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Úvod
Strategie rozvoje obce Kaňovice je aktivizačním nástrojem řízení rozvoje a s ohledem na
dispozice dané územním plánem formuluje představy o budoucnosti obce a navrhuje způsoby,
jak těchto představ dosáhnout. Strategie rozvoje obce je zpracována na období 2021–2025.
Strategie rozvoje obce se věnuje oblastem, ve kterých chceme něco změnit či nově vytvořit,
podporuje efektivní využívání finančních prostředků obce i jejího celkového potenciálu. Slaďuje
představy jednotlivých subjektů (zastupitelů, občanů, organizací působících v obci, podnikatelů
apod.) o rozvoji obce, respektuje aktuální potřeby, regionální i historické konsekvence a bere
v úvahu místní limity rozvoje. Je prostředkem k maximálnímu využití potenciálu území
prostřednictvím volných finančních prostředků obce, ale také absorpcí dotační podpory
ze strukturálních fondů, národních programů, krajských dotací, nadací a soutěží.
Strategie rozvoje obce se skládá ze dvou částí, bez jejichž vzájemné provázanosti není možné
dosáhnout požadovaných výsledků, tedy konkrétně:


analytická část,



návrhová a implementační část.

Postup zpracování
Na základě výběrového řízení v rámci projektu „Komunikační nástroje, strategické dokumenty
a pasporty pro potřebu DSO Region Slezská Brána, jeho města a obce“,
reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731 byla jako zpracovatel díla vybrána společnost AQE
advisors, a.s., která má se strategickým plánováním ve veřejném sektoru více než dvacetiletou
zkušenost.
V červnu 2021 byl vytvořen dotazník v písemné i v elektronické podobě. Ten byl distribuován
mezi občany v průběhu června 2021, sběr byl ukončen v červenci 2021. Obyvatelé mohli
vyjádřit svůj názor na stávající stav v jednotlivých oblastech života v obci a také podat návrhy
na zkvalitnění a budoucí rozvoj Kaňovic. V červenci 2021 byl dotazník vyhodnocen společně
s veřejně dostupnými statistickými daty. Na tomto základě pak byla zpracována analytická část
dokumentu, na kterou navázala návrhová a implementační část. Dle zadání objednatele byly
analyzovány data za roky 2016 – 2020. Návrhová a implementační část popisuje cíle a budoucí
rozvojové aktivity obce.
V průběhu zpracování Strategie rozvoje
komunitnímu veřejnému projednání.
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A Analytická část
Analytická část popisuje aktuální stav, vývoj a rozvojové možnosti klíčových oblastí života
v Kaňovicích. Základním charakterem analytické části je zmapovat stav aspektů života v obci.
Smyslem je vytvořit přehledný a podrobný koncept, výstižně charakterizující oblasti života v
obci, které jsou pro následný vývoj v území klíčové. Při tvorbě analytické části přistupujeme ke
sběru informací s rozmyslem a s nadhledem. Cílem není zahlcení daty a podání zcela
vyčerpávajícího přehledu všech oblastí života v obci, ale především jejich cílený výběr
s ohledem na důležitost, která zohledňuje jejich provázanost a vzájemnou závislost. Tedy
vytvořit vhodnou základnu pro následnou formulaci SWOT analýzy, vize a cílů.

A.1 Území
A.1.1

Základní údaje o obci

Obec Kaňovice nalezneme 7 km severně od Frýdku-Místku směrem na Šenov. Patří mezi
příměstské obce Ostravské aglomerace. Je stabilní součástí sídelní struktury regionu, SO
ORP Frýdek Místek. Tvoří přirozený spádový obvod města Frýdku-Místku a to zejména
vlivem pohybu za prací, službami a vzděláním. Do značné míry se zde projevuje i blízkost
Ostravy a sousedství Havířova. V současné době mají Kaňovice 331 obyvatel.
Katastr vesnice je rozložen mezi obce Bruzovice a Václavovice. Nejvyšším bodem v Kaňovicích
je kříž u hlavní silnice z Frýdku-Místku do Šenova, jeho nadmořská výška činí 320 m n. m.
V obci je několik malých rybníčků. Největší vodní plochou je vodní nádrž v Datyňském lese na
potoce Dolní Datyňka v lokalitě Kamenec o rozloze 0,4 ha, která byla vybudována v roce 2007.
Podél jihovýchodní hranice obce se rozkládá osada Bruzovičky, součást obce Bruzovice.
Bruzovičky jsou jakoby „odříznuty“ od své mateřské obce. Obyvatelé Bruzoviček proto
fakticky sdílejí život s občany Kaňovic. Docházejí zde na zastávku autobusů, chodí do
pohostinství „U Magery“, nakupovali zde v dřívější prodejně smíšeného zboží, půjčují si knihy v
obecní knihovně v Kaňovicích, věřící navštěvují kaňovickou kapli. Příjezdové cesty k některým
domkům vedou přes Kaňovice, proto často dochází k záměnám územních názvů a faktickému
rozšíření obce.
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Obrázek 1: Ukázka rozptýlené sídelní struktury obce

