce občanů, výraznou změnu v myšlení. Společnými silami se podařilo
nastartovat proces v rámci odstraňování povodňových škod a nový směr vývoje obce. I přes to, že bylo
zdemolováno 23 domů s 31 bytovými jednotkami, podařilo se okamžitou výstavbou nových domů
na bezpečném místě zabránit vystěhování výrazné části místních obyvatel. Jeseník nad Odrou
se z hlediska lidských ztrát stal nejvíce postiženým místem České republiky při těchto záplavách.
JESENÍK NAD ODROU
Jeseník nad Odrou2 byl založen pravděpodobně na konci 12. století při osídlování území kolem města
Hranice na Moravě (v tzv. "moravské kolonizaci", území obdržel benediktinský klášter v Rajhradě). V roce
1201 byl tento kraj věnován klášteru Hradisko u Olomouce. Ve 14. století patřila osada (spolu se vsí
Hůrka) ke starojickému panství pánů z Kravař. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1383 jako
součást starojického panství.
K prvému proniknutí německého vlivu došlo již ve 13. a 14. století, kdy byl vylidněný kraj po vpádu
Tatarů a Kumánů znovu kolonizován. (Jméno obce se v tomto období vyskytuje již ve dvojím znění:
Jasenice i Jessenyk.) V 15. století byla ves součástí Opavska, ale od 16. století patřila opět k Moravě
k fulneckému a starojičínskému panství pánů ze Žerotína.
Jeseník patřil k největším venkovským sídlům v kraji, v roce 1516 zde bylo již 42 usedlostí. První
záznamy o počtu usedlíků pocházejí z roku 1595 - 58 obyvatel z toho 5 Čechů. Roku 1667 bylo
zaznamenáno, že v Jeseníku bylo 18 velkých sedláků, 14 polosedláků a 21 malosedláků nebo
chalupníků.
Během 1. světové války bylo na frontě téměr 200 mužů z obce, z toho 28 padlo, 7 bylo nezvěstných. Léta
1916 - 1918 byla poznamenána nedostatkem potravin.
Vyhlášení ČSR dne 28.10.1918 bylo německým obyvatelstvem přijato lhostejně. Oddechla si však česká
utlačovaná menšina, odpadl z části hospodářský tlak německé buržoasie. Český živel sílil. V roce 1910
byli z 1212 obyvatel hlášeni 4 Češi, v roce 1920 z 1147 obyvatel – již 79 Čechů, v roce 1930 z 1118
obyvatel - 104 Češi. Velký kus uvědomovací práce mezi Čechy vykonala odbočka Národní jednoty.
Obyvatelstvo se živilo zemědělstvím, zejména chovem dobytka. Kromě zemědělství nacházeli lidé obživu
v parním mlýně s vlastní elektrárnou a dalších živnostech, uměleckém stolařství, sladovně, octárně
a továrně na likéry.
Bouřlivé dějiny obce odstartoval rok 1938, kdy došlo k 10.10. obsazení obce německým vojskem. Obec
byla osvobozena Sovětskou armádou večer dne 5.5.1945 bez bojů. Většina německého obyvatelstva
evakuovala několik dnů předtím. Po kapitulaci německé armády 9.5.1945 se vracelo obyvatelstvo zpět
do obce postupně z oblasti Českomoravské vysočiny. Dekrety prezidenta republiky z roku 1945 byl
majetek Němců a kolaborantů zkonfiskován. Osídlování obce českým obyvatelstvem probíhalo
od května do srpna roku 1945. Noví osadníci přišli většinou z Valašska. K 31.12.1945 bylo v obci 651
2

Vývoj názvu:

Yessennicie (potok, říčka – název používaný přibližně do 13. stol.),
Jasenice, Jessenyk Theutonicalis (do 14. stol.)
Gessnyk nemeczky, Jaswenik (15. stol.)
Jasenice (do r. 1926)
Německý Jeseník - Deutsch Jassnik (od r. 1926)
Nový Jeseník (1945)
Jeseník (od 1946)
Jeseník nad Odrou (od 1.7.1947)
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Čechů a 828 Němců. Odsun Němců byl proveden ve 3 transportech v červenci až říjnu 1946, takže počet
obyvatel obce k 31.12.1946 činil 917 Čechů a 3 Němci.
Největším podnikem v obci byl parní mlýn s pekárnou, patřící od r. 1692 rodině Tillů. Z malého vodního
mlýna, ležícího 1,5 km severně od obce vyrostl od počátku 19. století do konce 1. světové války dobře
zařízený a prosperující podnik. V r. 1838 byla zavedena jako první v Rakousku moderní francouzská
mlýnská souprava, dále parní stroj (1846), zřízeno bylo také pekařství (1844), pekařská pec na uhlí
(1868), vlastní elektrárna s vodní turbínou (1884). Podnik byl od roku 1872 spojen vlastní elektrickou
vlečkou s nádražím v Suchdole n.0.. Mlýn v roce 1982 vyhořel.
Po roce 1948 většina původních drobných živností zanikla a zemědělská výroba byla kolektivizována
vznikem JZD v roce 1952 (v 70. letech došlo k připojení JZD Blahutovice, Hůrka, Hynčice, Polouvsí,
Vražné a Bernartice nad Odrou). JZD Jesenicko se sídlem v Jeseníku nad Odrou patřilo v 70. letech
20. století k největším a nejmodernějším v okrese. Zabývalo se vedle živočišné výroby i pěstováním
travních semen a přidruženou výrobou filtrů do vzduchotechniky.
Hasičský sbor je v obci od roku 1880, četnická stanice zde byla přeložena ze Starojické Lhoty v roce
1910. Stejnosměrným elektrickým proudem byla obec zásobována od roku 1904 z Jesenického mlýna.
Počátkem roku 1935 byla tamní výroba elektrického proudu omezena a obec se napojila na veřejnou
elektrickou síť se střídavým proudem. Pošta byla zřízena r. 1869. Telegrafická služba byla zavedena
od r. 1902. Telefonní ústřednu má obec od r. 1910 (3 účastníci), automatická ústředna funguje
od r. 1952.
V roce 1775 převzal Leopold Scheuer od panství do nájmu panskou pálenici. Roku 1813 odkoupil právo
pálení i dům č.p. 85. Od roku 1829 byl podnik zaregistrován jako likérka a octárna. Získala si jméno
hlavně svou "Jesenickou hořkou".
Panský pivovar byl v provozu do r. 1896. Po jeho zrušení byl v roce 1900 přestavěn na sladovnu.
I ta byla v r. 1927 zrušena. Dnes zůstaly jen původní sklepy.

BLAHUTOVICE
Ves se poprvé připomíná roku 1499, jako Blahustowicze, kdy byly součástí hranického panství.
Po třicetileté válce se obec vylidnila a poněmčila (něm. Blattendorf). Hlavním způsobem obživy bylo
zemědělství, chov dobytka. Od roku 1905 byla v obci cementárna a pila. Na potocích stávaly dva mlýny.
Zajímavostí obce byl nález zbytků prehistorického osídlení (ohniště, nástroje) na poli západně od vsi,
sídliště zemědělského podunajského lidu (uloženo v muzeu v Novém Jičíně a Brně).

HRABĚTICE
Hrabětice byly založeny v roce 1776 dvanácti německými rodinami, které přišly z okolních vesnic
na výzvu majitele hranického panství (z rodu Ditrichštějnů), kde v prostoru chátrajícího blahutovického
panského dvora založily novou vesnici. Podle manželky majitele byly nazvány Grafen Dorfel později
Grafendorf, česky Hrabětice. Obec byla patrně nejmenší obcí novojičínského okresu.

HŮRKA
První písemná zmínka o obci je z roku 1383 (název Horka). Od 15. stol. patřila ke starojickému panství.
Typická zemědělská vesnička si po celou dobu své existence uchovala český charakter. Po Mnichovu
1938 připadla Hůrka do zabraného sudetského území, přestože byla výhradně českou obcí, v níž nežila
ani jedna německá rodina. Po druhé světové válce byly na katastru obce vybudovány sběrné studny
a později čerpací stanice Severomoravských vodovodů a kanalizací.
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POLOUVSÍ
Ves se poprvé uvádí v pramenech roku 1412 jako Polowssye, patřila k hranickému panství. V 15. století
byla spolu se vsí Dub zapsána do olomouckých desk zemských jako samostatný rytířský statek. V této
době byla patrně v Polouvsí tvrz, která chránila cestu z Pobečví do Poodří. Obyvatelstvo bylo od konce
17. století německé, živilo se zemědělstvím, ovocnářstvím a pěstováním zeleniny. Ve vsi byl mlýn
a později i pila. Po druhé světové válce došlo k odsunu německého obyvatelstva a znovuosídlení
přistěhovalci převážně z Valašska.

1.5

Účast obce ve sdruženích

Obec Jeseník nad Odrou je aktivním členem dvou národních organizací - Svazu měst a obcí České
republiky3 (www.smocr.cz) a Spolku pro obnovu venkova České republiky (www.spov.org).
Organizace zastupují obce při jednáních o dalším rozvoji venkova v rámci přípravy nebo změn zákonů,
alokaci finančních prostředků obdržených z evropských fondů, poskytují rovněž právní poradenství
a další služby.
Dále je obec členem regionálních sdružení Regionu Poodří (www.regionpoodri.cz, vznikl v roce
1999, tvoří jej 21 obcí) a Mikroregionu Odersko (vznikl v roce 2001 a tvoří jej 10 obcí). Hlavním cílem
těchto sdružení je komplexní a vyvážený rozvoj daného území. Jedná se například o rozvoj malého
a středního podnikání, řešení nezaměstnanosti, zajištění dopravní obslužnosti, vzájemná spolupráce
obcí, prezentace regionu navenek, ochrana životního prostředí, rozvoj kulturních hodnot, spolkového
života, rozvoj cestovního ruchu, propagace svazku a jeho zájmového území, mezinárodní spolupráce,
apod.
Obec je rovněž začleněna do Místní akční skupiny Regionu Poodří – (www.mas.regionpoodri.cz,
společně s Tělovýchovnou jednotou Slavoj Jeseník nad Odrou, Občanským sdružením Bayerův odkaz
a Českým svazem ochránců přírody Jeseník nad Odrou). Jde o společenství občanů, neziskových
organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy, kteří spolupracují na rozvoji venkova,
zemědělství a při získávání finanční podpory z Evropské unie a z národních programů pro svůj region.
V rámci propagace oblasti je obec také součástí Destinačního managementu Turistické oblasti
Poodří - Moravské Kravařsko.
Úzká spolupráce byla navázána se slovenskou obcí Trebostovo, převážně na sportovní úrovni.
Na základě partnerské smlouvy byl uskutečněn projekt – výstavba rozhledny v Trebostovu.
Tab. 1.5.1 - Roční členské poplatky placené obcí Jeseník nad Odrou jednotlivým organizacím
Organizace/Subjekt
Roční výše
příspěvku

Mikroregion
Odersko

Mikroregion
Poodří

Svaz měst a
obcí ČR

38 520 Kč
48 150 Kč
5 666,80 Kč
(20 Kč/ob.)
(25 Kč/ob.
Zdroj: Údaje OÚ za rok 2014, zpracování vlastní

Spolek pro obnovu
venkova ČR
2 000,00 Kč

3

V současné době Svaz sdružuje téměř dva tisíce šest set měst a obcí a hájí tak zájmy víc než osmi milionů
obyvatel ČR.
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Popis obce - klíčové závěry:


Umístění obce při hranici s Olomouckým krajem.



Malebnost okolní krajiny.



Potenciál pěti místních částí – vnitřní soudržnost jednotlivých částí, ale zároveň působení v rámci
celku.



Odlišný vliv německé a poválečné historie místních částí obce (z tohoto vývoje vybočuje Hůrka, která
byla historicky vždy obydlena českým obyvatelstvem).



Zkušenost s povodněmi.



Možnost využití členství ve sdruženích obcí.
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2 OBYVATELSTVO A BYDLENÍ
Podkladová data pro kapitolu Obyvatelstvo a bydlení jsou čerpána především ze zdrojů Českého
statistického úřadu (dále jen ČSÚ) a dat poskytnutých obecním úřadem Jeseník nad Odrou (jedná
se především o údaje za jednotlivé místní části). Základním zdrojem statistických dat byla Sčítání lidu,
domů a bytů (dále jen SLDB) realizovaná celostátně v letech 2001 a 2011.
Počet a struktura obyvatel obce je ovlivněna řadou historických faktorů (např. historický vývoj obce,
podmínky pro rozvoj bydlení, stárnutí obyvatel, problémy s transformací průmyslových a zemědělských
podniků v regionu i samotné obci). Za nejvýznamnější faktor ovlivňující vývoj počtu obyvatel obce
(přímo její prosperitu) je obvykle považována nabídka pracovních příležitostí v obci a regionu a také
zájem o bydlení na venkově. Z ostatních faktorů je to především vybavenost sídla, dopravní dostupnost,
celkové prostředí obce včetně kvality životního prostředí, sociální soudržnost rodin, příp. nabídka
volnočasových zařízení.
V obci Jeseník nad Odrou se na jeho demografickém vývoji projevuje především poloha na okraji CHKO
Poodří, v zemědělské krajině s blízkými městy Nový Jičín a Odry, v dopravně intenzivně využívaném
území. Omezujícím faktorem je vysoká úroveň nezaměstnanosti v širší oblasti (Ostravsko) a dále v elikost
jednotlivých sídel ovlivňující rozsah vybavenosti a obslužných funkcí.
Vybrané ukazatele mají za cíl identifikovat nejdůležitější jevy a charakteristiky struktury obyvatel, jež
se odráží v kvalitě života a promítají se v oblasti sociální koheze.

2.1

Vývoj počtu obyvatel

Výchozím údajem demografické analýzy je aktuální 4 počet obyvatel obce, který činil 1939 obyvatel
(k 31.12.2014, zdroj: ČSÚ). Z hlediska velikostní kategorie obcí se Jeseník nad Odrou řadí k menším
sídlům, spadá do statistické velikostní kategorie 1000 – 1999 5. Hustota osídlení činí 68 obyvatel na km2
(průměr ČR je 133 obyvatel na km2).
Vývoj počtu obyvatel vypovídá o vývoji obytné funkce obce. Počet obyvatel v obci v průběhu posledního
sledovaného období pravidelně roste, zároveň dochází k mírnému nárůstu průměrného věku. Jedním
z důležitých faktorů zvyšování počtu obyvatel je dobrá dopravní dostupnost okolních měst, která poskytují
zaměstnání obyvatelům obce. V obci se nachází autobusová i železniční zastávka, napojení na dálniční
síť je vzdáleno 5 km, rychlostní komunikace 6 km.
Z hlediska rozvojových možností obce a širšího území je nutná analýza časového vývoje počtu obyvatel
ve sledovaném sídle. Následující tabulky 2.1.1 - 4 a grafy 1 - 4 zobrazují časový vývoj počtu obyvatel
v letech 1869 až 2014.
Tab. 2.1.1 – Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel
Sčítání v roce 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011
Obec Jeseník
2 341 2 342 2 271 2 313 2 404 2 249 2 296 2 044 2 239 2 000 1 923 1 825 1 862 1 882
nad Odrou

Zdroj: ČSÚ (údaje přepočteny na územní strukturu platnou v roce 2010), zpracování vlastní.

4
5

V roce zpracování strategie z hlediska dostupnosti dat se jedná o rok 2014.
V rámci celé ČR do této velikostní kategorie spadá 10,5 % obcí.
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Graf 1 – Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel

Zdroj: Vlastní zpracování

Z tabulky dlouhodobého vývoje počtu obyvatel v obci je zřejmý historický význam obce, kdy počet
obyvatel obce až do roku 1970 převyšoval hranici 2000 obyvatel. Pokles obyvatel po 2. světové válce
byl způsoben odsunem německého obyvatelstva. Opětovný nárůst sledovaný na údaji z roku 1961 byl
spojen s rozmachem družstevní zemědělské výroby v obci.
SROVNÁNÍ: Zajímavé je srovnání s dlouhodobým vývoje počtu obyvatel v okrese Nový Jičín, kde počet
obyvatel více méně rovnoměrně roste (100 000 v roce 1969, 150 000 v roce 2011).
Tab. 2.1.2 – Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel - místní části
Sčítání v
roce
Blahutovice
Hrabětice
Hůrka
Jeseník n.O.
Polouvsí

1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011
401
105
266
1178
391

381
93
286
1249
333

363
89
296
1211
312

401
87
293
1215
317

430
111
312
1212
339

353
109
312
1161
314

447
98
321
1118
312

324
74
278
1062
306

339
62
332
1146
360

301
56
323
1007
313

232
51
316
1093
231

173
35
325
1077
215

164
49
323
1127
199

165
54
337
965
235

2011
(b)
173
58
355
1081
234

Zdroj: ČSÚ. 2011 (b) - údaje z matriky OÚ. Dvojí údaj za rok 2011 je uveden pro zajímavost a ukázku rozdílnosti
statistických údajů matriky obce a přepočtených počtů ČSÚ.

Celkový počet obyvatel i národnostní strukturu obyvatelstva výrazně ovlivnily poválečné události
po 2. světové válce, které vedly k násilnému odsunu německého obyvatelstva a k postupnému
dosídlování oblasti českými přistěhovalci. I přes dosídlovací procesy je zde, ve srovnání s obdobím před
rokem 1950, zřetelný úbytek počtu obyvatel, který za celé následující období až do současnosti
již nedosáhl původních hodnot (výjimkou je obec Hůrka s historicky odlišným – českým - vývojem).
Graf 2 – Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel – místní části

Zdroj: Vlastní zpracování
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Krátkodobý vývoj počtu obyvatel osciluje kolem hodnoty 1900 obyvatel s postupným nárůstem
v posledních letech (pokles o 20 obyvatel v roce 2010 oproti roku 2009 vznikl jako důsledek bleskových
povodní v roce 2009).
Tab. 2.1.3 – Krátkodobý vývoj počtu obyvatel
Rok
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Jeseník nad
1 868 1 881 1 898 1 911 1 908 1 894 1 905 1 909 1 900 1 880 1 882 1 916 1 926 1939
Odrou
Zdroj: ČSÚ, údaje k 31.12., Pozn. Počet obyvatel k 31. 12. 2011 byl navázán na výsledky SLDB 2011.

Graf 3 – Krátkodobý vývoj počtu obyvatel

Zdroj: Vlastní zpracování

Rok
(k 31.12.)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Tab. 2.1.4 – Krátkodobý vývoj počtu obyvatel – místní části
Místní části
Blahutovice
Hůrka
Hrabětice Jeseník n.O.
Polouvsí
156
347
53
209
1 152
163
349
53
216
1 127
1 124
180
346
54
209
1 112
183
352
58
219
1 093
187
346
58
225
1 082
185
342
57
237
1 081
173
355
58
234
1 095
185
363
59
226
1 113
183
362
62
220
1 135
184
353
58
224

celkem
1 917
1 908
1 913
1 924
1 909
1 903
1 901
1 928
1 940
1 954

Zdroj: Vlastní zpracování
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Graf 4 – Krátkodobý vývoj počtu obyvatel – místní části

Zdroj: Vlastní zpracování

SROVNÁNÍ: Stejně jako v Moravskoslezském kraji, tak i v Mikroregionu Odersko má počet obyvatel
v posledních 5 ledech klesající tendenci. Pokles je způsobený záporným migračním saldem a záporným
celkovým přírůstkem obyvatel. Zajímavý je trend poklesu počtu obyvatel ve všech obcích mikroregionu
kromě Jeseníku nad Odrou.

Rok
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Tab. 2.1.5 - Přirozený přírůstek obyvatel v letech 2000 až 2013
Počet
Přírůstek/
Počet
Přírůstek Přírůstek
obyvatel Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí
úbytek
obyvatel
přirozený migrační
(k 1.1.)
celkový (k 31.12.)
1 884
1 874
16
18
36
44
-2
-8
-10
1 860
1 868
21
12
31
32
9
-1
8
1 868
1 881
22
18
39
30
4
9
13
1 881
1 898
24
18
32
21
6
11
17
1 898
1 911
17
16
40
28
1
12
13
1 911
1 908
16
15
40
44
1
-4
-3
1 908
1 894
12
18
38
46
-6
-8
-14
1 894
1 905
19
22
52
38
-3
14
11
1 905
17
11
37
39
6
-2
4
1 909
1 909
1 900
21
28
43
45
-7
-2
-9
1 900
1 880
14
20
30
44
-6
-14
-20
1 886
20
15
44
53
5
-9
-4
1 882
1 882
22
10
63
41
12
22
34
1 916
1 916
19
22
36
23
-3
13
10
1 926
Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní

Přirozený přírůstek počtu obyvatel vykazuje kolísavou tendenci, avšak v celkovém součtu
za sledované období let 2000 až 2013 došlo k nárůstu o 17 osob. Migrační přírůstek je projevem
atraktivity obce (nárůst o 33 osob za sledované období). Celkový přírůstek byl tedy 50 osob. Vzhledem
k rozvoji nové výstavby lze v obci sledovat další pozvolný pozitivní vývoj počtu obyvatel.
SROVNÁNÍ: Migrační přírůstek MSK v roce 2013 dosahoval na 1000 obyvatel -2,5 bodu, ČR -0,1 bodu.
Oproti tomu v Jeseníku nad Odrou sledujeme v posledních dvou letech pozitivní přírůstky.
Kvalifikovaná prognóza na rok 2025 (viz Územní plán obce z roku 2013) uvádí počet obyvatel ve výši
2000 trvale bydlících osob. ÚP bere v úvahu rozvojové možnosti jednotlivých sídel řešeného území
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(polohu a zájem o bydlení), ale i širší podmínky regionu (nezaměstnanost, dopravní možnosti).
Předpokládaný vývoj počtu obyvatel je podmíněn zejména zvyšováním atraktivity vlastního bydlení v obci
(zkvalitňováním obytného a životního prostředí, podporou tvorby pracovních příležitostí, rozšířením
vybavenosti a využitím územních a dopravních předpokladů rozvoje obce) a bude vyžadovat zajištění
ploch pro výstavbu přibližně 80-ti bytových jednotek.

2.2

Věková struktura

Věkové složení obyvatel obce udává přehled o věkových kategoriích obyvatel – předproduktivní věk
(0 - 14 let), produktivní věk (15 – 64 let) a poproduktivní věk (65 a více let). V procentuálním vyjádření
z celkového počtu obyvatel obce v roce 2013 tvoří obyvatelstvo v předproduktivním věku (0 - 14 let) 15 %
a obyvatelstvo v poproduktivním věku (65 a více let) 14,9 %. Vývoj počtu obyvatel ve sledovaném období
v předproduktivní skupině neustále mírně klesá, výjimkou byl skokový nárůst v roce 2011. V dalším
období lze očekávat, že podíl předproduktivní složky bude dále klesat. Naopak počty obyvatel
v poproduktivním věku kopírují obecný rostoucí trend.
Významným ukazatelem popisujícím věkovou strukturu obyvatel obce je index stáří, který vypovídá
o poměru složky poproduktivní a předproduktivní. Jeho vysoké hodnoty mohou být alarmujícím
indikátorem nepříznivé věkové struktury obce. Hodnota nad 100 bodů vyjadřuje významnější podíl
staršího obyvatelstva v obci. Index stáří v obci Jeseník nad Odrou ve sledovaném období výrazně
vzrostl až na téměř 100 bodů, což je možno považovat za negativní demografický trend.
Dalším zajímavým ukazatelem je index ekonomického zatížení, jež znázorňuje počet dětí
0 - 14 let a počet obyvatel ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 15-64 let. Z tabulky
že tento ukazatel vykazuje relativně nízké hodnoty oscilující kolem 40 bodů, ekonomické
produktivní skupiny obyvatelstva obce není tedy tak významné. Tato skupina je v obci
zastoupena ve srovnání s neproduktivními skupinami.
Tab. 2.2.1 - Obyvatelstvo podle věkové struktury (v letech 2001–2013)
Věková kategorie
Index
Rok
Celkem
0 - 14
15 – 64
65 a více
(k 31.12.)
stáří
celkem
%
celkem
%
celkem
%
2001
1868
373
20,0
1284
68,7
211
11,3
56,6
2002
1881
371
19,7
1299
69,1
211
11,2
56,9
2003
1898
366
19,3
1319
69,5
213
11,2
58,2
2004
1911
367
19,2
1323
69,2
221
11,6
60,2
2005
1908
341
17,9
1348
70,6
219
11,5
64,2
2006
1894
324
17,1
1350
71,3
220
11,6
67,9
2007
1905
316
16,6
1376
72,2
213
11,2
67,4
2008
1909
302
15,8
1376
72,1
231
12,1
76,5
2009
1900
283
14,9
1395
73,4
222
11,7
78,4
2010
1880
273
14,5
1372
73,0
235
12,5
86,1
2011
1882
293
15,6
1345
71,5
244
13,0
83,3
2012
1916
294
15,3
1351
70,5
271
14,1
92,2
2013
1926
288
15,0
1351
70,1
287
14,9
99,7

ve věku
vyplývá,
zatížení
výrazně

Index E
zatížení
45,5
44,8
43,9
44,4
41,5
40,3
38,4
38,7
36,2
37,0
39,9
41,8
42,6

Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní, % = podíl na celkové populaci, Index E = ekonomického zatížení.
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Tab. 2.2.2 – Srovnání indexů stáří a ekonomického zatížení
Ukazatel
2006
2011

Okres NJ
84,9
98,7

Index stáří
MSK
93,5
108,6

ČR
100,2
110,4

Index E zatížení
Okres NJ
MSK
39,8
39,7
43,4
43,5

Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní (MSK = Moravskoslezský kraj, NJ = Nový Jičín)

SROVNÁNÍ: Index stáří v obci Jeseník nad Odrou (rok 2006 – 67,9) vykazoval v první polovině
sledovaného období výrazně pozitivní údaje ve srovnání s údaji za Moravskoslezský kraj (rok 2006 –
93,5) a okres Nový Jičín (rok 2006 – 84,9). Ke konci sledovaného období dochází již k přiblížení hodnot
k obecným trendům, i když je v obci stále vyšší podíl mladých osob ve srovnání s počty seniorů. Okres
Nový Jičín jako jeden z mála okresů v ČR si až do roku 2012 udržel Index stáří pod hranicí 100. Index
stáří v ČR byl v roce 2013 115,7 bodů. (Nejvyšších hodnot dosahují velká města.) Index ekonomického
zatížení dosahuje v obci obdobných hodnot jako v Moravskoslezském kraji a okrese Nový Jičín.
Průměrný věk obyvatel v obci byl 39,7 roku v roce 2013. Průměrný věk žen (40,4) mírně převyšuje věk
mužů (39). SROVNÁNÍ: Průměrný věk v ČR k 31. 12. 2013 byl 41,5 roku, v okrese Nový Jičín 40,9 roku.
Zajímavý je ukazatel naděje na dožití, který pro obyvatele ČR žijící v roce 1920 byl průměrně 48 let.
Zatímco v roce 2013 je průměrná naděje na dožití mužů již 75,2 roku a u žen 81,1 roku.

2.3

Vzdělanostní struktura

Sledujeme-li úroveň vzdělanosti obyvatel obce Jeseník nad Odrou srovnáním údajů roku 2001 a 2011
vidíme pozitivní trend nárůstu podílu osob s vyšším vzděláním (vč. vysokoškolského) a poklesu podílu
osob bez vzdělání či s neukončeným vzděláním. Zároveň můžeme vysledovat stagnaci až mírný pokles
osob s výučním listem. Dle údajů z roku 2011 z celkového počtu obyvatel, kteří jsou ve věku 15 let
a výše, 23 % obyvatel dosáhlo základního vzdělání - vč. neukončeného, 41 % obyvatel dosáhlo
středního odborného vzdělání bez maturity (nejpočetnější skupina), 22 % obyvatel dosáhlo úplného
středního vzdělání s maturitou, vyšší odborné a nástavbové vzdělání má 1 % obyvatel
a vysokoškolského vzdělání dosáhlo 6 % obyvatel. Konkrétní údaje o vzdělanostní struktuře
obyvatelstva jsou uvedeny v následující tabulce.
Tab. 2.3.1 - Obyvatelstvo podle stupně vzdělání
Rok
Index
2001
2011
Obyvatelstvo 15leté a starší CELKEM
1481
1510
bez vzdělání
7
3
základní vč. neukončeného
454
353
vyučení a střední odborné (bez maturity)
644
624
úplné střední (s maturitou)
280
333
vyšší odborné a nástavbové
30
13
vysokoškolské
50
90
nezjištěné vzdělání
16
94
Index středoškolsky vzdělaného obyvatelstva
18,91
22,05
Index vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva
3,38
5,96

2011 (%)

23%
41%
22%
1%
6%

Zdroj: ČSÚ (údaje z SLDB 2001 a 2011), zpracování vlastní

SROVNÁNÍ: I v ČR a MSK jsou nejpočetnější vzdělanostní skupinou osoby se středním vzděláním
bez maturity (33 % v ČR, 35 % v MSK). Vysokoškolského vzdělání dosáhlo v ČR 12,5 % obyvatel
a v MSK 11,2 %. V tomto srovnání je úroveň dosaženého vzdělání obyvatel obce nižší než krajský
či celorepublikový průměr.
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Tab. 2.3.2 – SROVNÁNÍ: Indexy
Index
Index středoškolsky vzdělaného obyvatelstva
Index vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva

2001
Okres NJ
ČR
23,39
28,00
6,88
8,90

2011
Okres NJ
ČR
26,09
27,00
10,05
12,00

Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní

SROVNÁNÍ: Indexy středoškolsky (22,05) a vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva (5,96) v roce
2011 jsou v obci nižší oproti průměru ČR i údajům za okres Nový Jičín.

2.4

Národnostní složení

Dle údajů posledního sčítání lidu, domů a bytů z r. 2011 se hlásí 55 % obyvatel obce Jeseník nad Odrou
k české národnosti (v roce 2001 – 92 %). Tento rozdíl je dán především faktem, že řada občanů
při SLDB 2011 neuvedla žádnou národnost. 13 % obyvatel se hlásí k národnosti moravské a 1 %
ke slovenské. Z dalších početně zastoupených národností se jedná o národnost ruskou a ukrajinskou.
Tab. 2.4.1 - Národnostní složení obyvatelstva
Rok
2001
2011

Počet
obyvatel
1 862

česká
1 704
92%
982
55%

1 785

Z toho národnost:
moravská
slovenská
106
26
6%
1%
237
12
13%
1%

polská
2

německá
2

ruská

ukrajinská
3

2

2

Zdroj: ČSÚ (údaje ze SLDB 2001 a 2011 – dostupný údaj dle obvyklého pobytu), zpracování vlastní

Tab. 2.4.2 – SROVNÁNÍ: Národnostní složení obyvatelstva
Z toho národnost:
Počet
Rok
Území
obyvatel
česká
moravská slovenská
159 925
145 289
6 707
3 143
Okres Nový Jičín
91%
4%
2%
2001
10 230 060 9 249 777 380 474
193 190
ČR
90%
4%
2%
148 074
91 184
12 621
2 003
Okres Nový Jičín
62%
9%
1%
2011
10436560 6711624
521801
147152
ČR
64%
5%
1%
Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní

SROVNÁNÍ: Zvláštní trend odklonu od české národnosti a nepřihlášení se k žádné národnosti můžeme
pozorovat rovněž v rámci údajů roku 2011 za okres Nový Jičín i v celorepublikovém měřítku.
Zajímavou německo-českou národnostní historii jednotlivých místních částí obce zachycuje následující
tabulka.
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Tab. 2.4.3 – Struktura obyvatelstva podle národnosti v roce 1921 – místní části
Národnost
Obec

Česká Německá Ostatní

Celkový
počet
obyvatel

Blahutovice

29

321

3

353

Hrabětice

9

100

0

109

Hůrka

311

1

0

312

Jeseník nad Odrou

79

1068

14

1161

Polouvsí

3

309

2

314

Zdroj: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848 – 1960: svazek XIV, UP, Olomouc 1995, zpracování
vlastní.

Graf 5 – Vývoj struktury obyvatelstva ČR podle národnosti v letech 1921 – 2001 (v %)
V dlouhodobém vývoji kopíruje národnostní struktura
obyvatel ČR historii našeho státu. V době vzniku
samostatné
Československé
republiky
byla
národnostní struktura charakterizována dvěma
dominantními národnostmi - českou a německou,
které tvořily dohromady 98 % populace. Podíl
německé národnosti se po 2. světové válce
dramaticky snížil v důsledku poválečného odsunu
Němců. Sčítání v roce 1991 zaznamenalo vysoké
počty osob, které uvedly do té doby netradiční
národnosti moravskou a slezskou. (Zdroj: ČSÚ)

2.5

Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Na základě údajů ze SLDB z roku 2011 bylo zjištěno, že 32 % (55 % v roce 2001) obyvatel obce se hlásí
k nějakému náboženskému vyznání. Z tohoto počtu se 63 % (96 % v roce 2001) obyvatel hlásí k Církvi
římskokatolické.
Tab. 2.5.1 - Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Rok
2001
2011
Počet obyvatel
1862
1785
Věřící (vč. věřících – nehlásících se k
1025
55%
580
32%
žádné církvi)
Církev římskokatolická
979
96%
364
63%
Církev českosl.husitská
1
2
Českobratrská církev evangel.
5
1
z toho
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi
5
3
Adventiské sedmého dne
1
Ostatní
34
Bez vyznání
686
37%
401
22%
Nezjištěné vyznání
151
8%
804
45%
Zdroj: ČSÚ (SLDB 2001 a 2011 – dostupný údaj dle obvyklého pobytu), zpracování vlastní.
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SROVNÁNÍ: Údaje z roku 2011 o počtu věřících v Okrese Nový Jičín (25 %) i v ČR (21 %) jsou nižší
než v obci Jeseník nad Odrou (32 %). Údaje o náboženském vyznání v obci kopírují celorepublikový
trend neuvádění žádné informace o víře (nezařazení odpovědí v SLDB ani do kategorie věřící ani
bez vyznání).
Tab. 2.5.2 – SROVNÁNÍ: Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Území
Rok
Počet obyvatel

Okres Nový Jičín
2001
2011
159 925
148 074

ČR
2001
10 230 060

2011
10 436 560

Věřící (vč. věřících – nehlásících se k
žádné církvi)

62 506

39%

36 502

25% 3 288 088

32%

2 168 952

21%

Církev římskokatolická
Církev českosl.husitská
Českobratrská církev evangel.
Nábož. společn. Svědk. Jehovovi
Adventiské sedmého dne
Ostatní
Bez vyznání
Nezjištěné vyznání

55 183
318
2 213
446
307
4 039
84 356
13 063

88%

20 533
234
997
236
194
96
45 080
32 641

56%

2 740 780
99 103
117 212
23 162

83%

1 082 463
39 229
51 858
13 069

50%

30% 6 039 991
22% 901 981

59%
9%

3 604 095
4 662 455

35%
45%

z toho

53%
8%

Zdroj: ČSÚ (SLDB 2001 a 2011), zpracování vlastní.

2.6

Domovní a bytový fond

Vývoj obyvatelstva a bytového fondu je spolu obvykle velmi úzce svázán. Chce-li obec přitáhnout nové
obyvatele, musí vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj bytové výstavby. Převládající funkcí obce Jeseník
nad Odrou je funkce obytná a výrobně - zemědělská. Zástavba obce je soustředěná do pěti místních
částí. Převládá zástavba obytná, doplněná zařízeními občanské vybavenosti a několika výrobními areály.
Podíl urbanizované plochy činí 11 % (zastavěné plochy, zahrady, komunikace).
Od roku 1869 sledujeme stálý růst počtu domů v obci se skokovými nárůsty zaznamenanými v období
po 2. světové válce a koncem 80. let. Mezi roky 2001 a 2011 došlo k nárůstu počtu domů o 36 i přesto,
že na následky povodní z roku 2009 bylo v obci zdemolováno 23 domů. (Nárůst bytů za poslední dekádu
o 138.) K růstu počtu trvale žijících obyvatel i počtu obytných domů dochází díky atraktivitě prostředí
a podpoře nové výstavby rodinných domků v obci. Výstavba je regulována omezeními danými Územním
plánem. Zajímavý je vývoj počtu obyvatel na jeden dům, kdy až do 30. let 20. století byl tento počet vyšší
než 6 osob. Aktuální průměrná zalidněnost na jeden dům je 3,6 osoby. V posledních letech jsou v obci
realizovány přibližně 3 nové domy ročně. Rozsah nové bytové výstavby je v současnosti svou intenzitou
nad průměrem ČR.
Tab. 2.6.1 – Dlouhodobý vývoj počtu domů
Rok
1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011
Počet domů
334 341 344 353 358 359 375 499 405 402 411 475 492 518
Prům.počet ob. na 1 dům 7,0
6,9
6,6
6,6
6,7
6,3
6,1
4,1
5,5
5,0
4,7
3,8
3,8
3,6
Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní
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Graf 6 – Dlouhodobý vývoj počtu domů

Zdroj: Vlastní zpracování

Z dlouhodobých údajů (za období 1869 - 2001) za jednotlivé místní části můžeme sledovat relativně
stabilní počet domů v Blahutovicích, Hraběticích a Polouvsí (kromě skokového nárůst a následně
poklesu počtu domu kolem roku 1950) a relativně stálý nárůst počtu domů v Hůrce (nárůst o 55 %) a
Jeseníku nad Odrou (nárůst o 40 %).
Tab. 2.6.2 – Dlouhodobý vývoj počtu domů – místní části
Sčítání v roce
Blahutovice
Hrabětice
Hůrka
Jeseník n.O.
Polouvsí

1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001
57
16
43
156
62

58
16
42
164
61

59
17
43
165
60

59
17
45
170
62

60
17
46
171
64

60
17
47
171
64

62
17
52
179
65

90
21
75
228
85

67
72
201
65

61
14
75
190
62

60
13
74
204
60

62
14
90
245
64

59
15
95
259
64

Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní

Graf 7 – Dlouhodobý vývoj počtu domů – místní části

Zdroj: Vlastní zpracování, data za místní část Hrabětice nejsou v letech 1950 – 1970 k dispozici (Hrabětice nebyly
od roku 1957 samostatnou obcí, byly součástí Jeseníku nad Odrou)

Bytové domy (BD) v družstevním či soukromém vlastnictví jsou koncentrovány především v Jeseníku
nad Odrou:
 BD „Stodolní“ - v soukromém vlastnictví (jeden majitel) – 6 bj (bj = bytová jednotka).
 BD u nádraží – družstvo vlastníků – 4 bj.
 BD v centru obce – družstvo vlastníků – 4 bj.
 Byty v panelových domech v obci vlastní převážně Stavební bytové družstvo Venkov – 64 bj.
 lokalita mlýn – družstvo vlastníků – 8 bj.
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 Jeden BD vznikl v Blahutovicích - Stavební bytové družstvo Venkov – 6 bj.
V bytových domech je celkově obydleno 92 bj.. Pět BD má panelový materiál nosných zdí (4 v Jeseníku
nad Odrou, 1 v Blahutovicích).
Obecní byty se nacházejí:
 v Jeseníku nad Odrou – lokalita „Stodolní“ - 15 RD, bytový dům „Stodolní“ (8 bj.), zdravotní
středisko – 3 bj., bytový dům v centru obce – 11 bj., kulturní dům – 1 bj., MŠ Jeseník nad Odrou –
7 bj.,
 v Hůrce – objekt bývalé školy – 3 bj., hasičská zbrojnice – 1 bj.,
 v Blahutovicích - hospoda – 1 bj., bytový dům – 6 bj., kiosek – 1 bj..
Celkem obec spravuje 57 obecních bytů (z toho 7 bytů pro sociální bydlení). Ročně je na OÚ doručeno
přibližně 20 žádostí o bydlení v obecních bytech. V budoucnosti se uvažuje v návaznosti na poptávku
a strategické směřování obce o případném vybudování dalších obecních bytů. Dalších 6 bytů pro sociální
bydlení pronajímá soukromá osoba v lokalitě „Stodolní“.
K tzv. druhému bydlení je využívána značná část trvale neobydlených bytů (128 v roce 2011), byty
přitom nejsou vyjmuty z bytového fondu. V obci bylo v roce 2011 vykazováno 29 objektů individuální
rekreace. Takto využívané objekty jsou soustředěny zejména v Hůrce. Na území obce se dle informací
uvedených v ÚP nepřipouští do roku 2025 nové stavby k rodinné rekreaci. Přírůstek kapacit rodinné
rekreace lze na území obce realizovat výhradně přeměnou objektů původní zástavby na rekreační
chalupy. V neobydlených domech je registrováno 54 bytů.
Tab. 2.6.3 – Domovní fond
Rok
2001
Domy celkem
492
z toho domy obydlené
421
rodinné domy
387
bytové domy
23
soukromých osob
385
domy
obce, státu
18
podle
bytové družstvo
11
z počtu
vlastnictví
ostatní
7
obydlených
domů
do
1919
108
období
1920-1980
207
výstavby
1981-1990
57
nebo
rekonstruk
1991-2001
45
ce
2001-2011
Průměrné stáří
51
Byty celkem
597
Trvale obydlené
583
z toho
Neobydlené
85

2011
518
450
419
25
383
28
11
19
97
184
53
42
67
54
735
607
128

87%
93%
85%

22%
41%
12%
9%
15%

17%

Zdroj: ČSÚ (SLDB 2001 a 2011), zpracování vlastní

Důvody neobydlenosti bytů – jsou obydlené přechodně, slouží k rekreaci, procházejí přestavbou, jsou
nezpůsobilé k bydlení. Většina domů má 1 - 2 podlaží a 3 místnosti. Domovní fond v Jeseníku
nad Odrou patří k nejstarším v okrese. Třetina obyvatel žije v domech postavených před rokem 1970.
SROVNÁNÍ: Domovní fond roku 2011 v ČR vykazuje obdobný poměr obydlených/neobydlených domů
na celkovém počtu domů jako v obci. Malinko vyšších hodnot vykazují v obci počty domů postavených
či zrekonstruovaných v letech 2001 – 2011. Výstavba nových domů či rekonstrukce stávajících je důležitá
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z hlediska zachování funkční i estetické hodnoty vesnice (63 % domů v obci bylo vystavěno do roku
1980). Průměrné stáří domů v obci bylo v roce 2001 51 let, v roce 2011 již 54 let. V ČR bylo průměrné
stáří domů v roce 2011 50 let, v okrese Nový Jičín 47 let.
Tab. 2.6.4 – Domy podle technického vybavení
Rok
Obydlené domy
přípojkou na kanalizační síť
vodovodem
Vybavenost
domu
plynem
ústředním topením

2001
421
86
415
250
362

2011
450
210
47%
424
94%
306
68%
404
90%

Zdroj: SLDB 2001 a 2011, ČSÚ, zpracování vlastní

Přípojkou na kanalizační síť je vybaveno 47% všech obydlených domů v obci (v místní části Jeseníku
nad Odrou byla plošná kanalizace realizována v letech 2009 - 2010). V ČR je odkanalizováno 61%
obydlených domů. Poměrné počty domů napojených na vodovod či plynovod odpovídají
celorepublikovému průměru. Vybavenost ústředním topením 90 % přesahuje o 10 % průměr v ČR.
Tab. 2.6.5 – Bilance očekávaného vývoje počtu obyvatel a bytů dle ÚP
Část obce

Počet obyvatel

Obydlených
bytů

Přírůstek
bytů celkem

r.2010

r.2025

r.2010

r.2025

r.2025

Blahutovice

187

190

65

70

5

Hrabětice

58

60

20

22

2

Hůrka

346

370

115

130

15

Jeseník nad Odrou

1093

1150

360

398

38

Polouvsí

225

230

65

75

10

Celkem

1909

2000

625

695

70

Zdroj: Územní plán obce Jeseník nad Odrou, upraveno

Rozsah nové bytové výstavby po r. 1991 byl poměrně značný (čistý přírůstek 41 trvale obydlených bytů).
Po r. 2001 jsou v obci dokončovány cca 2 nové byty ročně. Intenzita nové bytové výstavby
je pod průměrem ČR, s ohledem na poměry MSK je však průměrná.
V obci existuje značná sociální soudržnost rodin, což přispívá k omezení následné potřeby sociálně
zdravotních služeb. Odhad potřeby pro zlepšení úrovně bydlení je cca 3 byty ročně do roku 2025.
Na základě odborného odhadu (se zvážením koupěschopné poptávky) je v návrhovém období
očekávána výstavba cca 100 nových bytů v období do r. 2025. Asi u 20 bytů je možno předpokládat jejich
získání bez nároku na nové plochy, tj. formou - nástavby, přístavby, změny využití budov, v zahradách,
v prolukách v zástavbě apod. S potřebou 80 bytů/RD je počítáno na nových plochách. V územním
plánu jsou vymezeny zastavitelné plochy pro cca 190 bytů (RD).
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2.7

Územní rozvoj obce

Zdrojem následujících údajů je Územní plán obce Jeseník nad Odrou (ÚP), který byl schválen v březnu
20136 (nabyl účinnosti 10. 4. 2013).7 V rámci ÚP je mimo jiné stanoveno aktivní záplavové území kolem
řeky Luhy neumožňující novou výstavbu v těchto lokalitách. 8 Dále vznikly potřeby nových
protipovodňových opatření. Vznikly nové zastavitelné plochy v katastrech obcí, které jsou využívány
pro nový rozvoj obce mimo ohrožená území.
Byla stanovena nová koncepce rozvoje území obce:
 Jeseník nad Odrou se bude rozvíjet jako venkovské sídlo s preferovanou funkcí bydlení
v kvalitním životním prostředí a přírodním prostředí na okraji chráněné krajinné oblasti Poodří.
 Pro zajištění hospodářského rozvoje jsou rozšířeny možnosti podnikání a provozování
občanského vybavení a výrobních služeb v obytném území obce s upřednostněním využití
stávajících výrobních areálů.
 Je navržen rozvoj cyklistických tras a stezek včetně doprovodné infrastruktury a umožněn
rozvoj sportovně rekreačních zařízení občanského vybavení, které vytvoří předpoklad
pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu a přispějí ke kvalitě bydlení a tím i ke stabilitě osídlení.
 Navržena jsou řešení pro zlepšení životního prostředí, výstavba kanalizace ČOV v Hůrce,
Blahutovicích a Polouvsí.
 Územní rozvoj je postaven na předpokladu, že v časovém horizontu cca 15-ti let dojde ke zvýšení
počtu obyvatel na 2 tis. trvale bydlících, a tím k nutnosti zajištění ploch pro výstavbu 80-ti
bytových jednotek.
 Na základě Územního plánu vyššího územního celku (Moravskoslezského kraje) je stanovena
na katastrech územní rezerva pro realizaci vodního kanálu Dunaj – Odra – Labe, velkého
energetického zdroje Blahutovice a zdvojení významného plynovodu VVTL.
Kulturní hodnotou území je bezesporu dochovaný způsob zastavění obce. Prakticky všechny obce kolem
Jeseníku nad Odrou se utvářely jako dvorcové vesnice ulicového typu. Zástavba je téměř vždy
soustředěna podél hlavní komunikace a tvoří ji buď původní zástavba zemědělských usedlostí
dvorcového typu s půdorysem ve tvaru U nebo novější zástavba izolovaných rodinných domů městského
typu bez hospodářského zázemí. Nejzachovalejší je zástavba v severní části Polouvsí, která je označena
jako urbanisticky hodnotná lokalita. Hodnotný je také hvězdicovitý charakter zástavby Blahutovic,
potvrzující původně slovanské osídlení.
Převažujícími funkcemi všech sídel obce jsou funkce obytná, částečně obslužná, dopravní, rekreační
a omezeně i výrobní (zemědělská a drobná výroba). Obyvatelstvo obce vykazuje značnou sociální
soudržnost, projevující se i v kulturním životě a spolkové činnosti.
Průměrná velikost stávajících pozemků s RD v obci se nejčastěji pohybuje okolo 1000 až 1200 m2
u nových RD, u historických zemědělských usedlostí činí cca 2500 m2 a často i mnohem více.

6

Územní plán byl financován z prostředků EU prostřednictvím Integrovaného operačního programu, náklady byly
700 tis. Kč, z toho získaná dotace činila 553 tis. Kč.
7
Pro Jeseník nad Odrou jsou nadřazenou územně plánovací dokumentací Zásady územního rozvoje
Moravskoslezského kraje, které řadí obec do rozvojové osy republikového významu OS10 (Katowice–) hranice
Polsko/ČR/–Ostrava–Lipník nad Bečvou–Olomouc–Brno–Břeclav–hranice ČR/Slovensko (–Bratislava) – území,
v nichž existují, nebo lze reálně očekávat zvýšené požadavky na změny v území, vyvolané dopravní vazbou
na existující nebo připravované kapacitní silnice.
8
Záplavové území včetně aktivní zóny je v obci stanoveno u řeky Luhy na ř. km 0 – 3,865 rozhodnutím Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje, č. j. ŽPZ/3557/03, ze dne 20. 5. 2003, a u řeky Odry na ř. km 28,5 - 80,8
rozhodnutím Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, č. j. MSK 37663/2006, ze dne 23. 2. 2006. Žádná
zastavitelná plocha do záplavového území nezasahuje. V plochách nezastavěného území je umožněna realizace
vodohospodářských a protierozních opatření, která přispějí k ochraně zastavěného území před možnými rozlivy
vodních toků a splachy orné půdy při vydatných deštích.
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Obr. 1 – Zástavba v Polouvsí (foto: OÚ)

Obr. 2 – Blahutovice letecky (foto: OÚ)

Na základě bilance počtu obyvatel byly v územním plánu navrženy plochy pro výstavbu cca 190
rodinných domů, což při aktualizované potřebě cca 80 bytů (RD) dává převis nabídky rozvojových ploch
pro bydlení ve výši cca 137 %.9 Největší zastavitelná plocha Z1 (5,62 ha)10 je navržena
na jihovýchodním okraji zástavby u silnice III/0489 (směr Hůrka). V Blahutovicích, Hraběticích, Hůrce
a v Polouvsí je pro rozvoj bydlení navrženo doplnění oboustranného obestavění komunikací a zastavění
volných míst - proluk - ve stávající zástavbě. Územní rezervy pro bydlení jsou pro případ zvýšeného
zájmu o bydlení v obci vymezeny mezi stávající zástavbou a železniční tratí 11 a u hřbitova v Jeseniku n.
O. a dále také nevyužité záhumenní části pozemků za rodinnými domy v Jeseníku n. O. a Hůrce.
Objekty občanského vybavení se koncentrují a nadále budou koncentrovat v centru Jeseníku n. O.,
menší plochy se ale nacházejí ve všech sídlech kromě Hrabětic. Nové plochy občanského vybavení
nejsou navrženy. Sportovní plochy se v žádném ze sídel nemění.
Největší plochou výroby a skladování je areál společnosti Agro Jesenicko na severním okraji zástavby
Jeseníku n. O.. Výrobě dále slouží areály v Hůrce, Polouvsí a tři areály v Blahutovicích. Do ploch výroby
jsou dále zahrnuty plochy rybářství u Dolního mlýna a hnojiště západně od zástavby Jeseníku n. O.
V rámci stávajících výrobních areálů existují volné plochy s nevyužívanými objekty k rozvoji případné
další výroby. Živnosti a služby jsou provozovány často v rodinných domech. Rovněž lze využít
k podnikání prostory bývalých statků (stodoly, sýpky, sklady), jež nabízejí příležitost k jejich přestavbě
také na objekty bydlení.
Plochy určené k těžbě nerostů jsou vymezené v místě stávající pískovny v Blahutovicích, navržena
je plocha pro těžbu cihlářské suroviny u hranic s Polomí. Plochy technické infrastruktury jsou
vymezeny v místech stávajících a navržených technických zařízení. Plochy všech ČOV jsou situované
do spadově vhodných míst na okraji zástavby jednotlivých sídel. Na okraji Jeseniku n. O. a Polouvsí jsou
situovány také stávající regulační stanice plynu. Naopak na vyvýšených místech v odstupu od zástavby
leží vodojemy a plocha základnové stanice mobilních síti na kopci Hůrka. U železniční zastávky
v Jeseníku n. O. je plocha sběrného dvora.
V centru Blahutovic byla navržena zastavitelná plocha veřejného prostranství – zeleně Z50 (park),
která zasahuje do lokality potenciální svahové deformace.
Nejsou navrženy plochy určené pro stavby rodinné rekreace ani rozšiřování ploch stávajících. Přírůstek
kapacit rodinné rekreace lze v obci realizovat výhradně přeměnou objektů původní zástavby na rekreační
9

2

ÚP stanovuje velikost parcely pro 1 RD na cca 1500 m . Podmínky prostorového uspořádání: max. výška staveb
odpovídající dvěma nadzemním podlažím s podkrovím.
10
Komplexní rozvoj a výstavba v této lokalitě budou řešeny v samostatné územní studii.
11
Pro tuto lokalitu byla navržena potřebná dopravní a technická infrastruktura a také protihluková clona.
V současnosti se tato lokalita jeví jako nepříliš v hodná pro bydlení z důvodu množství hluku a zemědělsky
hodnotným půdám.
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chalupy. Přestože obec leží na okraji CHKO Poodří, tak její rekreační atraktivita není příliš velká.
Předpokládá se proto spíše ojedinělá změna staveb na rekreační objekty.
Do koordinačního výkresu ÚP byla na základě podkladů od Povodí Odry s.p. a Povodňové komise ORP
zakreslena podél místních toků hranice povodně z roku 2009.
ÚP je koncipován s cílem zachování urbanistické hodnoty sídla:
 Hlavní územní rozvoj je soustředěn do ploch navazujících na stávající souvislou zástavbu obce.
 Respektování urbanisticky hodnotné lokality - severní části zástavby Polouvsí.
 Kromě nemovitých kulturních památek budou respektovány památky místního významu
a historicky hodnotné stavby.
 Vyznačení a respektování zvláště chráněných území přírody – CHKO Poodří včetně zón
odstupňované ochrany, evropsky významné lokality a ptačí oblasti Natura 2000 Poodří, přírodní
památky Meandry Staré Odry a památného stromu - Jesenického dubu
 Respektování významných krajinných prvků „ze zákona“ - lesů, rybníků, vodních toků, údolních
niv, evidovaných významných krajinných prvků a v maximální možné míře i rozptýlené krajinné
zeleně – remízků, mezí, břehových porostů, náletových porostů – s cílem zachovat ráz krajiny.
 Vytvoření územních předpokladů pro zvýšení ekologické stability krajiny vymezením biocenter
a biokoridorů územního systému ekologické stability.
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Obyvatelstvo a bydlení - klíčové závěry:
 Počet obyvatel v obci v průběhu posledního sledovaného období pravidelně roste, zároveň dochází
k mírnému nárůstu průměrného věku.
 Jedním z důležitých faktorů zvyšování počtu obyvatel je dobrá dopravní dostupnost okolních měst, která
poskytují zaměstnání obyvatelům obce. V obci se nachází autobusová i železniční zastávka, napojení na
dálniční síť je vzdáleno 5 km, rychlostní komunikace 6 km.
 Z hlediska dlouhodobého vývoje počtu obyvatel v obci je zřejmý historický význam obce, kdy počet obyvatel
obce až do roku 1970 převyšoval hranici 2000 obyvatel.
 Krátkodobý vývoj počtu obyvatel osciluje kolem hodnoty 1900 obyvatel s postupným nárůstem v posledních
letech.
 Zajímavý trend poklesu počtu obyvatel ve všech obcích Mikroregionu Odersko kromě Jeseníku nad Odrou.
 Počet obyvatel v poproduktivním věku pravděpodobně dále poroste, podíl dětí bude stagnovat či klesat. To se
promítne především do stagnace kapacitních nároků na školství. Naopak porostou nároky na sociálnězdravotní péči.
 V letech 2000 – 2013 sledujeme kolísavý přirozený přírůstek obyvatel, za období nárůst o 17 osob. Migrační
přírůstek 33 osob. Celkový nárůst o 50 osob.
 Prognóza na rok 2025 – 2000 trvale bydlících osob (dle ÚP).
 Úroveň dosaženého vzdělání obyvatel obce je nižší než krajský či celorepublikový průměr.
 Podprůměrné hodnoty indexu středoškolského a vysokoškolského obyvatelstva. Pozitivní trend nárůstu podílu
obyvatel s vyšším vzděláním (v roce 2011 oproti roku 2001).
 Zvláštní trend odklonu od české národnosti a nepřihlášení se k žádné národnosti můžeme pozorovat
v celorepublikovém měřítku (dle dat SLDB 2011).
 Na základě údajů ze SLDB z roku 2011 bylo zjištěno, že 32 % (55 % v roce 2001) obyvatel obce se hlásí
k nějakému náboženskému vyznání.
 Obec spravuje 57 obecních bytů.
 V bytových domech je celkově obydleno 92 bytových jednotek. Čtyři BD mají panelový materiál nosných zdí.
 Domovní fond v Jeseníku nad Odrou patří k nejstarším v okrese. Třetina obyvatel žije v domech postavených
před rokem 1970.
 Průměrné stáří domů v obci bylo v roce 2001 51 let, v roce 2011 již 54 let (v ČR lehce nadprůměr).
 Přípojkou na kanalizační síť je vybaveno 47 % obydlených domů obce. Poměrné počty domů napojených
na vodovod či plynovod odpovídají celorepublikovému průměru.
 Dlouhodobě (od roku 1869) relativně stabilní počet domů v Blahutovicích, Hraběticích a Polouvsí a relativně
stálý nárůst počtu domů v Hůrce a Jeseníku nad Odrou.
 Dostupné lokality pro výstavbu nových rodinných domů.
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 Rozsah nové bytové výstavby po r. 2001 byl poměrně značný (čistý přírůstek 36 trvale obydlených bytů). Po r.
2001 jsou v obci dokončovány cca 3 nové byty ročně. Intenzita nové bytové výstavby je nad průměrem ČR.
 Odhad potřeby pro zlepšení úrovně bydlení je cca 3 byty ročně do roku 2025.
 Dle ÚP je očekávána výstavba cca 100 nových bytů v období do r. 2025. V územním plánu jsou vymezeny
zastavitelné plochy pro cca 190 bytů (RD).
 Předpokládaný vývoj počtu obyvatel je podmíněn zejména zvyšováním atraktivity vlastního bydlení v obci
(zkvalitňováním obytného a životního prostředí, podporou tvorby pracovních příležitostí, rozšířením
vybavenosti a využitím územních a dopravních předpokladů rozvoje obce).
 Zajistit udržitelný územní rozvoj s ohledem na zachování klidného venkovského charakteru obce.
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3 TRH PRÁCE A EKONOMIKA OBCE
Pro posouzení širších souvislostí v ekonomické struktuře obce jsou jako klíčové chápány údaje
o ekonomické aktivitě občanů – zaměstnanost/nezaměstnanost, podnikatelské či živnostenské aktivity
a klasifikace ekonomických aktivit subjektů v obci. Ekonomická struktura obce v širších souvislostech
vypovídá o současné prosperitě obce a následných možnostech rozvoje. Zdrojem základních
statistických dat jsou data ČSŮ (především ze SLDB 2001 a 2011), dále statistická data Úřadu práce
a údaje OÚ.

3.1

Ekonomická aktivita obyvatel

Ukazatel ekonomická aktivita obyvatel v sobě zahrnuje počty osob, které jsou schopny aktivně
se podílet na ekonomických činnostech. Jsou sem řazeny zaměstnané osoby v produktivním věku,
ale také pracující důchodci, ženy na mateřské dovolené a osoby evidované na úřadu práce. Mezi
ekonomicky neaktivní (tedy nepodílející se na ekonomickém rozvoji) patří důchodci, studující, děti
a mládež a osoby nepracující a neevidované na úřadu práce.
Tab. 3.1.1 – Ekonomická aktivita v obci
Rok
2001
Obyvatelstvo celkem
1862
Ekonomicky aktivní celkem
896
48%
zaměstnaní
729
81%
pracuj.důchodci a studenti
10
1%
z toho
ženy na mat. dov.
10
1%
nezaměstnaní
167
19%
Ekonomicky neaktivní celkem
953
51%
nepracuj. důchodci
367
39%
z toho
žáci, studenti, učni
386
41%

2011
1 882
844
45%
732
87%
8
1%
16
2%
112
13%
866
46%
406
47%
315
36%

Zdroj: ČSÚ (SLDB 2001 a 2011), zpracování vlastní, údaje k datu sčítání obyvatel

Z tabulky 3.1.1 vidíme, že rozvrstvení ekonomicky aktivních (EA) a neaktivních obyvatel bylo v roce 2011
45 % ku 46 % (míra ekonomické aktivity pracovní síly – podíl zaměstnaných a nezaměstnaných
na celkovém počtu obyvatel). Ve sledovaném období došlo k mírnému poklesu ekonomické aktivity
obyvatel ze 48 % na 45 %.
Tab. 3.1.2 – Ekonomická aktivita – SROVNÁNÍ – rok 2011
Území
Obyvatelstvo celkem
Ekonomicky aktivní celkem
zaměstnaní celkem
v tom
nezaměstnaní celkem

Jeseník n.O.
1 882
844
45%
732
87%
112
13%

MSK
1 205 834
575 689
48%
504 301
88%
71 388
12%

ČR
10 436 560
5 080 573
4 580 714
499 859

49%
90%
10%

Zdroj: ČSÚ (SLDB 2011), zpracování vlastní, údaje k datu sčítání obyvatel

SROVNÁNÍ - Při porovnání s údaji platnými pro Moravskoslezský kraj a ČR jako celek vykazuje obec
mírně nižší ekonomickou aktivitu. (Pro udržení ekonomické aktivity může obec tento ukazatel pozitivně
ovlivnit podpořením přílivu a snahou o udržení mladých obyvatel v obci. Tento pozitivní trend však v obci
nesledujeme, naopak dlouhodobě klesá zastoupení populace v kategorii do 14 let).
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Tab.3.1.3 – Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle vybraných odvětví – SROVNÁNÍ
z toho v odvětví
Rok

2001

Území

Jeseník
nad Odrou
Jeseník
nad Odrou

2011

MSK
ČR

Ekon.
aktivní
celkem

896

zem.,
lesnictví

průmysl

stavebnictví

85
325
107
9%
36%
12%
844
28
255
75
3%
30%
9%
575 689
9 404
162 468 35 072
2%
28%
6%
5 080 573 124 284 1 161 216 313 662
2%
23%
6%

obchod,
opravy

pohost. a
ubytování

inf orm. a
telekom.
čin.

peněž.,
pojišťovnictví

veřejná
správa,
obrana,
soc. zab.

školství,
zdrav.

64
7%
52
6%
54 741
10%
466 324
9%

23
3%
16
2%
16 683
3%
144 136
3%

68
8%
7
1%
12 363
2%
136 119
3%

7
1%
8
1%
10 336
2%
112 816
2%

35
4%
41
5%
28 388
5%
269 797
5%

76
8%
66
8%
69 882
12%
573 117
11%

Zdroj: ČSÚ (SLDB 2011), zpracování vlastní, údaje k datu sčítání obyvatel
Nejvíce obyvatel obce pracuje v odvětví průmyslu (v roce 2011 - 30 %, 2001 - téměř 36 %),
což koresponduje s historickou orientací Moravskoslezského kraje na průmysl (sekundární sektor).
Z dalších odvětví je možno zmínit stavebnictví a školství a zdravotnictví. Z hlediska zaměstnanosti
se stávají hlavním zdrojem pracovních míst ve vesnickém prostředí služby, zatímco tradiční průmysl
i přes svou pokračující plošnou expanzi vykazuje dlouhodobý relativní a mnohdy i absolutní úbytek
zaměstnanosti.

3.2

Trh práce, míra nezaměstnanosti

Trh práce je tvořen nabídkou pracovních míst a poptávkou obyvatel po práci. Jako ukazatel,
který vyjadřuje míru efektivity fungování trhu práce, se užívá procentuální výpočet podílu
nezaměstnaných na počtu ekonomicky aktivních obyvatel (= podíl dosažitelných uchazečů
o zaměstnání ve věku 15 – 64 let k celkovému počtu obyvatel ve věku 15 - 64 let). Tento ukazatel
od roku 2013 nahradil doposud zveřejňovanou míru registrované nezaměstnanosti 12. Podíl
nezaměstnaných je komplexním společenským ukazatelem, jenž v sobě nese mnoho informací. Doplňuje
indikátor socioekonomické struktury obyvatel i kvality sociálního prostředí obce.
Zaměstnanost obyvatel zvyšuje produkci zboží a služeb, jejich spotřebu a nepřímo tak působí na rozvoj
obce. Celková situace na trhu práce v okrese Nový Jičín se v posledních letech vyvíjela spíše negativně
ve vazbě na celkový propad ekonomiky České republiky spojený s omezenou nabídkou pracovních míst,
avšak ekonomická situace i nabídka pracovních míst se od roku 2014 začíná zlepšovat.
Výše nezaměstnanosti13 by měla být v korelaci s mírou spokojenosti obyvatel. Nezaměstnanost
je podmíněna lokalizací sídla, jeho ekonomickou atraktivitou, nabídkou pracovních příležitostí atd.,
je nutné tedy hodnocení provádět komplexně a hodnotit úroveň nezaměstnanosti ve vazbě na vyšší
územní jednotky.
Ukazatel podílu nezaměstnaných osob v obci kopíruje ekonomický cyklus České republiky jako celku.
Nejvyšší hodnota v daném období byla zaznamenaná v roce 2010 (11 %), nejnižších hodnot naopak
dosáhl v roce 2008 (6,61 %) a také v roce 2015 můžeme očekávat nízké hodnoty (jak napovídá údaj
k datu 31. 6. 2015). Za vážný ekonomický problém je považována dlouhodobá nezaměstnanost,
kdy nezaměstnaný nemá práci déle než 1 rok. V takovém případě je poměrně obtížný návrat zpět
12

Míra registrované nezaměstnanosti = poměřuje všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky
aktivním osobám. (Vzhledem k užšímu jmenovateli v podílu míry nezaměstnanosti vykazoval tento ukazatel vyšších
hodnot než by jej vykazoval v současnosti používaný podíl nezaměstnaných osob.)
13
Nezaměstnanost je stav na trhu práce, kdy část obyvatelstva není schopna nebo ochotna najít si placené
zaměstnání. Za nezaměstnaného se považuje osoba, která je starší patnácti let, aktivně hledá práci a je připravena
k nástupu do práce do 14 dnů.
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do práce. Dalším významným problémem v obci je nezapojení absolventů po skončení školního
vzdělávání na trh práce, případně jejich odstěhování za lepšími pracovními příležitostmi mimo obec.
Opatření na podporu zaměstnanosti v obci – aktivace nezaměstnaných občanů v rámci technických
služeb a dalších veřejně prospěšných prací.
Tab. 3.2.1 - Nezaměstnanost v obci v období 2005 – 2015, SROVNÁNÍ
Podíl nezaměstnaných osob (v %)
Míra nezam. Jeseník nad
ROK
NJ
MSK
ČR
(v %)
Odrou
10,4
6,6
2005
15,29
10,61
8,1
9,6
6,1
2006
10,16
7,26
7,3
7,8
5
2007
10,16
6,76
5,2
6
4,1
2008
9,71
6,61
3,8
8,1
6,1
2009
15,4
10,11
8
8,7
7
2010
16,74
11,01
8,5
8,3
6,7
2011
14,4
10,48
7
8,5
6,8
2012
6,6
9,8
7,7
2013
7,6
10,1
7,7
2014
12,44
7,77
7,4
2015
8,89
5,70
5,3
8,6
6,2
Zdroj: ÚP Nový Jičín, údaj za rok 2015 k datu 30.6. V šedých polích je uveden vlastní výpočet dle dostupných dat.
Údaje za okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj a Českou republiku jsou kromě roku 2015 k dispozici jako roční
průměry.

SROVNÁNÍ – Při grafickém porovnání dat obce s údaji za vyšší územně správní celky vidíme,
že nezaměstnanost v obci dosahovala až do roku 2012 nadprůměrných hodnot. Vývoj posledních dvou
let naznačuje zlepšení ekonomické situace i snížení míry nezaměstnanosti.
Graf 8 – SROVNÁNÍ – podíl nezaměstnaných osob

Zdroj: Vlastní zpracování, v letech 2012 a 2013 nebyly při používání jiného uživatelského systému
statistiky obcí oficiálně sledovány.
Tabulka č. 3.2.2 zachycuje vliv sezónních prací na nabídku volných míst v obci a množství dosažitelných
uchazečů o práci. Tabulka srovnává údaje za jednotlivé roky vždy ke konci roku s údajem k 31.5.
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Tab. 3.2.2 – Počty uchazečů o zaměstnání a volná místa v letech 2005 – 2015
ROK
ROK
Dosažitelní
Dosažitelní
Volná
Volná
uchazeči 15uchazeči 15místa
místa
(k 31.12.)
(k 31.5.)
64 let
64 let
2005
143
1
2005
123
1
2006
98
8
2006
102
10
2007
93
13
2007
68
21
2008
91
1
2008
45
12
2009
141
0
2009
130
0
2010
151
1
2010
114
0
2011
141
1
2011
109
4
2012
2012
2013
2013
2014
105
0
2014
94
16
2015
2015
70
13
Zdroj: ÚP Nový Jičín

Tabulka níže obsahuje údaje o nezaměstnanosti v obci Jeseník nad Odrou v letech 2010 – 2011 a 2014
– 2015 (data z let 2012 a 2013 nejsou k dispozici, neboť nebyla data jednotlivých obcí oficiální statistikou
sledována, nejnižší sledovanou úrovní v tomto období jsou údaje za pracoviště ÚP Nový Jičín).
Tab. 3.2.3 – Nezaměstnanost v obci v letech 2010 - 2015
Ukazatel k datu

30.6.2010

31.12.2010

30.6.2011

31.12.2011

30.6.2014

31.12.2014

31.8.2015

Uchazeči celkem

113

151

117

141

94

105

78

Míra
nezaměstnanosti

12,28 %

16,74 %

12,50 %

14,40 %

-

-

-

Podíl
nezaměstnaných
osob

-

-

-

-

6,37 %

7,48 %

5,65 %

Počet dlouhodobě
nezaměstnaných

35

38

39

49

33

34

27

Podíl dld.
nezaměstnaných na
uchazečích celkem

31%

25%

33%

35%

35%

32%

35%

1

7

6

7

1

5

6

Počet nezam.
absolventů

Zdroj: ÚP Nový Jičín

Dlouhodobě nezaměstnaní v obci (nezaměstnaní déle než 12 měsíců) se podílejí na celkovém počtu
nezaměstnaných přibližně 32 % (průměr ČR přesahuje 40 %). V obci je tedy situace lepší než je
celorepublikový průměr k čemuž přispívá zapojení této skupiny obyvatel do veřejně prospěšných prací
v obci.14
14

Dlouhodobá nezaměstnanost je významným sociálním problémem (lidé na delší dobu vyřazení z pracovního
procesu ztrácejí pracovní návyky i kontakt s běžným společenským životem). Tento typ nezaměstnanosti postihuje
především občany s nízkou kvalifikací, občany se sociálními a osobními handicapy, obyvatele venkova nebo
strukturálně postižených či odlehlých regionů, občany předdůchodového věku. Své místo ve skupině dlouhodobě
nezaměstnaných nacházejí i ti, kterým se pracovat "nevyplatí". Aktivace této skupiny vyžaduje systémové změny
v sociálním systému a politice (např. snížení vedlejších nákladů práce či větší podpora zkrácených pracovních
úvazků). Absolventi škol tvoří jednu z rizikových skupin, jsou znevýhodněni nedostatkem praxe, chybějícími
pracovními návyky a minimem zkušeností. Jejich nezaměstnanost je výrazně ovlivněna celkovou ekonomickou
situací v zemi, je ovlivněna i vzdělanostní a oborovou strukturou absolventů škol.
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V rámci obce je vytvořeno 311 pracovních míst (údaje OÚ k 31. 12. 2014). V posledních letech můžeme
sledovat nárůst počtu pracovních míst v obci (244 k 31. 12. 2013). Většina obyvatel obce do zaměstnání
dojíždí – autobusy, vlakem, osobními auty. Největší zaměstnavatelé v okolí jsou v Novém Jičíně 12 km
(Vojenský opravárenský podnik, Varroc – automobilový průmysl, Tonak – výroba klobouků
a ve službách). Dále obyvatelé obce dojíždějí do průmyslových zón v Odrách 10 km, Hranicích
na Moravě 20 km, Mošnově 30 km a Ostravě 40 km. V květnu 2015 nejvíce volných pracovních míst bylo
nabízeno v Kopřivnici (388), dále v Novém Jičíně (324) a také v dalších větších sídlech okresu (Mošnov
a Frenštát pod Radhoštěm).
Z celkového pohledu je nutno vnímat omezené možnosti zaměstnanosti obyvatel jako jeden
z významných faktorů ovlivňující výraznější rozvoj území. Možnosti snížení nezaměstnanosti jsou
z hlediska jednotlivých obcí omezené. Pozitivní vliv přináší komunikace a spolupráce s místními
podnikateli a snaha obce o vytvoření rovnováhy mezi rozvojem podnikatelského prostředí (a vzniku
nových pracovních míst) v souladu s udržením venkovského charakteru obce s čistým životním
prostředím.

3.3

Mobilita/vyjížďka obyvatel

Za jednu z výrazných podmínek další prosperity obce je nutno považovat stav a výhled v oblasti nabídky
pracovních míst v obci a dojížďkovém regionu. Obec Jeseník nad Odrou vykazuje průměrnou vyjížďku
za prací; z celkového počtu 732 zaměstnaných osob (r. 2011) vyjíždí za prací denně 304 obyvatel,
tj. 42 %. (Průměr ČR je 45 %.) Dopravní dostupnost spolu s vytvářením nových pracovních příležitostí
přímo v obci nebo blízkém okolí je velmi podstatná pro další rozvoj obce.
Tab. 3.3.1 - Vyjíždějící obyvatelé do zaměstnání a škol
Rok
2001
2011
Zaměstnaní vyjíždějící do zaměstnání
678
369
v rámci obce
147
40
do jiné obce okresu
425
269
do jiného okresu kraje
35
25
z toho
do jiného kraje
56
30
do zahraniči
5
Vyjíždějící denně mimo obec
467
304
Žáci a studenti
Žáci a studenti vyjíždějící denně mimo obec
252
149
navštěvující školu v rámci obce
18
Zdroj: ČSÚ (SLDB 2001 a 2011), zpracování vlastní

Dle údajů vzorku vybraných zaměstnavatelů působících v obci (Ixpa-Pemat, s.r.o., PEMAT TRADING
s.r.o., ADEN LP s.r.o., AGRO JESENICKO a.s. - zaměstnávajících dohromady v roce 2015 v obci
Jeseník nad Odrou 165 zaměstnanců, tedy přibližně 50 % z celkového počtu 311 pracovních míst)
vyplývá, že oslovené firmy zaměstnávají celkem 34 občanů Jeseníku nad Odrou. Další zaměstnanci
dojíždí nejčetněji z těchto měst/obcí: Nový Jičín, Bernartice n.O., Vražné, Mankovice, Odry, Hranice
na Moravě a Ostrava.
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Tab. 3.3.2 - Vyjíždějící denně mimo obec – doba cesty
Rok
Kategorie vyjíždějících
Vyjíždějící celkem
Vyjíždějící denně mimo obec
do 14 minut
15 - 29 minut
30 - 44 minut
45 - 59 minut
60 a více minut

zaměstnaní
678
467
50
249
111
32
24

2001
žáci a studenti
385
252
45
127
42
20
18

zaměstnaní
369
304
79
166
36
16
6

2011
žáci a studenti
196
148
20
69
30
21
8

Zdroj: ČSÚ (údaje za rok 2011), zpracování vlastní

Z porovnání let 2001 a 2011 je zajímavý výrazný pokles osob vyjíždějících do zaměstnání i do škol.
Z 1882 obyvatel Jeseníku nad Odrou (údaj k 31. 12. 2011) denně vyjíždí z obce za prací či studiem 565
obyvatel (poslední dostupný údaj za rok 2011). To znamená, že z obce denně vyjíždí 30 % veškerého
obyvatelstva. (nejvíce obyvatel cestuje denně 15 – 29 minut). Nejvyšší vyjížďku sledujeme v rámci
okresního města Nový Jičín vzdáleného 12 km, dopravní spojení je možno považovat za dobré
(pravidelné autobusové spoje).
V obci je MŠ a ZŠ prvního stupně. (Žáci z Hůrky a Blahutovic navštěvují obvykle ZŠ ve Starém Jičíně).
Žáci vyšších ročníků dojíždějí do škol a učilišť převážně do Nového Jičína, Oder, Hranic na Moravě a
Valašského Meziříčí. Dojížďka do škol nevyvolává příliš vysoké nároky na kapacitu silniční dopravy, resp.
frekvenci autobusových linek, popř. vlakových spojů.
Každodenní vyjížďka do zaměstnání či do škol mimo obec je ve srovnání s celorepublikovým průměrem
(12 % v roce 2011) o cca 10 % vyšší (rozdíl je dán velkostí sídla venkovského typu). Tento parametr
potvrzuje funci sídla, jako především místa k bydlení. V obci funguje několik zaměstnavatelů nabízejících
však specifické pozice, vyžadující konkrétní (především technické) vzdělání a pracovní zkušenosti, proto
není výjimkou, že do firmy o 20 zaměstnancích dojíždí občané z širšího okolí z 6 různých obcí.
Jako pozitivní ekonomický trend se jeví podpora živnostenského a drobného podnikání obyvatel obce
se sídlem a provozovnou přímo v obci.

3.4

Podnikatelské aktivity v obci (firmy a podnikatelé)

Jeseník nad Odrou byl historicky typickou zemědělskou obcí. Místní zemědělské družstvo zaměstnávalo
ještě na začátku 90. let minulého století více než 700 lidí. Dalších 100 lidí pracovalo v potravinářském
průmyslu v místním mlýně. (V kovovýrobě TATRA Kopřivnice, provozovna Jeseník nad Odrou pracovalo
dalších cca 50 zaměstnanců.) Změny, které nastaly po roce 1989 výrazně zasáhly jistotu zaměstnání
obyvatel v místě bydliště. V průběhu velice krátké doby klesla zaměstnanost místních podniků na jednu
desetinu. Spousta objektů přestala být využívána, z některých se staly typické brownfieldy. Přestože
situace byla složitá, vznikl prostor pro soukromé podnikání, ať už v zemědělství, průmyslu nebo
ve službách. Postupem času došlo k oživení a rozvoji některých drobných řemesel; dřevovýroba,
stavebnictví, zemědělská výroba, obchody, restaurace, ubytování.
V obci bylo registrováno (dle statistických údajů ČSÚ k datu 31. 12. 2014) 332 ekonomických subjektů,
což je relativně vysoké číslo. V tomto počtu je přibližně 26 subjektů (mikropodniky a malé podniky)
zaměstnávajících alespoň jednoho zaměstnance.
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Tab. 3.4.1 – Počet podnikatelských subjektů v obci dle právní formy
Počet subjektů
Počet podnikatelských subjektů celkem
Státní organizace
Akciové společnosti
Obchodní společnosti
Družstevní organizace
Finanční podniky
Živnostníci
Samostatně hospodařící rolníci
Svobodná povolání
Zemědělští podnikatelé
Ostatní právní formy
Zdroj: ČSÚ , zpracování vlastní

2014 (k 31.12.)
332
2
2
11
1
258
19
14
25

Nejvyšší podíl na počtu ekonomických subjektů v obci mají podnikatelé fyzické osoby podnikající na
základě živnostenského oprávnění (řada těchto subjektů vykonává vedlejší činnost či činnosti mimo svůj
hlavní pracovní poměr).
Tab. 3.4.2 – Počet podnikatelských subjektů v obci dle počtu zaměstnanců
Počet subjektů
Počet subjektů bez zaměstnanců
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn.
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky

2013
104
20
6
0
0

Zdroj: ČSÚ , zpracování vlastní

Nejvíce zastoupenými obory mezi místními podnikateli je stavebnictví, zpracovatelský průmysl, obchod
a zemědělská výroba. Zaměření firem v obci staví většinou na tradičních oborech primárního
a sekundárního sektoru, čímž částečně vybočuje z trendu ústupu od primárního a sekundárního sektoru
ve prospěch terciéru.
Tab. 3.4.3 – Počet podnikatelských subjektů v obci dle převažující činnosti
Počet subjektů
Zemědělství, lesnictví, rybářství
Zpracovatelský průmysl
Stavebnictví
Velkoobchod a maloobchod; opravy motorových vozidel
Doprava a skladování
Ubytování, stravování a pohostinství
Informační a komunikační činnosti
Peněžnictví a pojišťovnictví
Činnosti v oblasti nemovitostí
Profesní, vědecké a technické činnosti
Administrativní a podpůrné činnosti
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
Vzdělávání
Zdravotní a sociální péče
Ostatní činnosti
Nezařazeno

2014 (k 31.12.)
36
56
66
34
8
13
2
19
5
21
3
2
7
6
3
28

Zdroj: ČSÚ , zpracování vlastní
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V obci je celkem široká základna podnikatelských činností, působí zde několik větších podnikatelských
subjektů. Přítomnost podnikatelů v obci na jedné straně přináší výhody z hlediska lokálního
zaměstnavatele a příjmovou stránku rozpočtu obce, ale na straně druhé také možné negativní vlivy,
které především průmyslová výroba může způsobovat (např. hluk, znečištění vod či ovzduší).
Větší ekonomické subjekty působící v obci
V rámci Jeseníku nad Odrou se v posledních 20-ti letech výrazně změnila struktura zaměstnavatelů.
V minulosti v obci převládala zemědělská a s ní spojená přidružená výroba. Ještě v 90-tých letech
pracovalo přímo v obci v zemědělství 700 lidí. Mezi současné největší zaměstnavatele v obci patří
(v závorce jsou uvedeny počty zaměstnanců, rok 2013, příp. rok 2015):
AGRO JESENICKO, a.s., (2013 - 21, 2015 - 18) – zemědělská výroba, výroba elektrické energie –
bioplynová stanice.
DUMAT, v.o.s. (2013 - 12) – potravinářský průmysl, výroba krmných směsí, výroba elektrické energie
(vodní elektrárna) – využití objektů bývalého mlýna, který v 80. letech vyhořel.
DAST-TRADE, s.r.o. (10) – kovovýroba, obrábění strojů, lakovna.
ADEN LP, s.r.o. (21, 22) – elektromontáže, vysoké napětí, nízké napětí, veřejné osvětlení, výstavba
fotovoltaických elektráren, výroba elektrické energie – fotovoltaická elektrárna, záměr: výstavba nové
provozovny, zřízení pobočky.
PEMAT trading, s.r.o. (90, 121) – kovovýroba, součástky pro průmysl, záměr: výstavba skladovací haly.
UNIMA-KA, s.r.o. (17) – výroba vzduchových filtrů, drobná kovovýroba.
JIPEX ALARM s.r.o. (15) – zabezpečení objektů, kamerové systémy, elektrorozvody, nově příprava
výroby pelet a dřevěných briket (využití objektů starých zemědělských usedlostí).
ING.CORPORATION.s.r.o. (-, 7) – ortopedická výroba a protetika.
Obec Jeseník nad Odrou (15) – obec využívá možnost zaměstnávání uchazečů evidovaných na Úřadu
práce v Novém Jičíně pro veřejně prospěšné práce (údržba obecních ploch, veřejné zeleně, komunikací,
práce v obecních lesích, sportovním areálu, hřbitově).
Dalšími menšími zaměstnavateli jsou stolárna v Blahutovicích – výroba eurooken, Jesenická kyselka
se stáčírnou minerálních vod a pěstitelskou pálenicí. Dále v naší obci působí stavební firmy Miroslav
Martinát, Martin Červený, Jiří Hanousek, Jiří Hanzelka, autodoprava Roman Prokl, autodoprava Richard
Adamec a další podnikatelské subjekty.
Průmyslové oblasti v obci
Zdrojem údajů je Územní plán obce. Největší výrobní plocha se nachází v k.ú. Jeseník n. O.,
je to výrobní areál společnosti Agro Jesenicko. V areálu je provozována živočišná výroba, rostlinná
výroba, zámečnická a strojírenská výroba, jsou zde garáže a dílny mechanizace, dále sklady,
administrativa a technické zázemí. Část ploch a objektů v areálu není využita stejně jako bývalá
administrativní budova u silnice III/04810. Dále se v areálu nachází bioplynová stanice. V bezprostřední
blízkosti se nalézá Zámecká jízdárna, stavební firma. V polích západně od zástavby Jeseníku leží
hnojiště v majetku společnosti Agro Jeseniko a.s..
V blízkosti areálu Agro Jesenicko leží výrobní plocha Jesenické kyselky, kde probíhá stáčení a distribuce
minerálních vod. V areálu se také nachází pěstitelská pálenice.
U severní hranice obce s Mankovicemi je areál bývalého mlýna, ve kterém dnes provozuje firma
DUMAT v.o.s. výrobu krmiv a strojírenskou výrobu. V objektu bývalých jeslí sídlí společnost
ING. Corporation s.r.o. provozující ortopedickou a protetickou výrobu.
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V Blahutovicích u silnice III/0484 jsou výrobní plochy stolárny a kravína, na západním okraji zástavby
je areál živočišné a rostlinné výroby a v jeho blízkosti plocha s objektem dnes sloužícím ke skladování.
Jižně od zástavby Blahutovic je stávající plocha těžby štěrkopísků, u hranice obce s Polomí je navržena
plocha těžby cihlářské suroviny navazující na stávající plochu těžby v Polomi. Nad stolárnou je plocha
budoucí kompostárny (p. Hasal) a chov prasat na soukromé farmě.
V Hůrce funguje areál živočišné a rostlinné výroby na západním okraji zástavby a výrobní plocha
s objekty sloužícími rostlinné a drobné výrobě na východním okraji zástavby. Západně od kopce Hůrka
leží chátrající skladovací objekt. V centru obce se nachází nevyužívaný objekt bývalé sodovkárny.
Na nejvyšším bodu obce se nachází téměř nevyužívaná turistická ubytovna s doprovodnými objekty.
V Polouvsí je výrobní areál v blízkosti železniční trati (bývalé kuříny – dnes výrobna pelet).
Většinu lesů v obci spravují Lesy ČR, dále římskokatolická farnost, obec a soukromí vlastníci.
Rybníky v lokalitě Dolní mlýn (ve vlastnictví Českého rybářského svazu) a Jesenický rybník (ve vlastnictví
Rybářského družstva) - jsou využívány k hospodářskému chovu ryb.
Vzhledem k umístění obce v Chráněné krajinné oblasti Poodří územní plán neumožňuje budovat nové
průmyslové areály. Obec se společně s místními firmami snaží maximálně využívat staré nevyužité
zemědělské objekty. Tímto dochází k využití a revitalizaci brownfieldů. Jako příklad můžeme uvést
přestavbu zchátralých kuřínů v Polouvsí (na výrobnu pelet a dřevěných briket), využití zchátralého statku
v Jeseníku nad Odrou a Blahutovicích (na jízdárnu a chov koní), přestavbu skladu hnojiv (na technické
zázemí pro zaměstnance úřadu, kteří zajišťují údržbu zeleně a veřejných prostranství), revitalizaci velké
části areálu bývalého zemědělského družstva (výstavba bioplynové stanice na místě bývalého kravína,
prostory bývalých kravínů a teletníků přestavěny na výrobnu součástek pro průmysl).
Zemědělské podnikání v obci
Zemědělskou půdu v obci obdělává sedm větších místních subjektů (Agro Jesenicko a.s. - obdělává asi
2 000 ha, bratři Hasalové – 300 ha, Petr Dorazil – 40 ha, Václav Šimíček, Milan Jílek, Tomáš Míček,
p. Bradáč) a pět cizích subjektů (Ing. Josef a Jan Kovářovi z Mankovic, Josef Leskovjan z Mankovic,
František Čech z Bělotína, p. Šustek ze Starojické Lhoty, Josef David). Chov skotu na pastvinách
je možno vidět především v obci Hůrka. Ovce jsou chovány nejvíce v Jeseníku nad Odrou. Společnost
Agro Jesenicko a.s. v roce 2015 vytvořila prostory pro ustájení 400 ks býků.
Aktivně nevyužívané objekty v obci
V obci se nachází několik nevyužívaných objektů/areálů, které je možno přetransformovat na např.
výrobní provozovny, sklady, popř. na bytové jednotky a přispět tak k dalšímu rozvoji podnikatelského
prostředí v obci. K rozvoji nájemního bydlení lze využít i neobydlené bytové jednotky.
Blahutovice – bývalý kravín nad silážní jámou, bývalá prodejna potravin;
Hůrka – sodovkárna v centru obce, hangár za kopcem, bývalý obchod Jednota, drobné hopodářské
budovy nad kaplí;
Jeseník nad Odrou – Objekty Agra (tzv. „bílý dům“, garáže, kravín, vepříny, váha), vila a některé další
objekty ve mlýně, první patro prodejny Coop; statek se stodolou V. Hasala, zámecký sklípek, bývalý
pivovar u zámku;
Polouvsí – dům po p. Bílkové, část areálu u dráhy (bývalé kuříny).

strana 42

Strategie rozvoje obce

Obec Jeseník nad Odrou

Trh práce a ekonomika obce – klíčové závěry:
 Lehce podprůměrná míra ekonomické aktivity v obci; pro zlepšení hodnot ukazatele je vhodné podporovat
příliv a udržení mladých obyvatel v obci.
 Nejvíce obyvatel obce pracuje v odvětví průmyslu (v roce 2011 - 30 %). Z dalších odvětví je možno zmínit
stavebnictví, zemědělství, školství a zdravotnictví.
 Ekonomická situace i nabídka pracovních míst se od roku 2014 začíná zlepšovat.
 Průměrný podíl nezaměstnaných osob v obci - 5,7 % (údaj k datu 31. 6. 2015).
 Odchod absolventů za prací mimo obec.
 V rámci obce je vytvořeno 311 pracovních míst (údaje OÚ k 31. 12. 2014).
 Snaha obce o vytvoření rovnováhy mezi rozvojem podnikatelského prostředí (a vzniku nových pracovních
míst) v souladu s udržením venkovského charakteru obce s čistým životním prostředím.
 Vysoká denní mobilita občanů. Z obce denně vyjíždí 30 % veškerého obyvatelstva. Vyjížďka za prací
i do škol je orientována především na větší města v okolí (Nový Jičín, Odry, Hranice, Ostrava).
 Vysoký počet ekonomických subjektů sídlících v obci.
 Nejvyšší podíl na počtu ekonomických subjektů v obci mají podnikatelé fyzické osoby podnikající na základě
živnostenského oprávnění.
 Nejvíce zastoupenými obory mezi místními podnikateli je stavebnictví, zpracovatelský průmysl, obchod
a zemědělská výroba.
 Největší výrobní plochou je výrobní areál společnosti Agro Jesenicko a.s..
 Správa obce se společně s místními firmami snaží využívat staré nevyužité zemědělské objekty. Tímto
dochází k využití a revitalizaci brownfieldů.
 V obci stále existují nevyužívané objekty vhodné k transformaci na podnikatelské prostory.
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4 OBČANSKÁ VYBAVENOST OBCE
Obec Jeseník nad Odrou disponuje základním občanským vybavením odpovídajícím velikosti obce.
Mezi veřejnou infrastrukturu patří taková zařízení, jejichž provoz je zajišťován z veřejných prostředků
(státu nebo obce) nebo alespoň významně dotován. Tato zařízení zajišťují základní potřeby
občanů - péči o zdraví, sociální služby, státní správu a samosprávu, kulturu, osvětu, vzdělávání apod.
Občanská vybavenost je v každé místní části situována především v centrech sídel. Pohledovou
dominantou obce je kostel Nanebevzetí panny Marie (v místní části Jeseník nad Odrou).
Ze služeb nabízených v obci můžeme jmenovat např. ordinaci praktického a zubního lékaře, poštu,
prodejny potravin, restaurační zařízení, kadeřnictví, ubytovny, logopedickou poradnu.
Základní občanská vybavenost dle jednotlivých místních částí (bez sportovních zařízení)
BLAHUTOVICE - V obci se nachází kulturní dům s restaurací, knihovna, autobusová zastávka, kaple,
komunitní centrum Klášter s ubytovnou, jezdecká stáj, Informačně naučná stezka ČSOP
pro environmentální výchovu a meditativní Františkova stezka, bytový dům.
HRABĚTICE - V obci se nachází srub ke konání společenských akcí, kaple a autobusová zastávka.
HŮRKA15 - V obci se nachází kulturní dům, hasičská zbrojnice, kaple, 2 restaurace, knihovna,
autobusová zastávka, prodejna potravin, turistická ubytovna, bažantnice, obchod.
JESENÍK NAD ODROU – Tato místní část je sídlem obecní samosprávy (obecní úřad), dále se zde
nachází kulturní dům, ZŠ, MŠ, knihovna, infocentrum, pošta, 4 obchody, 2 restaurace s omezeným
provozem, sociální byty, autobusová a vlaková zastávka, kostel, hřbitov, několik bytových domů. Součástí
obce je i lokalita Dolní Mlýn kde je více než deset bytových jednotek v několika domech.
POLOUVSÍ16 - V obci se nachází kulturní dům s restaurací, mateřská škola, knihovna, autobusová
zastávka, prodejna potravin, kaple.

4.1

Zařízení obecní samosprávy

Obecní úřad sídlí v centru místní části Jeseník nad Odrou. V objektu je zároveň umístěna pošta, prodejna
se smíšeným zbožím a logopedická poradna. Objekt prošel v roce 2011 kompletní rekonstrukcí a stal
se společně s rekonstruovaným kulturním domem a komplexním řešením dopravních úprav v centru
obce jednou z dominant obce.