Obrázek 2: Základní mapa obce Kaňovice
Zdroj: ČUZK

Dle frýdeckých zámeckých listin se počátek obce datuje k roku 1613 za Jana Bruntálského z
Vrbna. Založení obce bylo svěřeno úředníku Káňovi, podle něhož byla obec pojmenována.
Obec se díky své rozloze zaměřuje především na residenční funkci pro své obyvatele,
případně příměstskou rekreaci. Současné služby obce jsou umístěny především ve středu
obce, kde se nachází obecní úřad, hasičská zbrojnice, dětské hřiště, kaplička i zastávka
autobusu.
Z demografického hlediska je stav obyvatelstva v posledních letech stabilní s mírným nárůstem
v posledních letech (viz demografická situace).
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Obrázek 3: Dětské hřiště u obecního úřadu

Tabulka 1: Základní informace o obci
Název
Obec s rozšířenou působností
Stavební úřad
Matriční úřad

Kaňovice
Frýdek-Místek
Frýdek-Místek
Sedliště

Zdroj: ČSÚ
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A.2 Sociodemografická analýza
A.2.1

Demografická situace

Následující kapitola přibližuje změny ve vývoji počtu obyvatel a věkové struktury obce, které
významně ovlivňují zdejší socioekonomické prostředí.
V roce 2016 měla obec 299 obyvatel. Za posledních 5 let se počet obyvatel zvýšil o 32. Z
dlouhodobého pohledu daný trend odpovídá celému regionu populace Frýdecko-Místecká, kde
se mezi lety 2016-2019 zvýšila celková populace zhruba o 2,2 %. Obec dlouhodobě podporuje
růst počtu obyvatel a snaží se tak o rozšíření obce. Vše však s ohledem na život stávajících
obyvatel.
Tabulka 2: Vývoj v počtu obyvatel obce mezi lety 2016 – 2020 (stav k 31. 12.)
Počet
obyvatel
Kaňovice

2016

2017

2018

2019

2020

299

317

329

321

331

2016

2017

Zdroj: ČSÚ

370

340

310

280

250
2018

2019

2020

Obrázek 4: Graf počtu obyvatel v obci

Věková struktura obyvatel
Složení obyvatelstva podle věku patří k významným faktorům sociálně ekonomického vývoje
obce. Ve sledovaném období, převažuje dětská složka obyvatel nad seniorskou. Tato hodnota
je odlišná od okresních i krajských čísel, kde převyšuje podíl seniorů nad dětskou složkou
obyvatelstva. Hodnota indexu stáří za rok 2020 v obci dosáhla 81. Tedy na 81 seniorů
nad 65 let věku připadá 100 dětí ve věku do 15 let. Od roku je tato hodnota stabilní. Na tomto
výsledku se podílí na velikost obce rozsáhlá bytová výstavba od roku 2000. V této době zde
přišly mladé páry, které zde nyní zakládají rodiny.
Věková struktura obyvatel obce k 31. 12. 2020 představovala 19 % obyvatel
v předproduktivním věku (0 až 14 let), 66 % obyvatel v produktivním věku (15 až 64 let)
a 15 % obyvatel v poproduktivním věku (65 let a více). Průměrný věk dosahuje 41,1 let.
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Tabulka 3: Počet obyvatel dle věkových skupin (31. 12. daného roku)

2016

Počet
obyvatel
celkem
299

2017

317

2018

329

2019

321

2020

331

v tom ve věku (let)
0-14

15-64

49
58
63
56
63

65 a více

206
210
216
213
217

44
49
50
52
51

Zdroj: ČSÚ
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Obrázek 5: Index stáří obyvatel obce v letech 2016-2020