4.2

Školství a vzdělávání

V obci funguje Základní škola a Mateřská škola, které jsou příspěvkovými organizacemi Obce Jeseník
nad Odrou. Budova ZŠ prošla rekonstrukcí v roce 2006. Objekt MŠ byl kompletně zrekonstruován v roce
2012 (z dotačních zdrojů). V roce 2015 byl realizován projekt modernizace zahrady MŠ v přírodním stylu
s využitím pro environmentální výchovu.
V mateřské škole jsou v provozu dvě pracoviště (v Jeseníku nad Odrou a v Polouvsí). V areálu MŠ
(Jeseník) je školní jídelna, v MŠ Polouvsí je kuchyně. Kapacita obou pracovišť MŠ Jeseník n. O. okres
Nový Jičín, příspěvkové organizace je 75 dětí. Následující tabulka zachycuje vývoj obsazenosti MŠ
v letech 2009 - 2015. Kapacita je v posledních třech letech téměř plně využívána. Příspěvek na provoz
MŠ od obce se pohybuje kolem 800 tis. Kč ročně.
15

U příležitosti 100 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Hůrce v roce 2009 a k 625. výročí první písemné
zmínky o Hůrce byla vydána kniha „Hůrka, od první písemné zmínky po současnost“.
16
Polouvsí oslavilo v roce 2012 výročí 600 let od první písemné zmínky a při této příležitosti vydalo knihu "Polouvsí,
od první písemné zmínky po současnost".
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Tab. 4.2.1 – Počty zapsaných dětí v jednotlivých školních letech v MŠ Jeseník n. O.
Pracoviště
Školní rok
Celkem
Jeseník nad
Polouvsí
Odrou
2015/2016

51

19

70

2014/2015

48

27

75

2013/2014

44

27

71

2012/2013

32

26

58

2011/2012

25

28

53

2010/2011

24

28

52

2009/2010

37

28

65

Zdroj: Data MŠ

Základní škola17 je umístěna v klidné části obce vedle kostela, součástí areálu školy je rozsáhlá
zahrada, školní pozemek a dvůr. Zajišťuje výukou pro I. stupeň základního vzdělávání (ve školním roce
2014/15 navštěvovalo školu 34 žáků) a školní družinu, kterou navštěvuje 30 dětí. Výuka probíhá ve dvou
spojených třídách (šk. rok 2014/2015). Škola je moderně vybavena výpočetní technikou včetně
interaktivních zařízení. Při základní škole je nabízeno několik zájmových kroužků (informatika, výtvarný,
sportovní, sborový zpěv, jóga, angličtina, náboženství aj.) V ZŠ probíhá také výuka dětí s vývojovými
poruchami učení. Výuka ve škole probíhá v souladu se školním vzdělávacím programem pod názvem
Škola vzájemného porozumění a spolupráce. Ve škole pracuje pět zaměstnanců. Druhý stupeň ZŠ
navštěvují žáci v Suchdole nad Odrou, ve Starém Jičíně (žáci z Hůrky navštěvují tuto školu obvykle již
od prvního ročníku) či v Novém Jičíně. Kapacita ZŠ uvedená ve zřizovací listině je 120 dětí. Následující
tabulka zachycuje vývoj obsazenosti ZŠ v letech 2009 – 2015. Tabulka naznačuje výrazné rezervy
ve využitelnosti maximální kapacity ZŠ. Příspěvek na provoz ZŠ od obce se pohybuje kolem 400 tis. Kč
ročně.
Tab. 4.2.2 – Počty zapsaných dětí v jednotlivých školních letech v MŠ Jeseník n. O.
Školní rok
Počty žáků
Počty tříd
2015/2016

38

2014/2015

34

2

2013/2014

41

3

2012/2013

44

3

2011/2012

45

3

2010/2011

48

3

2009/2010

58

4
Zdroj: Data ZŠ

17

Školní výuka (v němčině) probíhala v obci již od roku 1683. První dřevěná budova byla postavena po r. 1700.
V roce 1760 byla nahrazena novou dřevěnou stavbou na současném místě. Současná školní budova byla postavena
v roce 1875. Vyučování v češtině bylo zavedeno v roce 1920. Česká menšinová škola fungovala v jiné části vesnice
(dnešní objekt hospody Stará Chajda).
Blahutovice - Škola se zde uvádí poprvé v roce 1795, česká byla založena po roce 1945, v současnosti místní děti
navštěvují ZŠ v Jeseníku nad Odrou příp. na Starém Jičíně.
Hrabětice – Obec spadala vždy pod školu v Jeseníku nad Odrou.
Hůrka - V roce 1867 byla postavena školní budova (školní výuka zde probíhala do roku 1975, následně zde byla
přesunuta MŠ, která zde působila do roku 1997).
Polouvsí - Škola se zde poprvé uvádí v roce 1789, po připojení k Jeseníku nad Odrou se škola zrušila. Dnes chodí
menší děti do školy v Jeseníku nad Odrou, děti starší do Suchdolu nad Odrou nebo do Starého Jičína.
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Kapacita školských zařízeni je dostačující a dle provedené demografické analýzy by měla být dostatečná
i v následujících deseti letech.
Obr. 3 – Objekt MŠ – Jeseník n.O. (foto: OÚ)

Obr. 4 – Objekt MŠ – Polouvsí (foto: OÚ)

Obr. 5 – Objekt ZŠ (foto: OÚ)

Střední školu mají žáci možnost navštěvovat v Novém Jičíně - gymnázium, Mendelova střední škola
(obchodní akademie, zdravotní škola, střední odborné učiliště, veřejná správa, informační technologie),
Střední technická a zemědělská škola, soukromá střední škola EDUCA. Střední školy a odborná učiliště
se také nacházejí v Odrách (10 km). Další střední školy a odborná učiliště se nacházejí v Hranicích
na Moravě, Valašském Meziříčí, Studénce a Ostravě.
Dojížďka do škol nevyvolává příliš vysoké nároky na kapacitu silniční dopravy, resp. frekvenci
autobusových linek, popř. vlakových spojů.

4.3

Zdravotní a sociální péče

V obci působí soukromý praktický lékař pro dospělé. Ordinace je umístěna v budově tzv. zdravotního
střediska v centru obce Jeseník nad Odrou. Ordinace zubního lékaře se nachází v areálu MŠ. Oba lékaři
ordinují denně. Většina rodičů navštěvuje dětské lékaře v Novém Jičíně, Starém Jičíně, případně
v Odrách. Jednou týdně obec zajišťuje bezúplatně ve svých prostorách službu nápravy řeči – logopedii.
Specializovaná odborná a lůžková nemocniční péče je dostupná v Novém Jičíně (12 km) a Odrách
(10 km). Zdravotnická záchranná služba sídlí v Novém Jičíně (doba dojezdu je do 15 min).
Současná situace v obci v oblasti zdravotní a sociální péče je i dle výzkumu veřejného mínění občanů
poměrně vyhovující, v několika návrzích se objevil zájem o zřízení ordinace dětského lékaře
(např. s omezenou ordinační dobou jen v některých dnech v týdnu).
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Obec v rámci péče o sociálně slabší skupiny a seniory postupně vybudovala několik bytových domů,
ve kterých se nachází 57 bytových jednotek. Sociální terénní péče v obci je zajišťována firmou OASA
Nový Jičín, Charitou Odry nebo v rámci výkonu veřejné služby. Obec finančně podporuje Klub Zvoneček
v Odrách (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s postižením, centrum denních služeb), denní
stacionář ŠKOLA ŽIVOTA v Novém Jičíně – Žilině (pro osoby s mentálním postižením).
Domovy pro seniory jsou místními občany využívány v Odrách a v Novém Jičíně. Umísťování občanů
probíhá ve spolupráci s OÚ a ORP Nový Jičín, odborem sociálních věcí.

4.4

Sportovní zařízení

Největší sportovní areál se nachází v Jeseníku n. O. (areál TJ Slavoj). Další areály můžeme najít ve
všech místních částech. Všechny areály (kromě tělocvičny a 1 fotbalového hřiště TJ Slavoj) jsou volně
přístupné a poměrně zastaralé.
Sportovní zařízení dle jednotlivých místních částí
BLAHUTOVICE - V obci se nachází dvě plochy (u centra a u bytového domu).- dětské hřiště, dále je
v obci jízdárna.
HRABĚTICE - V obci můžeme najít dětské a fotbalové hřiště.
HŮRKA - V obci může být využíváno fotbalové a volejbalové hřiště, dvě víceúčelové asfaltové sportovní
plochy, dětské hřiště, střelnice pro myslivecký sport, koupaliště.
JESENÍK NAD ODROU – V obci byl vytvořen poměrně komplexní sportovní areál TJ Slavoj - tělocvična,
2 fotbalová hřiště, dětské hřiště, tenisové kurty, ubytovna. Další samostatné asfaltové, malé fotbalové
hřiště a dětské hřiště jsou v blízkosti ZŠ a MŠ.
POLOUVSÍ - V obci bylo vybudováno fotbalové hřiště, víceúčelové asfaltové hřiště a dětské hřiště.
Ke koupání je možno navštívit koupaliště v Hůrce (bývalá hasičská nádrž). K rybářskému sportu jsou
využívány rybníky v Blahutovicích, Polouvsí a Zámecký rybník v Jeseníku nad Odrou.
V současné době dochází u mládeže i dospělých k nárůstu nezájmu o aktivní sport. Kvalitní sportovní
zázemí je jedním z předpokladů pro zbrzdění tohoto negativního trendu.

4.5

Veřejná prostranství

Jeseník nad Odrou je obec venkovského charakteru s velkým podílem zeleně v zahradách obytného
území. Stávající plochy veřejných prostranství se koncentrují v centrech jednotlivých obcí. V centru
Jeseníku nad Odrou se nachází dva menší parčíky.
Územním plánem je navržena jedna nová plocha veřejných prostranství - zeleně v centrálním
svahovitém území Blahutovic. V obci byl zpracován projekt na rozvoj veřejných prostranství ve všech
místních částech, který je postupně realizován.

4.6

Služby

V obci funguje pobočka České pošty. Poskytování služeb funguje na komerčním základě a je zřizováno
podle poptávky a zájmu. V obci funguje pět prodejen potravin a smíšeného zboží (COOP, U Macháčů,
U Paličků, U kaple v Hůrce a v Polouvsí), prodejna p. Hopjakové, šest restauračních zařízení (koupaliště
a U školy v Hůrce, restaurace v Blahutovicích a Polouvsí, Bečvarka a zámecká restaurace v Jeseníku
n.O.), školní jídelna, kadeřnictví, prodejna masa a uzenin v Jeseníku nad Odrou, sezónní prodej točené
zmrzliny, prodej stáčeného medu, pěstování a prodej zeleniny, prodej výrobků z vlny, výroba vitráží,
čalounictví, kamenictví Langer, pneuservis, stolařství, pečení dortů na zakázku, vedení účetnictví,
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ubytovací služby v budově tělocvičny TJ Slavoj a v Komunitním centru Klášter, autodoprava, stáčírna
pramenité vody s obsahem minerálů – Jesenický pramen, pálenice, kadeřnictví, masérské služby,
kosmetika. V oblasti základních služeb je možno obec Jeseník nad Odrou považovat za soběstačnou
s dostačujícím spektrem poskytovaných služeb. Za dalšími službami občané dojíždějí do okolních měst.

4.7

Kultura

Každá místní část obce Jeseníku nad Odrou disponuje vlastním kulturním zařízením (o kapacitě do 100
osob, popř. 150 osob v Jeseníku nad Odrou), jež slouží jako víceúčelový sál pro pořádání plesů,
tanečních zábav, rodinných oslav apod. Všechna kulturní zařízení jsou nově zrekonstruována, příp.
se rekonstrukce připravuje. Nositeli kulturního života v obci je Obecní úřad, místní osadní výbory a četné
spolky a sdružení působící v obci. Během roku je v obci organizováno několik větších a řada drobnějších
akcí.
V rámci OÚ funguje místní Informační centrum (otevřeno v pracovních dnech) poskytující následující
služby: počítačové pracovní místo s veřejným připojením na internet, tisk dokumentů, kopírovací služby,
možnost získání informací o místních cyklotrasách, turistických a historických zajímavostech, ubytování
a stravování, dále je zde možnost zakoupit suvenýry, pohlednice, turistické a cyklistické mapy.
Akce pořádané v jednotlivých místních částech
BLAHUTOVICE - pouť Františkovou stezkou, turnaj v malé kopané, rozsvícení vánočního stromu, dny
otevřených dveří, velikonoční a vánoční výstava v komunitním centru, stavění a kácení máje, rybářské
závody pro ženy a děti.
HRABĚTICE – stavění a kácení máje, mše v Kapli sv. Václava. I když tato obec má nejmenší počet
obyvatel z místních částí obce Jeseník nad Odrou, i zde se žije bohatým společenským životem.
HŮRKA - Horecká traktoriáda, Myslivecké odpoledne, soutěž o nejlepší pálenku, vepřové hody,
myslivecká poslední leč, sportovní zábava, maškarní rej pro děti, stavění májky a pálení čarodějnic,
hasičské soutěže, kácení májky s oslavou dne dětí, pivní štafeta, lampionový průvod pro děti s rodiči,
turnaj v nohejbale. Společenský život je v obci na velmi vysoké úrovni. Místní spolky i osadní výbor
každoročně připravují množství kulturních a společenských akcí.
JESENÍK NAD ODROU - obecní slavnosti, podzimní a vánoční jarmark, vánoční koncert, pochovávání
basy, jízda osením, stavění a kácení Máje, obecní, sportovní a školní ples, výlov rybníku, vítání občánků,
Den matek, pravidelná setkání seniorů, rozsvícení vánočního stromu, plážový volejbal, drakiáda, soutěže
v parkurovém skákání, soutěž netradičních plavidel Jesenické primátorky, mezinárodní turnaj v malé
kopané, pochod Jesenická šlapačka a další.
POLOUVSÍ - Polouveské letní dny, čtení pohádek pod dubem, turnaje v pétanque, pořádání deskových
her v sále kulturního domu, společenský a maškarní ples pro děti i dospělé, sousedský jarmark
s rozsvěcením vánočního stromu, lampionový průvod, vítání jara. Obec především díky aktivitě osadního
výboru žije bohatým společenským životem.
Obr. 6 – KD Blahutovice(foto: OÚ)
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Obr. 8 – KD Hůrka (foto: OÚ)

Obr. 9– KD Jeseník n. Odrou (foto: OÚ)

Obr. 10 – KD Polouvsí (foto: OÚ)

Děti a mládež se mohou každoročně těšit na sportovní a kulturní aktivity - pálení čarodějnic, turnaje,
maškarní reje, divadelní představení, diskotéky, mikulášské besídky, dětské dny, lampionové průvody.
Ve velkém počtu navštěvované jsou rovněž sportovní akce a turnaje – mistrovská a přátelská fotbalová
utkání, turnaje v malé kopané v Jeseníku nad Odrou, Blahutovicích, Polouvsí, Tříkrálový a Hůrecký turnaj
v nohejbale, Štěpánský, Jesenický, Blahutovický a Polouveský turnaj ve stolním tenise, tenisový turnaj
a další.
Sportovní a kulturní dění v obci je finančně podporováno místními podnikateli a OÚ. Bohatý společenský
život a nadšení místních občanů výrazně přispělo k získání titulu Vesnice roku 2013.
Přehled akcí a volnočasových aktivit realizovaných v obci i jednotlivých místních částech je uváděn
v obecním Zpravodaji a kalendáři akcí, které jsou dodávány do každé domácnosti. Občané jsou dále
informování místním rozhlasem (jež prošel v roce 2014 rekonstrukcí).
V obci funguje místní knihovna s detašovanými pracovišti v jednotlivých místních částech (kromě
Hrabětic). Obecní knihovna má zhruba 5.000 knih (beletrie pro dospělé, naučná literatura, beletrie
pro děti a naučná literatura pro děti). V knihovnách jsou umístěny počítače s přístupem k internetu.
PC je možno zdarma využít v provozní době knihoven nebo po domluvě s kontaktní osobou.

4.8

Spolky a zájmové organizace

V obci funguje celkem 16 oficiálních občanských sdružení a spolků působících v nejrůznějších
oblastech. Další se setkávají nepravidelně nebo fungují jako neoficiální sdružení. Celkem vyvíjí činnost
23 subjektů. Kulturní komise OÚ Jeseník nad Odrou samostatně, případně ve spolupráci se spolky
připravuje a organizuje řadu kulturních a sportovních akcí. Iniciátory volnočasových aktivit a akcí
v jednotlivých místních částech jsou převážně osadní výbory a místní spolky. Všechny tyto aktivity
přispívají k bohatému společenskému, kulturnímu a sportovnímu životu.
Obec podporuje aktivity místních spolků bezúplatným poskytnutím prostor pro setkávání a pořádání akcí
a dále dotacemi z rozpočtu obce.
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Občanská sdružení, spolky a neformální spolky
BLAHUTOVICE
BAYERŮV ODKAZ, občanské sdružení - Toto sdružení zahájilo svou činnost počátkem roku 2000.
Ke své činnosti využívá budovu bývalého kláštera v Blahutovicích, kterou postupně rekonstruuje, bylo
zde zřízeno Komunitní centrum Klášter podporující místní a širší komunitu a alternativní turistická
ubytovna pro 25 lidí. Občanské sdružení spolupracuje taktéž s rodáky, kdy společně s obcí vytvořili
jedinečný projekt v České republice Františkovu cestu (otevřena 2012). Akce pro veřejnost: kurzy
starých řemesel, tematické výstavy, jízda osením, hudební odpoledne, provoz Františkovy stezky, lidové
zvyky a tradice, adventní setkání.
EKOCENTRUM - regionální sdružení Českého svazu ochránců přírody Novojičínska - Organizace
byla založena a v regionu působí od roku 1992, má 200 členů. Posláním je ochrana přírody a životního
prostředí. Sdružení se zabývá environmentální výchovou dětí a mládeže, poskytuje služby - poradenství
a konzultace. Podporuje udržitelný rozvoj a zapojování veřejnosti do těchto aktivit. Akce pro veřejnost:
Den Země, tematické projektové dny pro školy, průvodcovská činnost po naučných stezkách, poradenství
v oblasti životního prostředí, provoz Informačního centra Českého svazu ochránců přírody, vedení
environmentální knihovny. Sídlo v objektu bývalého kláštera.
Český svaz ochránců přírody Základní organizace Jeseník nad Odrou - V roce 1994 lidi spojil aktivní
zájem o ochranu přírody a krajiny a vytvořili občanské sdružení. Organizace má 23 členů
a je zřizovatelem oddílu Mladých ochránců přírody, kteří se scházejí s několika vedoucími
na pravidelných schůzkách, kde rozvíjí svůj zájem o ochranu přírody a krajiny, rozvíjí svou kreativitu
a navštěvují okolí. Činnost oddílu je pestrá a děti se rozhodně nenudí. V rámci své činnosti se starají
o mlýnský sad s původními ovocnými dřevinami. Akce pro veřejnost: výsadba stromů, údržba cenných
biotopů, čištění studánky, Den Země. Sídlo je v objektu bývalého kláštera.
Sdružení rybářů Blahutovice, občanské sdružení - V roce 2001 vznikla skupina dobrovolníků, která
měla zájem o znovuobnovení rybníka v Blahutovicích. V roce 2009 se skupina stala registrovaným
sdružením. Sdružení se zasloužilo o zvelebení Blahutovického rybníku jako místa pro aktivní odpočinek.
V dnešní době je již sdružení prosperující organizovanou skupinou s 35 stálými členy a několika dětmi,
které pořádá aktivity spojené s prezentací ochrany životního prostředí a rybolovu. Akce pro veřejnost:
rybářské závody pro děti a ženy, den otevřených dveří na rybníku.
Jezdecký klub Farma Blahutovice - Sdružení vzniklo v roce 2011 a má 12 členů. Účelem je poskytovat
dětem sportovní vyžití a seznámení s životem na farmě plné hospodářských zvířat. Cílem klubu
je vybudovat zázemí a sportoviště pro děti, jejichž prioritou není jen skvělý sportovní výkon, ale zejména
porozumění se zvířetem, zájem o spolupráci a obohacení života o soužití s přírodou. Akce pro
veřejnost: dětské závody v parkurovém skákání.
HRABĚTICE
Perdix Hrabětice - Toto sdružení bylo založeno z důvodu záchrany koroptve polní a má 3 členy. Dalším
cílem je záchrana Hrabětické jedle.
HŮRKA
Sbor dobrovolných hasičů Hůrka - Nezisková organizační jednotka, která byla založena v roce 1909,
má 92 členů. Zabývá se činností protipožární ochrany, ostatními záchrannými pracemi sloužícími lidem
při živelných pohromách a organizací hasičských soutěží a společenských akcí v obci. Akce
pro veřejnost: Stavění máje, kácení máje, den dětí, hasičské soutěže dětí, mužů a žen, Horecká
traktoriáda, lampionový průvod, pouštění draků.
Myslivecké sdružení Hůrka - Podporuje rozvoj myslivosti, ochrany přírody a hospodaří na 516 ha
honitby. Má 18 členů. Hlavním cílem je péče o zvěř a odchov bažantů. Obnovuje staré polní cesty
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a provádí výsadby stromů v krajině. Akce pro veřejnost: obecní zabíjačka, myslivecké odpoledne,
střelby na asfaltové holuby, poslední leč se zábavou.
3. Skautský oddíl - Jeseník nad Odrou – Hůrka - Založen byl v roce 1991 a má 25 členů. Cílem
sdružení je účelné využití volného času, poznání a překonávání sama sebe, přátelství, zábava a sport,
odpočinek, ale i dřina, ochrana přírody, pomoc druhým, příprava na budoucí život, hry, spolupráce,
sebezdokonalování, dobrodružství, napětí, táboření. Dva oddíly (kluků a holek) se scházejí jedenkrát
týdně, každý měsíc pořádají oddílovou akci. Akce pro veřejnost: Jesenické primátorky, letní tábor.
Místní organizace KDU-ČSL - Akce pro veřejnost: Dětský maškarní rej, Den matek.
Neformální sdružení - Cvičenky Hůrka - Toto naprosto neformální sdružení náležitě dbá, bez rozdílu
věku, na zdravý životní styl spojený se cvičením. Akce pro veřejnost: sportovní ples cvičenek.
Neformální sdružení – Horecké mamky - V roce 2012 vzniklo neformální sdružení pro setkávání
maminek na rodičovské dovolené a jejich dětí. Pravidelně byly využívány prostory sálu v bývalé škole
k pořádání schůzek s výtvarnou a pohybovou náplní pro nejmenší děti. V jarních a podzimních měsících
byly podnikány dobrodružné výpravy do blízkého i vzdálenějšího okolí. Tyto aktivity je však obtížné
bez další podpory dále rozvíjet. Akce pro veřejnost: den dětí, lampionový průvod, výtvarné soutěže.
Neformální sdružení – Sociální družstvo Jiřinka - Členové družstva se schází při příležitostech ukázek
tradičních řemesel – malování kraslic, drátkování, paličkování, vyšívání, háčkování, výroba betlému
z pletených figurek. Akce pro veřejnost: hraní pohádek pro děti, účast na tradičních jarmarcích
a výstavách.
JESENÍK NAD ODROU
Tělovýchovná jednota SLAVOJ Jeseník nad Odrou, občanské sdružení - Působí v obci od roku 1948
a je největším občanským sdružením v obci. Má 125 členů. Celoročně reprezentuje obec v soutěžích
kopané (přípravky, žáků, dorostu, mužů). V rámci jednoty působí oddíly volejbalu, stolního tenisu,
nohejbalu, tenisu, badmintonu, florbalu, aerobiku. Cílem sdružení je výchova všech generací ke sportu.
Dalším cílem je zdokonalování poskytovaných služeb – provozování sportovního areálu, ubytovny
pro 48 osob, pořádání soustředění a kurzů, zázemí pro sport. Akce pro veřejnost: fotbalová utkání,
turnaje v malé kopané, v nohejbale, tenise, stolním tenise, spolupořádání kulturních a společenských
akcí - stavění máje, kácení máje, obecní slavnosti, pochod Jesenická šlapačka, Sportovní ples.
Občanské sdružení Zahrádkářů obce Jeseník nad Odrou - Spolek založilo v r. 1962 třináct členů.
Zajišťují odborné přednášky, nákup stromků, odkup ovoce. Členové spolku se zúčastňují brigád
ve prospěch obce, starají se o památník obětem 1. světové války. Spolek vede od prvopočátku kroniku.
Akce pro veřejnost: výstava ovoce a zeleniny, spolupořádání obecního jarmarku.
Český svaz včelařů Jeseník nad Odrou - V roce 2015 v obvodu místní organizace působilo 45
chovatelů včel s celkem 482 včelstvy. Celkový výnos v roce 2013 byl 10 664 kg medu a 336 kg vosku.
Akce pro veřejnost: exkurze žáků MŠ Jeseník nad Odrou do včelína.
Rybářské družstvo Jeseník nad Odrou - Rybářský spolek v Jeseníku nad Odrou byl založen v roce
1946 a v současné době má 33 členů. Od roku 1948 do roku 1989 na rybníku hospodařilo jednotné
zemědělské družstvo. V roce 1990 byl rybník navrácen zpět rybářskému družstvu. Akce pro veřejnost:
říjnový výlov rybníku s rybářskými specialitami.
Myslivecké sdružení „Hubert“ Jeseník nad Odrou - Myslivci z Jeseníku nad Odrou hospodaří na
931 ha honební plochy a mají 9 členů. S obcí spolupracují především při výsadbách a obnově starých
polních cest a remízků. Akce pro veřejnost: fotbalový turnaj mysliveckých sdružení, poslední leč,
Hubertský ples, přednášky ve škole.
Neformální sdružení - Zámecká jízdárna v Jeseníku nad Odrou – Jízdárna vznikla v objektu chátrající
bývalé sýpky a na ni navazujících stájí. V rámci objektu byly vybudovány stáje s boxy pro koně, venkovní
jízdárna, zázemí s klubovnou. V objektu vznikla typická vesnická minizoo. Hlavní náplní je práce
s mládeží. Akce pro veřejnost: závody v parkurovém skákání a vozatajské jízdě.
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Neformální sdružení – Senioři - Pořádají pravidelná setkání. Organizují společné zájezdy, výšlapy
do okolí. Pomáhají při organizaci společenských akcí – pečení koláčů, prezentují své výrobky
na výstavách a tradičním jarmarku. Akce pro veřejnost: pochovávání basy.
Neformální sdružení – Divadelní spolek PASÁŽ - Divadelní spolek byl založen v roce 2010 šesticí
kamarádů, kteří mají rádi divadlo a chtějí předávat tuto radost ostatním lidem. V roce 2011 například
sehráli hru českého génia Járy Cimrmana České nebe. Akce pro veřejnost: divadelní hry.
Neformální sdružení – Klubíčko – rodinné centrum pro maminky na rodičovské dovolené a jejich děti.
Od roku 2014 aktivně nefunguje.
POLOUVSÍ
Většinu akcí zaštiťuje místní osadní výbor.
Myslivecké sdružení Blahutovice - V současnosti má myslivecké sdružení Blahutovice 18 členů, kteří
společnými silami spravují honitbu o rozloze 1796 ha. Myslivci spolupracují s obcí především při údržbě
a sázení zeleně ve volné krajině, ochraně přírody, pečují o zvěř a spolupořádají společenské akce.
Akce pro veřejnost: poslední leč se zábavou.

4.9

Památky a další zajímavosti obce – cestovní ruch

Obec má díky rovinatému terénu, významným vodním tokům a rybníkům dobrý potenciál pro rozvoj
cestovního ruchu - cykloturistiky, vodní turistiky (rybolovu), agroturistiky, popř. hipoturistiky. ÚP výstavbu
zařízení cestovního ruchu včetně penzionů umožňuje.
Obcí prochází mezinárodní cyklotrasa Greenways Krakov – Morava – Vídeň, cyklotrasa č. 5 Jantarová
stezka a cyklotrasa č. 503 Starý Jičín – Krnov a část páteřního řádu cyklostezky Ostrava – Hranice
(budovaná Regionem Poodří). Obcí neprochází žádná oficiální turistická trasa. V roce 2014 byla
ZO ČSOP Studénka vybudována v Jeseníku n. O. Naučná stezka Krajem povodní. V Blahutovicích
se nachází Informačně naučná stezka ČSOP Jeseník n/O a meditativní Františkova stezka.
V obci se nachází několik registrovaných kulturních památek:
 Zámek s areálem parku v Jeseníku nad Odrou
 Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku nad Odrou
 Kříž u kostela
 Socha sv. Jana Nepomuckého v Jeseníku nad Odrou
 Kaple sv. Anny v Hůrce
Známé jsou prameny minerální vody, která se především v minulosti čerpala z místních pramenů Zita,
Herma, Lipový a rozvážela do okolí. V současné době jsou prameny díky dlouholetému úsilí opět volně
bezúplatně přístupné široké veřejnosti (a zároveň komerčně distribuovány).
Z přírodních zajímavostí můžeme v obci najít Přírodní památku Meandry Staré Odry. Jedná se o zbytek
bývalého silně meandrujícího koryta řeky Odry s množstvím periodických tůní a břehovými porosty
s pestrou dřevinnou skladbou.
Mimo výše uvedené kulturní a přírodní památky se v obci dochoval větší počet zajímavých památek
místního významu a prvků drobné architektury (sakrálních staveb) - např. Klášter v Blahutovicích, řada
kaplí, křížků, božích muk, památníků, zvoniček aj.
Pro každodenní rekreaci – procházky a vyjížďky na kole – mají obyvatelé i návštěvníci obce k dispozici
přírodu uvnitř CHKO Poodří, volnou krajinu, zeleň podél vodních toků, Hrabětický les a další menší lesní
celky, které jsou dobře dostupné po místních a účelových komunikacích, cyklotrasách, pěších cestách,
turistických trasách a nově také po obnovených polních cestách s vysázenými stromy (jde o dvě cesty
v jihozápadní části Hůrky, spojovací trasy Jeseník – Bernartice n. Odrou a Polouvsí – Blahutovice a polní
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cestu z Hrabětic do Vražného). Tímto došlo k propojení jednotlivých místních částí i okolních obcí sítí
účelových komunikací, polních cest a pěšin.
Památky a zajímavosti v obci dle místních částí
BLAHUTOVICE













Budova bývalého kláštera (do roku 1925 zemědělská usedlost. V letech 1926 – 1951 „Klášter
boží prozřetelnosti“. Do roku 1980 mateřská škola. Poté chátrající objekt ve vlastnictví JZD
Jesenicko. Od roku 2000 ve vlastnictví občanského sdružení Bayerův odkaz – postupná
renovace, vytvořeno komunitní centrum.).
Františkova cesta (vznikla na motivy sluneční písně sv. Františka z Assisi ze 13. stol.).
Pamětní kaple Navštívení Panny Marie z roku 1922 (postavena jako památník padlým v 1.sv.v.).
Žulový jehlančitý kříž z roku 1883 vlevo před pamětní kaplí.
Pseudogotická kaplička Panny Marie Lurdské z roku 1897 na kraji lesa u cesty na Polom.
Kaligův kamenný šípový kříž z r. 1875 za obcí vlevo u silnice na Jeseník nad Odrou.
Ozdobný litinový kříž vpravo u silnice na konci obce směrem na Jeseník nad Odrou uprostřed
čtyř vzrostlých kaštanů.
Boží muka ve skupině čtyř vzrostlých kaštanů vlevo za obcí u silnice na Jeseník nad Odrou.
Památník, kámen z větrného mlýna, u kaple.
Památník osvobození, u autobusové zastávky.
Informačně naučná stezka ČSOP s ptačí pozorovatelnou u rybníka.

HRABĚTICE









Návesní kaple sv. Václava z roku 1837.
Jetelový pískovcový kříž z roku 1828 s reliéfem Panny Marie Bolestné.
Socha sv. Jana Nepomuckého u silnice na horním konci.
Zděná sloupová boží muka z roku 1935 na horním konci obce na autobusové točně.
Zvonička vysvěcená v roce 2012 na horním konci obce na autobusové točně.
Hrabětický chodník, trkač - technická památka, která v minulosti Hrabětice zásobovala vodou.
Místní zajímavost – hrabětická „13“ s příchutí jedlových výhonků.

HŮRKA










Kaple sv. Anny z roku 1840 (kulturní památka, pseudobarokní návesní kaple a hodnotným
interiérem).
Pískovcová Immaculata manželů Františka a Barbary Novákových před kaplí sv. Anny (též socha
Neposkvrněného Početí P. Marie).
Pískovcový latinský kříž před kaplí sv. Anny „věnován od jednotlivých dobrodinců obce Hůrky“.
Litinový kříž ozdobné konstrukce za obcí u polní cesty do Bernartic nad Odrou (tzv. Záškolová
cesta).
Pískovcový latinský kříž – pomník padlým obětem 1. světové války z roku 1927 na horním konci
obce.
Kovový kříž manželů Vahalíkových z roku 1927, za Horeckým potokem.
Památník osvobození, u hasičské zbrojnice.
Památník obětem letecké nehody v parčíku v centru obce.
Dřevěnice, v jižní části zástavby.

JESENÍK NAD ODROU



Barokní Zámek z doby kolem roku 1725, vznikl přestavbou renesanční vodní tvrze ze 16. století,
součástí je botanicky i krajinářsky cenný zámecký park.
Kostel Nanebevzetí P. Marie z roku 1752 (kulturní památka, dominanta obce).
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Rustikální pískovcový barokní jetelový kříž z roku 1822 u vchodu do kostela Nanebevzetí P.
Marie (kulturní památka).
Pískovcová barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1708 na návsi (kulturní památka).
Pískovcový jetelový kříž z roku 1842 v centru obce u rozcestí k Polouvsí.
Gotický litinový kříž v místě „U lip“ nad obcí vlevo u silnice do Hůrky.
Kamenný latinský kříž z roku 1905 v polích za obcí vpravo od silnice směrem na Hůrku.
Zděná boží muka v zahradě před č.p. 110/220.
Zděná boží muka u cesty poblíž č.p. 333.
Kamenný latinský kříž manželů Richterových z roku 1895 vpravo u silnice na Polouvsí.
Tillova hrobka na místním hřbitově (hrobka původních majitelů mlýna).
Pískovcový horní latinský hřbitovní kříž z roku 1893 nad hrobkou rodiny Tillovy.
Pískovcový dolní latinský kříž z roku 1869 pod hrobkou rodiny Tillovy.
Náhrobek Rytíře Cischiniho z roku 1912 manžela majitelky jesenického panství – náhrobek
na způsob dóžecího trůnu.
Vila, u bývalého mlýna.
Památník obětem II. světové války, před nákupním střediskem.
Památník věnovaný padlým za svobodu národa (v 1. světové válce), u kostela.
Památník na hřbitově – zeď smíření s odsunutými německými občany.

POLOUVSÍ







Návesní kaple sv. Martina z roku 1823 v centru zástavby.
Pískovcový volutový kříž z roku 1823 před návesní kaplí sv. Martina s reliéfem Panny Marie
Bolestné.
Kaplička P. Marie z roku 1823 za obcí vlevo u silnice k Jeseníku nad Odrou.
Kaplička Pána Ježíše (tzv. horní kaplička).
Jehlančitý kříž z roku 1892 na rozcestí silnic Dub - Starojická Lhota.
Památník osvobození, u kaple.

Místní cestovní ruch se obec snaží podporovat zejména údržbou veřejných i soukromých prostranství,
rekonstrukcí kulturních a místních památek, ochranou význačných krajinných prvků. Oblast je vhodnou
destinací pro rodinnou rekreaci, dovolenou za pěknou přírodou, pro houbaření nebo rekreaci spojenou
se sportovními aktivitami. Vzhledem k venkovské povaze regionu je možno vidět jeden z hlavních
podnětů pro rozvoj cestovního ruchu v agroturistice. Avšak agroturistice se v obci aktivně kromě
zámecké jízdárny nevěnuje žádný zemědělský subjekt. (Nízký zájem o tento typ cestovního ruchu
můžeme sledovat i v dalších okolních obcích.)
V obci Jeseník nad Odrou působí několik chovatelů koní (nejvýznamnější je Zámecká jízdárna
v Jeseníku nad Odrou a jízdárna Blahutovice), což přináší další potenciál pro rozvoj hipoturistiky a tlak
na budování hipostezek. Zámecká jízdárna spolupracuje s místní školou a školkou formou návštěv i jízd
na koních.
V obci můžeme narazit na několik rybníků – k rekreaci je využíván rybník v Polouvsí (majitelem
je soukromý subjekt) - využívaný k rekreačnímu a sportovnímu lovu ryb a Blahutovicích (rybník
ve vlastnictví ÚZSVM) - využívaný k rekreačnímu lovu ryb. Zámecký rybník je v širokém okolí vyhlášený
svým podzimním výlovem.
K větší atraktivitě obce by přispělo budování dalších cyklistických tras, bezpečných cyklostezek včetně
doprovodné infrastruktury (odpočívadel apod.), ale také např. výstavba nízkokapacitních ubytovacích
zařízení. To vše v rámci finančních možností, které se obce a místní podnikatelé snaží vylepšovat
žádostmi o státní či krajské dotace.
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Služby pro návštěvníky obce
V obci v současné době chybí restaurační zařízení s nabídkou teplých jídel. Turistická ubytovna
se nachází v areálu TJ Slavoj s kapacitou 48 míst (9x5 lůžkový, 1x3 lůžkový bezbariérový pokoj),
na pokojích je vlastní sociální zařízení a možnost připojení TV. Ubytování venkovského typu nabízí
Komunitní centrum Klášter s kapacitou 25 míst (2 pokoje + 1 pokoj s kuchyňkou). Součástí objektu
je minicamp s ohništěm. Komunitní centrum klášter je certifikovaným zařízením "Cyklisté vítáni". Dalších
40 ubytovacích míst nabízí areál na Horeckém kopci.
V obci působí několik řemeslníků nabízejících výrobky pod certifikovanou regionální značkou Moravské
Kravařsko regionální produkt (www.regionalni-znacky.cz). Jedná se o pana Lumíra Kuchaříka
vyrábějícího užitkové a dekorační výrobky z vlny (www.calounickadilna.wz.cz) a pana Miroslava
Křenovského, který zpracovává včelí med.
Zajímavosti v okolí obce
Ačkoliv nadmořská výška regionu není příliš velká, přesto se nedaleko obce Bělotín nachází tzv.
Evropské rozvodí mezi Baltským (řeka Odra a její přítoky) a Černým mořem (řeka Morava a její
přítoky). Na vršku Jeleního kopce u Bělotína skončil v době ledové své putování skandinávský ledovec.
Přes osadu Hůrka je možno dojít do obce Starý Jičín, kde se nachází zřícenina Starojického hradu.
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Občanská vybavenost obce – klíčové závěry:
 Stávající občanská vybavenost je na poměrně kvalitní úrovni, většina obecních objektů prošla v nedávné
době rekonstrukcí.
 Základní vybavenost jednotlivých místních částí je na poměrně dobré úrovni.
 Mateřská a základní škola v obci.
 Vysoká obsazenost MŠ v posledních letech.
 Volná kapacita ZŠ.
 Zdravotní péče v obci je dostačující. Absence dětského lékaře.
 Základní sportovní vybavenost v obci (dobře je vybavena především místní část Jeseník nad Odrou).
Sportovní areály v dalších místních částech jsou poměrně zastaralé.
 Parkový charakter veřejných prostranství v Jeseníku nad Odrou.
 Vesnický charakter veřejných prostranství v místních částech Blahutovice, Hrabětice, Hůrka, Polouvsí.
 V obci existuje značná sociální soudržnost rodin, což přispívá k omezení následné potřeby sociálně
zdravotních služeb.
 V obci se nenachází specializované zařízení pro seniory (např. dům s pečovatelskou službou), služby
seniorům jsou zajišťovány terénními pracovníky, funguje zde rozvoz obědů soukromými firmami.
 Omezená nabídka restauračních zařízení v místní části Jeseník nad Odrou.
 Významným pozitivním prvkem je poměrně čilá spolková aktivita v obci.
 Řada dochovaných památek kulturních i místního významu.
 Zatím nepříliš využitý potenciál pro rozvoj cestovního ruchu (omezené ubytovací možnosti, chybějící
atraktivity cestovního ruchu).
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5 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Zásadní vliv na rozvojový potenciál sídla či území má dopravní infrastruktura. Díky kvalitní dopravní
infrastruktuře je možné snáze realizovat projekty na podporu bydlení v obci, aktivity cestovního ruchu
či lákat investory. Následující kapitola analyzuje dopravní dostupnost a obslužnost zájmového území obce Jeseník nad Odrou. Základní dopravní obslužností území obce je zajištění přiměřené dopravy
po všechny dny v týdnu z důvodu veřejného zájmu, především do škol, ke službám, do zdravotnických
zařízení a do zaměstnání, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale únosnému rozvoji tohoto území.

5.1

Dopravní obslužnost obce

Páteřním dopravním tahem v obci je silnice III/0489, která společně s navazujícími silnicemi zajišťuje
napojení obce na nadřazený komunikační systém a také spojení s regionálními centry Nový Jičín (12 km,
17 min.) a Odry (10 km, 15 min). Dosažitelnost krajského města Ostravy je přes hraniční polohu obce
v rámci kraje poměrně dobrá (50 km za 40 min). Obcí prochází významný železniční koridor vedoucí
z Bohumína do Přerova (trať 270).
Pro Jeseník nad Odrou jsou v širších vazbách nejdůležitějšími dopravními trasami dálnice D1 18 (Praha –
Brno – Bělotín – Ostrava – Věřňovice – Polsko) a rychlostní silnice R48 (Bělotín – Nový Jičín – FrýdekMístek – Český Těšín – Polsko).19 Napojení na dálniční síť je ve vzdálenosti 5km – Mankovice (exit 321).
Rychlostní komunikace je dostupná ve vzdálenosti 6 km – Starý Jičín – Dub.
Silnice
Spojení jednotlivých místních částí a vazby na okolní obce zajišťují níže uvedené silnice III. třídy.
Komunikace III. třídy jsou udržovány Správou silnic Moravskoslezského kraje.
III/0489 – komunikace vede ze Starého Jičína přes Hůrku a Jeseník nad Odrou do Vražného
III/04810 – z Jeseníku nad Odrou (kruhový objezd) ke spojovačce Suchdol nad Odrou – Mankovice
III/ 0484 – z Jeseníku nad Odrou (křižovatka v centru) přes Blahutovice do Dubu
III/0485 – z Jeseníku přes Polouvsí do Dubu
III/0486 – z Polouvsí do Starojické Lhoty
III/0481 – z Jeseníku přes Hrabětice do Lučice a Polomi
III/05715 – z Hůrky (křižovatka) přes Bernartice do Šenova
III/0488 – z Hůrky do Starojické Lhoty20
Stav všech krajských komunikací v obci je špatný (kromě úseku mezi Jeseníken n.O. a Polouvsím).

18

Dálnice D1 po dokončení vytvoří nejdůležitější páteřní dopravní trasu v České republice s mezinárodní vazbou
na Polsko a Slovensko.
19
Napojení na trasu dálnice D1 je zabezpečeno v mimoúrovňové křižovatce Mankovice, na trasu R48 je obec
napojena v mimoúrovňové křižovatce Dub, příp. Starý Jičín či Nový Jičín – západ.
20
Se všemi okolními obcemi je dobré spojení původně obecními cestami, které postupně přebírala a upravila
Okresní správa silnic Nový Jičín. Silnice do Hůrky byla vybudována roku 1870, do Mankovic 1886, do Blahutovic
1892, do Dubu přes Polouvsí 1903, do Vražného 1905. Doprava ze mlýna na suchdolské nádraží byla prováděna
od r. 1872 úzkokolejnou koňskou dráhou, která byla v r. 1900 přestavěna na elektrickou, napájenou vlastní mlýnskou
elektrárnou. Vlečka byla zrušena r. 1938. Železniční úsek Ostrava - Lipník n. B. byl dokončen r. 1845, zastávka byla
v obci zřízena v roce 1880. Na dvojkolejnou byla dráha upravována od r. 1872.
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Mapa 4 – Síť komunikací v obci Jeseník nad Odrou

Zdroj: http://www.rsd.cz, http://geoportal.jsdi.cz

Nevhodné uspořádání rozsáhlé křižovatky silnic III/0489 a III/04810 v centru obce s nedostatečným
rozhledem bylo v roce 2011 vyřešeno v rámci vybudováním malé okružní křižovatky o vnějším průměru
30 m.
ÚZEMNÍ PLÁN – koncepce dopravy: Úrovňový železniční přejezd silnice III/0489 s koridorovou
železniční tratí č. 270 tvoří dopravní závadu. V uzemním plánu je proto navržena uzemní rezerva
pro vybudovaní silničního nadjezdu nad železniční tratí. Křižovatka silnic III/0489 a III/5715 v Hůrce
s vysokým podílem odbočujících vozidel je navržena k přestavbě na malou okružní o vnějším průměru
35 m. Podjezdy silnice III/0484 pod železniční tratí v prostoru u Hrabětic a Dubu tvoří dopravní závady.
ÚP navrhuje dílčí úpravy směrového vedení silnice v prostoru podjezdů a jejich okolí.
Místní komunikace (MK)
Místní komunikace (v délce 55,5 km) zabezpečují obsluhu obytného území, průmyslových
a zemědělských areálů. Místní komunikace v obci jsou ve správě Obce Jeseník nad Odrou. Povrch
místních komunikací je průběžně dle potřeby a volných finančních prostředků obnovován a zpevňován.
Seznam problematických míst na místních komunikacích:
Blahutovice:
- Centrum obce,
- MK k Červeným, Pavlištíkům, Šafářům,
- odvodnění komunikace vjezdu do kláštera.
Hrabětice:
- Spojovací komunikace kolem hnojiště,
- komunikace podél železničního koridoru.
Hůrka:
- Rozšíření komunikace a zpevnění břehu (cesta naproti hasičské zbrojnice),
- oprava „záhumenní“ cesty (u Hanzelků),
- oprava cesty „na drážkách“,
- oprava cesty k hangáru.
Jeseník n. O.: - Oprava propustků,
- příjezdová komunikace do Dolního mlýna,
- komunikace podél železničního koridoru,
- rozšíření MK k bytovkám + č.p. 300,
- oprava u Richarda Adamce,
- žlaby a vjezd k p. Menšíkovi,
- nová komunikace od Býčince k bytovkám.
Polouvsí:
- Rekonstrukce „horní ulice“ (vč. odvodnění),
- odvodnění autobusové točny,
- rozšíření komunikace ke kuřínům,
- MK k novým RD.
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Seznam problematických mostů
Jeseník n. O.: - U Hasalů,
- ve mlýně,
- lávka u Machulů,
- 2 mosty ve vlastnictví MSK přes Luhu.
Polouvsí:
- Most přes Luhu (obecní + jeden ve vlastnictví MSK).
Tab. 5.1.1 - Délka místních komunikací dle jednotlivých místních částí
Místní část

Blahutovice

MK 2. tř

1 525,7

MK 3. tř.

2 310,1

MK 4. tř.

3 620,9

Hrabětice

3 807,0

Hůrka

Jeseník n. O.

Polouvsí

3 072,6

1 230,5

1 383,4

4 463,9

903,0

7 657,4

7 594,5

3 301,3

Ostatní
komunikace a
pěšiny
CELKEM

14 604,8
7 456,7

3 807,0

9 040,8

29 735,8

5 434,8

Zdroj: Měření OÚ, zpracování vlastní

ÚZEMNÍ PLÁN – navržené úpravy místních komunikací:







Pro zpřístupnění rozvojových ploch západně a jižně od centra obce (u železniční trati
a u hřbitova) je navržena nová místní komunikace o celkové délce cca 160 m a šířková
rekonstrukce stávajících místních komunikací o celkové délce cca 1500 m.
V Hůrce byla v roce 2014 částečně rekonstruována místní komunikace - cesta naproti hasičské
zbrojnici. (ÚP navrhoval rozšíření.)
Stávající komunikace podél železniční trati o celkové délce 2100 m jsou navrženy k rozšíření
kvůli vedeni cyklotrasy O-M-D.
U veřejně přístupných obslužných a účelových komunikací, které zabezpečují dopravní
zpřístupnění jednotlivých objektů a pozemků (o šířce do 4,5 m) budou dle dopravní situace
doplněny výhybny, u slepých komunikací s délkou nad 80 m dojde k doplnění chybějících
obratišť.
Je navržen nový most na místní komunikaci přes řeku Luhu v severní části Polouvsí z důvodu
nedostatečného průtočného profilu stávajícího mostu a jeho ucpávání naplaveninami.

Na síť obslužných místních komunikací navazují účelové komunikace (včetně významných polních
a lesních cest), které zabezpečují dopravní zpřístupnění jednotlivých objektů a pozemků. Před několika
lety došlo k obnovení vybraných původních polních cest. Jde o dvě cesty v jihozápadní části Hůrky
a spojovací trasy Jeseník – Bernartice n. Odrou a Polouvsí – Blahutovice.
Chodníky
Pěší provoz přirozeně směřuje k hlavním cílům – občanské vybavenosti, kostelu, nádraží ČD,
škole, obchodům. Existence chodníků na komunikacích je výrazným bezpečnostním prvkem pohybu
chodců, zároveň přispívá k estetizaci venkovských sídel. Celková délka chodníků v obci - 5 361 m.
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Tab. 5.1.2 - Délka chodníků dle jednotlivých místních částí:
Místní část

Blahutovice

Hrabětice

Délka chodníků
(v metrech)

Hůrka

Jeseník n.O.
1850

centrum +
k nádraží – 2291
„stodolní“ – 360

Polouvsí
dlážděný - 350
sypaný - 510

Zdroj: Měření OÚ, zpracování vlastní

Plánované úseky nových chodníků:
Hůrka:
- Chodník od křižovatky k záhumenní.
Jeseník n. O.: - Pokračování chodníků z centra k bytovkám, k zámku, z centra směr Polouvsí,
- úprava stávajících a výstavba nových chodníků na hřbitově.
Polouvsí:
- Kolem komunikace III. tř.,
- odbočka ke školce.
V současné době jsou chodníky podél silnic vybudovány jen v některých úsecích v Jeseníku nad Odrou
a v Polouvsí. V roce 2015 proběhla výstavba chodníku v délce 1,850 km (vč. tří přechodů pro chodce
a dvou autobusových zastávek) podél hlavní komunikace v místní části Hůrka (dotační zdroj: Státní fond
dopravní infrastruktury).
Pro bezpečný pohyb pěších je nutné doplnit chodníky podél silnic a významných obslužných komunikací
v zastavěných územích všech sídel.
Cyklostezky a turistické trasy
Obcí procházejí úseky několika významných cyklotras, jež jsou vedeny po silnicích III. třídy, místních
a účelových komunikacích. Cestování na tomto typu komunikací je z bezpečnostního hlediska
pro dospělé cyklisty dostačující. Problematičtější je pohyb s dětmi, pro které je výrazně lepší cestování
po bezpečných oddělených cyklostezkách. Bezpečné trasy pro online bruslení nejsou v obci k dispozici.
Obcí prochází:
 Mezinárodní cyklotrasa Greenways Krakov – Morava – Vídeň (Trasa na území České republiky
v délce 390 km spojuje významné přírodní a kulturní rozmanitosti severní, střední i jižní Moravy.
Je vedena přes bezpečné stezky a klidné cesty, upravené pro pěší, cyklisty i jezdce na koních.)
 Cyklotrasa č. 5 Jantarová stezka Hevlín – Brno – Olomouc – Teplice n. B. – Jeseník nad Odrou
– Kunín – Ostrava – Hlučín (Na území okresu Nový Jičín byla vyznačena v roce 1998 dálková
cykloturistická trasa č. 5 "Moravská brána" s mezinárodním významem propojující starobylá
města, hrady a zámky i nevšední přírodní výtvory. Je součástí Moravskoslezských dálkových
cyklotras.)
 V roce 2015 byla na území obce vybudována část páteřního řádu cyklostezky Ostrava – Hranice
na Moravě realizovaná Regionem Poodří (podél železniční trati). Vzniklá cyklostezka je součástí
nové mezinárodní cyklotrasy Greenways Odra – Morava – Dunaj (za více než 73 milionů korun
má vzniknout asi 19 kilometrů cyklostezek podél řeky Odry v Ostravě a Poodří).
 Cyklotrasa č. 503 Starý Jičín – Hůrka – Odry – Vítkov – Krnov (délka 84 km; lehká, místy střední;
vedoucí po asfaltovém, zpevněném povrchu).
 Místní cyklotrasa Okruh Kravařsko (Jistebník – Bílovec – Odry – Jeseník nad Odrou – Bernartice
nad Odrou – Bartošovice – Jistebník).
 Místní cyklotrasa Jesenická kyselka (Jeseník nad Odrou – Bernartice nad Odrou – Loučka
– Nový Jičín).
 Obcí neprochází žádná oficiální turistická trasa.
 Naučná stezka Krajem povodní (investor ZO ČSOP Studénka, 2014)
 Informačně naučná stezka v Blahutovicích (ZO ČSOP Jeseník n/O, 2006),
 Meditativní Františkova stezka Blahutovice (o.s. Bayerův odkaz, 2013, rodáci, obec)
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Pro každodenní cyklistickou dopravu obyvatel jsou využívány stávající místní a účelové komunikace.
Vhodné by bylo vytvoření spojení jednotlivých místních částí s centrální obcí bezpečnými chodníky
a cyklostezkami (vzhledem k intenzitě dopravy především v úseku Jeseník nad Odrou - Hůrka). Stávající
i vznikající cyklostezky je vhodné postupně dovybavovat doprovodnou infrastrukturou (přístřešky,
posezení, příp. občerstvení).
Mapa 5 – Cyklistické a turistické trasy v obci a okolí

Zdroj: www.mapy.cz

ÚP: U železniční zastávky Jeseník nad Odrou lze v přilehlé ploše železniční dopravy vybudovat
úschovnou kol pro kombinovaný systém dopravy B+R (přijeď na kole a pokračuj vlakem).
Parkoviště a odstavné plochy
Parkoviště jsou vybudována především v centru Jeseníku n. O., u výrobního areálu Agro Jesenicko, a.s.,
u MŠ, ZŠ (kostela) a u hřbitova. V ostatních místních částech pak v blízkosti autobusových zastávek
a objektů občanského vybavení.
ÚP: V územním plánu jsou navržena nová parkoviště nebo rozšíření stávajících parkovišť u kostela,
hřbitova, školy a sportovního areálu a dvě parkoviště v Hůrce - u bývalé mateřské školy a u hasičské
zbrojnice. Navržená/rozšířená parkoviště jsou situována do míst, kde je v současné době pociťován
nedostatek parkovacích kapacit. U železniční zastávky lze v přilehlé ploše železniční dopravy vybudovat
parkoviště pro systémy P+R (zaparkuj a jeď) a K+R (polib a jeď). Potřeba parkování v rozvojových
plochách bude řešena v rámci navržených zastavitelných ploch. Parkovací plochy v zastavitelné ploše Z1
budou řešeny v rámci samostatné územní studie. V místech zástavby rodinných domů se předpokládá
parkování na vlastních parcelách, avšak při budování nových místních komunikací je třeba mít na paměti
vymezení prostor pro parkování.
Problematické lokality z hlediska parkování
Hůrka:
Jeseník n.O.:
Polouvsí:

- Vybudování parkovacích míst u bývalé školy,
- potřeba vybudování parkovacích míst u koupaliště, úprava zpevněných ploch.
- Parkovací místa u bytovek, zpevněné plochy u MŠ.
- Parkování u MŠ, u obchodu.

Autobusová doprava
Místní autobusová doprava je v obci významným prvkem pro dojíždění do škol a zaměstnání.
Autobusová nadregionální síť je dostupná ve vzdálenosti 12 km v Novém Jičíně. Obcí projíždí 5 linek
směřujících do Nového Jičína, Oder, Blahutovic a Hustopečí nad Bečvou. (V běžný pracovní den jede
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do Nového Jičína 18 spojů a do Oder 7 spojů v každém směru.) V současné době je kapacita i frekvence
spojů poměrně vyhovující. 21 Některé spoje umožňují přestupy autobus/vlak. Autobusové spojení
je provozováno společností ARRIVA MORAVA a.s..
Na území obce je 12 autobusových zastávek, které jsou částečně vybaveny zálivy a přístřešky
pro cestující. Pokrývají 500 m docházkovou vzdáleností většinu zástavby všech sídel obce. U zastávek
Blahutovice - Restaurace a Polouvsí - Rozcestí jsou vybudovány plochy autobusových obratišť.
ÚP: Doplnění chybějících zálivů a přístřešků pro cestující je možné v přilehlých plochách dopravní
infrastruktury.
Železniční doprava
Pro osobní železniční dopravu se v obci nachází železniční stanice Jeseník nad Odrou. Napojení
na železniční nadregionální síť je ve vzdálenosti 4 km v Suchdole nad Odrou nebo v Hranicích
na Moravě (20 km). Jeseníkem nad Odrou prochází dvoukolejná elektrizovaná koridorová trať č. 270
(Česká Třebová – Přerov – Ostrava – Bohumín). Trať je zahrnuta do Integrovaného dopravního systému
jako trasa V3 (Jeseník nad Odrou – Ostrava, Svinov) s taktovou dopravou s intervalem 1 hodiny
ve špičce a 2 hodiny v sedlovém období. (V jednom směru jede 16 spojů denně.)
ÚP: Je navržena protihluková clona podél železniční trati od zastávky Jeseník n. O. po jižní okraj
zástavby o délce asi 1000 m.22 U železniční zastávky Jeseník nad Odrou lze v přilehlé ploše železniční
dopravy vybudovat parkoviště pro systémy P+R (zaparkuj a jeď) a K+R (polib a jeď) a úschovnu kol
pro kombinovaný systém dopravy B+R (přijeď na kole a pokračuj vlakem). Problematický úrovňový
přejezd se silnici III/0489 u železniční zastávky Jeseník n. O. je řešen návrhem uzemní rezervy
pro eventuální budoucí výstavbu silničního nadjezdu.
Nákladní a zemědělská doprava
V obci provozuje zemědělskou činnost dvanáct subjektů, jejich poloha je obvykle na okraji zastavěného
území. Zemědělský provoz (velké traktory s návěsy, nákladní automobily projíždějící obcí především
v souvislosti s provozem bioplynové stanice) však ovlivňuje značnou část místních komunikací i hlavních
cest.
Letecká doprava
Nejbližší civilní letiště je ostravské Mezinárodní letiště Leoše Janáčka v Mošnově vzdálené od Jeseníku
nad Odrou 26 km. Do prostoru místní části Hůrka zasahuje ochranné pásmo letiště.
Vodní doprava
ÚP: Ze Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje je do ÚP převzata územní rezerva D517
pro zabezpečení zájmů státu vyplývajících z mezinárodních závazků - výhledovou vodní cestu Dunaj –
Odra – Labe. Do územního plánu obce je na základě požadavku Krajského úřadu a následného
stanoviska Ministerstva dopravy ČR zakreslen upřesněný koridor územní rezervy o celkové šířce 100 m
(ohrožení především pro místní část Polouvsí - zábory zem. půdy, demolice domů, přerušení celistvosti
obce a její infrastruktury).

5.2

Intenzita dopravy na komunikacích v obci

Informace o intenzitě dopravy na komunikacích v obci přináší údaje z Celostátního sčítání dopravy
na všech dálnicích, silnicích I. a II. třídy a na vybraných úsecích silnic III. třídy ČR (CSD 2010), které
21

V dotazníkovém šetření se objevila potřeba těchto spojů: po 21 hod nezastavuje vlak ze směru z Hranic,
Blahutovice: směr do Jeseníku - celkově špatné spoje k odjezdům vlaků 4.30-5 hod, směr z JNO - v 17 hod, Hůrka:
směr do JNO - v 7 hod., směr z JNO - 15,45 hod, přípoj k vlaku v 15,10 (do Oder do 8 hod), Polouvsí: směr do JNO 12-16, 6, 7,20-do školy, o víkendu nic nejede, v sobotu do NJ 1x, směr z JNO - 13-16, 14-ze školy, o víkendu nic
nejede, v sobotu z NJ nic.
22
Případné vybudování protihlukové clony je v současnosti ovlivněno změnou legislativy.
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naposledy proběhlo v roce 2010. Celostátní sčítání jsou prováděna každých pět let. Na silnicích jsou
intenzity dopravy stanoveny z výsledků ručních průzkumů podle termínů CSD 2010 pomocí přepočtových
koeficientů variací intenzit dopravy. 23 Jedinou komunikací na katastru obce, kde jsou prováděna sčítání
intenzity dopravy je komunikace z Hůrky přes Bernartice nad Odrou do Šenova č. III/05715
(nejintenzivněji využívaná silnice v obci).
Tab. 5.2.1 – Roční průměr denních intenzit dopravy (RPDI – voz/24 hod) v obou směrech
Komunikace

III/05715

Rok

Typ vozidla

2005

2010

TV (těžká motorová vozidla)

205

197

O (osobní a dodávková vozidla)

1018

916

M (jednostopá motorová vozidla)

9

17

A (autobusy)

22

T (traktory)

4

C (cyklistická doprava)

37

SC (součet všech vozidel)

1232

1130

Zdroj: CSD 2010, zpracování vlastní
Dopravní zatížení silnice III/05715 (Hůrka - Šenov) činilo v roce 2005 dle celostátního sčítání dopravy
celkem 1232 vozidel za 24 hodin s průměrným podílem těžké dopravy 17 %, což je mírně
nadprůměrná intenzita dopravy (celostátní průměrná intenzita na silnicích III. tříd je 598 voz/24hod).
V roce 2010 bylo zatížení o něco nižší – 1130 vozidel, se stejným podílem těžké dopravy (17 %).
Intenzita dopravy na dalších silnicích na katastru obce nebyla sčítána. Podle zátěží na okolních
sčítaných silnicích ji lze odhadnout na hodnotu 500 – 1000 vozidel za 24 hodin.
ÚP: Dle ÚP lze na silnicích III. třídy v obci očekávat v roce 2025 denní intenzity dopravy maximálně
1800 vozidel denně, z toho těžkých 250 (hluk 57,5 dB, hlukové pásmo 13 m od osy komunikace).
Negativní vliv na hustotu provozu přináší provoz bioplynové stanice (navážení hmoty do stanice - 20
tisíc tun ročně, vyvážení separátu - 10 tis. tun). Hlukové, prachové a bezpečnostní ohrožení rovněž
přináší průjezd vysokotonážních nákladních vozů spojený s těžbou štěrků v Mankovicích.
Zvýšení dopravy na komunikacích v obci (dané rozvojem obytného území obce) nelze očekávat za příliš
významné. Růst intenzity dopravy je ovlivněný spíše obecným trendem zvyšování automobilizace v ČR.
Zmenšení prašnosti na komunikacích je možné jejich kvalitnější údržbou.

23

http://www.rsd.cz/doc/Silnicni-a-dalnicni-sit/Intenzita-dopravy/celostatni-scitani-dopravy-2010

Strategie rozvoje obce

strana 63

Obec Jeseník nad Odrou

Dopravní infrastruktura – klíčové závěry:
 Rychlé a variantní napojení na hlavní centra regionu (silnice, autobus, železnice).
 Poměrně rychlá dostupnost krajského města Ostravy (díky napojení na dálnici D1 a R48).
 Dobrá dopravní obslužnost obce.
 Rozsáhlá síť místních komunikací (relativně opotřebená, úzká) - 55,5 km.
 Absence chodníků v některých částech obce, ohrožení bezpečného pohybu po obci.
 Relativně dostatečná parkovací kapacita.
 Zvážení vybudování dalších bezpečnostních prvků na komunikacích.
 Veřejná doprava - počet denních spojů a časové rozpětí odpovídá požadavkům na přepravu.
 Nízká atraktivita obce z hlediska rozvoje cestovního ruchu (chybějící bezpečné cyklostezky, turistické trasy)
 Rezervy v doprovodné infrastruktuře pro turisty a cykloturisty.
 Mírně nadprůměrná intenzita dopravy v obci (oproti celostátnímu průměru na komunikacích III. tř.).
 Společně s případným rozšiřováním ploch pro bydlení a občanskou vybavenost je nutná optimalizace sítě
místních komunikací, doplnění chodníků a parkovacích ploch.
 Ohrožení, ale i příležitosti s potenciálním vybudováním velké vodní dopravní cesty Kanál Dunaj-Odra-Labe.
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6 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Dostatečná vybavenost obce technickou infrastrukturou je důležitou limitou obce pro její rozvoj. Její stav
se dotýká hygienických podmínek, norem, ale je také významným prvkem kvality života v obci. Z hlediska
vybudované infrastruktury je obec na poměrně vysoké úrovni.

6.1

Zásobování pitnou vodou

Voda je dodávána z Ostravského oblastního vodovodu. V minulosti se na katastrech obce nacházely vrty
s pitnou vodou, které byly, bohužel, v devadesátých letech zasypány. Pouze v místní části Blahutovice je
podzemní zdroj vody, kdy provozovatelem je obec. Tato část má zároveň vybudované náhradní
zásobování vodovodním přivaděčem Polouvsí-Blahutovice.
Původně byl Jeseník n. O. zásobován z místních zdrojů podzemní vody ve Vražném a v Hůrce. Kvalita
vody se však postupně zhoršovala a celý systém byl přepojen na Ostravský oblastní vodovod a vodní
zdroje byly v 90. letech uzavřeny. Vlastníkem vodovodního řádu je obec, provozovatelem jsou
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava (v Hůrce jsou i vlastníkem).
Obec je zásobována vodou z Ostravského oblastního vodovodu přes skupinový vodovod Nový Jičín.
Hlavní zásobovací řad vede z Vražného do vodojemu Hůrka, u kterého je úpravna vody a čerpací
stanice. Z vodojemu nad Hůrkou o objemu 2 x 250 m³ s hladinami 322,00-317,00 m.n.m. jsou
zásobovány místní části Jesenik n. O. (včetně lokality Dolní Mlýn), Hrabětice, Hůrka a Polouvsí.
Blahutovice jsou zásobovány ze studny v centru místní části o vydatnosti cca 2 l/s (provozovatelem
je obec). Zdroj má dobrou kvalitu vody, chráněn je pásmem hygienické ochrany I. stupně. Zároveň je pro
tuto místní část vybudované náhradní zásobování vodovodním přivaděčem Polouvsí-Blahutovice.
Menší vodní zdroje - Vodní zdroj ležící západně od areálu Agro Jesenicko slouží pouze k zásobování
tohoto areálu a bývalé administrativní budovy Agra. Vodní zdroj ležící u kaple Navštíveni Panny Marie
v Blahutovicích včetně vodojemu o objemu 100 m³ slouží pouze k zásobování blízkého výrobního
(zemědělského) areálu.
ÚP: V budoucnu je plánováno propojení vodovodu v Polouvsí se skupinovým vodovodem Porubská
brána (v Dubu). Toto řešení je zamýšleno jako možná bilanční rezerva a propojení dvou systémů.
Vodovodní rozvody, vodojemy i tlakové poměry ve vodovodní síti jsou dostatečné pro zásobování obce
vodou.24 Pro budoucí výstavbu budou prodlouženy stávající vodovodní řady. Odlehlé lokality zástavby
zůstanou zásobovány vodou z vlastních studní.
Kvalita vody z lokálních zdrojů může být ohrožena intenzivním způsobem hospodaření na zemědělských
půdách. Diskutabilní je rovněž vliv na kvalitu půd vyváženého digestátu z bioplynové stanice.

6.2

Elektrická energie

Na území obce se nachází několik zdrojů elektrické energie. Vodní elektrárna ve mlýně, fotovoltaika
na střechách obecních budov (tělocvična s ubytovnou v Jeseníku nad Odrou, kulturní dům v Polouvsí,
hasičská zbrojnice v Hůrce), fotovoltaika na obecním pozemku v prostorách bývalého zemědělského
družstva, bioplynová stanice v Jeseníku nad Odrou (rovněž zdroj tepla).
Elektrickou energií je obec zásobována z rozvodné soustavy 22 kV, linek VN č. 210 (propojující rozvodny
v Odrách a Novém Jičíně) a č. 235 (do lokality Dolní Mlýn). Územím obce prochází linka VVN 220 kV
č. 253/254 Prosenice – Lískovec. V současnosti je na území obce patnáct trafostanic. Rozvodná síť
24

Při výpočtu potřeby vody byla použita specifická potřeba vody ve výši 125 litrů na osobu a den a potřeba vody
pro základní občanskou a technickou vybavenost ve výši 30 l na osobu a den.
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nízkého napětí je provedena většinou jako nadzemní, stožáry NN jsou využity i pro vedení kabelů
veřejného osvětlení.
ÚP: Hlavní rozvody linek VN 22kV jsou dostatečně kapacitní pro pokrytí potřeby elektrické energie
v dané oblasti, ale nedostatečná je kapacita některých trafostanic. Navrženo je proto pět nových
trafostanic, z toho dvě v Jeseníku n. O. a po jedné v Blahutovicích, Hůrce a Polouvsí. Všechny navržené
trafostanice budou kromě nové zástavby sloužit také ke zlepšení zásobování stávající zástavby.
Společně s trafostanicemi jsou navržena také potřebná připojovací nadzemní vedení VN. Další zvýšení
potřeby elektrické energie je možno přezbrojením – zvýšením výkonu - stávajících trafostanic.
Do katastrálního území Hrabětice n. O. - Hrabětického lesa je situována územní rezerva E501 pro velký
energetický zdroj Blahutovice včetně koridoru pro vyvedení výkonu do sítě 400 kV. Blahutovice byly
v 70. letech 20. století vybrány jako potenciální lokalita pro výstavbu jaderné elektrárny. Po politických
změnách v roce 1989 bylo od plánu upuštěno, ale v roce 2009 byla lokalita zařazena i přes odpor
místních obyvatel a nevládních organizací do klíčového územně-plánovacího dokumentu České republiky
- Zásady územního rozvoje.
Výroba energie z obnovitelných zdrojů - fotovoltaických elektráren - je přípustná ve všech plochách
s rozdílným způsobem využití uvnitř zastavěného území a zastavitelných ploch. Přípustná je výstavba
menších systémů připojených na síť, jejichž výkon se pohybuje v řádech jednotek až desítek kWp.
Systémy mohou být budovány na plochách nebo objektech zastavěného území a zastavitelných ploch,
přičemž energie vyrobená systémem je buďto spotřebována přímo v daném objektu a případné přebytky
jsou prodány do distribuční sítě, nebo je systém určen výhradně k výrobě a dodávání do distribuční sítě.

6.3

Plyn

Koncem 90. let byly všechny místní části (mimo Hrabětic) plynofikovány. Tímto krokem většina obyvatel
změnila zdroj vytápění z uhlí nebo uhelných kalů na plyn nebo elektrickou energii. Došlo k velmi
výraznému zlepšení životního prostředí a kvality života v obci. Vlastníkem a provozovatelem plynovodů
je RWE.
Místní části Jeseník nad Odrou a Hůrka jsou zásobovány středotlakým plynem z regulační stanice
Jeseník n. O.. Zástavba v Blahutovicích a Polouvsí je zásobována z regulační stanice Polouvsí. Zástavba
v Hraběticích a odlehlé zastavěné a zastavitelné plochy zůstanou z ekonomických důvodů bez napojení
na plyn. Severní částí obce prochází plynovod VVTL Hrušky - Příbor DN 700, PN 63 (který je v územním
plánu navržen ke zdvojení). Dále obcí procházejí plynovody VTL Příbor - Lipník n. Bečvou DN 500, PN
40 (ze kterého je zásobována regulační stanice Jeseník nad Odrou), VTL Příbor - Lipník n. B. DN 500,
PN 25, VTL Příbor - Hranice DN 300, PN 25 a VTL Jeseník n. O. - Odry DN 300, PN 40.
ÚP: Kapacita plynovodů je vzhledem k velikosti obce a jejímu předpokládanému rozvoji dostatečná.
Navržené plynovody STL, které budou sloužit k zásobování zastavitelných ploch zároveň zaokruhují
plynovodní síť a přispějí tak k rovnoměrnější dodávce plynu i pro stávající zástavbu. U objektů,
které nebudou napojeny na plyn se doporučuje využívání ekologicky čistých obnovitelných paliv.

6.4

Teplo

Vytápění rodinných domů je individuální. Palivem je nejčastěji plyn (v Jeseníku n. O. cca 80%, v Hůrce
cca 60%, v Blahutovicích a Polouvsí cca 55%), dále dřevo, uhlí a koks, výjimečně pak el. energie. Časté
je kombinované vytápění (dřevo/uhlí + plyn). Odklon od ekologičtějšího způsobu vytápění je zapříčiněn
rostoucími cenami plynu.
Bioplynová stanice v Jeseníku nad Odrou zásobuje teplem objekty v zemědělském areálu, zámek
a objekt obecních technických služeb. Plánuje se připojení i domácností a objektu ve sportovním areálu.

strana 66

Strategie rozvoje obce

Obec Jeseník nad Odrou

6.5

Telekomunikace a kabelová televize

Na území obce jsou k dispozici zdroje moderní, výkonné informační a komunikační technologie.
Je možno využít 4 poskytovatelů připojení k bezdrátovému internetu pomocí Wi-fi, rychlost připojení je až
15 Mbs. Konkurenční prostředí mobilních sítí vytváří 4 mobilní operátoři T-Mobile, O2, Vodafone a U:fon
s dostupnými technologiemi GSM, UMTS, NMT, HSDPA, CDMA. Je zajištěno pokrytí DVB-T signálem
pro šíření TV signálu. Samozřejmostí je pokrytí GPS signálem.
Jeseník nad Odrou patří do uzlového telefonního obvodu – UTO Novy Jičín, volací číslo 556. Místní
telefonní síť je řešena nadzemním i podzemním kabelovým vedením. Obcí prochází několik podzemních
dálkových kabelů. Většina z nich vede severovýchodní částí obce mezi zástavbou Jeseníku n. O.
a Hůrky, dva kabely procházejí jižním výběžkem obce u hranic se Starým Jičínem.
Kvalita signálu příjmu televizního a rozhlasového programu je celkově vyhovující. Nad územím obce
procházejí tři páteřní radioreleové trasy - Veselský kopec-Nový Jičín, Veselský kopec-Radhošť, Veselský
kopec-Valašské Meziříčí a šest méně významných radioreleových tras. V území obce se nacházejí tři
základnové stanice mobilních telekomunikačních sítí, v areálu Agro Jesenicko je také radiová stanice.
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Technická infrastruktura – klíčové závěry:
 Závislost obce na externím zdroji pitné vody (veřejný vodovod), kromě Blahutovic.
 Dostačující kapacita současného vodovodu, avšak odvislá od kvality obecního zdroje vody v Blahutovicích.
 Vlastníkem vodovodního řádu je obec, kromě Hůrky. Provozovatelem SMVaK.
 Dostatečná distribuce elektrické energie. Rozvodná síť nízkého napětí je provedena většinou jako nadzemní,
stožáry NN jsou využity i pro vedení kabelů veřejného osvětlení.
 Na území obce se nachází několik zdrojů elektrické energie. Vodní elektrárna ve mlýně, fotovoltaika
na střechách obecních budov, fotovoltaika na obecním pozemku v prostorách bývalého zemědělského
družstva, bioplynová stanice v Jeseníku nad Odrou.
 Koncem 90. let byly všechny místní části (mimo Hrabětic) plynofikovány.
 Kapacita plynovodů je vzhledem k velikosti obce a jejímu předpokládanému rozvoji dostatečná.
 Odklon od ekologičtějšího způsobu vytápění je zapříčiněn rostoucími cenami plynu.
 Bioplynová stanice v Jeseníku nad Odrou zásobuje teplem objekty v zemědělském areálu, zámek, objekt
obecních technických služeb.
 Dostatečná nabídka internetových providerů.
 Dobré pokrytí mobilním signálem.
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7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Území obce Jeseník nad Odrou řadíme do celku Moravská brána a Podbeskydská pahorkatina, podcelku
Oderská brána a Příborská pahorkatina. Z hlediska klimatických podmínek patří mezi mírně teplou,
vlhkou oblast s mírnou zimou. Nejčastěji vítr vane od jihozápadu. Průměrná roční teplota je 7 – 8,5 °C.
Průměrné roční srážky dosahují 600 – 800 mm. Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
je 100 – 120 dnů. Délka vegetační doby činí 140 - 160 dnů. Obec bývá nepravidelně postihována
povodněmi. Životní prostředí obce je především v zimním období (topná sezóna) nejvíce ovlivňováno
samotnými obyvateli obce a intenzitou zemědělské činnosti. Dalšími faktory jsou regionální zdroje
znečištění ovzduší, případně vodních toků.

7.1

Charakteristika území, půdní fond a lesy

Jeseník nad Odrou je obec venkovského charakteru s velkým podílem zeleně v zahradách i v dalších
urbanizovaných plochách. Plochy veřejné zeleně / parků se nacházejí v centrálních částech sídel Jeseník
n. O., Blahutovice, Hůrka a Polouvsí. Vzrostlá zeleň jako břehové porosty lemuje jednotlivé vodní toky.
Severní a jižní část obce je tvořena zemědělskou krajinou intenzívně využívanou. Část území obce
je tvořena lesy - Hrabětický a Hůrecký a doplněna trvalými travními porosty.
Tab. 7.1.1 - Druhy pozemků v obci
Druhy pozemků v obci
Orná půda
Lesní půda
Louky
Zahrady
Sady
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy
Celková výměra pozemků

Rozloha v ha
(k 31.12.2013)
1780
550,3
197,6
88,2
0,9
54,5
40,8
180,7
2893

% vyjádření
61
19
7
3
2
1,4
6
100

Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní
Krajina v okolí zastavěných částí obce je tvořena většinou ucelenými bloky zemědělské půdy. Přibližně
60 % katastru obce tvoří orná půda. Lesní pozemky zabírají 19 % rozlohy obce. Větší plochy lesa
se nacházejí mezi Hraběticemi a Blahutovicemi – Hrabětický les, další lesní porosty se nacházejí kolem
Hůrky. Zastavěné plochy včetně zahrad zaujímají asi 5 % území. V době silných dešťů dochází
k přívalům, rozvodnění potoků a ohrožení obce.
Většinu zemědělské půdy tvoří poměrně kvalitní orná půda spadající do kategorie hnědých půd. Půdní
podloží je kombinací zahliněného písčitého, relativně výsušného podloží a břidlicového podloží
náchylného k dočasnému zamokření. Zemědělské využívání půd v obci je poměrně intenzívní. Možno
zvážit extenzívnější formy hospodaření s půdou (pastviny, ekologicky šetrné formy hospodaření).
Rizikem pro kvalitu půd je opakované monokulturní hospodaření.
Na území obce se nenacházejí žádné souvislé komplexy hospodářských lesů. Převažují účelové lesy.
Z hlediska druhové skladby jsou výrazněji zastoupeny jehličnaté porosty, z listnatých porostů jsou
nejvíce zastoupeny javor, jasan, olše a dub. Lesní pozemky v obci patří většinou fyzickým osobám.
Správu lesních pozemků vykonávají Lesy České republiky, lesní správa Morávka.
ÚP: Rozsáhlé plochy orné půdy jsou v územním plánu rozčleněny navrženým zatravněním a zalesněním
(ochrana před erozí). Preferováno je extenzívní hospodaření na zemědělské půdě – zatravňovaní,
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pastevectví. Na území obce v současné době není evidováno překračovaní limitů koncentrace hlavních
rizikových prvků v zemědělské půdě. Lesní masivy jsou v ÚP propojeny územním systémem ekologické
stability.

7.2

Ochrana přírodních hodnot

Severovýchodní část katastrálního území Jeseníku nad Odrou patří do CHKO Poodří. Dále se zde
vyskytuje ptačí oblast Natura 2000 Poodří (hranice je totožná s CHKO Poodří), evropsky významná
lokalita Natura 2000 Poodří a přírodní památka Meandry Staré Odry.
CHKO Poodří25 - Jedná se o území v údolní nivě neregulovaného toku řeky Odry, kde se zachovaly
fragmenty lužních lesů s poměrně velmi dobře zachovaným přírodním prostředím. Oblast je hnízdištěm
vzácných a ohrožených druhů ptáků a je zde výskyt vodních a bahenních živočichů. Dále se v této
lokalitě nachází velmi kvalitní rozptýlená zeleň, která má charakter remízků, alejí, křovinatých
a travnatých seskupení. CHKO je zařazeno mezi devět lokalit ČR, které mají statut mezinárodně
významných mokřadů (Ramsarská úmluva). Z celkové výměry území 81,5 km2 na katastr obce zasahuje
5,36 km2.
Ptačí oblast Poodří - Je ornitologicky významné území především pro vodní a bažinné ptáky.
Charakteristickými ptáky pro danou oblast jsou bukač velký, kopřivka obecná, ledňáček říční a moták
pochop.
Přírodní památka „Meandry staré Odry“ - Jedná se o zbytek původního meandrujícího koryta řeky
Odry s množstvím tůní. V říční nivě se nachází pestrá dřevinná skladba břehových porostů. Přírodní
památka se rozkládá severně od obce Jeseník nad Odrou. Nachází se na území Jeseníku nad Odrou
a Mankovic. Za přírodní památku byla vyhlášena v roce 1999 a zabírá území o rozloze 25,77 ha.
Památný strom (Dub letní) - Dominantou sportovně rekreačního areálu v Jeseníku nad Odrou, který
se rozkládá na více než 6 ha pozemku, je přes 250 let starý trojkmenný Dub letní.
Hrabětický les - V prostoru Moravské brány se dodnes dochoval les, který je součástí prastarého
hvozdu. Osudy lesa a vesnic, které s ním byly spojeny, sahají svými kořeny hluboko do středověku.
V současnosti je velkou snahou obnovit výsadbu a pěstování původní hrabětické jedle.
Dle Preventivního hodnocení krajinného rázu CHKO Poodří včetně navazujícího území patří
severovýchodní polovina obce do území se zvýšenou hodnotou krajinného obrazu (území mezi
zástavbou Jeseníku n. O. a Hůrky včetně tohoto sídla). Plochy niv Odry a Luhy jsou zařazeny do pásma
ochrany krajinného rázu A, což je pásmo velmi přísné ochrany krajinného rázu. Z hlediska zachování
krajiny a jejích funkcí je rovněž důležité chránit rozptýlenou krajinnou zeleň – remízky, meze, břehové
porosty, náletové porosty, které přispívají k zachování krajinného rázu.
Do jihovýchodní části obce (v místní části Blahutovice) zasahuje chráněné ložiskové území cihlářské
suroviny Polom. Jihovýchodně od zástavby Blahutovic leží ložisko nevyhrazených nerostů - technické
zeminy, štěrkopísky Blahutovice. V ploše ložiska probíhá těžba (těží se zde cihlářská hlína), rozšíření
není územním plánem navrženo. Vytěžený prostor bude v budoucnu (10 – 20 let) využíván k ukládání
stavebního odpadu. Plocha těžby nerostů v Blahutovicích nebude dále rozšiřována.
ÚP: V obci platí běžná ochranná pásma se specifickým účelovým režimem podél silnic, podél tras
venkovního elektrického vedení a podél vodních toků daná příslušnými předpisy. Obec je významnou
křižovatkou několika větví územního systému ekologické stability (ÚSES26).
25

2

CHKO Poodří byla vyhlášena 27. března 1991 o celkové rozloze 81,5 km . Zaujímá údolní nivu řeky Odry
v prostoru mezi obcemi Mankovice a Vražné a jižním okrajem Ostravy. V oblasti bylo do současnosti prokázáno
18 druhů ohrožených rostlin, z toho 6 kriticky ohrožených (např. kotvice plovoucí, nepukalka plovoucí) a 4 silně
ohrožené (např. kruštík polabský, růžkatec potopený). Z fauny je zastoupeno 153 ohrožených živočišných taxonů,
z nichž 24 je v kategorii „kriticky ohrožený“. Jsou to například velevrub malířský, žábronožka sněžní, čolek velký,
skokan skřehotavý, bukač velký, chřástal malý, morčák velký a další.
26
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny definuje ÚSES takto: „Územní systém ekologické stability
je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní
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Ekologicky, esteticky a bezpečnostně nevhodné lokality obce (tzv. brownfields) 27
Vytipování níže uvedených lokalit bylo provedeno na základě dotazníkového šetření mezi obyvateli obce
a konzultováno v rámci pracovní skupiny pro strategii obce. U jednotlivých objektů je často překážkou
dalšího rozvoje nejasná, netransparentní vlastnická struktura.
BLAHUTOVICE
Obchod (neudržovaný objekt), vrakoviště u vepřína, křižovatka pod klášterem, nepořádek v okolí
kláštera, neobydlený dům vedle hospody (návrh na vybudování penzionu), lokalita za rybníkem
při Františkově cestě (nepořádek).
HŮRKA
Zanedbanost některých zákoutí v areálu koupaliště (nevyužitý potenciál pro vybudování dalších atraktivit
– dětské hřiště, minigolf apod.), poničené zastávky v obci, lokalita s kontejnery v centru obce, objekt
bývalé sodovkárny (původně byl v objektu sál, dva obecní byty, v současnosti je objekt již řadu let
nevyužíván a chátrá), původní rekreační areál na kopci (hlavní objekt později z dotačních zdrojů opraven,
ale bez pravidelného využití), torzo leteckého hangáru za kopcem Hůrka, snížená bezpečnost a estetická
hodnota areálu kravínů, nevyužívaný objekt bývalého obchodu Jednoty.
JESENÍK NAD ODROU
Největší lokalitou je bývalý zemědělský areál JZD Jesenicko, který však prochází postupnou rekonstrukcí
jednotlivých objektů a je využíván několika podnikatelskými subjekty jako výrobní areály.
Objekt bývalého JZD tzv. „bílý dům“ byl v dotazníkovém šetření uváděn jako nejčastější problematické
místo v obci. V objektu byl velký společenský sál se zázemím, bazén, sauna, kuželna. Současný majitel
zvažuje ve spolupráci s obcí několik variant budoucího využití budovy.
„Vrakoviště“, příjezdová cesta k separačnímu dvoru, mlýn, neudržované komunikace kolem železnice,
areál před bytovkami, nevyužívaný pramen kyselky za tratí ke mlýnu.
POLOUVSÍ
Stanoviště kontejnerů (neupravené), ucpané propustky, dům po pí Bílkové, zanedbaný lesopark
u restaurace, (tvrz, pomník 2.sv.v.).

7.3

Vodní plochy

Území obce spadá do povodí řeky Odry. Přirozenou osu obce tvoří říčka Luha (celková délka 28 km,
ve správě státního podniku Povodí Odry), která nedaleko západního okraje obce ústí jako pravobřežní
přítok do Odry. Dalšími pravobřežními přítoky Odry jsou Hrabětický potok a Mlýnský náhon.
Přítoky Luhy na území obce – zleva jsou to Lučický potok a dva bezejmenné toky, zprava je přítokem
potok Rybník (se svým přítokem Lhoteckým potokem). Územím Hůrky protéká Hůrecký potok (dále
na toku pod názvem Teplá), který se na území Bernartic n. O. vlévá do Odry. 28
Čistota vod ve vodních tocích v obci není dobrá, zejména v letním období při sníženém množství vod
v tocích. Znečištění je způsobeno především důsledky zemědělské činnosti (hnojiva, herbicidy, pesticidy
rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních
ekosystémů a jejich vzájemných vazeb.“ Vymezení a popis jednotlivých ÚSES na území obce je uvedeno v ÚP.
27
Brownfield - Definice dle CzechInvestu: „Pojmem „brownfield“ rozumíme nemovitost (pozemek, objekt, areál), která
je nedostatečně využívaná, je zanedbaná a případně i kontaminovaná; nelze ji vhodně a efektivně využívat, aniž
by proběhl proces její regenerace; vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné
aktivity.“
28
Odra, Luha, Hrabětický potok a potok Rybník jsou zařazeny mezi lososové typy vod.
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- splachy) a zaústěním splaškových vod ze zástavby bez předchozího čištění. Situaci příznivě ovlivňuje
v roce 2010 zprovozněná ČOV v Jeseníku nad Odrou.
V územním plánu je navržena výstavba kanalizace v Blahutovicích, Hůrce a Polouvsí a důsledné
odváděni splaškových vod na čistírny odpadních vod. K omezení negativních důsledků zemědělské
výroby (zejména stékání půdy, hnojiv a nečistot do vodních toků) by mělo přispět podporované
extenzivní hospodaření na zemědělské půdě, umožnění realizace protierozních opatřeni v krajině
a návrh územního systému ekologické stability a zatravnění.
V obci se nachází několik vodních ploch - rybníků. Největší z nich je Jesenický rybník
na severovýchodním okraji zástavby Jeseníku n. O., v lokalitě Dolní mlýn je několik rybníků. Na jižním
okraji zástavby Polouvsí je Horní a Dolní rybník, menší rybník je také jižně od zástavby Blahutovic.
Kromě těchto rybníků sloužících k chovu ryb je v obci ještě několik menších vodních ploch na potocích
mimo zastavěné území. Na území obce v minulosti vznikly také dvě retenční (protipožární) nádrže
v Hůrce a Blahutovicích, dnes však sloužící převážně k rekreačním účelům.
Z hlediska podzemních vod je jihovýchodní část území obce začleněna do útvaru podzemních vod Flyš
v mezipovodí Odry, severozápadní část do útvaru Oderská brána. V území obce se dříve nacházelo větší
množství vodních zdrojů, kvůli zhoršující se kvalitě podzemních vod, jsou ale zdroje postupně rušeny.
Z hlediska podzemních vod je kvantitativní stav útvarů podzemních vod dobrý, chemický stav není
dobrý. V útvaru Oderská brána se znečištění z dlouhodobého hlediska nemění, v útvaru Flyš
v mezipovodi Odry se zhoršuje. V území mezi Jeseníkem n. O., Bernarticemi n. O. a Hůrkou jsou
znečištěné podzemní vody (pravděpodobně z průmyslové výroby Autopalu Nový Jičín). V území obce
je evidován jeden objekt základní pozorovací sítě (hydrogeologický vrt, v lokalitě tzv. Malé Odry), který je
ve správě Českého hydrometeorologického ústavu.
V domovních studnách, které využívají některé objekty, byl zjištěn zvýšený obsah dusičnanů. Vodní
zdroj zásobující pitnou vodou Blahutovice je dle pravidelně prováděných měření v pořádku.
V Jeseníku nad Odrou vyvěrá v několika pramenech alkalická kyselka výborné chuti i léčivých účinků.
V blízkosti upraveného obecního pramene se nachází i odpočinkové zastavení pro turisty.

7.4

Povodně a protipovodňová opatření

Území obce bylo několikrát v minulosti zasaženo velkými povodněmi. Obec byla v posledních letech
zasažena povodněmi v roce 1997 a dále především v roce 2009 tzv. bleskovou povodní, která měla
velmi tragický dopad (o život tehdy přišlo pět lidí a byly zaznamenány velké materiální škody - více
než 320 mil. Kč). Současně však byla tato doba poznamenána nebývalou solidaritou, výraznou pomocí
od státu a zejména aktivitou lidí. Důsledkem povodní došlo ke změně tváře obce. Nejprve byla obrazem
zdevastované obce s mnoha poničenými (později často zdemolovanými) domy. V obci bylo
zdemolováno 23 domů (s celkem 28 bytovými jednotkami). Později však začala nabírat obraz obrozené,
upravené a vzkvétající obce.
Největší ohrožení obce představují přívalové deště v povodí Odry. Místní části Jeseník nad Odrou
a Polouvsí ohrožuje rozvodnění říčky Luhy, jejíž vodoteč prochází středem obou částí obce. Část Hůrka
je ohrožována rozvodněním Hůreckého potoka a Blahutovice rozvodněním levého přítoku Lučického
potoka.
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Obr. 11 – Povodně 2009 – centrum Jeseníku
nad Odrou (foto: OÚ)

Obr. 12 – Povodně 2009 – poškozený dům
v centru Jeseníku nad Odrou (foto: OÚ)

Na webových stránkách obce je uveřejněn Povodňový plán obce (http://www.edpp.cz/jno_hydrologickeudaje/), který byl ve spolupráci s obcí vytvořen odbornou firmou ENVIPARTNER s.r.o. v roce 2015.
K zabezpečení hlásné povodňové služby byly zřízeny hlásné profily - místa na vodních tocích, která
slouží ke sledování výšky hladiny vody.
V obci Jeseník nad Odrou jsou instalovány tři hlásné profily s radarovými hladinoměry (Jeseník
nad Odrou - Luha, Polouvsí – Luha, Jeseník nad Odrou – Hůrecký potok/Teplá). Mimo období povodně je
povodňovým orgánem Obecní úřad Jeseník nad Odrou. Po dobu povodní je povodňovým orgánem
povodňová komise obce Jeseník nad Odrou.
Vodní tok Luha a vodní tok Odra má na území obce Jeseník nad Odrou oficiálně stanovené záplavové
území vyhlášené Krajským úřadem Moravskoslezského kraje případně Městským úřadem Nový Jičín.
Povodňový plán kromě záplavového území uvádí rovněž seznam ohrožených objektů. Při povodňových
situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací.
Největší ohrožení je podél toku Luhy, do vzdálenosti cca 80 m. Při zvednutí hladiny Luhy hrozí vniknutí
vody do rodinných domů, případně zemědělských usedlostí. V případě usedlostí je třeba pamatovat
na evakuaci zvířat. Na území obce Jeseník nad Odrou je při povodni potenciálně ohroženo 126 budov,
které trvale obývá přibližně 330 obyvatel. Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí
v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou
potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci.
Povodňový plán obce zhodnocuje také možnost vzniku přívalových povodní na území obce Jeseník
nad Odrou metodou kritických bodů. Takto byly vytipovány lokality mezi Hraběticemi a Jeseníkem
nad Odrou a celé území Hůrky vč. polí směrem k Jeseníku nad Odrou a Bernarticím nad Odrou.
Protipovodňová opatření
Již převážně zrealizováno:
 V katastru obce Bělotín, Nejdek a Lučice je dokončeno 9 suchých poldrů. Další dva se připravují
k realizaci. Jejich účelem je především zpomalení přívalové povodňové vlny.
 V Jeseníku nad Odrou, Polouvsí a Hůrce jsou na vodních tocích umístěny měřiče hladiny vody
s napojením na výstražný systém – bezdrátový rozhlas.
 Byla vypracována Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření.
Probíhá příprava na realizaci:
 V Jeseníku nad Odrou se v rámci komplexních pozemkových úprav počítá s vybudováním
suchého poldru za dráhou.
 Revitalizace vodního toku Luha Povodím Odry v intravilánu obce Jeseník nad Odrou – prohloubení
koryta, zpevnění kynety, odsazení hráze, zprůtočnění mostů. (mosty jsou ve vlastnictví Správy
silnic Moravskoslezského kraje nebo Obce Jeseník nad Odrou).
 Realizace Studie proveditelnosti k vytvoření přírodě blízkých protipovodňových opatření.
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Mapa 6 - Území s ohrožením přívalovými povodněmi

Zdroj: Povodňový plán obce, http://www.edpp.cz/jno_odtokove-pomery/

ÚP: Významným limitujícím prvkem rozvoje intravilánu obce je stanovení aktivní záplavové zóny
na tocích Luha a Odra

7.5

Likvidace odpadních vod

V současné době je odkanalizována pouze zástavba Jeseníku n. O., ve které byla v roce 2010
dokončena výstavba splaškové kanalizace. Provozovatelem těchto zařízení je obec. Ostatní místní části
nemají vybudovanou soustavnou kanalizační síť, jen úseky kanalizace zaústěné bez čištění do vodotečí.
Pouze některé výrobní areály a bytové domy mají vybudované své lokální ČOV (z obecních objektů jsou
malé ČOV u objektu bývalé školy v Hůrce a u kulturního domu v Blahutovicích) a několik nových
rodinných domků má vlastní akumulační jímky nebo malé domovní čistírny odpadních vod.
V Jeseníku n. O. je stávající systém gravitační splaškové kanalizace kombinovaný s pěti přečerpávacími
stanicemi v délce 9 km a ukončený na severovýchodním okraji obce čistírnou odpadních vod. Přečištěné
odpadní vody z ČOV jsou vypouštěny do Luhy.
Dešťové vody ze soustředěné zástavby jsou odváděny dešťovou kanalizací do vodotečí, v okrajových
částech nebo u osamocené zástavby jsou likvidovány individuálně, jsou odváděny systémem příkopů
a propustků do vodotečí.
Seznam problematických míst dešťové kanalizace:

Hůrka:
Polouvsí:
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- Příkop a dešťová kanalizace (cesta za školou) .
- U Hošťálků vč. nového propustku,
- Veličkovi až Pončíkovi (šachta u Veličků),
- křižovatka na Lhotu (šachty, kanalizace),
- u p. prof. Palacké (rošt),
- otevřený příkop u Pavelků (za točnou) vč. šachty,
- prolomená vpusť do Luhy mezi mostem a Maňákovými.
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ÚP: V Jeseníku n. O. je navrženo pouze rozšíření stávající kanalizace do zastavitelných ploch. Stávající
kapacita ČOV - 1200 ekvivalentních obyvatel poskytuje dostatečnou rezervu pro napojení navržených
ploch. Navržené systémy gravitační splaškové kanalizace v Blahutovicích a Hůrce a systém tlakové
splaškové kanalizace v Polouvsí ukončené čistírnami odpadních vod umožní odkanalizování většiny
souvisle zastavěného území těchto sídel i přilehlých zastavitelných ploch. 29 Objekty se stávajícími ČOV
budou po realizaci kanalizace na ni přepojeny. Bez napojení na kanalizaci zůstanou jen odlehlé
osamocené objekty a zástavba v Hraběticích a Dolním Mlýně, kde je kanalizace řešena decentrálním
způsobem pomocí bezodtokých jímek nebo malých domovních čistíren odpadních vod. Navrženo
je pouze prodloužení dešťové stoky v Hraběticích a dešťová kanalizace v severní části Polouvsí, tedy
v místech, kde zatím není odvádění dešťových vod uspokojivě vyřešeno. Dešťové vody budou
přednostně zasakovány nebo odváděny povrchově nebo dešťovou kanalizací do vodotečí.