Na rozdíl od Kaňovic roste index stáří v celé populaci Frýdecko-Místecká, od roku 2011 totiž
v regionu odeznívá populační boom z předchozích let.
Pohyb obyvatel
Vývoj počtu obyvatel území ovlivňují dva pohyby, přirozený přírůstek a stěhování (migrace).
Ve sledovaném období 2016 až 2020 byl přirozený přírůstek kladný. Celkově se jednalo o
mírný nárůst +6 obyvatel.
Druhou složkou celkového přírůstku obyvatelstva je migrační přírůstek. Ten se skládá z počtu
přistěhovalých minus odstěhovaných obyvatel. Na rozdíl od přirozeného je obvykle více
rozkolísaný. Ve sledovaných letech byl v Kaňovicích kladný a činil +17 obyvatel. Vzhledem
k velikosti obce však intenzivnější nárůst nemusí být vždy účelný.
Tabulka 4: Pohyb obyvatelstva v letech 2016 – 2020
Rok
2016
2017
2018
2019
2020

Živě
narození

Zemřelí

1
4
4
1
5

Přistěhovalí

1
1
1
2
5

2
18
17
2
16

Vystěhovalí

12
3
8
9
6

Přírůstek (úbytek)
přirozený

3
4
-1
-

stěhováním

-10
15
9
-7
10

celkový

-10
18
12
-8
10

Zdroj: ČSÚ
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Díky těmto hodnotám roste dlouhodobě počet obyvatel. Zvyšující počet obyvatel má kladný vliv
na finanční příjmy obce a pomáhá s udržením základních služeb v obci. Růst již není tak
intenzivní, jako tomu bylo na začátku nového tisíciletí.

Vzdělanostní struktura obyvatel
Základní vzdělání (včetně neukončeného základního vzdělání a osob bez vzdělání) vykázalo při
sčítání v roce 2011, pouze 12 % obyvatel starších 15 let. Střední vzdělání bez maturity mělo v
roce 2011 v obci celkem 39 % obyvatel (respektive 31% s maturitou), vysokou školu mělo v
obci absolvovanou 13 % dospělé populace. Do dnešní doby se podíly vysokoškolsky vzdělaných
pravděpodobně zvýšily cca na 20%. Vzdělanostní struktura a jednotlivé podíly jsou však pro
obec velikosti Kaňovic méně podstatné a srovnání s ostatními celky může být zavádějící.
Tabulka 5: Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání
Celkem
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let

z toho podle
stupně vzdělání

bez vzdělání
základní včetně
neukončeného
střední vč. vyučení (bez
maturity)
úplné střední (s maturitou)
nástavbové studium
vyšší odborné vzdělání
vysokoškolské

244
3
30
97
76
1
1
32

Zdroj: Sčítání lidí domů a bytů
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A.2.2

Ekonomická analýza

Z hlediska trhu práce je důležité zmínit, že od roku 2016 se situace na trhu práce v Kaňovicích
mění a dochází ke snižování podílu nezaměstnaných osob. Trend však kopíruje
celorepublikové trendy a i vzhledem k velikosti obce a malému počtu podniků v obci nelze tak
konstatovat vyšší ekonomickou aktivitu obce. Aktuální data za rok 2020 vykázaly vyšší míru
nezaměstnanosti z důvodu pandemie koronaviru.
Tabulka 6: Vývoj podílu nezaměstnanosti a počtu uchazečů o zaměstnání (k 31. 12.)
Rok k 31. 12.

2016

2017

2018

2019

2020

Podíl nezaměstnaných osob (%)

5,1

5,3

2,4

2,8

4,7

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (15 - 64 let)

206

210

216

213

217

Zdroj: ČSÚ

Ekonomické subjekty
Největší firmou je Pila Kaňovice, která se však nachází v katastru sousední obce Bruzovice.
Působí zde několik živnostníků, kteří pracují sami či s rodinnými příslušníky.
Kaňovice nejsou obcí s průmyslovou výrobou. Aktuálně se v širším území obce nenachází mimo
areál pily žádná výrobna. Průmyslový areál nedaleko obecního úřadu je využíván k chovu myší
(potrava pro chov hadů). Postupně se zde rozvijí podnikatelská činnost. Aktuálně jej vlastní
firma CTBC investment, s.r.o.
V obci se nachází množství malých a drobných podnikatelů. A obec se tak ve srovnání s okolím
vyznačuje vysokou mírou podnikatelské aktivity (Míra podnikatelské aktivity vyjadřuje počet
podnikatelů – fyzických osob na 1000 obyvatel, čím je míra podnikatelské aktivity v obci vyšší,
tím lze obec považovat za hospodářsky silnější.) Při srovnání s ostatními obcemi v SO ORP
Frýdek Místek byla v roce 2019 byla míra podnikatelské aktivity nejvyšší právě v Kaňovicích.
Dále následovala Morávka a Lhotka. Celková míra podnikatelské aktivity v obci činila 236,8.
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V obci bylo v roce 2020 evidováno 65 podniků se zjištěnou aktivitou, z toho 84 % tvořily fyzické
osoby (spolu se zemědělskými podnikateli). Silné podnikatelské zázemí je pro obec důležité
zvláště z ekonomického hlediska a s tím spojeného příjmu z rozpočtového určení daní.
Tabulka 7: Podnikatelské subjekty podle právní formy (31. 12. 2020)
Podniky se zjištěnou
aktivitou
Celkem
Fyzické osoby