7.6

Znečištění ovzduší

Hlavním problémem obce Jeseník nad Odrou z hlediska znečišťování ovzduší jsou topenářské sezónní
exhaláty z lokálních zdrojů vzniklé spalováním tuhých paliv, ke kterým se řada domácností,
přes plynofikaci obce díky zdražování alternativních zdrojů, hojně vrací. Situace je nejhorší v intenzivně
zastavěných částech obce, v málo provětrávaných sníženinách. Při použití dřeva a uhlí pro vytápění
dochází ke zvýšení emise částic, polyaromatických uhlovodíků a těžkých kovů. Při spalování
komunálního odpadu (v lokálních topeništích), dochází navíc k emitování nebezpečných dioxinů.
Rostoucím negativním faktorem ovlivňujícím kvalitu ovzduší je doprava. Možnosti omezení negativních
vlivů dopravy jsou na úrovni obcí poměrně omezené a mnohdy finančně náročné.
Všechna sídla obce kromě Hrabětic jsou plynofikována. Územním plánem navržené plochy bydlení
(kromě ploch v Hraběticích) mají možnost napojení na plyn. Nepříznivý vliv - přechod z vytápění
ušlechtilými palivy na paliva méně kvalitní - může mít zejména nestabilní cenová (dotační) politika
v oblasti paliv.
AGRO JESENICKO a.s vybudovalo ve stávajícím zemědělském areálu a v roce 2012 spustilo provoz
Bioplynové stanice Jeseník nad Odrou s kapacitou zpracování 20 000 tun vstupních surovin za rok.
Bioplyn je produkován tzv. mokrou fermentací z organických hmot vzniklých zemědělskou výrobou.
Vzniklý bioplyn je spálen v kogenerační jednotce s cílem výroby elektrické a tepelné energie. Jedná
se o střední stacionární zdroj znečišťování ovzduší. Stanice vyrábí elektrickou energii k dodávce
do sítě a teplem zásobuje objekt určený jako zázemí technických služeb a zámek, plánuje se připojení
dalších objektů.
Vliv na kvalitu ovzduší v obci mají zejména malé lokální zdroje znečištěni a dále také velké zdroje
v regionu (průmysl v Novém Jičíně, Valašském Meziříčí, Ostravské aglomeraci). Avšak znečištění
ovzduší ve sledovaném území je vzhledem ke geografickým i klimatickým podmínkám stále pod značným
vlivem těchto zdrojů (včetně zdrojů z polské strany hranice). Moravskoslezský kraj je v současnosti
oblastí s nejvíce znečištěným ovzduším v České republice, a stejně tak patří k nejznečištěnějším
oblastem v rámci Evropy.30
V případě špatných rozptylových podmínek jsou několikrát ročně překračovány nejvyšší přípustné
koncentrace škodlivin v ovzduší. Na základě dat Českého hydrometeorologického ústavu patří území
obce Jeseník nad Odrou v posledních letech k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší (překračování
imisního limitu suspendované částice frakce PM10 a polycyklických aromatických uhlovodíků –
benzo(a)pyren BaP).31
29

Přečištěné odpadní vody z ČOV budou vypouštěny do levobřežního přítoku Lučického potoka (v Blahutovicích)
a do Hůreckého potoka (v Hůrce). V Polouvsí bude odvod přečištěných vod do Luhy.
30
Informační zdroj: www.cistenebe.cz. Pro polétavý prach (PM10) je stanoven imisní limit 24hodinový (50 μg.m-3),
který může být překročen nanejvýš 35krát v roce. Na řadě měřících stanic v Moravskoslezském kraji bývá tento limit
každoročně překročen více než 100krát. Polétavý prach poškozuje hlavně kardiovaskulární a plicní systém.
Dlouhodobý pobyt ve znečištěném prostředí snižuje délku dožití a zvyšuje kojeneckou úmrtnost.
31
Z analýzy emisí na území MSK vyplývá, že: cca 52 % primárních emisí pochází z velkých a zvláště velkých zdrojů
znečišťování ovzduší; cca 23 % primárních emisí pochází z mobilních zdrojů (doprava); malé zdroje znečišťování
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Mapa 7, 8 – Nejvíce znečištěné oblasti České republiky a MSK v roce 2011 (částice PM10)

Zdroj: www.chmi.cz (Český hydrometeorologický ústav)

Přes snahy MSK i MŽP se situaci stále nedaří výrazněji zlepšit. Např. v roce 2004 bylo vydáno Nařízení
Moravskoslezského kraje, kterým se vydává Krajský program snižování emisí Moravskoslezského kraje.
ÚP: S ohledem na širší vývoj a stávající nepříznivou situaci z hlediska kvality ovzduší je nezbytné využít
všech možností ke zlepšení kvality ovzduší v obci. Zejména přiměřeně posuzovat povolování umístění
dalších zdrojů znečištění ovzduší v řešeném území. Dále v rámci řešeného území prosazovat optimální
řešení v oblasti dopravy (zkvalitnění a přiměřená údržba komunikací, zpevněných ploch), výsadba
ochranné zeleně apod. Novou bytovou výstavbu lokalizovat mimo málo provětrávané inverzní lokality,
chránit před negativními vlivy dopravy, napojit na zemní plyn.

7.7

Hlukové znečištění

Nemalé znečištění (hlukové, ale také např. dochází k vibracím) vzniká poměrně hustým provozem
na dvoukolejné elektrizované trati č. 270 procházející obcí.
ÚP: V blízkosti trati jsou navrženy čtyři zastavitelné plochy a dvě územní rezervy pro bydlení. Plochy
respektují ochranné pásmo železniční trati, ale výstavbě na těchto plochách by měla předcházet
realizace protihlukové clony podél trati.
Intenzita dopravy (viz kapitola 5.2) na měřeném úseku silnice III/05715 (Hůrka - Šenov) činila v roce 2010
dle celostátního sčítání dopravy celkem 1130 vozidel za 24 hodin s podílem těžké dopravy 17 %.
V příštích patnácti letech se může intenzita dopravy na této silnici zvýšit až na 1800 vozidel za den.
Zmenšení prašnosti na komunikacích je možné jejich kvalitnější údržbou.
Obtěžování zápachem se pravděpodobně v nejbližších letech v obci nezhorší. Stávající výrobní areály
(vč. Bioplynové stanice v Jeseníku nad Odrou) a areály s živočišnou výrobou jsou umístěny na okraji
zastavěného území. Na okraji zastavěného území jsou situovány také plochy technické infrastruktury
stávající a navržených čistíren odpadních vod. Přesto lze předpokládat, že vzhledem k malé kapacitě
těchto ČOV a technologiím čištění používaných v současné době, nebude docházet k obtěžování
zástavby zápachem. Diskutabilní je vliv digestátu na kvalitu půd i obtěžování zápachem.

ovzduší se podílejí na celkových primárních emisích téměř 22 %.
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7.8

Nakládání s odpady

Likvidace domovního odpadu je řešena prostřednictvím pravidelného svozu komunálního odpadu
zajišťovaného soukromou firmou. V každé místní části jsou sběrná místa na tříděný odpad (sbírá se sklo, papír, plasty, textil, nápojové kartony, bioodpad). Podle potřeby je organizován svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Obec provozuje sběrný dvůr (otevřeno je ve středu 14 – 17
hod), kde je možno uložit elektroodpad, nebezpečný odpad, stavební suť, atd. Komunální odpad,
nebezpečný odpad i stavební suť jsou odváženy a ukládány na skládkách mimo území obce.
Tab. 7.8.1 – Přehled sběrných míst (kontejnerů) v obci
Počet
kontejnerů v
místní části
celkem (počet
obyvatel na 1
kontejner)

Jeseník nad
Odrou 48 (24)

Hůrka 13 (27)
Polouvsí 11 (20)
Blahutovice 9
(15)
Hrabětice 4 (15)
CELKEM 85 (23)

MÍSTO

Agro Jeseník
Bytovky Jeseník
Stodolní Jeseník
MŠ Jeseník
Jednota Jeseník
U Žemlů Jeseník
Most Jeseník
Separační dvůr
Dolní Mlýn
Škola Hůrka
KD Polouvsí
Polouvsí
Centrum
Blahutovice
Hrabětice
Celkem

PLAST
1100
1
3
1
3
1
1
2
4
2
2
4

PLAST
2150

1
1
1
1
1
1
2
2

1

SKLO
1100
1
1

SKLO SKLO
1550 2150

PAPÍR
1100

PAPÍR
2150

1
2

1
1

Nápojový
karton
1
1

1

1
2
1
1
2
1
2
1
1

2
1

2
1
1
1
1

1
1

1

1

1

1

3

1
13

1
1
25
11
11
9
Zdroj: Data OÚ, zpracování vlastní

1+1
1
1
1

1+1
1
1

4

1
9

V obci je poměrně efektivní rozmístění sběrných míst (14 lokalit). Nejvíce obyvatel na jeden kontejner
připadá na místní část Hůrka (27 obyvatel). (Průměrná vzdálenost ke kontejnerům na tříděný odpad
v České republice je 102 m, asi 2 min. chůze. Tento průměr vykazuje většina lokalit. Delší vzdálenost
je třeba urazit obyvateli v Hůrce a Blahutovicích.)
Množství odpadu vyprodukovaného na osobu za 1 rok: v roce 2003 - 390 kg, v roce 2013 - 260 kg
(k poklesu došlo díky důslednějšímu třídění odpadu). Zdroj dat: OÚ.
Na území Hůrky v blízkosti silnice III/0488 (z Hůrky do Starojické Lhoty) se nachází stará ekologická
zátěž - dnes už uzavřená skládka komunálního odpadu. 32

32

Bývalá pískovna – v současnosti se prostředí přeměnilo na přírodně hodnotnou lokalitu místního významu,
v minulosti rekultivovanou za podpory SFŽP s odkryvem pískovcové stěny, místo má význam pro podporu a
zachování biodiverzity (drobní savci, bezobratlí – hmyz, motýli).
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Tab. 7.8.2 –Sběr, třídění a odvoz komunálního odpadu v obci
Ukazatele
Celkové výdaje na sběr, třídění, odvoz a
likvidaci komunálního odpadu v Kč1)
Celkový objem vyprodukovaného
komunálního odpadu v tunách (t)
v tom:

2012

2013

2014

1 208 196,00

1 130 139,00

1 129 053,00

453,38

448,14

437,14

tříděný odpad (v t)

61,92

60,61

59,37

směsný odpad (v t)

324,89

330,13

322,43

nebezpečný odpad (v t)

6,974

3,48

4,15

objemný odpad (v t)

59,60

53,56

51,19

821 390,00

845 218,20

815 790,55

-258 410,00

- 142 756,55

- 188 654,25

Skutečné příjmy z poplatků či jiných plateb
od povinných osob (v Kč)
Rozdíl mezi celkovými výdaji na sběr,
třídění, odvoz a likvidaci komunálního
odpadu v Kč a celkovými příjmy
(občan+firmy) v Kč
Název podniku (firmy), se kterou má obec
uzavřenou smlouvu na odvoz a likvidaci
KO
Smluvní cena za odvoz a likvidaci 1 tuny
KO
Smluvní cena za výsyp 120 l popelnice včetně
15% DPH

AVE CZ
odpadové
hospodářství

AVE CZ
odpadové
hospodářství

AVE CZ odpadové
hospodářství

---

---

---

50,83

50,83

50,83

Zdroj: Údaje OÚ.

(V ČR se nejvíce recykluje papír, kterého v kontejnerech končí 85 %. Na druhém místě je sklo s 82 %,
následují plasty se 65 a kovy se 63 %. Hůře jsou na tom nápojové kartony, do určených kontejnerů Češi
hodí jen každý pátý.)33
Řada odpadu z domácností má formu bioodpadu, který lze dále zužitkovat především kompostováním.
V obci proběhla v roce 2015 za přispění dotačních zdrojů distribuce kompostérů k zápůjčce za účelem
snížení bioodpadu v komunálním odpadu. Rozmístění kontejnerů na bioodpad: U prodejny COOP,
lokalita „stodolní“, v každé místní části po jednom kontejneru. Bioodpad je odvážen na skládku bioodpadu
ASOMPO a.s. (obec zde má akcionářský podíl), kde je dále využíván pro výrobu energie. Jeden
z místních zemědělců připravuje na svých pozemcích kompostárnu v Blahutovicích. Kompost bude
využíván k hnojení polí. Jedná se o pozitivní příklad nakládání s biologicky rozložitelným odpadem,
záměr byl podpořen dotací ze SFŽP. Dalším záměrem v oblasti zpracování bioodpadu v obci je příprava
kompostárny v Agru Jesenicko, a. s..

33

Zdroj: www.tridime.info. Údaje za rok 2012. V Česku na skládkách skončilo 68 % odpadu. Naopak jen 14 %
českého odpadu bylo recyklováno a pouhá dvě procenta kompostována. Oproti tomu v EU zhruba 38 % odpadu
končí na skládkách, 22 procent ve spalovnách, 25 % je recyklováno a 15 % kompostováno.
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Životní prostředí – klíčové závěry:
 Obec venkovského charakteru s velkým podílem zeleně v urbanizovaných plochách.
 Plochy veřejné zeleně se nacházejí v centrálních částech sídel.
 Převládající zemědělská půda v okolí obce (hnědé půdy) – 61 %. Lesní pozemky (především jehličnany)
zabírají 19 % rozlohy obce.
 ÚP navrhuje rozčlenění velkých zemědělských ploch a jejich další zatravňování a zalesňování (ochrana před
erozí).
 Rozvojové záměry a výstavba by měla respektovat ochranu krajiny a krajinného rázu.
 Severovýchodní část katastrálního území Jeseníku nad Odrou patří do CHKO Poodří.
 V obci se nachází poměrně velké množství ekologicky, esteticky a bezpečnostně nevhodných lokalit
(tzv. brownfields).
 V obci se vyskytují ložiska – cihlářské suroviny, technické zeminy a štěrkopísků.
 Přirozenou osu obce tvoří říčka Luha (Horecký potok v Hůrce). Místní toky jako přirozené biokoridory.
 Čistota vod ve vodních tocích v obci není dobrá, zejména v letním období při sníženém množství vod
v tocích.
 V současné době je odkanalizována pouze zástavba Jeseníku n. O., ve které byla v roce 2010 dokončena
výstavba splaškové kanalizace. Územním plánem je navržena výstavba čistíren odpadních vod
v Blahutovicích, Hůrce a Polouvsi.
 Z hlediska podzemních vod je kvantitativní stav podzemních vod dobrý, chemický stav není dobrý. Vodní
zdroj zásobující pitnou vodou Blahutovice je v pořádku.
 Území obce bylo několikrát v minulosti zasaženo velkými povodněmi.
 Na webových stránkách obce je uveřejněn Povodňový plán obce.
 Obec ve spolupráci s příslušnými orgány připravuje a postupně realizuje protipovodňová opatření.
 Území obce patří k oblastem se zhoršenou kvalitou ovzduší v ČR.
 Sezónní zhoršení kvality ovzduší z lokálních zdrojů vytápění (domácnosti).
 Bioplynová stanice Jeseník nad Odrou.
 ÚP navrhuje výstavbu protihlukové stěny podél železniční trati.
 Dostatečný systém likvidace komunálního odpadu.
 Poměrně efektivní rozmístění sběrných míst s kontejnery v obci.
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8 SPRÁVA OBCE JESENÍK NAD ODROU
Obce jsou nejmenšími organizačními jednotkami veřejné správy, které mají nejblíže k občanům, a tedy
mohou nejlépe reagovat na požadavky občanů. Proto je důležité, aby obce disponovaly dostatečnými
finančními zdroji pro realizaci rozvojových záměrů.
Obec Jeseník nad Odrou sdružuje 5 obcí (Blahutovice, Hrabětice nad Odrou, Hůrka, Jeseník nad Odrou
a Polovsí). Obec je součástí okresu Nový Jičín, kraj Moravskoslezský. Pověřeným úřadem III. stupně
je město Nový Jičín34.

8.1

Charakteristika správy obce

Pro charakterizování správy obce je nutné vymezit její strukturu. Obecní úřad (OÚ) tvoří starosta,
místostarosta, pět administrativních zaměstnanců a tři techničtí pracovníci. Dále obec zaměstnává
pro výkon veřejně prospěšných prací osoby dlouhodobě evidované na Úřadu práce (který poskytuje
dotace na mzdové prostředky).
Obecní úřad vykovává úkoly v samostatné působnosti obce, které mu uloží zastupitelstvo obce
(15 členů) nebo rada obce (5 členů) a dále úkoly z přenesené působnosti, které jsou dány zákony,
nařízeními vlády a vyhláškami35. Vykonává také další služby pro obyvatele obce (např. provoz ZŠ
a MŠ, knihovny, pohřebnictví, údržbu komunikací, veřejné osvětlení, sběr komunálního odpadu, péči
o veřejnou zeleň, požární ochranu). Dále pomáhá výborům (finanční a kontrolní) a komisím (pro rozvoj
obce, životního prostředí, pro občanské záležitosti, povodňová) v jejich činnosti. V jednotlivých místních
částech (kromě Jeseníku) byly jako prodloužená ruka zastupitelstva obce stanoveny osadní výbory.
V rámci obecního úřadu je zřízeno turistické informační centrum (fungující v pracovních dnech).
Obec je provozovatelem kanalizace a čistírny odpadních vod v Jeseníku nad Odrou, vodovodu
v Blahutovicích, spravuje 92 ha lesních pozemků. Obec je zřizovatelem čtyř knihoven, ve kterých je k
dispozici veřejný internet. Obec je správcem obecních bytů, dále pronajímá nebytové prostory určené
k podnikání (ING.corporation s.r.o.) či zajišťování dalších služeb (ordinace praktického lékaře, zubní
ordinace, pošta, restaurace v místních částech).
Pro rozvoj obce je rovněž důležité zapojení místních aktérů. Pro toto zapojení a také pro celkovou
„atmosféru“ v obci je využíváno několik způsobů informování občanů, podnikatelů i dalších organizací
působících v obci o dění v obci, o činnosti a plánech obecní samosprávy.
Obec Jeseník nad Odrou využívá následující informační zdroje:









Jednání zastupitelstva obce (veřejná, nejméně jedenkrát za 3 měsíce).
Úřední deska (nepřetržitě veřejně přístupná, obecně závazné vyhlášky a nařízení obce).
Czechpoint (zřízen na OÚ, poskytuje výpisy z centrálních veřejných evidencí a registrů)
Internetové stránky obce www.jeseniknadodrou.cz (informují veřejnost o činnosti obce, informace
pro podnikatele, turisty).
Obecní Zpravodaj (vhodná alternativa k internetovým stránkám pro starší občany, případně
pro občany bez přístupu k internetu, informace o uskutečněných a plánovaných akcích).
Obecní rozhlas (poskytuje informace o aktuálním dění v obci, napojen také na centrální síť
varování obyvatelstva před krizovými situacemi).
Články v místním či regionálním tisku.
GSM řízená varovná siréna, automatické měření stavu a průtoku místního vodního toku Luhy
a Horeckého potoka.

34

Jeseník nad Odrou byl od 1. 7. 2004 přiřazen ke správnímu obvodu Nový Jičín (původně spadal k oderskému
správnímu obvodu).
35
Např. Pronajímá bytové a nebytové prostory, přijímá žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les, vybírá poplatky
ze psů, vydává vyhlášku o nakládání s odpady a další.
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Pro vzájemnou komunikaci obce s občany a dalšími subjekty v obci jsou využívány následující
prostředky:
 Možnost komunikace s OÚ telefonicky, elektronicky (email, Facebook) či osobně kdykoliv
v úředních hodinách.
 Ankety/průzkumy/dotazníky k různým tématům.
 Setkání/besedy se zástupci obce (pravidelná setkání se seniory, každoroční setkání podnikatelů
a zástupců místních spolků).
 Veřejná zasedání zastupitelstva obce.

8.2

Hospodaření obce

Hospodaření obce je významným socioekonomickým ukazatelem rozvoje obce. Hospodařením obce
rozumíme soubor ekonomicko-správních činností zabezpečujících provoz, mezi které patří správa
majetku, získávání finančních zdrojů a nakládání s nimi, tvorba, čerpání a kontrola rozpočtu, vedení
výkazů a další. To, jak obec přistupuje k hospodaření, závisí zejména na její velikosti a množství
zajišťovaných veřejných služeb. Hlavním úkolem obce ve finanční oblasti je zajistit dostatek finančních
zdrojů na zajištění svěřených úkolů a na uskutečnění rozvojových aktivit. Posláním obce je pečovat
o všestranný a udržitelný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů a současně při plnění svých
úkolů chránit také veřejný zájem.
Základní položky obecního rozpočtu
Nedaňové příjmy - poskytování služeb za úplatu.
Kapitálové příjmy – obvykle jednorázové, nepravidelné, spojeny s prodejem obecního majetku.
Dluhové příjmy – návratné příjmy z úvěrů a půjček, zatěžují výdajovou stránku rozpočtu úroky, vhodné
použít pouze na financování investičních aktivit, které budou v budoucnu generovat výnosy.
Dotační příjmy – ovlivněny řadou faktorů (schopnosti managementu obce, informovanost, politické
faktory apod.).
Výdaje - struktura je značně různorodá, může se v jednotlivých letech, zejména pokud obec realizuje
nárazové investiční akce, výrazně lišit. V podstatě mandatorními výdajovými oblastmi jsou výdaje na:
provoz obecního úřadu, mzdové prostředky a odměny, veřejné osvětlení, údržbu místních komunikací,
chodníků, veřejných prostranství, zajištění provozu školských zařízení. Jedná se také o výdaje
směřované do podpory činností spolků a neziskových organizací.
Daňové příjmy obce plynou z celostátního hrubého výnosu daní. Obec je financována na základě
principu rozpočtového určení daní (RUD), které se řídí tzv. zákonem o RUD. 36 Daňové příjmy (a tedy
i RUD) sehrávají rozhodující úlohu na příjmové straně obecního rozpočtu a mají značný vliv
na finanční stabilitu a autonomii obce. Rovněž platí, že tyto příjmy nejsou nijak účelově vázány.
Z hlediska obce je významné zejména členění daní na daně svěřené a daně sdílené. Jako daně
svěřené37 se označují ty daně, jejichž výnos plyne do rozpočtu té obce, na jejímž území byl tento
výnos vybrán.

36

Zákon č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým
státním fondům – zatím poslední novela zákona platí s účinností od 1. ledna 2013.
37
100% výnosu daně z nemovitosti, 30% z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné
činnosti, 100% daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je příslušná obec, podíl na 1,5 %
z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků.
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Významnější část daňových příjmů však představují daně sdílené, které tvoří základ výpočtu RUD 38.
Stát u tohoto typu daní určuje procento z výnosu, které náleží určitému článku rozpočtové soustavy
(v našem případě dané obci).
Analýza rozpočtového hospodaření je standardním procesem, kdy jsou sledovány a interpretovány
z členění příjmů a výdajů vycházející finanční ukazatele. Z nejčastěji používaných ukazatelů lze jako
významné pro rozvojové úvahy uvést: poměr běžných příjmů a běžných výdajů 39, podíl kapitálových
výdajů na celkových výdajích40 a ukazatel dluhové služby41.
V případě Jeseníku nad Odrou s ohledem na velikost obce a finanční situaci byla analýza zaměřena
především na rozbor příjmů a výdajů (stav, vývoj, meziroční změny a jejich příčiny, možnosti na straně
příjmů a identifikaci případných úspor na výdajové straně).
Graf 9 – Meziroční vývoj rozpočtu obce v letech 2010 - 2015

Zdroj: www.monitor.statnipokladna.cz, údaje za rok 2015 k datu 30.6.2015

Graf 9 zachycuje saldo rozpočtu v letech 2010 – 2015. Propad rozpočtu v roce 2010 byl způsoben
finančními výdaji spojenými s dobudováním kanalizace a ČOV v místní části Jeseník nad Odrou. 42 Vývoj
v dalších letech naznačuje směrování k mírně přebytkovému hospodaření, což je pozitivní známkou
obce. Správa obce je schopna vytvářet rezervu pro případné řešení neočekávaných událostí
38

Daň z přidané hodnoty, daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, daň z příjmu fyzických osob vybíraných
srážkou, daň z příjmu právnických osob, další část daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti.
39
Říká, zda obci po financování základních činností zbývají prostředky na investice, či ne. Je třeba, aby provozní
výdaje byly kryty opakujícími se příjmy.
40
Dává jednoznačnou informaci o investiční aktivitě obce a vytváří prostor pro její další rozvoj. Obecně
se doporučuje dlouhodobý průměr podílu kapitálových výdajů na přibližně 20–30 %.
41
Vyjadřuje poměr splátek úvěrů (dluhové služby) ke skutečnému objemu běžných příjmů (dluhové základny)
za daný kalendářní rok a vypovídá o schopnosti obce uhradit svůj dluh, nebo spíše o každoroční zátěži opakujících
se příjmů.
42

Realizace budování kanalizace a ČOV obce Jeseník nad Odrou probíhala v letech 2009 – 2010, celkové náklady
akce činily 98 mil. Kč, dotace 63 mil. Kč, spolufinancování 35 mil. Kč. Částka spolufinancování byla hrazena
částečně z vlastních zdrojů obce a na částku 24 mil. Kč bylo využito úvěrové financování (úvěr byl měl být splacen
v roce 2024).
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či spolufinancování případných dotačních akcí. Konkrétní údaje o výši příjmů a výdajů obce zachycuje
Tab. č. 8.2.1.
Tab. 8.2.1 – Souhrnný rozpočet obce v letech 2010 – 2014
Ukazatel/Rok
2010
2011
2012
2013
2014
Příjmy
142 464
58 840
31 984
32 720
39 355
Výdaje
166 133
65 793
33 840
29 077
36 902
Saldo (příjmy-výdaje)
-23 669
-6 953
-1 856
3 643
2 453

Suma

-26 382

Zdroj: www.monitor.statnipokladna.cz, (skutečnost k 31.12., v tis. Kč), zpracování vlastní

8.3

Příjmy obce

V následující kapitole je porovnávána výše a struktura jednotlivých příjmů rozpočtu obce v období 2000 –
2014. Z grafu 10 můžeme vyčíst poměrně stabilní mírně rostoucí příjmovou stránku rozpočtu. Výjimkou
je období let 2009 – 2011, kdy probíhalo dotační a úvěrové financování budované kanalizace v místní
části Jeseník nad Odrou, byly řešeny popovodňové škody, rekonstrukce KD, OÚ, výstavba povodňových
domů a bytů.
Graf 10 – Příjmy obce v letech 2000 - 2013

Zdroj: www.rozpocetobce.cz

Nejvýznamnější příjmovou kategorií rozpočtu obce jsou dlouhodobě daňové příjmy, vykazující mírný
růst (částečně i díky legislativní změně výpočtu RUD ve prospěch menších sídel). Výše přijatých
transferů odráží poměrně aktivní a úspěšné získávání dotací na spolufinancování obecních projektů.
Vývoj podílu nedaňových a kapitálových příjmů na příjmové stránce rozpočtu je poměrně nestabilní
složkou. Nedaňové příjmy - vodné, stočné, nájemné, pojistná plnění, dary. Kapitálové příjmy – prodej
investičního majetku obce.
Tab. 8.3 1 – Příjmy obce v letech 2010 – 2014
Ukazatel/Rok
2010
2011
2012
2013
Příjmy
142 464
58 840
31 984
32 720
Daňové příjmy
16 128
16 120
16 105
19 583
Kapitálové příjmy
1 245
5 323
1 655
605
Nedaňové příjmy
13 068
3 829
4 927
6 567
Přijaté transfery
112 024
33 567
9 296
5 966

2014
39 355
21 171
955
8 509
8 721

Zdroj: www.monitor.statnipokladna.cz, (skutečnost k 31.12., v tis. Kč), zpracování vlastní
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SROVNÁNÍ: Níže uvedená tabulka zachycuje průměrné celkové příjmy na obyvatele vybraných sídel
v letech 2000 – 2013. Získaná data potvrzují obecný fakt růstu daňových příjmů s růstem sídla. Poukazují
na dobrou dotační úspěšnost obce.
Tab. 8.3 2 – Srovnání průměrných (ročních) příjmů v letech 2000 - 2013
Průměrné celkové
Průměrné daňové příjmy
Průměrné získané
Ukazatel/
příjmy na obyvatele
na obyvatele
dotace na obyvatele
sídlo
v tis. Kč
v tis. Kč
v tis. Kč
Jeseník nad Odrou

30

7,5 (postupný mírný růst)

17

Nový Jičín

20

9 (postupný mírný růst)

8

Praha

46

30 (postupný zpomalující se
růst)

14

Zdroj: www.rozpocetobce.cz, zpracování vlastní

Daňové příjmy obce
Ve vývoji daňových příjmů obce je patrný největší podíl DPH a daně z příjmu právnických a fyzických
osob. Podíl daně z nemovitosti je 9 % z celkových daňových příjmů (výnos daně z nemovitosti plyne
celý obci, obec má pravomoc stanovit koeficient daně z nemovitosti 1 - 5, v Jeseníku nad Odrou platí
koeficient 1).
Tab. 8.3 3 – Daňové příjmy obce v letech 2010 – 2014
Ukazatel/Rok
2010
2011
2012
Daňové příjmy
16 128
16 120
16 105
953
868
992
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
6 774
6 631
6 802
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku (DPH)
6 596
6 702
6 369
Majetkové daně (Daň z nemovitosti)
1 805
1 919
1 942

2013
19 583
1 159
8 524
7 994
1 906

2014
21 171
1 059
9 491
8 700
1 921

Zdroj: www.monitor.statnipokladna.cz, (skutečnost k 31.12., v tis. Kč), zpracování vlastní

Nárůst v posledních letech můžeme sledovat především u výběru daní z příjmů a DPH.
Příklady možností pro obec na zvýšení daňových příjmů - Zvýšení počtu žáků navštěvujících místní
školská zařízení, zvýšení koeficientu daně z nemovitosti, motivace místních obyvatel k podnikání.
Daňová výtěžnost
Indikátorem, který umožňuje nepřímé porovnání výkonnosti financování obce, je daňová výtěžnost neboli
daňové příjmy obce na 1 obyvatele. Ukazatel daňové výtěžnosti je definován jako poměr daňových
příjmů v daném území k počtu trvale bydlících obyvatel.
Tab. 8.3.4 – Daňová výtěžnost v letech 2010 – 2014
Ukazatel/Rok
Daňové příjmy (v tis. Kč)
Počet obyvatel
Daňová výtěžnost (v tis. Kč)

2010
16 128
1 880
8,6

2011
16 120
1 882
8,6

2012
16 105
1 916
8,4

2013
19 583
1 926
10,2

2014
21 171
1 939
10,9

Zdroj: Vlastní zpracování

Pro zhodnocení stavu a rozvojových možností území je rozhodující ekonomická základna a finanční
situace obce. Obec s vysokou daňovou výtěžností z příjmů právnických a fyzických osob lze považovat
za příjmově zabezpečenou. Daňová výtěžnost obce je významným ukazatelem objemu disponibilních
prostředků a kritériem pro čerpání případných dotací na podporou rozvoje dané obce. U obce Jeseník
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nad Odrou můžeme vzhledem k relativně vysokému a postupně rostoucímu ukazateli daňové
výtěžnosti konstatovat dostatečný prostor pro rozvoj. SROVNÁNÍ: Daňová výtěžnost za rok 2014
v Novém Jičíně byla 12 tis. Kč.
Dotační příjmy obce
Dotace jsou za splnění konkrétních podmínek nenávratně poskytnuté prostředky z veřejných rozpočtů.
Obvykle se poskytují k podpoře určité žádoucí činnosti. Zdroji dotací jsou státní rozpočet, státní
mimorozpočtové fondy, strukturální fondy Evropské unie, rozpočty krajů, či prostředky jiných subjektů
(např. nadací).
Cílem obcí poskytovaných dotací je například podpora činnosti místních sdružení a spolků.
Řada dotací pokrývá jen určitou procentní část celkových výdajů na danou investiční či neinvestiční akci.
Jedná se o tzv. dotace s finanční spoluúčastí, jejichž výhodou je motivace příjemce dotace na dosažení
vlastních příjmů a větší efektivita při vytváření rozpočtu akce. Nevýhodou však je, že příjemci může trvat
značnou dobu, než zabezpečí potřebnou vlastní finanční spoluúčast nutnou pro poskytnutí dotace
a časté zatížení obecních rozpočtů úvěrovým krytím spoluúčasti.
Dotační úspěšnost obce Jeseník nad Odrou je poměrně vysoká. Nejvýraznější dotační příjmy
můžeme sledovat v letech 2009 - 2011, kdy proběhlo vybudování kanalizace v místní části Jeseník
nad Odrou, byly řešeny popovodňové škody, rekonstrukce KD, OÚ, výstavba povodňových domů a bytů.
Od roku 2007 proběhlo v obci množství větších či menších investičních akcí, kdy řada z nich byla
podpořena z dotačních zdrojů.
Tabulka realizovaných projektů v letech 2007 – 2015 je uvedena v Příloze č. 1.
Tab. 8.3.5 – Investice v místních částech v letech 2007 – 2015
Ukazatel
Celkem za období
2007-2015 (v Kč)
Počet obyvatel k
31.12.2014
Proinvestovaných
Kč na 1 obyvatele
(v Kč)

Celkové
náklady

Celkové investované prostředky v místních částech
Proplacená
dotace
Blahutovice Hrabětice
Hůrka
Jeseník n.O. Polouvsí

346 537 688 237 578 183

11 944 163

2 996 362 14 278 338

206 147 026

4 717 223

1 954

1 954

184

58

353

1 135

224

177 348

121 586

64 914

51 661

40 449

181 627

21 059

Zdroj: Data OÚ, zpracování vlastní

8.4

Výdaje obce

Výdaje obce jsou tvořeny běžnými a kapitálovými výdaji. Běžnými výdaji jsou nutné výdaje související
s chodem obce, kapitálové výdaje lze také označit za investice. Pomocí kapitálových výdajů
je hodnocena investiční aktivita obce. Investiční aktivita samospráv představuje významný faktor rozvoje
obce. Druhým způsobem rozlišení výdajů je dle účelu na následující kategorie: Zemědělství a lesní
hospodářství, Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství, Služby pro obyvatelstvo, Sociální věci a politika
zaměstnanosti, Bezpečnost státu a právní ochrana a Všeobecná veřejná správa a služby.
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Graf 11 – Celkové výdaje obce v letech 2000 – 2013

Zdroj: www.rozpocetobce.cz

Celkové výdaje mají relativně stabilní mírně rostoucí tendenci (výjimkou je období výrazné investiční
aktivity v letech 2009 – 2011).
Tab. 8.4.1 - Výdaje dle druhu v letech 2010 – 2014
Ukazatel/Rok
2010
2011
2012
2013
Výdaje
166 133
65 793
33 840
29 077
65 605
31 100
20 220
19 367
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
100 528
34 693
13 620
9 710

2014
36 902
23 597
13 305

Zdroj: www.monitor.statnipokladna.cz, zpracování vlastní

Následující grafy zachycují vývoj provozních a investičních výdajů obce v letech 2000 až 2013 a dále
podrobnou strukturu investičních a provozních výdajů (v roce 2013).
Graf 12 – Provozní výdaje v letech 2000 – 2013

Graf 13 – Investiční výdaje v letech 2000 – 2013

Zdroj: www.rozpocetobce.cz

Z výše uvedených grafů vyplývá vyšší poměr provozních výdajů v porovnání s výdaji investičními.
Provozní výdaje vykazují pozvolný mírný nárůst. Nejvýznamnější kategorii provozních nákladů
jsou výdaje na veřejnou správu (včetně mzdových nákladů na veřejně prospěšné práce), dále jsou
to komunální služby, bydlení a územní rozvoj. Výše investičních výdajů je odvislá od aktuálních potřeb
(nutnosti oprav, rekonstrukcí, dovybavení, nové výstavby), ale také objemu volných rozpočtových
prostředků a dostupnosti dotačních zdrojů.
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Graf 14 - Provozní výdaje v roce 2013

Graf 15 - Investiční výdaje v roce 2013

Zdroj: www.rozpocetobce.cz

Tab. 8.4.2 -Výdaje dle odvětví v letech 2010 – 2014
Ukazatel/Rok
2010
2011
2012
2013
Výdaje celkem
166 133
65 793
33 840
29 077
Bezpečnost státu a právní ochrana
2 694
8 523
105
164
(požární ochrana a integrovaný záchranný systém)
Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
97 161
14 026
4 062
1 735
(komunikace, odpadní vody, pitná voda)
Služby pro obyvatelstvo
62 597
18 795
21 898
19 059
(VO, svoz odpadů, kanalizace, památky, ŽP, vzdělávání, zdravotnictví, zájmová činnost)
253
710
220
Sociální věci a politika zaměstnanosti
1 060
(domovy pro seniory)
Všeobecná veřejná správa a služby
2 190
24 035
6 475
7 100
(činnost OÚ, zastupitelstvo)
432
162
590
800
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

2014
36 902
3 811
3 348
20 257
391
7 857
1 239

Zdroj: www.monitor.statnipokladna.cz, zpracování vlastní
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Vývoj jednotlivých výdajových položek dle odvětví víceméně kopíruje směřování a změny požadavků
na jednotlivé činnosti a služby. Nejvýznamnější kategorií jsou služby pro obyvatelstvo s průměrným
60% podílem na celkových výdajích (nejvýznamnější podíl mají komunální služby - provoz zařízení
k čištění odpadních vod, svoz odpadu).

8.5

Majetek obce

Obec je vlastníkem objektů občanské vybavenosti v obci, sportovišť, místních komunikací, inženýrských
sítí, obecních bytů, lesů, pozemků. Níže uvádíme hlavní položky z hospodářských výkazů obce s údaji
za rok 2014 (ke dni 31. 12. 2014).
AKTIVA
Dlouhodobý hmotný majetek: pozemky - 18 mil. Kč, stavby (budovy, komunikace, inženýrské sítě) – 263
mil. Kč, stroje, automobily – 7 mil. Kč
Dlouhodobý finanční majetek: majetková účast ve společnosti ASOMPO a.s. - 0,658 mil. Kč
Krátkodobý finanční majetek – 5,7 mil. Kč
PASIVA
Dlouhodobé úvěry – 21,9 mil. Kč (Úvěr na kanalizaci byl přijat ve výši 24 mil. Kč, zbývá doplatit 18 mil. Kč
do roku 2024. Úvěr na nákup hasičského auta byl přijat ve výši 4 mil. Kč, zbývá doplatit 3,6 mil. Kč
do roku 2016).
Nejvýznamnější roční výnosy z hospodaření s obecním majetkem:
Výnos za pronájem majetku – 1,6 mil.. Kč (byty, nebytové prostory, pozemky, hrobová místa)
Výnos z prodeje dřeva – 2.2 mil. Kč
Výnosy z prodeje služeb – 2.1 mil. Kč (vodné, stočné, služby spojené s pronájmem nemovitostí)
Výnosy z místních poplatků – 0,8 mil. Kč
Vodovod ve vlastnictví obce – v Jeseníku n.O., Hraběticích, Polouvsí a Blahutovicích (správce SMVak).
V Hůrce je vodovod v majetku i správě SMVaK.
Správa vodovodu obcí – v Blahutovicích
Plynovod je v majetku RWE.
Kanalizace je v majetku i ve správě obce
Tab. 8.5.1 – Majetek a závazky obce v roce 2014 (v tis. Kč)
Krátkodobé pohledávky (netto)
8 530
Krátkodobé závazky
9 402
Krátkodobý finanční majetek

8.6

5 778

Bezpečnost v obci

Bezpečnost je jedním ze základních kamenů kvality života v obci. O zajištění bezpečnosti v obci usiluje
Obecní úřad (případně specializované komise) ve spolupráci se subjekty Integrovaného záchranného
systému a Policií ČR. Snahou je realizace aktivit směřujících např. k preventivním opatřením v oblasti
kriminality či předcházení živelným pohromám.
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Majetek celkem - Veškerý majetek, který organizace používá pro svoji činnost (poskytování veřejných služeb).
Dlouhodobý hmotný majetek - zejména pozemky, budovy, stroje a zařízení. Krátkodobé pohledávky netto - Celkový
objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, zohledňující pravděpodobnost jejich
neuhrazení dlužníky (např. vyměřené daně, pokuty, sankce či poplatky, pronájmy nemovitostí).
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V obci je na základě zákona č.128/2000 zřízena Zásahová jednotka hasičů obce (JPO V44)
jako součást IZS (Integrovaného záchranného systému) 45. Sídlem Jednotky je hasičská zbrojnice
v Hůrce. Jednotka je vybavena cisternovou automobilovou stříkačkou na podvozku MAN (pořízena obcí
roku 2014). Více informací o aktivitách Jednotky viz www.sdhhurka.cz (záložka Činnost). Jednotka
je ročně vyzvána k účasti přibližně na 20 zásazích na katastru obce (např. požáry, spadlé stromy, čištění
kanalizace, likvidace bodavého hmyzu, asistence u ohňostroje apod.).
Obec má zpracovaný Plán připravenosti obce na řešení mimořádných událostí a krizových situací
(zpracováno v roce 2015 společností APRO Silesia s.r.o.). Plán je určen starostovi a členům krizového
štábu. Obsahuje příklady mimořádných událostí a krizových situací (např. povodně, sněhové kalamity,
větrné bouře, vnější ohrožení státu), legislativní oporu a návod, jak v daných situacích postupovat. Jedná
se o základní dokument obecního úřadu pro zabezpečení úkolů a opatření na ochranu životů, zdraví,
majetkových hodnot, životního prostředí či veřejného pořádku při vzniku mimořádných událostí. V plánu
jsou např. rozpracovány povinnosti starosty, který zabezpečuje varování obyvatelstva, provádí
vyrozumění orgánů krizového řízení, nařizuje a organizuje evakuaci apod.
Na webových stránkách obce je uveřejněn Povodňový plán obce (http://www.edpp.cz/jno_hydrologickeudaje/), který byl ve spolupráci s Obcí vytvořen odbornou firmou ENVIPARTNER s.r.o. v roce 2015.
K zabezpečení hlásné povodňové služby byly zřízeny tři hlásné profily - místa na vodních tocích,
která slouží ke sledování výšky hladiny vody (Jeseník nad Odrou - Luha, Polouvsí – Luha, Hůrka –
Hůrecký potok/Teplá). Mimo období povodně je povodňovým orgánem Obecní úřad Jeseník nad Odrou.
Po dobu povodní je povodňovým orgánem povodňová komise obce Jeseník nad Odrou.
V souvislosti s bezpečností na komunikacích a se snahou o snížení rychlosti projíždějících vozidel byly
na dvou místech v obci nainstalovány měřiče rychlosti (v Polouvsí a Hůrce).
Z hlediska aktivit zaměřených na prevenci kriminality je v obci vybudován na problematických místech
kamerový systém (v centru obce) a probíhají pravidelné konzultace s Policií ČR (s vedením Obvodního
oddělení Nový Jičín). Od roku 2014 řeší přestupky Městský úřad Nový Jičín. Ročně je vyřizováno
přibližně 30 přestupků. Tabulka č. 8.6.1 uvádí stručný přehled o trestných činech a přestupcích
spáchaných v území obce Jeseník nad Odrou v roce 2014.
Vysvětlení jednotlivých kategorií statistického přehledu:
 krádeže vloupáním jsou spojeny zpravidla s vniknutím do uzavřeného prostoru nedovoleným
překonáním uzamčení nebo jiné jistící překážky
 ostatní majetkové tr. činy spočívají ve třech případech v poškození cizí věci a ve dvou případech
v podvodném jednání pachatele
 tzv. zbývající kriminalita je tvořena pěti případy spočívajícími v zanedbání povinné výživy a jedním
případem ohrožení pod vlivem návykové látky při řízení motorového vozidla
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JPO V - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s místní působností kategorie JPO V, která zabezpečuje výjezd
družstva o zmenšeném početním stavu (4 hasiči).
45
Integrovaný záchranný systém (IZS) je efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce a koordinace záchranných
a bezpečnostních složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění
záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události.
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Tab. 8.6.1 – Přehled kriminality v obci Jeseník nad Odrou v roce 2014
Trestné činy
Celkově
Majetkové tr. činy
- z toho krádeže vloupáním
- z toho krádeže prosté
- z toho ostatní majetkové
Násilné tr. činy
Mravnostní tr. činy
Hospodářské tr. činy
Tzv. zbývající tr. činy

Počet
24
17
5
7
5
0
0
1
6

Přestupky
Celkově
Proti majetku
V dopravě
Proti obč. soužití a veř. pořádku

Počet
65
8
39
18

Zdroj: Policie ČR, Obvodní oddělení Nový Jičín.

Stupeň kriminality významně působí na spokojenost občanů. Dle servru www.mapakriminality.cz jsou
k dispozici data o kriminalitě za Obvodní oddělení Nový Jičín. V období září 2014 až září 2015 bylo
v obvodu registrováno 983 trestných činů (objasněnost 54 %), index kriminality 46 byl 222,1
(nadprůměrný). Z 983 trestnýh činů šlo o 2 znásilnění, 66 fyzických útoků, 8 loupeži, 24 vloupání,
10 krádeží automobilů, 67 krádeží věcí z automobilů, 30 krádeží kol, 18 činů souviselo s Výrobou,
držením a distribucí drog, 53 řízení pod vlivem.
SROVNÁNÍ: Při srovnání indexů kriminality ve sledovaném období se sousedními obvody, dosahuje
pouze obvod Nový Jičín a obvod Kopřivnice nadprůměrných hodnot, většina obvodů v nejbližším regionu
vykazuje nižší, průměrné hodnoty. Podprůměrné hodnoty sledujeme u obvodu Studénka a Rožnov pod
Radhoštěm. Index kriminality celé ČR byl v daném období podprůměrný (bylo spácháno např. 178
vražd, .7 433 krádeží automobilů, 11 880 řízení pod vlivem), v MSK nadprůměrný. Obecně vyšší
kriminalitu můžeme sledovat především ve velkých městech a v severních příhraničních regionech ČR.
Mapa 9 – Mapa kriminality ČR v období září 2014 – září 2015

Zdroj: www.mapakriminality.cz

46

Celkový počet trestných činů přepočtený na 10.000 obyvatel.
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Správa obce - klíčové závěry:
 Obec využívá širokou škálu informačních kanálů.
 Vývoj v letech 2010 – 2015 naznačuje směrování k mírně přebytkovému hospodaření, což je pozitivní
známkou obce.
 Správa obce je schopna vytvářet rezervu pro případné řešení neočekávaných událostí či spolufinancování
případných dotačních akcí.
 Rozpočet vykazuje poměrně stabilní mírně rostoucí příjmovou stránku. Výjimkou je období let 2009 – 2011,
kdy probíhala řada investičních akcí - budování kanalizace v místní části Jeseník nad Odrou, realizace
popovodňových opatření, rekonstrukce KD, OÚ v Jeseníku nad Odrou a další.
 Nejvýznamnější příjmovou kategorií rozpočtu obce jsou dlouhodobě daňové příjmy, vykazující mírný růst.
 Sledujeme poměrně aktivní a úspěšné získávání dotací na spolufinancování obecních projektů.
 Ve vývoji daňových příjmů obce je patrný největší podíl DPH a daně z příjmu.
 Rostoucí daňová výtěžnost na jednoho obyvatele obce.
 Příklady možností pro obec na zvýšení daňových příjmů - Zvýšení počtu žáků navštěvujících místní školská
zařízení, zvýšení koeficientu daně z nemovitosti, motivace místních obyvatel k podnikání.
 Celkové výdaje mají relativně stabilní mírně rostoucí tendenci (výjimkou je období výrazné investiční aktivity
v letech 2009 – 2011).
 Vývoj rozpočtu v posledních letech ukazuje vyšší poměr provozních výdajů v porovnání s výdaji investičními.
Provozní výdaje vykazují pozvolný mírný nárůst.
 Volné finanční kapacity pro menší investiční aktivity.
 Potenciál v dalším využívání dotačních zdrojů.
 V obci je zřízena Zásahová jednotka hasičů obce (JPO V) jako součást IZS.
 Obec má zpracovaný Plán připravenosti obce na řešení mimořádných událostí a krizových situací.
 Zpracován a na webových stránkách obce uveřejněn Povodňový plán obce.
 K zabezpečení hlásné povodňové služby byly zřízeny tři hlásné profily - místa na vodních tocích, která slouží
ke sledování výšky hladiny vody.
 Na dvou místech v obci byly nainstalovány měřiče rychlosti (v Hůrce a Polouvsí).
 V roce 2014 bylo v území obce spácháno 24 trestných činů a 65 přestupků.
 Nadprůměrný Index kriminality v obvodu Nový Jičín.
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SWOT ANALÝZA OBCE
SWOT analýza je klíčovým závěrem a jakýmsi shrnutím analytické části strategického
plánu (Profilu obce). Výsledky SWOT analýzy slouží jako základ pro další analyzování
obce, vymezení problémových oblastí, zaměření rozvojového plánu obce a zacílení
záměrů akčního plánu (portfolia záměrů).
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SWOT ANALÝZA OBCE
SWOT analýza je dnes již standardní analytickou metodou regionálního rozvoje navazující na závěry
plynoucí z profilu obce a analýzy veřejného a podnikatelského prostředí. Její podstatou je odhalení
a současně vzájemné porovnávání vnitřních silných a slabých stránek a vnějších podmínek působících
na obec. Jedná se o analýzu hlavních tendencí současného (silné a slabé stránky) a budoucího
(příležitosti a ohrožení) vývoje.

SWOT - je zkratka z anglických slov:
S

= STRENGHTS – silné stránky, přednosti, výhody: CO JE NA NÁS DOBRÉ

W

= WEAKNESSES – slabé stránky, nedostatky, slabiny: ČÍM SE SAMI BLOKUJEME

O

= OPPORTUNITIES – příležitosti, možnosti: CO SE NÁM NABÍZÍ

T

= THREATS – hrozby, nežádoucí ohrožení: CO BY NÁS MOHLO OHROŽOVAT

Smysl SWOT analýzy spočívá v akceptování silných stránek a odstraňování (nebo alespoň omezování)
stránek slabých, čímž se zvyšuje pravděpodobnost budoucí realizace příhodných možností a naopak
se omezuje dopad pojmenovaných hrozeb.

Návrh SWOT analýzy byl definován pracovní skupinou na základě podrobné situační analýzy a dále
prodiskutován a upraven dle připomínek zastupitelstva obce. Zároveň byly osloveny osadní výbory obce
k návrhu SWOT analýz jednotlivých místních částí.
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A) ZÁKLADNÍ SWOT ANALÝZA OBCE
Porovnání silných a slabých stránek obce s vnějšími příležitostmi a hrozbami, identifikace hlavních
problémů.

SILNÉ STRÁNKY
•

SLABÉ STRÁNKY

Potenciál pěti místních částí – vnitřní
soudržnost jednotlivých částí, ale zároveň
působení v rámci celku.
OBYVATELSTVO A BYDLENÍ

•
•
•

Atraktivita území pro rozvoj bydlení (malebnost
okolní krajiny).
Počet obyvatel v obci v průběhu posledního
sledovaného období pravidelně roste.
Průměrné tempo bytové výstavby.

•

•
•
•

Klesající počet obyvatel v kategorii do 14 let (vliv
na stagnaci kapacitních nároků školství).
Rostoucí počet obyvatel ve věku nad 65 let (růst
nároků na sociálně - zdravotní péči).
Úroveň dosaženého vzdělání obyvatel obce je
nižší než krajský či celorepublikový průměr.
Domovní fond v Jeseníku nad Odrou patří
k nejstarším v okrese.
Špatný stav některých nemovitostí.

TRH PRÁCE A EKONOMIKA OBCE

•

•

Lehce podprůměrná míra ekonomické aktivity
v obci (pro zlepšení hodnot ukazatele je
vhodné podporovat příliv a udržení mladých
obyvatel v obci).
Relativně
nízký
podíl
dlouhodobě
nezaměstnaných
na
celkovém
počtu
nezaměstnaných.

•
•
•

Malá kupní síla obyvatel.
Vysoká denní mobilita občanů. Z obce denně
vyjíždí 30 % veškerého obyvatelstva.
Odchod absolventů za prací mimo obec.

OBČANSKÁ VYBAVENOST OBCE
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stávající občanská vybavenost je na poměrně
kvalitní úrovni, většina obecních objektů prošla
v nedávné době rekonstrukcí.
Základní vybavenost zajištěna ve všech
místních část.
Mateřská a základní škola v obci.
Praktický a zubní lékař v obci.
Služba logopedické intervence.
Dostupná základní sociální péče a služby.
Základní sportovní vybavenost v obci.
Parkový charakter veřejných prostranství
v Jeseníku nad Odrou.
Pravidelné kulturní akce. Čilý spolkový život.
Řada dochovaných památek kulturních
i místního významu, přírodní zajímavosti.
V obci existuje značná sociální soudržnost
rodin, což přispívá k omezení následné
potřeby sociálně zdravotních služeb.
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•
•
•

•
•
•

Asfaltová hřiště na míčové sporty.
Absence víceúčelových hřišť (např. přírodní
tělocvična, street workout hřiště).
Zatím nepříliš využitý potenciál pro rozvoj
cestovního ruchu, nízká atraktivita obce
(omezené
ubytovací
možnosti,
chybějící
atraktivity
cestovního
ruchu,
bezpečné
cyklostezky, hipostezky, turistické trasy).
Rezervy v doprovodné infrastruktuře pro turisty
a cykloturisty.
V obci chybí pobytové sociální zařízení pro
seniory.
Absence dětského lékaře.
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DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
•

Dobrá dopravní obslužnost obce (autobus,
vlak).

•
•

•
•
•

•

Špatná kvalita krajských komunikací.
Rozsáhlá síť místních komunikací (relativně
opotřebená,
místy
úzká,
nedostatečné
odvodnění).
Absence chodníků v některých částech obce,
ohrožení bezpečného pohybu po obci.
Chybějící bezpečnostní prvky na některých
komunikacích.
Mírně nadprůměrná intenzita dopravy v obci
(relativně intenzivní průjezd zemědělské a
nákladní techniky).
Chybějící bezpečné cyklostezky (propojení
místních částí, regionální).

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
•

Počty domů napojených na vodovod
či plynovod odpovídají celorepublikovému
průměru.

•

•

Nedostačující systém hospodaření s odpadními
komunálními vodami (kromě Jeseníku nad
Odrou), nutná ekologizace systému.
Přípojkou na kanalizační síť je vybaveno 47%
obydlených domů obce (v přepočtu na všechny
místní části).

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
•
•
•
•

Obec venkovského charakteru s velkým
podílem zeleně v urbanizovaných plochách.
Dostatečný systém likvidace komunálního
odpadu.
Poměrně efektivní rozmístění sběrných míst
s kontejnery v obci.
Dostatek větších vodních ploch v krajině.

•

•
•

V obci se nachází poměrně velké množství
ekologicky,
esteticky
a
bezpečnostně
nevhodných lokalit (tzv. brownfields).
Absence protihlukové stěny u železniční trati.
Chybí drobné vodní plochy v krajině.

SPRÁVA OBCE

•
•
•
•
•
•
•
•

Obec využívá širokou škálu informačních
kanálů.
Vývoj v letech 2010 – 2015 naznačuje
směrování
k
mírně
přebytkovému
hospodaření, což je pozitivní známkou obce.
Správa obce je schopna vytvářet rezervu
pro řešení
neočekávaných
událostí
či spolufinancování dotačních akcí.
Poměrně aktivní a úspěšné získávání dotací
na spolufinancování obecních projektů.
V obci je zřízena Zásahová jednotka hasičů
obce (JPO V) jako součást IZS.
Obec má zpracovaný Plán připravenosti obce
na řešení mimořádných událostí a krizových
situací.
Zpracován a na webových stránkách obce
uveřejněn Povodňový plán obce.
K zabezpečení hlásné povodňové služby byly
zřízeny tři hlásné profily.
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•

Chybějící chodníky v některých částech obce
(hledisko bezpečnosti pohybu po obci).
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PŘÍLEŽITOSTI
•
•
•

OHROŽENÍ

Odlišný vliv německé a poválečné historie
místních částí obce.
Umístění obce při hranici s Olomouckým
krajem.
Zkušenost s povodněmi.

•

•
•
•
•

Blokace části území dle Územního plánu
vyššího celku (lokalita pro velký energetický
zdroj v Blahutovicích).
Složitá administrativa a legislativa v ČR.
Záměr vybudování kanálu Dunaj – Odra – Labe.
Ochranné pásmo železničního koridoru.
Aktivní záplavová zóna.

OBYVATELSTVO A BYDLENÍ
•
•

Dostupné lokality pro výstavbu nových
rodinných domů.
Růst počtu obyvatel v posledních letech
především pozitivní migrací (přistěhování).

•
•
•

Mírný nárůst průměrného věku.
Odliv mladých lidí.
Relativně
vysoký
počet
dlouhodobě
nezaměstnaných osob a absolventů.

TRH PRÁCE A EKONOMIKA OBCE
•
•
•

•
•
•

Ekonomická situace i nabídka pracovních míst
se od roku 2014 začíná zlepšovat.
Vysoký počet ekonomických subjektů sídlících
v obci.
Další
uplatnění
nevyužívaných
objektů
a tzv. brownfieldů v obci pro drobné podnikání,
ubytování.
Biozemědělství.
V obci je evidováno 311 pracovních míst.
Dobrá dopravní dostupnost v návaznosti
na nabídku pracovních příležitostí v regionu.

•

Nejvíce obyvatel obce pracuje
průmyslu (v roce 2011 - 30 %).

v odvětví

OBČANSKÁ VYBAVENOST OBCE

•
•
•
•

Volná kapacita ZŠ.
Další rozvoj sociálních služeb.
Cyklostezka Střecha Evropy,
Bohumín – Hranice.
Agroturistika.

•
cyklostezka

•

V obci se nenachází specializované zařízení
či služby pro seniory.
Omezená nabídka restauračních zařízení v
místní části Jeseník nad Odrou.

DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
•

Rychlé a variantní napojení na hlavní centra
regionu.

•
•

Omezený počet spojů z některých místních
částí.
Pravidelný roční úbytek spojů díky snaze o
úsporu nákladů provozovatelů autobusové a
železniční dopravy a Moravskoslezského kraje.

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
•

Závislost obce na externím zdroji pitné vody
(veřejný vodovod) kromě Blahutovic.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
•
•

CHKO Poodří (zachované přírodní prostředí).
Větší
využívání
obnovitelných
zdrojů
pro vytápění rodinných domů a využívání
alternativních zdrojů energie.
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•
•

Převládající, intenzívně využívaná zemědělská
půda v okolí obce (hnědé půdy) – 61 %.
Rozvojové záměry a výstavba by měla
respektovat ochranu krajiny a krajinného rázu.
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•
•

•

•
•

•
•
•

V obci se vyskytují ložiska – cihlářské suroviny,
technické zeminy a štěrkopísků.
Přirozenou osu místních částí Polouvsí a
Jeseník nad Odrou tvoří říčka Luha. V Hůrce je
to Horecký potok. Území těchto částí obce bylo
v minulosti několikrát v minulosti zasaženo
velkými povodněmi.
Čistota vod ve vodních tocích v obci není dobrá,
zejména v letním období při sníženém množství
vod v tocích.
Území obce patří k oblastem se zhoršenou
kvalitou ovzduší v ČR.
Sezónní zhoršení kvality ovzduší díky lokálním
zdrojům vytápění (z důvodu rostoucích cen
energií návrat domácností k topení fosilními
palivy).
Bioplynová stanice Jeseník nad Odrou.
Omezující protipovodňová opatření.
Záplavová území.

SPRÁVA OBCE
•
•
•
•
•
•
•
•

Volné finanční kapacity pro menší investiční
aktivity.
Potenciál v dalším využívání dotačních zdrojů.
Podpora místní demokracie.
Využití dotačních programů z národních
a evropských zdrojů.
Podpora neziskového sektoru formou dotací.
Vzdělávání v oblasti dotačních možností.
Aktivní využívání členství ve sdruženích obcí.
Další využití moderních technologií pro
zajištění bezpečnosti v obci.

Strategie rozvoje obce

•
•
•
•

Provozní výdaje vykazují pozvolný mírný nárůst
v kategoriích souvisejících s rozvojem služeb
pro obyvatelstvo a v komunálních službách.
V roce 2014 bylo v území obce spácháno 24
trestných činů a 65 přestupků.
Nadprůměrný Index kriminality v rámci
Obvodního oddělení Nový Jičín.
Ohrožení některých lokalit přívalovými dešti.
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B) SWOT ANALÝZY JEDNOTLIVÝCH MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
K vypracování dílčích SWOT analýz byly vyzvány osadní výbory, jako aktivní zástupci jednotlivých
místních částí. Zároveň byly požádány o vytipování pěti prioritních záměrů ze seznamu potenciálních
akcí.

MÍSTNÍ ČÁST - Blahutovice
Silné stránky
•

•
•
•
•
•

Slabé stránky

Aktivní
spolky
a občanská
sdružení
(Sdružení rybářů Blahutovice, z.s., Občanské
sdružení Bayerův odkaz, Občanské sdružení
Jezdecký klub Farma Blahutovice).
Turistická atraktivita.
Existence požární nádrže a její využívání
jako přírodního koupaliště.
Velmi dobrá dojezdová vzdálenost do měst.
Blahutovický rybník.
Relativně čisté životní prostředí.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Příležitosti
•
•
•

Rozvoj a podpora podnikání.
Podpora turismu.
Vyčlenění pozemků pro další
výstavbu a rozvoj místní části.

Nízká místní zaměstnanost.
Špatná občanská vybavenost – chybí obchod.
Téměř žádná protipovodňová opatření.
Bezpečnost dopravního provozu – nedostatečné
podmínky pro pěší, chování řidičů.
Internetové připojení – stále hluchá místa v místní
části.
Nízký zájem místních obyvatel o dění v místní
části.
Stav a údržba veřejných prostranství (příkopy,
zeleň).
Horší dopravní obslužnost – zejména víkendy.
Okolí kolem koupaliště.

Ohrožení
•
budoucí

•
•
•
•

Územní rezerva pro velký energetický zdroj
(Jaderná elektrárna Blahutovice).
Zadlužování obyvatelstva – nízká finanční
gramotnost.
Migrace mladých lidí za prací.
Chátrání infrastruktury.
Stárnutí populace.

Prioritní záměry:
Dešťová kanalizace, propustky, obnova a údržba příkop
Údržba vodoteče ve vlastnictví obce
Požární nádrž - revitalizace na přírodní koupaliště
Modernizace zemědělských objektů
Podpora podnikání
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MÍSTNÍ ČÁST – Hrabětice
Silné stránky
•
•
•
•
•

Malá vesnice – soudržnost obyvatel.
Poloha obce – nezatíženost dopravou.
Zdravé životní prostředí.
Pravidelné kulturní akce.
Hrabětický les.

Příležitosti
•
•

•
•

Slabé stránky

Udržování obnovených tradic.
Využívání dotací – dobudování sportovního
a společenského
zázemí,
obnova
technických zajímavostí (trkač).
Spolupráce s rodáky.
Spolupráce s CHKO Poodří a AOPK.

Ohrožení
•
•
•
•

Výstavba JEB (jaderné elektrárny).
Stárnutí obyvatel.
Zachování všech funkcí Hrabětického lesa.
Změna územního plánu.

Prioritní záměry:
Obnova technické zajímavosti – vodovodního přivaděče (trkač)

MÍSTNÍ ČÁST - Polouvsí
Silné stránky
•
•

MŠ v místě – rodinné prostředí, domácí
kuchyně.
Dopravní dostupnost na hlavní tepny.

Příležitosti
•
•

Nová výstavba a noví lidé.
Společenské akce.

Slabé stránky
•
•
•

Slabá vazba obyvatel k místu.
Slabý zájem občanů o dění v obci.
Chybějící spolková činnost – práce s mladými.

Ohrožení
•
•
•

Výstavba kanálu Dunaj-Odra-Labe.
Slabé pracovní příležitosti v místě – dojíždění.
Vandalismus omladiny.

Prioritní záměry:
Rekonstrukce komunikace horní ulice
Odvodnění plochy u kontejnerů + posílení svozu nebo počet
Výstavba chodníku v obci
Úpravy a údržba veřejných ploch
Vybudování hřiště na petanque
Přístavba zázemí KD

Strategie rozvoje obce
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MÍSTNÍ ČÁST – Hůrka
Silné stránky
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Řada aktivních spolků a sdružení (především
SDH, Myslivci, Cvičenky, MO KDU-ČSL,
Skauti), vzájemná spolupráce spolků.
Bohatý společenský program, vysoký počet
akcí (v porovnání s léty cca 2000 – 2008).
Soudržnost
obyvatelstva,
sousedská
výpomoc.
Zvýšená bezpečnost pohybu po obci díky
vybudovanému chodníku.
Poloha místní části (od okresního města NJ
asi jen 8 km, zároveň není průjezdní vesnicí).
Rozmanitost krajiny (lesy, pole, zahrady,
rybníčky, zastavěné plochy).
Všechny obecní nemovitosti jsou využívané
a udržované.
„Vesnická ZOO“ - různé druhy domácího
zvířectva chované v obci (koně, krávy,
prasata, kačeny, slepice, husy, kozy apod.)
Atraktivita obce pro klidné bydlení.
Zásahová jednotka místních hasičů.
Historicky česká obec
Vysílač GSM s LTE (O2 a T-mobile).
Dobré
pokrytí
WiFi
providerů
díky
výškovému terénu obce.
Hydrantová síť.

Příležitosti
•
•
•
•
•

Pronájem/prodej/aktivizace nevyužívaných
objektů v obci.
Stěhování především mladých rodin do obce.
Dovybavení a lepší využitelnost sportovního
areálu s koupalištěm.
Inspirace z jiných obcí ČR.
Využívání dotací pro občany (vhodná
propagace ze strany OÚ).

Slabé stránky
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Malá kapacita a zastaralé zázemí společenského
sálu.
Neexistence MŠ v obci.
Nedostatek vyžití pro děti a mládež.
Pouze jedno sběrné místo s kontejnery v obci
(vyšší docházková vzdálenost).
Nepořádek v okolí kontejnerů.
Nedostatečné využití areálu koupaliště.
Nevyužitý potenciál letních zábav na koupališti.
Nevyužitá budova bývalé sodovkárny.
Nestabilita využívání prostor hospody ve „školce“.
Absence zbytku chodníku směrem na Jeseník.
Nevyužitý potenciál budovy na kopci.
Slabý signál GSM pro Vodafone.
Lokální topeniště (návrat k uhlí a uhelnému
prachu).

Ohrožení
•
•

•
•
•
•
•

Odliv absolventů mimo obec (především do
velkých měst).
Omezený počet pracovních příležitosti přímo v
obci či v blízkém okolí (nutné zajištění dopravní
obslužnosti, podpora živnostenského podnikání).
Velmi špatná kvalita krajských silnic.
Zanášení Horeckého potoka, údržba koryta
pouze ve středu obce.
Povodně podobné události z roku 2009.
Relativně vysoká cena zemního plynu.
Zmenšující se návštěvnost místních akcí místními
lidmi.

Prioritní záměry:
Úprava veřejných prostranství v centru obce
Areál bývalé školy, přestavba sálu.
Sportovní areál, požární nádrž
Přístavba hasičárny a dořešení příjezdové cesty.
Nový asfaltový povrch páteřní komunikace.
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MÍSTNÍ ČÁST – Jeseník nad Odrou
Silné stránky
•

•
•
•
•
•

Dobrá občanská vybavenost (ZŠ, MŠ, KD,
praktický a zubní lékař, pošta, obchody,
sportovní areál).
Dostačující dopravní obslužnost. Železniční
stanice v obci.
Sousedská pospolitost.
Relativně zdravé životní prostředí (CHKO
Poodří, kanalizace, ČOV).
Pravidelné tradiční kulturní akce.
Volné plochy pro výstavbu.

Příležitosti
•
•
•
•

Rozvoj turismu v regionu (cyklostezky,
turistické trasy).
Nové formy turismu (např. agroturistika)
Využívání alternativních zdrojů energie.
Využití zámeckého sklepu.

Slabé stránky
•
•
•
•
•

Výrazné dopravní zatížení těžkou technikou.
Absence restauračního zařízení v obci.
Absence chodníků v některých částech obce.
Chybějící orientační systém v obci.
Některé nemovitosti v neudržovaném stavu.

Ohrožení
•
•
•

Nebezpečí povodní.
Omezení výstavby v aktivní záplavové zóně.
Stárnutí populace a odliv mladých lidí.

Prioritní záměry:
Protipovodňová opatření
Cyklostezky
Restaurační zařízení
Odstavné plochy a chodníky
Bytová výstavba

Strategie rozvoje obce
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STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE
Strategický plán rozvoje obce je koncepčně orientovaná část strategie obce. Vybírá
podstatné problémy obce, hledá pro ně řešení nebo se je snaží nějakým způsobem
ovlivnit. Systém zpracování postupuje od celostního, relativně hrubého pohledu
na skutečnost přes výběr podstatných jevů či problémů až k návrhům dílčích řešení a
konkretizaci zamýšlených aktivit.
Navržený strategický plán je souhrnem nápadů/aktivit vyplývajících ze sociálněekonomické analýzy obce, průzkumu veřejného mínění mezi občany a podnikatelskými
subjekty obce, veřejných projednávání v jednotlivých místních částech a konzultací v
rámci pracovní skupiny pro vytvoření strategie obce. Některé aktivity strategického
plánu přesahují časový rámec strategie.
Při naplňování Strategického plánu hraje Obec Jeseník nad Odrou roli koordinátora
jednotlivých aktivit při spolupráci s dalšími aktéry (občané, spolky, podnikatelé aj.).
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STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE
Motto: „Být žádaným místem pro život těm, co žijí také pro obec.“
VIZE OBCE JESENÍK NAD ODOU do roku 2024
Obec Jeseník nad Odrou chce být aktivní obcí usilující o vyvážený udržitelný rozvoj a vytvářející
dobře fungující celek pěti místních částí. Využije své dobré dopravní dostupnosti pro rozvoj obce
jako moderního venkovského sídla vhodného pro klidné rodinné bydlení. Bude místem
zachovávajícím tradice. Rozvoj obce bude zaměřen na dobudování a zachování kvalitního zázemí
v občanské vybavenosti, technické infrastruktuře, v oblasti poskytovaných služeb, možnostech
trávení volného času, čistého životního prostředí, estetického vzhledu a zajištění bezpečnosti
pro obyvatelstvo všech svých částí. Zároveň bude prosperující obcí s podporou rozvoje
podnikání, zaměstnanosti na území obce a atraktivity pro návštěvníky regionu. Snahou je rovněž
další aktivace partnerství mezi občany a obcí, mezi občany navzájem a prohlubování mezilidské
sounáležitosti a solidarity.

Schéma strategického plánu
VIZE

→

PRIORITNÍ
OBLAST

→

CÍL

→

OPATŘENÍ

→

AKČNÍ A
FINANČNÍ PLÁN

→

REALIZACE

STRATEGICKÉ OBLASTI – ZÁJMOVÉ OKRUHY OBCE

Strategická oblast 1

UDRŽITELNÁ OBEC - KVALITNÍ ZÁZEMÍ PRO ŽIVOT V OBCI

Strategická oblast 2

BEZPEČNÁ OBEC - DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ VYBAVENOST OBCE

Strategická oblast 3

ČISTÁ OBEC - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Strategická oblast 4

PODNIKAVÁ OBEC - PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

Strategická oblast 5

ZDRAVÁ OBEC - VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

Strategická oblast 6

AKTIVNÍ OBEC - OTEVŘENÁ SPRÁVA, AKTIVNÍ OBČAN, TURISMUS

Pozn. Číselné rozlišení jednotlivých strategických oblastí znamená označení jednotlivých oblastí nikoli
prioritu. Prioritnost jednotlivých oblastí se může v jednotlivých letech realizace Strategického plánu měnit
např. dle aktuální potřebnosti, připravenosti konkrétních aktivit, finančních možností rozpočtu obce apod.

Strategie rozvoje obce
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SOUČASNOST

BUDOUCNOST

Profil obce

Vize obce































Atraktivní ráz obce pro bydlení
na venkově (krajina, lidé).
Pozvolný přírůstek obyvatel obce.
Rostoucí počet obyvatel
v poproduktivním věku.
Klesající počet dětí v obci.
Relativně nízká míra nezaměstnanosti.
Vysoký počet ekonomických subjektů
sídlících v obci.
Vysoká denní mobilita občanů.
Rekonstruovaná MŠ.
Rezervy v kapacitě ZŠ.
Dětská hřiště a sportoviště v každé
místní části.
Knihovny ve čtyřech místních částech.
Společenské zázemí v každé místní
části.
Aktivní kulturní komise obce.
Čilá spolková aktivita v obci.
V obci se nenachází specializované
zařízení či služby pro seniory.
Rychlé a variantní napojení na hlavní
centra regionu
Opotřebená a relativně úzká síť
krajských i místních komunikací.
Absence chodníků v některých částech
obce, ohrožení bezpečného pohybu
po obci.
Dostačující stav technické infrastruktury.
Převládající zemědělská půda v okolí
obce (61 % plochy katastru). Převažující
vliv konvenčního intenzivního
zemědělství.
Lokální znečištění ovzduší – sezónní –
spalování tuhých paliv, vliv velkých
zdrojů znečištění.
Historická zkušenost s povodněmi.
Rezervy v infrastruktuře pro turisty
a cykloturisty.
Dostupné lokality pro výstavbu nových
rodinných domů.
Aktivně nevyužívané objekty v obci.
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Moderní venkovské sídlo vhodné
pro klidné rodinné bydlení.
Obec nabízející občanům kvalitní
zázemí se širokou škálou služeb
zaměřených na jejich konkrétní
potřeby.
Kvalitní prostředí pro život v obci díky
péči o vzhled veřejných prostor
a objektů.
Rozvinutá péče o občany obce,
zejména o mladé rodiny, děti,
absolventy a občany
v poproduktivním věku.
Obec zapojená do moderních trendů
v ekologii - využívání obnovitelných
zdrojů energie, udržitelné nakládání
s odpady a odpadními vodami, čisté
ovzduší, šetrné zemědělství apod..
Kvalitní infrastruktura v obci
s ohledem na bezpečnost a potřeby
obyvatel.
Podnikatelsky využitá oblast díky
rozvoji lokálního průmyslu
(podporující malé podniky využívající
moderní technologie), drobných
živností a rozvinutí turistických
možností.
Citlivá péče o přírodní hodnoty.
Zemědělství respektující krajinný ráz.
Komunitně spolupracující obec –
obyvatelé, veřejné instituce,
podnikatelé, neziskový sektor.
Čilý společenský život s širokou
nabídkou volnočasových aktivit.
Přirozená sounáležitost a solidarita
mezi obyvateli obce.
Obec zachovávající místní tradice.
Aktivní obec vytvářející dobře
fungující celek.
Vhodné využívání volných objektů
v obci (např. v oblasti bydlení,
podnikání, cestovního ruchu).
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STRATEGICKÁ OBLAST 1

UDRŽITELNÁ OBEC – KVALITNÍ ZÁZEMÍ PRO ŽIVOT V OBCI

VÝCHODISKA
Obyvatelé jsou základním kamenem každé obce. Jejich demografická struktura by se měla odrážet v nabídce
vhodných služeb občanské vybavenosti. V současnosti obec disponuje základním občanským zázemím (společenské
centrum v každé místní části - sál i venkovní areál, kostel, hřbitov, hasičská zbrojnice, sportovní a dětská hřiště atd.),
jež je třeba dále rozvíjet, modernizovat, udržovat a dbát na rozvoj funkčního využití a zefektivnění provozu. V obci jsou
rovněž zajišťovány základní veřejné služby. Nejsou dostatečně vytvořeny atraktivity pro aktivnější trávení volného
času mládeže. Je vhodné se zaměřit na vytváření kvalitních podmínek pro bydlení, volnočasové vyžití a služby
mladým rodinám s dětmi a omezit odliv především absolventů do větších měst.
Dlouhodobé cíle
1.1 Udržitelný rozvoj obce, územní rozvoj
1.2 Obnova, modernizace a budování nové občanské vybavenosti obce
1.3 Rozvoj veřejných služeb v obci
1.4 Kvalitní zázemí pro společenské a volnočasové aktivity

Strategie rozvoje obce
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Cíl 1.1
Udržitelný rozvoj
územní rozvoj

obce,

Východiska a strategický
postup
Obec
nabízí
vhodné
podmínky
pro rozvoj
rezidentního bydlení – dobrá
a
rychlá
dostupnost
regionálních center i přírody
(CHKO
Poodří).
Územní
rozvoj
je
limitován
protipovodňovým
pásmem.
Obec v rámci
územního
plánu
vyčlenila
lokality
vhodné pro novou výstavbu.
V obci existují některá volná
prostranství
vybízející
k vhodnému
využití
a vytvoření nových funkčních
prvků obce.
Důrazem na silné stránky
obce a potlačením stránek
slabých při vhodném využití
zdrojů
lze
dosáhnout
dlouhodobého udržitelného
rozvoje obce jako moderního
venkovského sídla. Je třeba
klást důraz na funkční,
estetické
a
ekologické
požadavky.

Specifikace opatření:
1.1.1
Důraz na obraz obce jako příjemného místa pro bydlení
Aktivity:
• Propagace obce jako lokality pro příjemné bydlení formou webových
prezentací, informací v tisku apod.
• Podpora estetizace obce.
1.1.2
Identifikace a specifikace rozvojových možností obce
Aktivity:
• Otevřená spolupráce veřejné správy s občany, podnikateli a neziskovým
sektorem pro bližší porozumění jejich problémům a požadavkům.
• Anketní akce k významným tématům.
• Organizace setkání jednotlivých aktérů komunitního života.
• Vytvoření seznamu rozvojových možností obce – každoroční aktualizace.
1.1.3
Efektivní využití volných prostranství
Aktivity:
• Monitorování volných ploch v obci.
• Vytvoření variant využití jednotlivých prostranství.
• Realizace nejvhodnějších návrhů vzhledem k potřebám obce (nové využití,
popř. estetické zlepšení stávajícího stavu).
Příklady lokalit:
Centra místních částí, veřejné plochy kolem sportovišť, požárních nádrží atd.
1.1.4

Koordinovaná výstavba nových RD a bytů s ohledem na funkční
i estetické požadavky včetně využití volných objektů v obci

Aktivity:
Diskuse na odborné úrovni o potřebě koordinované výstavby.
Zveřejnění základních podmínek pro novou výstavbu.
Příprava ploch pro výstavbu RD.
Koordinace systému nabídky pozemků - spolupráce obce s vlastníky pozemků.
Výstavba nových bytů (obecních a soukromých), startovacích bytů pro mladé
rodiny.
• Využití volných objektů v obci (např. pro účely bydlení, rekreace, podnikání).
•
•
•
•
•

Příklady záměrů:
Blahutovice
- Nové byty v bývalém obchodě.
Hůrka
- Využití budovy bývalé Jednoty pro výstavbu nových bytů.
Jeseník n. O. - Nové byty v areálu MŠ.
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Cíl 1.2

Specifikace opatření:
1.2.1
Péče o významné objekty v obci a jejich okolí
Aktivity:

Obnova,
modernizace
a budování nové občanské
vybavenosti obce
• Rekonstrukce, opravy a úpravy obecních budov.
• Efektivní využití potenciálu vybraných objektů pro další aktivity – např.
Východiska a strategický
spolková, kulturní činnost (návaznost na Strategickou oblast 6 Aktivní obec).
postup
• Estetizace a údržba objektů včetně okolí (zeleň, mobiliář).
• Údržba obecních bytů.
Rekonstrukce
a
údržba • Vybudování bezbariérového přístupu k objektům.
veřejných objektů by měla být
realizována
s důrazem Příklady záměrů:
na hospodárné,
ekologické Blahutovice
- Oprava bytového domu.
a efektivní
využívání Hůrka
- Úprava hasičské zbrojnice (přístavba) a okolí.
se zachováním
vesnického Jeseník n. O. - Výstavba kolumbária (na urny) na hřbitově.
charakteru zástavby. Obnova
- Dokončení chodníku na hřbitově.
objektů historického, popř.
kulturního významu.
1.2.2
Péče o památky a jejich okolí
Aktivity:
Seznam objektů: obecní úřad,
hasičská
zbrojnice,
kostel,
hřbitov, památky, obecní byty.

• Celková péče o kulturní dědictví obce (informovanost o památkách v obci –
tiskoviny, infotabule, web).
• Spolupráce obce s církví v otázce uchování kvality sakrálních objektů.
• Propagace kulturních památek formou pořádání společenských aktivit (např.
koncerty v kostele, dny otevřených dveří v klášteře, zámku).
• Vybudování bezbariérového přístupu k objektům.
• Estetizace a údržba okolí objektů (zeleň, mobiliář, směrové rozcestníky –
informační systém).
Příklady záměrů:
Obnova sakrálních staveb a památníků ve všech místních částech.
Doplnění mobiliáře.
Blahutovice
- Pokračující obnova kláštera.
Hrabětice
- Obnova trkače.
Jeseník n. O. - Pokračující rekonstrukce zámku, revitalizace parku.

Strategie rozvoje obce
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Cíl 1.3
Rozvoj
v obci

veřejných

služeb

Východiska a strategický
postup
Nabídka veřejných služeb
v obci odpovídá velikosti
sídla. Je však třeba sledovat
a případně reagovat na např.
demografické trendy v obci
nabídkou nových veřejných
služeb.
Seznam veřejných služeb:
služby zajišťované obecním
úřadem,
technické
služby,
knihovna,
infocentrum,
výjezdová jednotka a další.
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Specifikace opatření:
1.3.1 Zachování rozsahu, kvality a případný rozvoj veřejných služeb
Aktivity:
•
•
•
•

Zachování a údržba prostor pro poskytování veřejných služeb.
Zachování rozsahu a kvality služeb.
Zachování personálního zajištění.
Poskytnutí prostor pro další služby.

Příklady záměrů:
Zvážení vyčlenění technických služeb jako příspěvkové organizace obce.
Dovybavení technických služeb - výdejní nádrž na naftu, průmyslový vysavač.
Rozšíření nabídky služeb pro seniory.
1.3.2
Služby pro mládež a mladé rodiny
Aktivity:
• Větší nabídka kulturních, sportovních a vzdělávacích možností se zaměřením
na mládež a mladé rodiny.
• Podpora zázemí a aktivit neformálních dětských a komunitních center.
Příklady záměrů:
Větší koordinace aktivit pro děti a mládež (příklad dobré praxe – Středisko volného
času ve Vrbátkách).
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Cíl 1.4
Kvalitní
zázemí
pro společenské
a volnočasové aktivity
Východiska a strategický
postup
V každé místní části jsou
k dispozici vnitřní i venkovní
prostory
pro konání
společenských akcí.
V některých místních částech
chybí oddechová zóna.
Zkvalitnění
a
případné
vybudování
nové
infrastruktury
podporující
společenský život a aktivní
trávení
volného
času
v jednotlivých
místních
částech
s
důrazem
na potřeby dětí a mládeže.
V obci funguje 16 oficiálních
občanských
sdružení
a spolků
a
dalších
7 neoficiálních.
Seznam
volnočasových
zařízení: kulturní domy v každé
místní části, klubovny, venkovní
areály pro společenské akce,
sportovní areály, dětská hřiště,
parčíky.

Strategie rozvoje obce

Specifikace opatření:
1.4.1
Zachování kulturních domů (KD) a dalších prostor pro společenské
a volnočasové aktivity v jednotlivých místních částech
Aktivity:
• Rekonstrukce nefunkčních prostor KD.
• Rekonstrukce/údržba stávajících volnočasových zařízení (např. klubovny)
odpovídající nárokům na kvalitu a případnou další využitelnost (především
pro děti a mládež).
Příklady záměrů:
Hůrka
- Rekonstrukce KD.
- Rekonstrukce myslivecké chaty (bažantnice).
Jeseník n. O. - Dovybavení KD (akustika, plátno, dataprojektor).
Polouvsí
- Rekonstrukce KD, zázemí pro spolkovou činnost.
1.4.2
Rozvoj venkovních areálů pro společenský život v obci
Aktivity:
• Rekonstrukce nefunkčních prvků.
• Doplnění nových prvků.
Příklady záměrů:
Doplnění mobiliáře.
Hůrka
- Obnova areálu bývalé školy.
Hrabětice
- Víceúčelový areál.
Polouvsí
- Víceúčelový areál.
1.4.3
Rozvoj sportovních areálů a hřišť
Aktivity:
• Rekonstrukce stávajících sportovních zařízení odpovídající nárokům na kvalitu
a případnou další využitelnost (především pro děti a mládež).
Příklady záměrů:
Renovace víceúčelových sportovních ploch – nové povrchy.
Blahutovice
- Revitalizace požární nádrže a okolí včetně dětského koutku.
Hůrka
- Revitalizace sportovního areálu u koupaliště, požární nádrže.
- Obnova dětského hřiště u „školky“.
Jeseník n. O. - Přebudování asfaltového hřiště u ZŠ a MŠ na hřiště s umělým
povrchem.
- Zateplení tělocvičny a napojení tepla z bioplynové stanice.
(návaznost na SO 3 Čistá obec)
- Rekonstrukce tréninkového hřiště.
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1.4.4

Vytvoření další infrastruktury pro společenské a sportovní vyžití
občanů

Aktivity:
• Vytipování lokalit a objektů.
• Vybudování nových volnočasových zařízení a atraktivit dle aktuální poptávky
a potřeb se zaměřením na děti a mládež.
• Obnova a budování dalších hřišť pro malé děti.
Příklady záměrů:
Hrabětice
- Sportoviště, dřevěné dětské prvky.
Hůrka
- Zázemí pro volnočasové aktivity dětí a mládeže.
Jeseník n. O. - Psí cvičiště.
- Venkovní tělocvična.
Polouvsí
- Rozšíření zázemí na hřišti. Plocha na bruslení.
- Vybudování hřiště na petanque.
1.4.5
Parkové úpravy, oddechové zóny
Aktivity:
• Vytipování vhodných lokalit pro vybudování oddechových zón.
• Vytvoření oddechové zóny, parku v každé místní části s lavičkami a dětskými
hřišti.
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STRATEGICKÁ OBLAST 2

BEZPEČNÁ OBEC – DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ VYBAVENOST OBCE

VÝCHODISKA

Jednotlivé místní části jsou propojeny komunikacemi III. třídy. Základní komunikační síť je doplněna o síť místních
a účelových komunikací. Chybí propojení místních částí bezpečnými cyklostezkami. V budoucnu by mělo dojít
k lepšímu napojení obce na regionální síť cyklostezek. Obec zajišťuje údržbu stávajících místních komunikací
a chodníků. Dále je třeba brát zřetel na bezpečnost pohybu chodců (chodníky, veřejné osvětlení, bezpečnostní prvky
na komunikacích). Obec disponuje dostatečnou technickou infrastrukturou (zásobování pitnou vodou, elektřinou,
plynem, telekomunikační a internetové pokrytí). Je však třeba sledovat aktuální stav a rozvojové trendy obce, zajistit
adekvátní kapacity a reagovat na potřeby nejen obyvatel, ale i životního prostředí.

Dlouhodobé cíle
2.1 Kvalitní komunikace v obci
2.2 Bezpečný pohyb v obci
2.3 Rozvoj cyklostezek a dalších stezek v obci
2.4 Dostatečná technická infrastruktura

Strategie rozvoje obce

strana 111

Obec Jeseník nad Odrou

Cíl 2.1
Kvalitní komunikace v obci
Východiska a strategický
postup
Komunikace se správcem
silnic III. třídy na katastru
obce
(Správa
silnic
Moravskoslezského
kraje).
Údržba místních komunikací
a
investice
do případné
obnovy,
prodloužení
a rozšíření. Řešení otázky
parkování.
Řešené plochy:
místní komunikace v obci
(55,5 km), účelové komunikace,
veřejná
prostranství,
autobusové zastávky, vlaková
zastávka, propustky, mosty,
točny,
parkovací
stání,
(komunikace III. tř.).

Specifikace opatření:
2.1.1 Opravy a údržba stávajících komunikací (místních i účelových,
zpevněných ploch)
Aktivity:
•
•
•
•
•
•

Obnova a údržba místních komunikací (vč. propustků).
Revitalizace a údržba autobusových zastávek a železniční stanice.
Pravidelná zimní údržba místních komunikací.
Údržba, opravy, úklid zpevněných ploch.
Sledování intenzity nákladní dopravy v obci (hluk, otřesy, znečištění).
Udržení kvality páteřních komunikací III. třídy.

Příklady záměrů:
Vytvoření stylově jednotného vzhledu autobusových zastávek.
Opravy místních komunikací.
Opravy mostů a mostků.
Polouvsí
– Úpravy a odvodnění zpevněných ploch u kontejnerů.
2.1.2
Budování nových komunikací
Aktivity:
• Výstavba nových místních komunikací v rozvojových lokalitách.
• Důsledné plánování nových místních komunikací vyhovujících nejen funkci
dopravní, ale také bezpečnostní (chodníky), estetické (lemování travními
porosty, stromy, lavičkami) a parkovací.
• Kooperace obce a investorů v důsledném plánování realizace výstavby.
Příklady záměrů::
Budování nových komunikací v rozvojových lokalitách (např. Jeseník n. O. od Byčince k bytovkám).
Jeseník n. O. - Vybudování lávky u Machulů.
2.1.3
Řešení problematiky parkování
Aktivity:
• Oprava popř. vybudování parkovacích a odstavných ploch u veřejně
přístupných zařízení (např. nádraží ČD, sportoviště, kulturní domy, venkovní
areály, bytové domy).
• Apelace na občany k řešení parkování před domy (budování parkovacích stání
na vlastních pozemcích).
• Vymezení parkovacích pásů na nově budovaných komunikacích.
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Cíl 2.2
Bezpečný pohyb v obci
Východiska a strategický
postup
Výrazným
chybějícím
bezpečnostním prvkem obce
jsou chodníky v některých
místech, především podél
komunikací III. tř. Je třeba
efektivněji aplikovat opatření
vedoucí ke snížení rychlosti
vozidel projíždějících obcí
a zvýšení
pasivní
bezpečnosti
chodců
a cyklistů.

Specifikace opatření:
2.2.1
Dobudování sítě bezbariérových chodníků
Aktivity:
• Dobudování bezbariérových chodníků v jednotlivých místních částech podél
komunikací III. třídy.
• Vybudování chodníků podél dalších frekventovaných místních komunikací.
• Začlenění ozelenění do koncepce budování chodníků.
Příklady záměrů:
Doplnění sítě chodníků v jednotlivých místních částech.
2.2.2
Posílení bezpečnostních prvků na komunikacích
Aktivity:
• Dobudování efektivních opatření vedoucích ke snížení rychlosti vozidel
projíždějících obcí, zvýšení pasivní bezpečnosti chodců a cyklistů (především
v místech zvýšeného pohybu dětí a mládeže, nepřehledných lokalitách).
• Obnova a rozšíření dopravního značení v obci (zrcadla v nepřehledných
místech, značení obytných zón, míst zvýšeného pohybu dětí).
• Preventivní pravidelné kontroly Policií ČR.
Příklady záměrů:
Jeseník n. O. - Přechod přes cestu u kamenictví.
- Řešení rychlé jízdy vozidel z centra k zámku.
Polouvsí
- Řešení rychlé jízdy projíždějících vozidel.
2.2.3
Další opatření k posílení bezpečnosti v obci
Aktivity:
•
•
•
•

Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení.
Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO).
Doplnění sítě VO.
Doplnění kamerového systému (bezpečnost).

Příklady záměrů:
Výměna VO za energeticky šetrnější (LED) + kabeláž.
Veřejně přístupný kamerový systém (např. propojení s webovými stránkami obce).

Strategie rozvoje obce
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Cíl 2.3
Rozvoj
cyklostezek
a dalších stezek v obci
Východiska a strategický
postup
Napojení na síť regionálních
cyklostezek,
propojení
místních
částí
sítí
cyklostezek,
doprovodná
infrastruktura pro cyklisty.

Specifikace opatření:
2.3.1
Budování regionálních a lokálních cyklostezek a hipostezek včetně
doprovodné infrastruktury
Aktivity:
 Zapojení obce do projektů budování regionálních cyklostezek a hipostezek.
 Vybudování vhodné doprovodné infrastruktury (odpočívadla s info tabulemi
o zajímavostech a službách v obci – např. o možnostech občerstvení,
ubytování v obci, o atraktivitách a památkách v obci a okolí apod.).
 Propojení místních částí sítí bezpečných cyklostezek příp. cyklotras.
Příklady záměrů:
Podél železniční trati budován úsek cyklostezky pro vedení nové mezinárodní
cyklotrasy Odra – Morava – Dunaj.
Vybudování cyklostezky Jeseník nad Odrou – Hůrka a Jeseník nad Odrou –
Vražné.
Napojení na síť hipostezek v regionu.
2.3.2

Budování regionálních i lokálních turistických tras, vč. doprovodné
infrastruktury. Lokální naučné stezky

Aktivity:
 Budování značených turistických tras, hipostezek.
 Podpora každodenní rekreace místních občanů (propojení místních částí sítí
pěšin, lokální naučné stezky, turistické okruhy apod.).
 Vybudování
odpočívadel
s doprovodnými
službami
pro občerstvení
(prezentace zajímavostí v obci a regionu).

Cíl 2.4
Dostatečná
infrastruktura

technická

Východiska a strategický
postup
Údržba,
modernizace
a rozšíření potřebných částí
technické infrastruktury.
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Specifikace opatření:
2.4.1
Pravidelné revize a kontrola technické infrastruktury, strategické
plánování dostačující kapacity
Aktivity:
 Pravidelná údržba prvků technické infrastruktury (vodovod, plynovod,
telekomunikační a informační sítě).
 Sledování kapacitních možností ve vztahu k nárokům na spotřebu a rozvoj
nové výstavby.

Strategie rozvoje obce

Obec Jeseník nad Odrou

STRATEGICKÁ OBLAST 3

ČISTÁ OBEC - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VÝCHODISKA

Životní prostředí obce je nejvíce ovlivňováno samotnými obyvateli obce a intenzitou místní výrobní (průmyslové)
a zemědělské činnosti. Dalšími faktory jsou regionální zdroje znečištění ovzduší a vodních toků. Obec Jeseník
nad Odrou se nachází v relativní vzdálenosti od hlavních regionálních zdrojů znečištění ovzduší. Avšak znečištění
ovzduší je vzhledem ke geografickým i klimatickým podmínkám stále pod značným vlivem těchto zdrojů. Obec má
na svém katastru několik biotopů – smíšené lesy, pásy zeleně podél vodních toků. V rámci prevence rizik
mimořádných živelných událostí (se zaměřením na protipovodňová opatření) a očekávaným zhoršováním stávajících
podmínek vlivem změny klimatu je třeba podporovat informovanost občanů a realizovat aktivity směřující k prevenci
a šetrnému zacházení s životním prostředím. Na katastr obce zasahuje CHKO Poodří.

Dlouhodobé cíle
3.1 Protipovodňová opatření
3.2 Prevence vzniku rizik plynoucích z dalších mimořádných živelných či jiných událostí
3.3 Ochrana krajiny a přírody, údržba veřejných prostranství
3.4 Kvalitní ovzduší v obci
3.5 Ekologická likvidace odpadních vod
3.6 Ekologické nakládání s odpady
3.7 Další využívání alternativních zdrojů energie

Strategie rozvoje obce
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Cíl 3.1
Protipovodňová opatření

Specifikace opatření:
3.1.1
Údržba a obnova vodních toků a vodních ploch v obci
Aktivity:

Východiska a strategický
postup

 Pravidelné čištění a údržba lokálních vodních toků a vodních ploch (údržba
hrází, odbahnění).

Krajina v okolí zastavěných
částí obce je tvořena většinou
ucelenými bloky zemědělské
půdy. Vzhledem k údolní
poloze většiny lokalit obce
dochází v době silných dešťů
k přívalům,
rozvodnění
potoků a ohrožení některých
částí obce povodněmi.

3.1.2

Základním
kamenem
protipovodňové
ochrany
je Povodňový plán obce.
V Jeseníku
nad
Odrou,
Polouvsí a Hůrce jsou
na vodních tocích umístěny
měřiče
hladiny
vody
s napojením na výstražný
systém – bezdrátový rozhlas.
Byla vypracována Studie
proveditelnosti
k realizaci
přírodě
blízkých
protipovodňových opatření.
Realizaci protipovodňových
opatření je vhodné doplnit
osvětou mezi obyvateli obce.

Realizace protipovodňových opatření při zachování estetické
funkce krajiny

Aktivity:









Realizace, aktualizace krizového Povodňového plánu.
Identifikace nebezpečných lokalit hrozících záplavami.
Monitoring hladiny řek.
Vytipování vhodných lokalit pro protipovodňová opatření.
Realizace protipovodňových opatření.
Spolupráce s nadřízenými orgány.
Využívání vhodného varovného systému.
Spolupráce obce se zemědělci a vlastníky půdy v otázce zachování přirozených
funkcí krajiny.
 Zatravňování orné půdy zejména v prudkých svazích (převádění povrchového
odtoku při přívalových deštích do půdy).
 Výsadba alejí a remízků. Obnova rozoraných polních cest.
 Zazelenění hrází (ochrana před erozí).
Příklady konkrétních realizací:
V katastru obce Bělotín, Nejdek a Lučice je dokončeno 9 suchých poldrů. Další
dva se připravují k realizaci. Jejich účelem je především zpomalení přívalové
povodňové vlny na Luze a jejich přítocích dříve než dorazí do Jeseníku
nad Odrou.
V Jeseníku nad Odrou se v rámci komplexních pozemkových úprav počítá
s vybudováním suchého poldru za dráhou.
Revitalizace vodního toku Luha Povodím Odry v intravilánu obce Jeseník
nad Odrou – prohloubení koryta, zpevnění kynety, odsazení hráze, zprůtočnění
mostů (mosty jsou ve vlastnictví Správy silnic Moravskoslezského kraje
nebo Obce Jeseník nad Odrou).
Realizace Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových
opatření.
Jeseník n. O. - Zpětné klapky dešťové kanalizace na Luze
Realizace projektových záměrů z komplexních pozemkových úprav.
Úpravy toků ve správě obce.
3.1.3

Osvěta mezi obyvateli obce

Aktivity:
 Povědomí občanů o existenci Povodňového plánu.
 Informování občanů o vytvořených protipovodňových opatřeních a o tématech
typu „Co dělat v případě živelné katastrofy?“ (ve Zpravodaji obce, na webových
stránkách obce apod.).
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Cíl 3.2

Specifikace opatření:
3.2.1
Vybudování preventivních opatření vzniku mimořádných živelných
či jiných událostí
Aktivity:

Prevence
vzniku
rizik
plynoucích
z
dalších
mimořádných živelných či
jiných událostí
 Vytvoření preventivních opatření napomáhajících zabraňování živelných
pohrom.
Východiska a strategický  Respektování obecního krizového plánu při řešení případných mimořádných
postup
živelných událostí.
Identifikace rizik a rizikových
lokalit, vytvoření infrastruktury
napomáhající
zamezení
vzniku
mimořádných
živelných
událostí.
Úzká
spolupráce obce s hasiči.
Obec má zpracovaný Plán
připravenosti obce na řešení
mimořádných
událostí
a krizových situací.

3.2.2

Informování občanů o nebezpečích a postup dle zpracovaného
Plánu připravenosti obce na řešení mimořádných událostí
a krizových situací

Aktivity:
 Řešení případných živelných událostí dle Plánu připravenosti obce na řešení
mimořádných událostí a krizových situací.
 Úzká spolupráce obce s IZS.
 Popularizace hasičského sboru a jeho významu pro obec.
 Rozšíření varovného a informačního systému (např. zřízení informování
občanů přes SMS).

V obci je na základě zákona
č.128/2000 zřízena zásahová
jednotka hasičů obce (JPO V)
jako
součást
IZS
(Integrovaného záchranného
systému).

Strategie rozvoje obce
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Cíl 3.3
Ochrana krajiny a přírody,
údržba
veřejných
prostranství
Východiska a strategický
postup
Revitalizace
a
rozvoj
ozelenění obce. Zachování
přirozených
biotopů
a biokoridorů
v
krajině.
Údržba
a
estetizace
veřejných
prostranství.
Spolupráce obce s lesníky
a zemědělci
v otázkách
údržby a ochrany krajiny,
zapojení občanů. Šetrné
zemědělství – ohleduplné
ke krajině, půdě i občanům.
Respektování CHKO Poodří
zasahující na území obce.
Zájem samotných obyvatel
o vzhled obce je základním
kamenem zvýšení atraktivity
obce.
Realizace
protierozních
opatřeni v krajině a podpora
územního
systému
ekologické stability.

Specifikace opatření:
3.3.1.
Obnova a výsadba nové zeleně v obci (s preferencí tvorby
biokoridorů jako hlukových a prachových bariér)
Aktivity:
 Zpracování jednotné koncepce rozvoje zeleně.
 Systematická výsadba zeleně v obci v souvislosti s kombinací estetické,
protiprachové a protihlukové funkce zeleně. Výsadba zeleně a estetická úprava
veřejných ploch. Vytváření oddechových zón, parkových úprav.
 Údržba (prořezávání) a výsadba dřevin a funkční úprava okolí sídel (např.
podél cest) s preferencí tvorby biokoridorů.
 Výsadba alejí. Upřednostňování výsadby odrůd běžných v dané lokalitě.
Úprava svahů podél polních cest.
 Výsadba lesních porostů vhodnými dřevinami.
 Zachování všech funkcí lesa. Respektování Lesního hospodářského plánu.
 Zachování a vytváření vodních ploch v krajině (biotopy).
 Respektování zvláště chráněného území přírody – CHKO Poodří, evropsky
významné lokality.
 Podpora výstupů a realizace opatření komplexních pozemkových úprav.
 Údržba příkopů.
 Zatravňování orné půdy zejména v prudkých svazích.
 Výsadba alejí a remízků. Obnova rozoraných polních cest.
 Zazelenění hrází (ochrana před erozí).
3.3.2.
Péče o veřejná prostranství
Aktivity:
 Pravidelná údržba, úklid veřejných prostranství ve všech místních částech.
Příklady záměrů:
Řešení problematiky psích výkalů (sáčky).
Úprava center místních částí, veřejných ploch kolem sportovišť.
Blahutovice
- Revitalizace požární nádrže a okolí.
- Rekultivace pískovny.
- Majetkové vypořádání rybníku.
Hůrka
- Revitalizace požární nádrže a okolí.
Jeseník n. O. - Lokalita kolem bytovek, kolem Luhy.
Polouvsí
- U KD, areál hřiště
3.3.3.
Zapojení místních obyvatel do péče o zeleň a veřejná prostranství
Aktivity:
 Zvýšení zájmu občanů o pořádek v obci (zapojení spolků, ZŠ, osadních výborů,
široké veřejnosti apod.).
 Řešení psích exkrementů na veřejných místech.
 Zvýšení zájmu místních zemědělců a podnikatelů o estetizaci zemědělských
a průmyslových areálů a dalších lokalit.
 Důslednější úklid komunikací po znečištění zemědělskou a jinou technikou.
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Cíl 3.4
Kvalitní ovzduší v obci
Východiska a strategický
postup
Situaci v zastavěné části
obce (během topné sezóny)
negativně
ovlivňuje
fakt,
že díky rostoucím cenám
zemního plynu se řada
občanů vrací k využívání
vytápění tuhými palivy. V obci
byla vybudována bioplynová
stanice, jež je využívána
k vytápění
areálu
Agra
Jesenícko,
a.s.,
zámku
a objektu technických služeb.
Moravskoslezský
kraj
je v současnosti
oblastí
s nejvíce
znečištěným
ovzduším v České republice.
Omezení spalování tuhých
paliv (a odpadů) v topné
sezóně,
podpora
informovanosti
o využití
alternativních zdrojů tepla.

Strategie rozvoje obce

Specifikace opatření:
3.4.1.
Efektivizace využívání tuhých paliv jako zdroje vytápění
Aktivity:
 Informování o možnostech efektivního spalování tuhých paliv (např. kotlíkové
dotace, program Nová zelená úsporám apod.).
 Zveřejňování stavu ovzduší v obci (dle nejbližší měřicí stanice).
 Publikace článků (web, Zpravodaj).
3.4.2
Prevence spalování odpadů
Aktivity:
 Prevence spalování odpadů informativní kampaní se zdůrazněním jiných
alternativ likvidace této kategorie odpadu.
 Preference vytápění ekologickými alternativními zdroji.
3.4.3. Informování občanů o šetrném chování k životnímu prostředí
Aktivity:
 Oslovení vhodných organizací či jednotlivců zabývajících se touto
problematikou.
 Informování občanů (besedy, přednášky) o ekologických zásadách,
možnostech finančních úspor v souvislosti se snížením energetické náročnosti
budov – zateplení, výměna oken, výměna kotlů.
 Podpora kroužků a exkurzí dětí (MŠ, ZŠ) s environmentálním zaměřením.
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Cíl 3.5
Ekologická
odpadních vod

likvidace

Východiska a strategický
postup
Čistota vod ve vodních tocích
v obci není dobrá, zejména
v letním období při sníženém
množství vod v tocích.
Znečištění je způsobeno
především
důsledky
zemědělské výroby (hnojiva,
herbicidy, pesticidy - splachy)
a zaústěním splaškových vod
ze zástavby bez předchozího
čištění.
Situaci
příznivě
ovlivňuje
v
roce
2010
zprovozněná ČOV v Jeseníku
n.
O..
Přípojkou
na kanalizační
síť
je vybaveno 47% obydlených
domů obce.
V
územním
plánu
je navržena výstavba čistíren
odpadních
vod
v Blahutovicích,
Hůrce
a Polouvsi
a
důsledné
odváděni splaškových vod
na čistírny odpadních vod.
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Specifikace opatření:
3.5.1.
Pravidelná revize, údržba splaškové kanalizace v Jeseníku n.
Odrou
Aktivity:

 Pravidelná revize a údržba splaškové kanalizace a ČOV v Jeseníku n. Odrou.
 Sledování kapacitních nároků stávající kanalizace.
 Připojení dalších subjektů na stávající kanalizační síť v Jeseníku n. O..
3.5.2.

Pravidelná revize, údržba a postupná obnova dešťové kanalizace
v obci

Aktivity:

 Pravidelná revize, údržba a postupná obnova dešťové kanalizace ve všech
místních částech.
 Pravidelná údržba propustků.
 Obnova a údržba příkopů a vodotečí.
Příklady záměrů:
Oprava dešťové kanalizace ve všech místních částech
Vybudování zpětných klapek výustí dešťové vody.
Realizace projektových záměrů z komplexních pozemkových úprav.
3.5.3

Přípravné kroky k vytvoření oddělené splaškové a dešťové
kanalizace s napojením na ČOV v Blahutovicích, Hůrce a Polouvsí

Aktivity:

 Nalezení nejefektivnějšího řešení odkanalizování místních částí
 Zvážení možnosti využívání zařízení na jímání a užívání dešťové vody.

Strategie rozvoje obce
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Cíl 3.6
Ekologické
s odpady

nakládání

Východiska a strategický
postup
Likvidace domovního odpadu
je řešena prostřednictvím
pravidelného
svozu
komunálního
odpadu
zajišťovaného
soukromou
firmou. V každé místní části
jsou sběrná místa na tříděný
odpad.
Podle
potřeby
je organizován
svoz
velkoobjemového
a nebezpečného
odpadu.
Obec provozuje sběrný dvůr.
Řada odpadu z domácností
má formu bioodpadu, který
lze dále zužitkovat především
kompostováním.
Bioodpad
je odvážen
na
skládku
bioodpadu ASOMPO a.s..
V obci jsou připravovány dva
záměry
pro
vybudování
kompostáren.
Základem
ekologického
chování obyvatel je výchova
k udržitelnému
nakládání
s odpady, třídění odpadů
a vytvoření
podmínek
pro využití bioodpadu.

Specifikace opatření:
3.6.1.
Pokračování podpory ekologického nakládání s odpady
Aktivity:

 Pravidelný svoz komunálního odpadu, tříděného odpadu.
 Efektivní rozmístění kontejnerů na tříděný odpad.
 Estetizace a čistota lokalit s kontejnery.
Příklady záměrů:
Zlepšení evidence vývozu popelnic.
3.6.2.

Motivace dobrým příkladem ekologického chování obecního úřadu,
školy a dalších veřejných institucí

Aktivity:

 Dodržování zásad ekologického chování veřejných institucí v obci.
 Prevence vzniku odpadu, snaha o minimální odpad v obci, recyklace.
 Podpora ekologické výchovy v MŠ a ŽŠ s možností využití kapacit místních
neziskových organizací.
3.6.3.
Vytvoření alternativ využití bioodpadů
Aktivity:

 Rozvoj využití dalších forem zpracování bioodpadu (např. podpora
kompostáren).
 Distribuce kompostérů obcí za účelem snížení bioodpadu v komunálním
odpadu.
 Pořízení obecního štěpkovače a jeho využívání pro likvidaci drobného
dřevěného odpadu.
3.6.4. Zvýšení informovanosti o šetrném chování k životnímu prostředí
Aktivity:

 Informační kampaň o způsobech třídění odpadu (letáky, postup zpracování
odpadů, prezentace na webových stránkách obce).
 Oslovení vhodných organizací či jednotlivců zabývajících se touto
problematikou.
 Informování občanů (besedy, přednášky) o ekologických zásadách.

V obci existuje několik
neziskových
organizací
zabývajících se životním
prostředím. Je vhodná jejich
větší aktivizace v otázkách
ochrany životního prostředí,
především v oblasti osvěty.

Strategie rozvoje obce
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Cíl 3.7
Další
alternativních
energie

využívání
zdrojů

Východiska a strategický
postup
Využívání
obnovitelných
zdrojů energie (OZE) je nejen
ekologicky šetrným, ale také
levnějším
způsobem,
jak financovat
stále
náročnější
energetickou
spotřebu. Využívání OZE
a nízkoenergetických
opatření je podporováno
dotačním systémem ČR i EU.
Informování
občanů
o výhodách
a
přínosech
alternativních zdrojů energie,
využití
možností
dotací
pro umístění
zařízení
k čerpání
alternativního
zdroje energie pro obec
i občany. Využívání kvalitních
zdrojů vytápění u RD přinese
efekt v čistějším ovzduší
v topné sezóně.
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Specifikace opatření:
3.7.1.
Další využití OZE a nízkoenergetických zásad u obecních objektů
Aktivity:

 Dobrý příklad obce – zateplení a vybudování alternativního zdroje el en.
a vytápění na obecních budovách (tepelná čerpadla, fotovoltaické články,
využívání tepla z BS).
 Využití možností dotací.
 Studie využití alternativních zdrojů energií v obci.
3.7.2
Bioplynová stanice (BS)
Aktivity:

 Spolupráce obce s provozovatelem BS v otázkách vlivu na životní prostředí
obce (kvalita ovzduší, hustota provozu, pěstování monokultur, vypouštění
digestátu, dohoda o konzultacích s komisí ŽP při tvorbě osevních plánů).
 Efektivní využití odpadního tepla z BS (napojení obecních a dalších objektů).
3.7.3
Zprostředkování informačních akcí o možnostech využívání OZE
Aktivity:

 Zvýšení povědomí o konkrétních možnostech využití OZE mezi občany (např.
besedy, přednášky, výstavy, aktivity ekologických neziskových organizací).
 Informování občanů o výhodách a přínosech alternativních zdrojů energie.
 Informování občanů o možnostech spolufinancování alternativních zdrojů
vytápění z dotačních zdrojů (např. program Nová zelená úsporám).

Strategie rozvoje obce
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STRATEGICKÁ OBLAST 4

PODNIKAVÁ OBEC – PODNIKÁNÍ A ZAMĚSTNANOST

VÝCHODISKA

V obci je poměrně rozvinuté podnikatelské prostředí s řadou výrobních, živnostenských a zemědělských subjektů (332
subjektů k 31.12.2014). Podíl nezaměstnaných osob vykazuje pozitivní vývoj v posledních letech (5,7 %
k 30. 6. 2015). Výrazná dojížďka za zaměstnáním odpovídá venkovskému charakteru obce, avšak napovídá také
o úniku prostředků a primárních výhod plynoucích obci ze zaměstnávání místních občanů. Nejvíce obyvatel
je zaměstnáno ve výrobě a ve službách.

Dlouhodobé cíle
4.1 Podpora rozvoje podnikání v obci
4.2 Rozvoj služeb v obci
4.3 Zlepšení uplatnitelnosti občanů na trhu práce

Strategie rozvoje obce
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Cíl 4.1

Specifikace opatření:
Rozvoj spolupráce ziskového sektoru a místní správy. Aktivizace
Podpora rozvoje podnikání 4.1.1
nevyužívaných objektů k podnikatelským či jiným účelům
v obci
Aktivně nevyužívané objekty v obci:
– bývalý kravín nad silážní jámou, bývalá prodejna potravin,
Východiska a strategický Blahutovice
Hůrka
– sodovkárna v centru obce, hangár za kopcem, bývalý obchod
postup
Jednota, drobné hospodářské budovy nad kaplí,
Jeseník n. O. – Objekty Agra (tzv. „bílý dům“, garáže, kravín, vepříny, váha), vila
V Jeseníku
nad
Odrou
a některé další objekty ve mlýně, první patro prodejny Coop;
působí
široká
základna
statek se stodolou V. Hasala, zámecký sklípek, bývalý pivovar
podnikatelských
činností.
u zámku.
Přítomnost podnikatelů v obci Polouvsí
– dům po p. Bílkové, část areálu u dráhy (bývalé kuříny).
na jedné straně přináší
výhody z hlediska lokálního
zaměstnavatele a pozitivní Aktivity:
vliv na příjmovou stránku  Spolupráce obce s podnikatelskou sférou.
rozpočtu obce, ale také  Pravidelná komunikace s podnikateli. Informování místních podnikatelů
možné
negativní
vlivy
o rozvojových potřebách obce. Spolupráce s podnikateli při realizaci
průmyslové výroby na životní
investičních záměrů a poskytovaní služeb. Pronájem obecních objektů a půdy
prostředí.
k zemědělské výrobě.
 Podpora rozvíjejících se podnikatelů.
Z
evropských
dotačních  Spolupráce podnikatelů s obcí v otázkách rozvoje potřebné infrastruktury apod.
zdrojů
se
předpokládá,  Prezentace místních podnikatelů na webových stránkách obce (vytvoření
seznamu místních podnikatelů s kontaktními údaji a jeho umístění na webových
že opět poplynou do ČR
stránkách obce).
finanční prostředky zaměřené
na rozvoj firem především  Propagace podnikatelů na reklamních materiálech obce (letáky, mapy,
cyklomapy).
ze zpracovatelských
oborů
a zemědělské sféry, ale také  Identifikace prostor pro drobné podnikání. Evidence nevyužívaných objektů
s potenciálem pro rozvoj podnikatelských aktivit.
prostředky
na všeobecné
 Spolupráce obce se zemědělci v otázkách využití zemědělské půdy.
zvyšování
 Podpora ekologického a šetrného hospodaření s půdou (ekol. pěstování plodin,
konkurenceschopnosti
chov dobytka).
podnikatelů a uplatnitelnosti
občanů na trhu práce.
 Podpora tradičního rybníkářství.
Příklady záměrů:
Revitalizace a estetizace zemědělských areálů a opuštěných objektů.
4.1.2

Zprostředkování
pro podnikatele

informací

o

dotačních

možnostech

Aktivity:
 Poskytnutí informací o možnostech dotovaného vzdělávání místním
podnikatelům.
 Podpora využití dotačních prostředků pro zvyšování konkurenceschopnosti
místních firem formou rekvalifikací a dalšího profesního vzdělávání
zaměstnanců (spolupráce s personálními, profesními a vzdělávacími
agenturami, ÚP).
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Cíl 4.2
Rozvoj služeb v obci
Východiska a strategický
postup
Nabídka služeb v obci
odpovídá
velikosti
sídla,
pokud by se však našla
nabídka
služeb
nových
(odpovídající na adekvátní
poptávku), došlo by k dalšímu
nárůstu kvality života v obci
s efektem na vznik nových
pracovních příležitostí.

Specifikace opatření:
4.2.1
Zachování rozsahu a kvality poskytování služeb, případně rozšíření
dle konkrétních potřeb.
Aktivity:
•
•
•
•

Udržení základních služeb v obci - obchod, pošta a další.
Vhodné využití stávajících objektů pro další rozvoj služeb.
Informování o službách v obci na obecních info materiálech a tabulích.
Zkvalitnění restauračních služeb, rozvoj dalších služeb (např. kavárna
s dětským koutkem).

Příklady záměrů:
Propagace místních služeb na informačních materiálech obce.
Jeseník n. O. - Zlepšení nabídky restauračních služeb v obci podpora místní
řemeslné výroby.

Seznam služeb:
pošta,
prodejny
potravin,
restaurační zařízení, kadeřnictví,
logopedická poradna a další.

Strategie rozvoje obce
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Cíl 4.3
Zlepšení
uplatnitelnosti
občanů na trhu práce
Východiska a strategický
postup
Přibližně 77 % obyvatel obce
dosáhlo minimálně středního
odborného
vzdělání
bez
maturity. Většina obyvatel
je tedy
vzdělána
v jedné
konkrétní profesi s horším
uplatněním v jiných oborech.
Obyvatelé obce i místní
podnikatelé
se
potřebují
nadále vzdělávat a získávat
specifické
kompetence
příznivě
ovlivňující
jejich
postavení na trhu práce
a konkurenceschopnost.
Aktivní poradenství je vhodné
také pro absolventy škol.
Poradenství
místním
občanům
ve spolupráci
s úřadem práce (ÚP). Pomoc
v
získání
možností
rekvalifikace,
zvýšení
kvalifikace
a podpory
v hledání zaměstnání.
V rámci
iniciativy
obce
a v návaznosti na dotační
možnosti
úřadu
práce
je vhodné
pokračovat
v zapojování
především
dlouhodobě nezaměstnaných
občanů v rámci veřejně
prospěšných prací. Obnovují
se tak mimo jiné, relativně
nenásilnou formou, ztracené
pracovní návyky.
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Specifikace opatření:
4.3.1
Navázání spolupráce se vzdělávacími organizacemi pro získání
možností rozvoje kompetencí zaměstnanců
Aktivity:
• Analýza zájmu občanů o další vzdělávání a jejich vzdělávacích potřeb.
• Zaměření se na rozvíjení znalostí dalších cílových skupin (ženy na mateřské
dovolené, mladiství, absolventi, nezaměstnaní, důchodci).
• Identifikace kompetenčních potřeb místních podnikatelů.
• Pořádání besed, přednášek, exkurzí atd.
• Podpora jazykového a počítačového vzdělávání občanů.
• Využití dotačních prostředků.
4.3.2

Poradenství v hledání zaměstnání ve spolupráci s ÚP a místními
podnikateli

Aktivity:
• Zřízení místního informačního systému na webových stránkách obce (aktuální
informace o nabídce volných pracovních míst přímo v obci, spolupráce
s místními podnikateli v oblasti rekvalifikace nebo přeškolení zájemců).
• Realizace
poradenství
a
zvyšování
kompetencí
ve spolupráci
s personální/vzdělávací agenturou či úřadem práce.
• Informování občanů o vzdělávacích a rekvalifikačních nabídkách úřadu práce.
4.3.3
Vytváření pracovního uplatnění ve veřejných službách
Aktivity:
• Zapojení dlouhodobě nezaměstnaných do vhodných aktivit v rámci obecního
úřadu – např. péče o zeleň, správa veřejných budov a okolí, pomocné práce,
zajišťování nových služeb (pečovatelé, asistenti pro starší lidi).
• Aktivizace na trhu práce zapojením do veřejných prací (příp. v NNO).
• Využití dotačních prostředků úřadu práce pro vytváření pracovních míst
pro absolventy/nezaměstnané.
• Podpora aktivit NNO při vytváření SÚPM (společensky účelných pracovních
míst), sociálních podniků.

Strategie rozvoje obce
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STRATEGICKÁ OBLAST 5

ZDRAVÁ OBEC – VZDĚLÁVÁNÍ, ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

VÝCHODISKA

V obci je Základní škola a Mateřská škola, které jsou příspěvkovými organizacemi Obce Jeseník nad Odrou.
Sledováním počtu žáků v posledních letech jsou viditelné výrazné rezervy ve využitelnosti maximální kapacity ZŠ.
V obci působí soukromý praktický lékař pro dospělé. Ordinace zubního lékaře se nachází v areálu MŠ. Jednou týdně
je v budově obecního úřadu zajištěna odborná péče v oblasti logopedické intervence. Obec v rámci péče o sociálně
slabší skupiny a seniory postupně vybudovala několik bytových domů, ve kterých se nachází 60 bytových jednotek.
Obec úzce spolupracuje s Charitou Odry, podporuje Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR o.s. Klub Zvoneček v Odrách, denní stacionář ŠKOLA ŽIVOTA v Novém Jičíně – Žilině. Sociální terénní péče v obci
je zajišťována firmou OASA Nový Jičín nebo v rámci výkonu veřejné služby.

Dlouhodobé cíle
5.1 Rozvoj vzdělávací infrastruktury v obci
5.2 Dostupnost zdravotní a sociální péče

Strategie rozvoje obce
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Cíl 5.1
Rozvoj
vzdělávací
infrastruktury v obci
Východiska a strategický
postup
V obci je v provozu mateřská
škola
(2
pracoviště)
a základní
škola
včetně
školní družiny a kuchyně
s jídelnou.
V současnosti přednáškové
či vzdělávací akce probíhají
spíše nahodile.

Specifikace opatření:
5.1.1
Zachování a rozvoj MŠ a ZŠ v obci
Aktivity:
•
•
•
•
•

Obnova a další modernizace školských zařízení.
Udržení a rozvoj školních kroužků.
Dopravní obslužnost pro žáky.
Propagace školy.
Podpora dobrovolníků a sdružení rodičů.

Příklady záměrů:
Dny otevřených dveří MŠ, ZŠ.
Kvalitní zázemí pro sportovní aktivity ZŠ a MŠ (víceúčelové hřiště).
Rekonstrukce střechy a výměna oken ZŠ.
Přestavba sklepních prostor v MŠ.
Revitalizace a úprava venkovních ploch areálu MŠ.
Zabezpečení vstupu do ZŠ a MŠ (kamerový systém, dorozumívací systém).
5.1.2
Podpora rozvoje dalších vzdělávacích aktivit
Aktivity:
• Využívání vhodných prostor pro pořádání vzdělávacích akcí v jednotlivých
místních částech (např. kluboven, fary, prostor NNO, komunitních center).
• Rozvoj aktivit místní knihovny.
• Rozšíření a podpora nabídky dalších vzdělávacích a osvětových aktivit
(kroužky, akce, přednášky) ve spolupráci se spolky, farou, aktivními jednotlivci.
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Cíl 5.2
Dostupnost
a sociální péče

zdravotní

Východiska a strategický
postup
V obci postupně narůstá
počet obyvatel starších 65 let.
Je
nutné
věnovat
této
skupině pozornost.
Ordinace praktického lékaře
se
nachází
v objektu
současného
zdravotního
střediska. Stomatolog působí
v areálu MŠ.
Obec v rámci péče o sociálně
slabší
skupiny
a seniory
vybudovala
60
bytových
jednotek.
Obec
úzce
spolupracuje
s Charitou
Odry,
Klubem
Zvoneček
v Odrách,
denním
stacionářem ŠKOLA ŽIVOTA
v Novém Jičíně – Žilině,
firmou OASA Nový Jičín.
V obci aktivně funguje Klub
seniorů.

Strategie rozvoje obce

Specifikace opatření:
5.2.1
Udržení základní zdravotní péče v obci
Aktivity:
• Podpora rozvoje moderních prostor ordinací i čekáren splňujících potřeby
pacientů.
5.2.2
Rozvoj služeb pro seniory
Aktivity:
• Rozvoj a podpora aktivit Klubu seniorů (i v jednotlivých místních částech).
• Podpora obce v pořádání akcí (výlety, pomocné aktivity v rámci obce, tematické
přednášky).
• Vzdělávání seniorů (např. bezpečnostní rizika, nelegální praktiky prodejců).
• Vybudování oddechové zóny, parku ve všech místních částech.
• Podpora pečovatelských služeb pro seniory (pečovatelé, dobrovolníci společníci, zajištění úklidu, rozvoz obědů, sousedská výpomoc).
• Vybudování Domu s pečovatelskou službou.
Příklady záměrů:
Spojení aktivit dětí a seniorů (společné povídání, ruční dílny, budování
vzájemného respektu a důvěry, komunitní školní projekty)
5.2.3
Rozvoj dalších zdravotnických a sociálních služeb v obci
Aktivity:
• Propagace zdravého životního stylu (nabídka služeb a poskytování informací
organizacemi zabývajícími se tímto oborem).
• Analýza zájmu a dostupné možnosti působení specializované lékařské
a sociální péče v obci (např. specializované poradny – odvykání kouření,
sociální problémy, aktivity NNO pro seniory, cvičení jógy apod.).
• Podpora poskytování služeb pro rozvoj zdraví (např. masáže, vířivé koupele,
sauna, místní vycházkové okruhy).
• Podpora sociálního podnikání.
• Zajištění bezbariérového přístupu veřejných budov.
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STRATEGICKÁ OBLAST 6

AKTIVNÍ OBEC – OTEVŘENÁ SPRÁVA, AKTIVNÍ OBČAN, TURISMUS

VÝCHODISKA

Obec Jeseník nad Odrou chce být aktivní obcí vytvářející vhodné a zajímavé podmínky pro příjemný život místních
obyvatel i pro případné návštěvníky obce. Dobře fungující samospráva obce a aktivní občané (spolkový život, zájem o
věci veřejné) je základem rozvojových aktivit i kvality života v obci. Obec představuje zajímavou lokalitu z hlediska
rozvoje především tranzitního cestovního ruchu. Atraktivita obce spočívá v její poloze v Moravské bráně na pomezí
Oderských vrchů a CHKO Poodří. Pro výraznější rozvoj odvětví cestovního ruchu je nutné vytvořit strukturu
cykloturistické infrastruktury a informačního a zájmového zázemí pro návštěvníky obce.

Dlouhodobé cíle
6.1 Kvalitní fungování místní samosprávy
6.2 Aktivní občan
6.3 Společenský život v obci a podpora aktivit místních spolků a sdružení
6.4 Rozvoj aktivit pro děti a mládež
6.5 Zvýšení zájmu o obec, podpora návštěvnosti turisty
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Cíl 6.1
Kvalitní fungování místní
samosprávy
Východiska a strategický
postup
Efektivní využití rozvojových
a investičních
možností
rozpočtu a dotačních zdrojů.
Pro
systematičnost
v rozvojových
investicích
je nutné tvořit dlouhodobé
plány, konkretizovat způsoby
dosažení cílů a návaznost
jednotlivých aktivit. Tento
cyklus výrazně podporuje
právě
tvořená
strategie
rozvoje
obce.
Přehled
o investičních
potřebách
obce,
vhodná
strategie
a dobré
plánování
jsou
základem rozvoje obce.
Nejvýraznějším
zdrojem
rozpočtu obce jsou daňové
příjmy
(55
%
příjmů),
doplněné o dotace. Můžeme
tedy vzhledem k relativně
vysokému
a rostoucímu
ukazateli daňové výtěžnosti
konstatovat
dostatečný
prostor pro rozvoj.
Pozn. Veřejné služby viz SO
1 Udržitelná obec.

Strategie rozvoje obce

Specifikace opatření:
6.1.1 Systematičnost v rozvojových investicích a opravách obecního
majetku
Aktivity:
• Stanovení priorit pro realizaci rozvojových aktivit.
• Zpracování a každoroční aktualizace akčních a finančních plánů obce
v návaznosti na rozpočtové (a dotační) možnosti obce (ve spolupráci
s osadními výbory, zástupci spolků, podnikatelů i široké veřejnosti).
6.1.2
Využívání dotačních zdrojů pro spolufinancování investic obce
Aktivity:
• Zpracování analýzy portfolia obecních záměrů, přiřazení vhodných dotačních
titulů.
• Monitoring dotačních možností v návaznosti na záměry obce. Využívání
dotačních prostředků kraje, ČR a EU.
• Kvalitní a včasná příprava záměrů obce.
• Plánování volných finančních prostředků pro zpracování technických
projektových dokumentací, (žádostí o dotaci) a na realizaci akcí.
• Spolufinancování rozvojových aktivit místními podnikateli.
6.1.3
Využití potenciálu růstu daňových příjmů
Aktivity:
• Účelné využití volných finančních prostředků k realizaci rozvojových záměrů
obce.
• Důsledné plánování finančních nároků a možností rozpočtu obce.
• Vhodná kombinace maximálního spolufinancování z dotačních zdrojů – udržení
nízké úrovně zadlužení.
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Cíl 6.2
Aktivní občan
Východiska a strategický
postup
Spolupráce místní správy
s občany
a
podnikateli
pro bližší porozumění jejich
problémům a požadavkům.

Specifikace opatření:
6.2.1 Zapojování občanů do rozhodování o budoucnosti obce (podpora
místní demokracie)
Aktivity:
• Aktivní působení osadních výborů v jednotlivých místních částech.
• Zapojování občanů do plánování rozvoje obce formou otevřených diskusních
setkání, besed.
• Internetové fórum na stránkách obce (emailové dotazy na vedení obce).
• Ankety a dotazníková šetření.
6.2.2

V
menších
obcích
je spokojenost a soudržnost
obyvatelstva
významným
rozvojovým prvkem. Názory
obyvatel charakterizují jejich
potřeby, připomínky mohou
být
vhodnými
náměty
pro realizaci akčních plánů.
Podpora záměrů obyvatel
vede k vyšší aktivitě celku.
Obec se snaží využívat
moderních
forem
informování občanů – obecní
rozhlas, webové stránky
obce, obecní zpravodaj.

Využívání širokého portfolia komunikačních kanálů pro informování
občanů

Aktivity:
• Vymezení komunikačních kompetencí pracovníků obecního úřadu.
• Uplatňování principu aktivní komunikace – tiskové zprávy, bulletiny, informační
materiály a publikace.
• Zmapování komunikačních atraktivit obce, cílových skupin pro komunikaci.
Plánování komunikačních aktivit.
• Webové stránky obce - zatraktivnění směrem k cílovým skupinám.
• Důsledné uplatňování jednotného a jedinečného vizuálního stylu materiálů
a značení obce.
• Pracovní skupina pro rozvoj obce (aktualizace akčních plánů).
Příklady záměrů:
SMS informační systém.

Společná
komunikace
a aktivní komunitní procesy
jsou
základem
pro harmonický
rozvoj
a zdravé směrování obce.
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Cíl 6.3
Společenský život v obci
a podpora aktivit místních
spolků a sdružení
Východiska a strategický
postup
V obci je pořádána řada
společenských a sportovních
akcí pod záštitou obecního
úřadu, osadních výborů či
místních
spolků. Každá
místní část vykazuje svá
specifika, pospolitost a jistou
uzavřenost.
V
rámci
přeshraniční
spolupráce
byl
navázán
kontakt se slovenskou obcí
Trebostovo.
Strategické aktivity by měly
klást důraz na práci s mládeží
a dětmi a aktivní trávení
volného
času
s ohledem
na prevenci
sociálně
patologických jevů. Měla by
pokračovat podpora aktivit
místních organizací a spolků
se
snahou
o
zlepšení
identifikace obyvatel nejen
s jednotlivými
místními
částmi, ale i s obcí jako
celkem.
V obci funguje 16 oficiálních
občanských
sdružení
a spolků
a
dalších
7 neoficiálních.

Strategie rozvoje obce

Specifikace opatření:
6.3.1 Podpora sdružování občanů v rámci aktivit spolků a zájmových
sdružení. Rozvoj aktivního života obyvatel
Aktivity:
• Podpora aktivit organizací a spolků. (finanční podpora, propagace činnosti).
Spolupráce spolků s obecním úřadem. Podpora vzájemného kontaktu napříč
místními částmi.
• Podpora případného vzniku dalších spolků a sdružení dle zájmu.
• Zajištění vhodného zázemí pro činnost spolků (návaznost na SO 1 Udržitelná
obec).
6.3.2 Podpora, pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí
Aktivity:
• (Finanční,
organizační)
podpora
pořádání
kulturně-společenských
a sportovních akcí (plesy, tradiční akce, koncerty, divadla, přednášky)
v jednotlivých místních částech.
• Rozvoj a koordinace akcí konaných během roku – prezentace na webových
stránkách obce, obecní kalendář.
• Udržování místních tradic a zvyků.
• Inspirace, navázání na úspěšné akce v minulosti.
• Vybudování tradice nových každoročních společenských a sportovních akcí.
Příklady záměrů:
Tipy na akce: minibazary, soutěž o nejlepší koláč, soutěže rodin, soutěže místních
částí, závody v sáňkování apod..
6.3.3 Meziobecní spolupráce
Aktivity:
• Rozvoj spolupráce a aktivit v rámci svazků (např. mikroregiony) a organizací,
kde je obec členem.
• Rozvoj spolupráce s okolními obcemi.
• Rozvoj spolupráce s obcí Trebostovo.
• Navázání případné spolupráce s dalšími obcemi (i přes hranice) a pořádání
společných společenských akcí.
• Využití dotací k navázání kulturních, sportovních či jiných rozvojových kontaktů.
• Provázání činnosti místních spolků s přeshraničními subjekty (např. závody
hasičů, soustředění fotbalistů, mezistátní přátelské zápasy, návštěvy seniorů).
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Cíl 6.4
Rozvoj aktivit
a mládež

pro

děti

Východiska a strategický
postup

Specifikace opatření:
6.4.1 Podpora místních iniciativ v pořádání akcí pro děti
Aktivity:
• Podpora pořádání akcí pro děti a mládež.
• Podpora zázemí a aktivit rodinných a komunitních center.
6.4.2

V současné době dochází
u části mládeže i dospělých
k nárůstu nezájmu o aktivní
trávení volného času. Obec
ve
spolupráci
s místními
spolky by měla usilovat
o zlepšení
tohoto
stavu
a v obci vytvořit škálu aktivit
pro děti a mládež a umožnit
této cílové skupině aktivní
trávení
volného
času
s ohledem
na
prevenci
sociálně patologických jevů.
Alternativy trávení volného
času v obci: sport, klubové
aktivity spolků popř. zájmové
kroužky pořádané MŠ a ZŠ
apod.
Využití
dotačních
zdrojů
pro realizaci
aktivit
a pořádání akcí se zapojením
dětí a mládeže. Z projektů
je možno čerpat nové zážitky
i zkušenosti.
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Podpora vzdělávání a rozvoj volnočasových kroužků pro děti
a mládež, podpora jejich zájmů

Aktivity:

• Spolupráce obce, školy, školky, farnosti a zájmových sdružení v obci.
• Popularizace a hravá forma zájmových kroužků a dalšího vzdělávání.
• Rozvoj mimoškolního vzdělávání dětí (PC kurzy, jazykové, debatní kroužky),
propagace přínosu zájmových kroužků.
• Analýza zájmu dětí a rodičů.
Příklady záměrů:
Zvážení vybudování střediska volného času (zajišťující koordinaci společenských
aktivit v obci, pomoc s přípravou a realizací, rozvoj dalších volnočasových
aktivit).
6.4.3

Územní spolupráce s dalšími obcemi v kulturních, sportovních
či vzdělávacích oblastech

Aktivity:
• Orientace projektů na rodiny s dětmi a mládež.
• Realizace kulturních, vzdělávacích či sportovních
se sousedními obcemi i zeměmi.

aktivit

ve spolupráci
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Cíl 6.5
Zvýšení zájmu o obec,
podpora
návštěvnosti
turisty
Východiska a strategický
postup
Zaměření na krátkodobý
turismus.
Zvýraznění
atraktivit obce a vytvoření
infrastruktury
podporující
cestovní
ruch.
Vytváření
nových atraktivit, informační
infrastruktury obce (mapy,
infotabule),
analýza
potenciálu obce z hlediska
rozvoje cestovního ruchu
a vytvoření strategie rozvoje
CR. Zapojení do rozvojových
aktivit a prezentaci obce
v rámci regionu.
Obec
je
členem
dvou
Mikroregionů
Odersko
a Poodří. V roce 2013 vznikla
Obecně
prospěšná
společnost
Destinační
management
turistického
subregionu
Poodří
Moravské Kravařsko, jejímž
cílem je koordinovat rozvoj,
propagaci
a
prezentaci
cestovního ruchu v turistické
oblasti Poodří - Moravské
Kravařsko a tímto směřovat
ke
zvýšení
turistické
návštěvnosti oblasti.
Vytvoření
sítě
místních
cyklostezek
a
navázání
na regionální
trasy.
Cyklostezky by bylo vhodné
dovybavit
doprovodnou
infrastrukturou
(přístřešky,
posezení, občerstvení) –
návaznost na SO 2 –
Bezpečná obec.

Strategie rozvoje obce

Specifikace opatření:
6.5.1 Analýza potenciálu obce z hlediska rozvoje cestovního ruchu (CR)
a vytvoření strategie rozvoje CR
Aktivity:
• Zpracování analýzy potenciálu obce v oblasti CR (v rámci regionu, spolupráce s
regionálními svazky).
• Definování vhodné strategie rozvoje CR (v rámci regionu – Destinační
management turistického subregionu Poodří – Moravské Kravařsko,
mikroregiony) se zaměřením na místní specifika.
• Realizace strategie rozvoje CR (v rámci regionu).
6.5.2 Komplexní propagace obce a vytváření nových atraktivit
Aktivity:
• Obec by měla být připravena na zastávky turistů a zároveň je k těmto
zastávkám lákat vytvořením vhodné informační infrastruktury poskytující
informace o obci a jejím okolí.
• Sběr zajímavých informací o obci (místní zajímavosti, památky, fakta, události,
tradice, místní služby, živnostníci, spolky).
• Příprava kvalitních informací pro webové prezentace (fotky, popisy, cyklistické
trasy).
• Systematické umísťování a aktualizace propagačních materiálů obce
na webových stránkách (obec, mikroregiony, stránky týkající se volného času
a cestování).
• Tvorba a distribuce propagačních materiálů v rámci mikroregionu
a informačních center.
• Vybudování informačních tabulí u významných objektů, mapy obce a okolí
v centru obce (v jednotlivých místních částech) a u cyklostezek.
• Je vhodné podpořit stávající atraktivity obce dalšími významnostmi – např.
průkopnickým využíváním obnovitelných zdrojů energie a ekologickým
chováním obce, netradičním sportovním areálem apod.
• Vybudování nových atraktivit pro místní občany i návštěvníky obce (např.
lanové prolézačky, minigolf, petanque atd.).
• Zvýšení návštěvnosti obce podporou cyklistického cestovního ruchu. Vytváření
dalších cyklistických možností v obci.
• Budování dalších přírodních, historických či turistických zajímavostí v obci.
Příklady záměrů:
Orientační systém v obci (směrové tabule k významným objektům).
Blahutovice
- Výstavba rozhledny, pergola u vodárny.
Hrabětice
- Obnova „trkače“ (historické vodní čerpadlo).
Jeseník n. O. - Pergola u minerálního pramene.
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6.5.3 Vybudování a rozvoj služeb cestovního ruchu
Aktivity:
• Je třeba vytvořit vhodné zázemí pro prodloužení pobytu návštěvníků v obci.
• Úprava infrastruktury pro cestovní ruch (rozšíření parkovišť, stojany na kola).
• Rozvoj služeb pro návštěvníky obce – restaurační služby, cukrárna,
občerstvení, cykloservis atd..
• Vhodné umístění informačních materiálů v místech, kde se návštěvníci
pohybují (např. restaurační zařízení, koupaliště v Hůrce, Komunitní centrum
Blahutovice).
• Rozvoj a propagace ubytovacích zařízení a dalších služeb nabízených v obci.
• Zvýšení návštěvnosti obce podporou turistického cestovního ruchu.
• Zvýšení návštěvnosti obce podporou cyklistického cestovního ruchu. Vytváření
dalších cyklistických možností v obci.
6.5.4

Využití tradičního zemědělského území i tradice práce v zemědělství
pro rozvoj agroturistiky

Aktivity:
• Vhodným využitím zemědělských usedlostí a kombinace rostlinné i živočišné
výroby jsou vytvářeny ideální podmínky pro rozvoj agroturistiky popř.
ekoturistiky.
• Vytvoření ubytovacích kapacit.
• Příprava atraktivního programu pro návštěvníky.
• Propagace subjektů prostřednictvím webových stránek.
• Využití dotací pro rozvojové aktivity.
• Rozvoj hipostezek.
• Vzdělávání, vzájemná podpora a příklady dobré praxe.

Motto na závěr: „Zanechejme budoucím generacím něco, co neodnese ani voda, ani čas!“
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INFORMAČNÍ ZDROJE
Základní informační zdroje:
Statistická data ČSÚ
Územní plán obce Jeseník nad Odrou
Dotazníkové šetření mezi občany obce a místními podnikateli
Výsledky veřejných projednávání s obyvateli obce v jednotlivých místních částech
Informace Obecního úřadu Jeseníku nad Odrou
Strategické dokumenty (regionální, mikroregionální, krajské)
Internetové zdroje:

Seznam použitých zkratek:

www.jeseniknadodrou.cz
www.czso.cz
www.uradprace.cz
www.rozpocetobce.cz
www.monitor.statnipokladna.cz
www.kr-moravskoslezsky.cz
www.rsd.cz
www.chmi.cz
www.cistenebe.cz
www.tridime.info
www.smocr.cz
www.regionpoodri.cz
www.mas.regionpoodri.cz
http://geoportal.jsdi.cz
www.mapy.cz
www.edpp.cz
www.sdhhurka.cz
www.mapakriminality.cz

JNO – Jeseník nad Odrou
OÚ – obecní úřad
ÚP – územní plán
MSK – Moravskoslezský kraj
ČR – Česká republika
ROP – Regionální operační program
MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj
RUD – rozpočtové určení daní
SFŽP – Státní fond životního prostředí
ÚP – Úřad práce
RD – rodinný dům
BD – bytový dům
bj – bytová jednotka
KD – kulturní dům
VO – veřejné osvětlení
ZO ČSOP – Základní organizace Českého svazu ochránců
přírody
ÚZSVM – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových
ÚSES – územní systém ekologické stability
RPDI – roční průměr denních intenzit dopravy
ZO ČSOP – Základní organizace Českého svazu ochránců
přírody
SMVaK – Severomoravské vodárny a kanalizace

SEZNAM PŘÍLOH
Příloha č. 1 - Záměry realizované v obci Jeseník nad Odrou v letech 2007 – 2015
Příloha č. 2 – Výsledky dotazníkového šetření (z března 2015)
Příloha č. 3 – Náměty z veřejných projednávání a z dotazníkového šetření
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Období tvorby:

rok 2015

Vedoucí autorského týmu:

Ing. Jiřina Segeťová, externí expert

Členové týmu:

Mgr. Tomáš Machýček, starosta obce
Lumír Kuchařík, člen zastupitelstva obce
Martina Peterková, finanční referentka obce

Další aktéři podílející se na tvorbě:

Mgr. René Štec, vedoucí kanceláře starosty
Ing. Ladislav Segeťa, člen zastupitelstva
osadní výbory
místní podnikatelé
obyvatelé obce

Děkujeme všem, kteří přispěli ke zpracování tohoto dokumentu.
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Příloha č. 1 – Záměry realizované v obci Jeseník nad Odrou v letech 2007 – 2015
Rok
realizace

Celkové náklady
(v Kč)
186 000,00

100,00%

Proplacená
dotace (v Kč)
186 000,00

Rekonstrukce KD v Jeseníku nad Odrou

1 945 000,00

64,94%

1 263 000,00

Chodník podél silnice III/0489

1 114 000,00

43,63%

486 000,00

Aktivní politika zaměstnanosti

586 000,00

71,84%

421 000,00

Obnova zaniklé obecní cesty - výsadba aleje
Stavební úpravy okolí ZŠ v Jeseníku n.O.

143 000,00
854 000,00

100,00%
35,13%

143 000,00
300 000,00

Vodovodní přivaděč Polouvsí - Blahutovice

7 322 000,00

76,11%

5 573 000,00

Chodník v Polouvsí

1 370 000,00

66,72%

914 000,00

Oprava kaple sv. Anny v Hůrce

1 161 000,00

39,62%

460 000,00

565 000,00

75,40%

426 000,00

31 812 000,00

83,14%

26 450 000,00

6 080 000,00

100,00%

6 080 000,00

2 795 000,00

100,00%

2 795 000,00

1 584 000,00
53 000,00
140 000,00
787 000,00
121 000,00
9 091 000,00

73,04%
100,00%
100,00%
48,28%
100,00%
100,00%

1 157 000,00
53 000,00
140 000,00
380 000,00
121 000,00
9 091 000,00

319 000,00

68,34%

218 000,00

Název projektu (zkrácený)
Alej za hájenkou

2007

2008

Aktivní politika zaměstnanosti
Domy velké vody

2009

Odstranění následků povodní - neinvestiční
dotace
Odstranění následků povodní - investiční
dotace
Dětská hřiště
Péče o krajinu
Neinv. dotace na hasičské jednotky
Oprava sálu KD Hůrka
Hospodaření v lesích
Odstraňování následků povodně 2009
Komunitní centrum Blahutovice
Aktivní politika zaměstnanosti
Výstavba komunikace v Jeseníku nad Odrou
Výstavba mostu v Jeseníku nad Odrou inv.dotace
Obnova ČOV v Hůrce

2010

2011

Dotace

824 000,00

96,00%

791 000,00

29 250 000,00

41,08%

12 017 000,00

619 000,00

100,00%

619 000,00

880 000,00

80,00%

704 000,00

Odstranění následků povodní 2009 neinv.dotace

38 736 000,00

100,00%

38 736 000,00

Příjezdová komunikace ke sportovnímu areálu

1 453 000,00

75,15%

1 092 000,00

Výsadba polní cesty Hrabětice - Vražné
Záchrana hrabětické jedle

1 559 000,00
120 000,00

94,74%
83,33%

1 477 000,00
100 000,00

Aktivní politika zaměstnanosti

969 000,00

100,00%

969 000,00

Výstavba 4 bytových jednotek

3 488 000,00

68,81%

2 400 000,00

Rekonstrukce budovy OÚ a centra obce

28 139 000,00

75,69%

21 298 000,00

Centrum společenského vyžití v Blahutovicích

1 546 000,00

38,81%

600 000,00

Kanalizace a ČOV obce Jeseník nad Odrou

97 630 068,00

64,08%

62 557 000,00

553 000,00

84,99%

470 000,00

399 397,00

100,00%

399 397,00

Zpracování územního plánu
Úprava veřejných prostranství v Jeseníku nad
Odrou
Lávka přes Odru

1 476 000,00

40,24%

594 000,00

Modernizace obecních knihoven

226 000,00

58,85%

133 000,00

Aktivní politika zaměstnanosti

435 000,00

100,00%

435 000,00

Stránka 1

Dotační titul
MŽP - péče o krajinu
MMR - Podpora regionálního
rozvoje
MSK – granty v oblasti dopravy
MPSV - aktivní politika
zaměstnanosti
MŽP - péče o krajinu
MSK - PORV
MSK - drobné vodohospodářské
práce
MSK - zvyšování pasivní bezp. na
pozemních komunikacích
MSK - program obnovy kulturních
památek
MPSV - OP lidské zdroje a
zaměstnanost
MMR - odstranění následků
povodní 2009
MMR - odstranění následků
povodní 2009
MMR - odstranění následků
povodní 2009
SZIF - dětská hřiště
MŽP - péče o krajinu
MSK
MSK
MSK
MSK
MMR - Podpora regionálního
rozvoje
MPSV - aktivní politika
zaměstnanosti
RR MSK - zlepšení infrastruktury
MMR - odstranění následků
povodní 2009
Mze - podpora odstraňování
následků povodní
MMR - odstranění následků
povodní 2009
SZIF - realizace místní rozvojové
strategie
OPŽP - obnova polních cest
MŽP - podpora obnovy fce krajiny
MPSV - aktivní politika
zaměstnanosti
MMR - podpora v oblasti bydlení
MMR - odstranění následků
povodní 2009
MSK - PORV
OPŽP - podpora zlepšování VH
infrastruktury
MMR - IOP
SFŽP - Zelená stuha
MMR - odstranění následků
povodní 2009
MK - rozvoj IS veřejných knihoven
MPSV - aktivní politika
zaměstnanosti

-

2012

Místo setkávání - MŠ v Polouvsí
Kaple sv. Anny v Hůrce - termosanace krovu,
nátěr dřevěných prvků
Povodně 2010
Oprava kaple sv. Martina v Polouvsí
Zateplení stropu v KD Jeseník + stav. úpr.
Zateplení stropu v KD Hůrka
Chodník u KD Blahutovice
Kniha o Polouvsí
Kniha o Hraběticích
Zázemí ve sportovním areálu
Zateplení stropu tělocvičny v TJ Slavoj
Výměna oken - Blahutovice 51
Rozšíření VO Zuzaňák, Janovský
Přípojka NN a VO – separační dvůr
DPS nová bytová jednotka
DPS ústřední topení, kanalizace, vodoměry
Mateřská škola Jeseník nad Odrou
3 TI Jeseník nad Odrou - výstavba tech.
infrastruktury v Polouvsí
Aktivní politika zaměstnanosti

2013

Stavební úpravy a zateplení objektu MŠ
Jeseník nad Odrou
Kotelna MŠ Jeseník, VO, elektřina
Stavební úpravy části KD Jeseník
Ochranné zábradlí - sport. areál Hůrka
Výstavba 7 bytových jednotek v Jeseníku nad
Odrou
Víceúčelové zařízení - zlepšení občanské
vybavenosti v Jeseníku nad Odrou + TS
Vesnice roku 2013
Aktivní politika zaměstnanosti

2014

Rekonstrukce budovy bývalého statku v
Jeseníku nad Odrou
Měřiče rychlosti
Oprava krovů, vyklizení půdy MŠ Polouvsí
Elektrické zvonění - kaple Hůrka
Elektrické zvonění - kaple Hrabětice
Film o historii Jeseníku
Vodovodní přípojka kurty
Zateplení budovy zdravotního střediska
MŠ Jeseník - venkovní osvětlení
Traktor
Veselé tůňky
Mulčovač
Hasičské auto
Server, licence, PC sestavy
Propagace obce spojená se získáním titulu
Vesnice roku 2013

1 214 000,00

32,95%

400 000,00

82 000,00

60,98%

50 000,00

1 046 274,00
77 908,00
169 113,20
110 949,60
51 416,50
59 423,00
69 444,00
288 402,00
105 561,60
198 015,72
68 400,00
42 615,60
216 197,01
72 310,20
6 472 000,00

100,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
52,27%

1 046 274,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 383 000,00

MMR - POV
MK - obnova kult.památek
prostřednictvím ORP
ESF
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
RR MSK - rozvoj venkova

615 143,00

24,38%

150 000,00

MMR - zlepšení infrastruktury

678 091,00

85,36%

578 839,00

MPSV - aktivní politika
zaměstnanosti

1 539 909,00

38,96%

600 000,00

MMR - POV (Modrá stuha)

933 410,94
90 290,40
25 762,00

0,00%
0,00%
0,00%

0,00
0,00
0,00

vlastní
vlastní
vlastní

6 268 741,70

61,42%

3 850 000,00

MMR - podpora v oblasti bydlení

2 413 162,61

54,08%

1 304 971,00

SZIF - realizace místní rozvojové
strategie
MSK
MPSV - aktivní politika
zaměstnanosti

334 197,60

74,81%

250 000,00

1 482 982,00

100,00%

1 482 982,00

1 764 000,00

56,69%

1 000 000,00

MMR - POV (Zlatá stuha)

109 119,00
127 782,05
46 645,00
79 787,50
20 000,00
50 323,00
1 821 292,28
555 723,77
1 240 925,00
28 677,00
171 151,00
3 657 044,00
162 530,00

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
87,18%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00

vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
Nadace Partnerství
vlastní
vlastní
vlastní

100 000,00

100,00%

100 000,00

MSK
KÚ MSK - poskytování finančních
příspěvků na hospodaření v lesích
SZIF - Program rozvoje venkova
OPŽP, zlepšování
vodohospodářské infrastruktury a
sniživání rizik povodní

Zpracování lesního hospodářského plánu

28 000,00

100,00%

28 000,00

Obnova kaple v Hraběticích

525 000,00

74,48%

391 000,00

3 467 997,00

90,00%

3 121 198,00

874 000,00

68,65%

600 000,00

MMR - POV (Zlatá stuha)

1 485 000,00

67,34%

1 000 000,00

MMR - POV (Zlatá stuha)

2 155 178,00

100,00%

2 155 178,00

MPSV - aktivní politika
zaměstnanosti

Protipovodňová opatření obce Jeseník nad
Odrou
Prezentace Obce Jeseník nad Odrou v rámci
Evropského ocenění za obnovu venkova
Oprava místních komunikací v Obci Jeseník
nad Odrou
Aktivní politika zaměstnanosti
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2015

Výstavba chodníku v obci Hůrka (Jeseník nad
Odrou)
Demolice nadjezdu
Lávka u Machulů (PD)
Cyklostezka Odra, Morava, Dunaj
Oprava MŠ v Polouvsí
Zahradní a parkové úpravy u MŠ Jeseník (PD)
Stavební úpravy KD v Polouvsí (PD)
Výměna oken v ING Corporationu
Traktorová sekačka
Přístřešek na auto - SDH Hůrka (PD)
Nová Škoda FABIA
Věcná břemena plynofikace
Odkoupení prodejny v Blahutovicích
Oprava MK před kostelem
MK Polouvsí - DTI u 3 st. míst - MŠ
Opravy MK (Blahutovice, Polouvsí)
Opravy bytů
Zaměření vodovodu Blahutovice
Hospodaření v lesích
Publikace 20 let VR v programu obnovy
venkova v MSK

8 959 861,76

60,05%

5 380 000,00

4 580 240,48
83 490,00
150 000,00
500 000,00
115 450,00
75 000,00
155 884,30
279 510,00
16 000,00
297 582,00
200 000,00
330 000,00
65 149,00
72 600,00
111 132,00
28 614,30
50 000,00
1 611 139,00

47,38%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

2 170 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

SFDI - zvýšení bezpečnosti
dopravy
MSK
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní
vlastní

0,00%
0,00%
0,00%
32,40%

0,00
0,00
0,00
522 060,00

vlastní
vlastní
vlastní
MSK

304 267,00

65,73%

200 000,00

MMR - POV (Zlatá stuha)

2 068 069,00

90,00%

1 861 262,10

OPŽP - Rozvoj infrastruktury pro
enviroment.vzdělávání,
poradentství a osvětu

268 100,00

70,00%

187 670,00

MMR - POV

228 850,00

21,85%

50 000,00

MK - obnova kult.památek
prostřednictvím ORP

Aktivní politika zaměstnanosti

2 137 748,00

100,00%

2 137 748,00

MPSV - aktivní politika
zaměstnanosti

CELKEM

340 077 299,1

68,79%

233 935 831,1

Zahrada v přírodním stylu při MŠ Jeseník nad
Odrou
Oprava drobných sakrálních staveb v
Jeseníku nad Odrou, Polouvsí, Hůrce a
Blahutovicích
Restaurování pískovcové polychromované
sochy sv. Jana Nepomuckého na vícedílném
podstavci v Obci Jeseník nad Odrou

Pozn.

Vzhledem k datu zpracování je výčet akcí z roku 2015 neúplný. Jsou uvedeny všechny skutečnosti známé k 30. 11. 2015
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Příloha č. 2 – Výsledky dotazníkového šetření (z března 2015)
DOTAZNÍK

pro občany obce Jeseník nad Odrou

Vyhodnocení
Celkem bylo rozdáno přibližně 700 dotazníků. Dotazníky byly distribuovány do každé domácnosti jedenkrát jako
příloha Zpravodaje (volné dotazníky byly k dispozici rovněž na sběrných místech). Na webové stránky obce (a web
SDH Hůrka) byl umístěn odkaz pro elektronické vyplnění dotazníku.
Termín šetření:

Březen 2015

Návratnost dotazníků:

Způsob vyplnění dotazníků

Místní část

písemně

elektronicky

celkem

Blahutovice
Hrabětice
Hůrka
Jeseník n.O.
Polouvsí
Celkem

8
1
13
55
16
93

0
0
13
5
1
19

8
1
26
60
17
112

Návratnost dotazníků 16 %.
Stručné vyhodnocení dotazníků:
ZÁKLADNÍ INFORMACE O RESPONDENTOVI
Gendrové rozložení dotazníku:
Věk:

rovnoměrné (53 % ženy, 48 % muži)
nejvíce zastoupená věková skupina 36-55 let (39 %)

Doba života v obci:

nejčastější odpověď – od narození (40 %)

Faktory ovlivňující přistěhování:

nejčastěji - rodina (49%)

KVALITA ŽIVOTA V OBCI (1. část) – nejčastější odpovědi
7. Jak se v posledních 5 letech změnilo celkové prostředí:
a) ve Vaší místní části?
Nejčastější odpověď:
mírně se zlepšilo (50 % odpovědí)
Nejoptimističtěji hodnotí situaci obyvatelé Jeseníku, kde nejčastější odpovědí bylo – výrazné zlepšení.
b) v Jeseníku n. O. Celkově?
Nejčastější odpověď:
výrazně se zlepšilo (71 % odpovědí)
10. Co je pro Váš život v obci významné?
a) ve Vaší místní části?
Nejčastější odpovědi:

hezké prostředí obce
možnost procházek a rekreace v okolí
sousedská pospolitost

15. Zapojujete se do aktivit o zlepšení života v obci?
Četnost odpovědi ano (72 %) naznačuje, že dotazník vyplnili především aktivní občané, kteří se již do aktivit ke
zlepšení života v obci zapojují.
16. Chtěl(a) byste se zapojit do aktivit o zlepšení života v obci?
60 % občanů by se částečně chtělo do aktivit o zlepšení života v obci zapojit a to nejčastěji péčí o vzhled před
svým domem, péčí o zeleň a pořádáním kulturních akci.
ZAMĚSTNANOST A PODNIKÁNÍ V OBCI
17. Jak by obec měla podporovat podnikání?
V oblasti podnikání by občané nejvíce přivítali podporu v oblasti vytváření prostor a ploch pro malé a střední
podnikání. Dále by uvítali pravidelnou komunikaci/spolupráci s podnikateli.
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OBČANSKÁ VYBAVENOST
18. Jaké zařízení pro volný čas Vám v obci nejvíce chybí?
Občané nejvíce postrádají:

Restaurace/kavárna/cukrárna (především v Jeseníku)
Turistické a cyklistické trasy (by uvítali hlavně v Hůrce)
Prostory s vybavením pro netradiční sporty (tato odpověď se jako
nejčastější objevila v Polouvsí a Blahutovicích)

19. Jaké oblasti kulturního vyžití rád(a) navštěvujete?
Občané nejčastěji navštěvují kulturní a sportovní akce a také akce místních spolků.
DOPRAVA A DOPRAVNÍ INFRASRUKTURA
20. Jaké jsou případné problémy s dopravou ve Vaší místní části?
Nejčastější problémové oblasti:
absence chodníků v některých částech obce
špatná kvalita místních komunikací
absence bezpečných cyklostezek
21. Jak často využíváte vlakové spojení z Jeseníku nad Odrou?
Z respondentů, kteří se zapojili do dotazníkového šetření většina vlakem nejezdí či vlakové dopravy využívají jen
několikrát ročně.
22. Jaký dopravní prostředek k cestě do Jeseníku nad Odrou nejčastěji využíváte?
K cestě do Jeseníku nad Odrou obyvatelé ostatních místních částí nejčastěji využívají automobil (65 %), dále
případně autobus (17 %).
23. Jak často a za jakým účelem jezdíte do Jeseníku nad Odrou?
Obyvatelé Blahutovic nejčastěji cestují do Jeseníku za účelem nákupu a to 1-2x týdně.
Občané z Hůrky se vydávají do Jeseníku pouze několikrát ročně za účelem návštěvy společenských akcí.
Stejně tak je to u obyvatel Polouvsí.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A VZHLED OBCE
25. Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí v místní části, kde bydlíte?
Nejčastější odpovědi:
znečištěné ovzduší (lokální topeniště)
intenzita dopravy velké zemědělské techniky
s kvalitou životního prostředí v obci jsem spokojen(a)
26. Jsou problémy s čistotou v místní části, kde bydlíte? Pokud ano, jaké Vás trápí nejvíce?
Hlavní problémy:
psí výkaly
nepořádek v okolí kontejnerů
nezájem o pořádek ze strany spoluobčanů
SPRÁVA OBCE
28. Připadá Vám informovanost o dění v obci dostatečná?
Informovanost o dění v obci považují občané místních částí za dostatečnou (v některých místech pouze přetrvává
slabší slyšitelnost obecního rozhlasu).
29. Jaké informační prostředky o dění v obci nejčastěji využíváte:
Nejčastěji využívaným informačním prostředkem o dění v obci je Zpravodaj. Dalšími hojně využívanými prostředky
jsou obecní rozhlas a informační nástěnky. Moderní informační zdroje (webové stránky, facebook) jsou u
respondentů používány méně.
30. Účastníte se zasedání zastupitelstva?
Dotazníkové šetření potvrdilo poměrně nízkou účast občanů na zasedáních zastupitelstva (79 % občanů zasedání
zastupitelstva nikdy nenavštívilo).
31. Jak hodnotíte práci obecního zastupitelstva?
Známka při hodnocení činnosti obecního zastupitelstva osciluje kolem známky chvalitebně. Pozitivnější hodnocení
vyjádřili občané z místní části Jeseník. Z dalších místních částí zaznívalo častěji hodnocení dobře.
32. Jak hodnotíte práci místního osadního výboru?
Osadní výbory jako celek dostaly známku dobře, avšak hodnocení jednotlivých místních částí se lišilo (Blahutovice
– chvalitebně, Hůrka – dobře, Polouvsí – výborně).
33. Jaká by podle Vás měla být obec v budoucnosti (za 7-10 let)?
Mezi nejčastější odpovědi patřilo:
udržovaná, pěkná, klidná
stejná nebo ještě lepší (taková, jaká je, jen s hospodou)
s dobrými vztahy mezi lidmi (vč. podnikatelů, spolků)
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KVALITA ŽIVOTA V OBCI (2. část) – nejčastější odpovědi
6. Co se Vám vybaví, když se řekne:
a) místní část, kde bydlíte?
Blahutovice

Hůrka

Hrabětice

Jeseník

Polouvsí

klid, příroda
čistý vzduch

rodná víska, rodina, domov
hasiči a jejich dobrovolná činnost
přátelští obyvatelé, vesnice, kde to prostě žije,
společenské akce

domov

domov
příroda, čistota prostředí, příjemné okolí

klidná vesnice
místo, kde žiji, domov

lidé, pohodoví sousedé

příjemné prostředí, fajn lidi, klid

domov
b) v obci Jeseník nad Odrou celkově?
Blahutovice

Hůrka

Hrabětice

Jeseník

Polouvsí

Vesnice roku

Vesnice roku

občanská vybavenost (kultura, lékař, pošta,
obchod)

Vesnice roku (sblížení místních částí)

řeka Odra

povodně 2009
pálenice
čistá, klidná obec

středisková obec
OÚ
povodně 2009

klid, pohoda, dobré bydlení
OÚ
povodně a obnova po povodních

záplavy
kruhový objezd
pálenice

8. Změnilo se něco za posledních 5 let s čím nesouhlasíte?
a) v místní části, kde bydlíte?
Blahutovice

Hůrka

Hrabětice

Jeseník

Polouvsí

uzavření obchodu
bio zahrady
hnůj u cesty

s výstavbou chodníků
nedůsledná údržba obce (potok, sekání trávy)
chátrá bývalá sodovkárna

špatná údržba zahrad – sečení vzrostlé trávy

hospoda chybí
stavba bioplynové stanice
obecní byty v MŠ pro soc.slabé

provizorní řešení chodníků
územní plán (kanál D-O-L)
lidé

b) v obci Jeseník nad Odrou celkově?
Blahutovice

Hůrka

Jeseník

Polouvsí

chybí restaurace

výstavba kruhového objezdu
větší investování v Jeseníku oproti dalším
místním částem
bioplynka (pěstování monokultur v okolí)

elektrárny

kruhový objezd (moderní centrum)

železniční spojení

přidělování obecních bytů

není zde restaurace, kde se dobře vaří

nedostatečná protipovodňová opatření

Jeseník

Polouvsí

9. Změnilo se něco za posledních 5 let v něčem s čím souhlasíte?
a) v místní části, kde bydlíte?
Blahutovice

Hůrka

Hrabětice

okolí kolem rybníku

rekonstrukce mostků a místních komunikací

úpravy obce – kruhový objezd (bezpečnost),
chodníky, parčíky, opravy veřejných budov (OÚ,
KD, MŠ)
realizace kanalizace

oprava kláštera

rozvoj aktivit místních spolků (společenské akce)

opravy domů po povodních

oprava KD

nákup hasičského auta

rozhlas, osvětlení, čekárna, kulturní vyžití

aktivita osadního výboru
radar
hřiště

b) v obci Jeseník nad Odrou celkově?
Blahutovice

Hůrka

Hrabětice

Jeseník

Polouvsí

výsadba zeleně
rekonstrukce OÚ, KD
vybudování obecních bytů

rekonstrukce OÚ, KD
kruhový objezd
výsadba alejí, péče o krajinu

pěkná údržba zahrad

úprava obce
vybudování kanalizace
výsadba alejí

oprava zámku
střed obce
celkový lepší vzhled obce

Jeseník

Polouvsí

práce OÚ, vstřícnost zaměstnanců
centrum obce (KD, OÚ, Jednota)
vzhled obce (rekonstrukce budov, čistota)

školka
osadní výbor
hřiště

11. Je na obci něco, s čím jste doopravdy velmi spokojení (místo, objekt, služba)?
a) v místní části, kde bydlíte?
Blahutovice

Hůrka

okolí rybníku
rybářský spolek
knihovna

činnost místních spolků, společenské akce
oprava hasičárny
koupaliště

Hrabětice
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b) v obci Jeseník nad Odrou celkově?
Blahutovice

Hůrka

Hrabětice

Jeseník

Polouvsí

obchod
kulturní vyžití
příroda

OÚ, práce a kolektiv OÚ, práce os.výboru
dostupný lékař, zubař v obci
postupná revitalizace všech místních částí

informovanost o dění v obci

OÚ (obětavá práce starosty)
opravené kapličky
separační dvůr

nová samoobsluha
řeznictví
dostupnost – vlak, autobus

12. Je naopak něco, s čím jste v obci nespokojeni? Chtěli byste něco zlepšit? Chybí Vám nějaká služba?
a) v místní části, kde bydlíte?
Blahutovice

Hůrka

chybí obchod
špatné komunikace

doplnění atraktivit na dětském hřišti
chybějící chodník
opravit a vylepšit sál (podlaha, WC, chybí šatna,
sklad)

zimní údržba komunikací

Hrabětice

Jeseník

Polouvsí

chybí hospoda (měla by být součást KD)
chybí bankomat

hospoda
špatný stav cesty v horní ulici

přístup MŠ

stanoviště kontejnerů (neupravené)

b) v obci Jeseník nad Odrou celkově?
Blahutovice

Hůrka

Hrabětice

Jeseník

Polouvsí

cesta k separačnímu dvoru (údržba v zimě)

propojení místních částí kvalitními cyklostezkami

pedikúra

chybí hospoda

hospoda

„vrakoviště“
poradna (právní) pro soc.slabé

místy nebezpečný stav komunikací
příjezdová cesta k separačnímu dvoru

chybí bankomat
pošta

vlaky bez autobusového přípoje
údržba cest k separačnímu dvoru

13. Existuje v obci místo nebo objekt, o kterém můžete říci: "Cítím se zde v nebezpečí ... "
a) v místní části, kde bydlíte?
Blahutovice

Hůrka

křižovatka pod klášterem (velký sráz x vysadit
stromky, oplocení)

bývalá sodovkárna (nezajištěná studna)

Hrabětice

objekty na kopci, hangár
absence chodníků

Jeseník

Polouvsí

bývalý objekt JZD

celé Polouvsí

VO (za kolejemi a za administrativní budovou
JZD)
cesta kolem rybníka – chování rybářů

dům po Katce Bílkové

psi

b) v obci Jeseník nad Odrou celkově?
Blahutovice

Hůrka

Hrabětice

cesta mezi Hůrkou a Jeseníkem
potulující se individua
zámek u rybníka

Jeseník

Polouvsí

cesta do Blahutovic
komunikace, kde jezdí traktory
rychlá jízda aut (i zemědělské techniky)

psi
ZŠ

14. Existuje nějaké místo v obci či okolní krajině, které je podle Vás zajímavé, dnes zanedbané a zaslouží si rozvoj?
a) v místní části, kde bydlíte?
Blahutovice

Hůrka

Hrabětice

Jeseník

Polouvsí

dětské hřiště

objekty na kopci (dům duchů) – aktivní využívání
(např. uspořádání akce pro občany)

ve směru od mostu (rozc.Blahutovice) do
Hrabětic je zanedbaná údržba zeleně a okolí
Hrabětického potoka

areál JZD a okolí – bílý dům, úprava zeleně,
obnova sauny, kuželny, aktivity spolků,
restaurace

pomník ke 2. sv.v.

lesy v okolí (nepořádek)

hřiště pro děti u „školy“(dodat lavičky, kolotoč,
houpačku)

Dolní mlýn

neřešení úprav kolem hlavní i vedlejších cest
(doplnění a údržba zeleně odvod povr.vod, řádné
chodníky)

klášter – oprava střechy a okolí, nepořádek v
okolí

sál ve „škole“, sociálky

neudržované komunikace kolem železnice

lesopark u rest.

b) v obci Jeseník nad Odrou celkově?
Blahutovice

Hůrka

Hrabětice

zámek u rybníka
asfaltová hřiště
zahrada MŠ je již zastaralá
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Jeseník

Polouvsí

cyklostezka Hůrka-Jeseník

turistické trasy

Příloha č. 3 – Náměty z veřejných projednávání a dotazníkového šetření

Níže uvedené náměty vzešly z veřejných projednávání, která byla realizována v roce 2013 ve všech místních částech a z dotazníkového šetření z března 2015. Seznam
potenciálních záměrů prošel aktualizací jednotlivými osadními výbory v září 2015. Zvýrazněny jsou prioritní záměry. Seznam námětů byl roztříděn do strategických oblastí a
zapracován do Strategického plánu obce do aktivit či příkladů konkrétních záměrů.
Strategické
oblasti

1 UDRŽITELNÁ OBEC

2 BEZPEČNÁ OBEC

Kvalitní zázemí pro život v obci
Požární nádrž - revitalizace na přírodní
koupaliště
Oprava a znovuobnovení drobných
sakrálních staveb
Revitalizace kláštera

Dopravní a technická vybavenost obce
Komunikace mezi Blahutovicemi a Polomí
II.
Znovuobnovení centra MK k Červeným

Blahutovice

Větrný mlýn
Obnova bytového fondu
Víceúčelová hřiště

4 PODNIKAVÁ OBEC

Životní prostředí
Podnikání a zaměstnanost
Dešťová kanalizace,
Modernizace zemědělských
propustky, obnova a údržba
objektů
Údržbapříkop
vodoteče ve
Podpora podnikání
vlastnictví obce
Úprava vjezdu na MK pod KD
Revitalizace rybníku
Chybí obchod
Obnova a údržba veřejných
Rozšíření MK centra "od Šimíčkového" ke
Některé objekty jsou
prostranství (výsadba zeleně
koupališti
neudržované (obchod)
v obci i mimo obec
Lužický potok, zábradlí
Rekultivace pískovny
Točna u rybníka
Více kontejnerů na bioodpad

Odvodnění komunikace vjezdu do kláštera
Zimní údržba komunikací

Hrabětice

3 ČISTÁ OBEC

Sportoviště

Zrušený chodník do Polomi
Křižovatka pod klášterem (velký sráz)
Parkovací místa u bytového domu
VO na cestě u koupaliště (u Ing. Bradáče)
Komunikace do Hrabětic

Dřevěné dětské prvky

Spojovací komunikace kolem hnojiště

Oprava kaple

Komunikace za drahou

Obnova trkače

Prověřit hydranty
Zachování dopravní obslužnosti
Odpočívadlo pro cyklisty u lesa ( na Lučice)

5 ZDRAVÁ OBEC
Vzdělávání, zdravotnictví a
sociální péče
Vzdělávání dospělých
Setkávání se seniory

6 AKTIVNÍ OBEC
Otevřená správa, aktivní
občan, turismus
Orientační systém v obci informační cedule
Propagace obce, místních
spolků, sdružení, živnostníků
Turistické označení

Údržba příkopů
Vybudování a úprava zeleně
u KD
„Vrakoviště“ u vepřína

Dešťová kanalizace
Podpora drobného podnikání
Ořez stromů kolem
Stolařské dílna
komunikace na Hrabětice
Špatná údržba cest po
Drobné hospodářství - malá
znečištění zem. technikou
zemědělská farma
Protipožární nádrž
Kořenová čistička odpadních
vod
Výsadba alejí
Přírodní odchov koroptví

stránka 1

Dodržování tradic a zvyků
Turistické trasy
Orientační tabule

Strategické
oblasti

1 UDRŽITELNÁ OBEC
Kvalitní zázemí pro život v obci
Sportoviště - víceúčelová zařízení
Hřiště na Beach, sauna, bazén, hřiště na
házenou, posilovna

Jeseník nad Odrou

Venkovní tělocvična

2 BEZPEČNÁ OBEC

3 ČISTÁ OBEC

4 PODNIKAVÁ OBEC

5 ZDRAVÁ OBEC
6 AKTIVNÍ OBEC
Vzdělávání, zdravotnictví a
Otevřená správa, aktivní
Dopravní a technická vybavenost obce Protipovodňová
Životní prostředí
opatření - Podnikání a zaměstnanost
sociální péče
občan, turismus
revitalizace Luhy, přírodě
Orientační a informační tabule v
Oprava střechy ZŠ
Podpora drobného podnikání
Cyklostezky
blízká protipovodňová
obci
Revitalizace podnikatelského
opatření
Zachování dopravní obslužnosti
Oprava dešťové kanalizace areálu Agra Jesenicko, včetně
Dodržování tradic, zvyků
správní budovy
Zachování, rozvoj ZŠ
Vybudování zpětných klapek
Podpora činnosti občanských
Oprava mostů a propustků
Stáčírna minerálních vod
výústí dešťové vody
Víceúčelové hřiště u ZŠ a MŠ
sdružení a spolků

Zateplení tělocvičny

Výstavba nového mostu u Hasalů

Výsadba alejí, údržba zeleně Obnova zámeckého sklípku

Rozšíření zázemí sportovního areálu

Výstavba lávky pro pěší u Machulů

Údržba veřejných prostranství

Chátrající domy

Oprava místních komunikací

Komplexní pozemkové
úpravy

Podpora rybníkářství

Opravy drobných sakrálních staveb

Výstavba chodníků

Údržba příkopů

Stavební úpravy objektu jeslí
MŠ

- Renovace sochy Sv. Jana i Sv. Huberta

Úprava chodníků na hřbitově

Kontejnery na elektro odpad,
kovy

Výstavba penzionu s
restaurací

- Oprava kříže u lip

Veřejné osvětlení MŠ a hřbitova

Odpadkové koše na pří
výkaly (sáčky)

Chybí hospoda, bankomat,
lékárna, kavárna s
děts.koutkem

Revitalizace zámku a zámecké zahrady

Most přes řeku (nájezd pro kočárky)

Pálení odpadků, plastů v
kotlech RD

Revitalizace fary

Chybí čekárna na bus

Revitalizace okolí kostela
Hřbitov - výstavba kolumbária (na urny)
Pramen kyselky za tratí ke mlýnu
Lavičky u nákupního střediska
Pošta – nevyhovující otev. doba
Psí cvičiště

Zasíťování obecních pozemků v lokalitě
Pod lipami
Přechod přes cestu u kamenictví
Neudržovaná komunikace u železnice
Odhlučňovací stěny (žel. trať)
Příjezdová cest k separ. dvoru
Rychlá jízda aut od kruháče k zámku
(měřič)
VO (za kolejemi, za bílým domem)
Příjezdová cesta k DPS
Lesní cesta (Jes. - Bern.) - lavičky
Odpočívadlo pro cyklisty
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Byty pro seniory

Revitalizace statku - zámecká Zajištění základní služeb pro
jízdárna apod.
seniory
Vzdělávání seniorů,
počítačová a finanční
gramotnost
Podpora mladých rodin s
dětmi
Spojení aktivit dětí a seniorů
(společenské povídání,
respekt)
Vybudování DPS
Právní poradna pro sociálně
slabé
Chybí dětský lékař (alespoň
několikrát týdně)
Praktický lékař by měl být v
přízemí

Turistické trasy, včetně značení
Minibazary (hračky, sport.
náčiní, hračky)
Soutěž o nejlepší koláč, soutěže
rodin, soutěže místních částí,
závody v sáňkování
SMS info

Polouvsí

Strategické
oblasti

1 UDRŽITELNÁ OBEC

2 BEZPEČNÁ OBEC

3 ČISTÁ OBEC

4 PODNIKAVÁ OBEC

Kvalitní zázemí pro život v obci

Dopravní a technická vybavenost obce

Podnikání a zaměstnanost

Vybudování hřiště na petanque

Rekonstrukce horní ulice

Oprava křížků

Úpravy a údržba veřejných ploch

Životní prostředí
Zpevněná plocha u
kontejnerů vč. odvodnění +
posílení svozu nebo počet
Oprava dešťové kanalizace

Revitalizace areálu kuřínů

5 ZDRAVÁ OBEC
Vzdělávání, zdravotnictví a
sociální péče
Úpravy okolí MŠ

Podpora drobného podnikání Doplnění dětských prvků v MŠ
Součinnost a podpora při
vyřizování agendy v
kompetenci obecního úřadu a
zpracování žádosti o dotace
podnikatelského i
neziskového subjektu

Oprava památníku padlým ve světových
válkách

Výstavba chodníku v obci

- u Hošťálků vč. nového
propustku

Obnova původní zástavby

Autobusová točna - odvodnění

- Veličkovi až Pončíkovi
(šachta u Veličků)

Dopravní obslužnost pro žáky

Zázemí pro spolkovou činnost

Zvýšení bezpečnosti kolem státní
komunikace

- křižovatka na Lhotu (šachty,
kanalizace)

Propagace školy, zvýšené úsilí
paní ředitelky a rady školy

Doplnění laviček, zeleně, fontánka

Rozšíření komunikace ke kurníkům

- u p.prof.Palacké (rošt)

Doprava pro žáky zdarma,
školní autobus

Obnova vodní tvrze

Úprava autobusových zastávek

- otevřený příkop u Pavelků
(za točnou), vč. šachty

Podpora sociálního podnikání

Rozšíření zázemí na hřišti

Lávka u hřiště přes Luhu

Vpusť do Luhy mezi mostem
a Maňákovými - prolomená

Podpora bytové výstavby

Plocha na bruslení

Most přes Luhu u kapličky
Ucpané propustky
Parkování u MŠ, u obchodu
Rychlý průjezd vozidel
Točna u Blinků
Vlaková zastávka
Snížení silnice od mostu k Šiškům
(Fuskům)
Hluk – železnice

Vybudování poldrů
Oprava hrází rybníků
Jednání s vlastníky pozemků
o protierozních opatřeních
Nedostatečná intenzita svozu
odpadků
Slabá údržba zeleně
Kanalizace
Lesopark u restaurace
Neupravené stanoviště pro
kontejnery

Zajištění dopravní dostupnosti obce
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Dny otevřených dveří,
prezentace školy v MŠ

Senioři - služby, obecní byty

6 AKTIVNÍ OBEC
Otevřená správa, aktivní
občan, turismus
Značení turistických tras propojení mezi vesnicemi
Turistické trasy

Strategické
oblasti

1 UDRŽITELNÁ OBEC
2 BEZPEČNÁ OBEC
Obnova
areálu
školy
– obnova
Dopravní a technická vybavenost obce
Kvalitní
zázemí
pro
život v nátěru,
obci
vybudování nových schůdků ke skluzavce,
doplnění atraktivit na dětském hřišti, nový
Cyklostezka Hůrka - Jeseník nad Odrou
písek do pískoviště (sedací desky, zakrytí),
KD Hůrka
rekonstrukce
sociálního
obnova
čar,– pořízení
branek
na hřiště
Cyklostezka Hůrka - Starý Jičín (návaznost
zařízení (ve fázi projektu), výmalba,
na dostupnost ZŠ St.Jičín)
záclony

3 ČISTÁ OBEC

4 PODNIKAVÁ OBEC

Životní
prostředí
Úpravy
a údržba
veřejných
ploch + vysázet zeleň (viz
Komplexní projekt zeleně
obce)
Pravidelné čištění potoka

Úprava hasičárny a okolí –
Rekonstrukce autobusových čekáren (nová
cesta+parkovací místa, výměna garáž.vrat,
v centru), prevence proti poškozování.
přístavby přístřešku

Další opravy dešťové
kanalizace.

Podnikání a zaměstnanost
Pronájem/prodej/aktivizace
nevyužívaných objektů v obci.
- Revitalizace areálu stáčírny
kyselky (potenciál pro
podnikání, sál, bytové
jednotky)
Revitalizace a modernizace
zemědělských objektů
(hnojiště)

Parčík u pomníku – posezení pro cyklisty,
info tabule.

Rekonstrukce hlavní komunikace v obci a – Oprava příkopu a dešťové
Podpora drobného podnikání
místních komunikací.
kanalizace (cesta za školou).

- rozšíření a zpevnění břehu (cesta naproti Svah u býv. letiště (vysekat Vzdělávací akce přímo v obci,
hasičárny k M.Vahalíkovi)
na louku nebo zalesnit)
přednášky.
- oprava asfaltové cesty u zadní brány p.
Nedostatek kontejnerů na
Zázemí pro aktivity mládeže (klubovna).
MŠ v obci.
Hanzelky (záhumenní)
bioodpad
Oprava sakrálních staveb (boží muka,
Výstavba kanalizace a
- oprava obecní komunikace k leteckému
Objekty na kopci (akce pro
památník padlých, kříže před kaplí, kříž u
čističky odpadních vod v
hangáru - spodní cesta
seniory)
Dorazilů)
Hůrce
Pouze jedna lokalita s
Oprava pohonu a zavěšení zvonu kaple ?
- vodorovné značení křižovatky u Boků
kontejnery.
Oprava vstupních mříží kaple. Lamely do
Obnova dopravního značení z MK na
Nepořádek kolem kontejnerů
zvonice.
hlavní
Znečištěné cesty od zem.
Oprava hrobu německého vojáka u Kaple ? Rozšíření parkovacích ploch u školky.
techniky
Statek - Panský dvůr u Soutorů
Zpomalovací semafor. Dopravní radar.
Oprava myslivecké chaty (bažantnice)
Rekonstrukce příjezdových krajských
Sanace areálu letiště
včetně voliér na odchov bažantů
komunikací do obce.
Oprava sportovního areálu u koupaliště –
vytvoření dětského hřiště, doplnění oplocen
Průchodnost polních cest. Procházkové
fotb.hřiště (vč. branky), obnova čar, nátěrů
okruhy kolem Hůrky. Doplnění laviček v
Parčík u pomníku
na kurtu, oprava plochy, sedačky sudího u
krajině (např. U Soutorů)
volejb.hřiště, el.přípojka u kurtu, oprava
nádrže (praskliny, nátěr)
Renovace víceúčelových ploch - umělé
povrchy
Posilovna, tělocvična (volejbal, fotbal,
florbal)
Atraktivity pro děti a mládež (viz Spálov?)

Hůrka

Zázemí pro aktivity dětí.
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5 ZDRAVÁ OBEC
Vzdělávání, zdravotnictví a
sociální péče
Klub pro seniory v Hůrce

6 AKTIVNÍ OBEC
Otevřená správa, aktivní
Informační
infrastruktura
občan,
turismus pro
každodenní rekreaci – info
tabule o zajímavých místech v
obci.
Obnova, zakládání a propagace
kulturních tradic a zvyků v obci
Propagace obce, místních
spolků, sdružení, živnostníků
Odpolední kroužek pro děti