65
55

Fyzické osoby podnikající

50

Zemědělští podnikatelé

5
10
8
0

Právnické osoby
Obchodní společnosti
akciové společnosti
Zdroj: ČSÚ

Jak již bylo zmíněno, žádný velký zaměstnavatel se v obci nenachází. Poslední dostupná data
ohledně rozdělení subjektů dle počtu zaměstnanců pochází z roku 2013, kde rozdělení
odpovídalo následující tabulce:
Tabulka 8: Podnikatelské subjekty podle počtu zaměstnanců
Subjekty
Neuvedeno
Počet subjektů bez zaměstnanců
Počet subjektů s 1-9 zaměstnanci - mikro podniky
Počet subjektů s 10-49 zaměstnanci - malé podniky

Počet subjektů
26
37
10
1

Zdroj: ČSÚ

Pro případný rozvoj průmyslu jsou územním plánem definovány dvě stávající plochy výroby
a skladování vymezené u jižní hranice obce s Bruzovicemi.
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A.3 Bytový fond
Kaňovice se budou rozvíjet jako venkovské sídlo s preferovanou funkcí bydlení. Kromě přírůstku
vlastních obyvatel se dá předpokládat, že obec bude také sloužit jako klidná obytná zóna pro
blízká města ostravské aglomerace. Území je ovlivněné rozvojovou dynamikou krajského města
Ostravy a mnohostranným působením husté sítě vedlejších center a urbanizovaného osídlení.
V Kaňovicích nalezneme rozptýlenou extenzivní zástavbu. Pro novou zástavbu je tak ideální
využít volná místa - proluky - uvnitř zastavěného území a plochy na zastavěné území těsně
navazující. Rozvoj bydlení je územním plánem obce navržen i u hranic s Václavovicemi
v návaznosti na zástavbu této obce. Územní rozvoj je postaven na předpokladu, že dojde
k růstu počtu obyvatel na cca 400 trvale bydlících.
Celkem je na území obce Kaňovice vymezeno 23 zastavěných území. Největších z nich
zahrnuje souvislou zástavbu obce podél silnice III/4734. Největší podíl zastavitelných ploch
připadá na bydlení. Z vyhodnocení naplněnosti zastavitelných ploch pro bydlení vyplývá, že
v současnosti (rok 2020) je využito cca 21 % vymezených zastavitelných ploch pro bydlení.
Ze zjištěných informací vyplývá, že po odpočtu již využitých zastavitelných ploch stále vykazuje
obec cca 10,63 ha volných, do budoucna využitelných zastavitelných ploch. Při
předpokladu orientační výměry pozemku pro rodinný dům cca 2 000 m2 se jedná o umístění
cca 53 rodinných domů.
Podle údajů příslušného stavebního úřadu bylo mezi lety 2016-2020 vydáno cca 14
souhlasů či rozhodnutí na stavbu rodinného domu, z toho 5 záměrů je realizováno
v zastavěném území. V průměru se jedná o přírůstek cca 2 byty za rok. Tato intenzita je
srovnatelná s okolními obcemi.
Tabulka 9: Počet dokončených bytů v obci
Byty
celkem

Rok
2016

2

2017

1

2018

2

2019

1

2020

4

Zdroj: ČSÚ

Dle Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 bylo v obci 106 domů, všechny v rodinných domech
mimo obecní úřad. Celkový počet bytů byl 129 bytů, z tohoto počtu bylo 118 bytů obydlených
a 11 neobydlených.
Tabulka 10: Domovní fond (SLBD 2011)
Celkový počet domů

Rodinné domy

Bytové domy

Ostatní budovy

106

105

-

1

Zdroj: SLBD 2011, ČSÚ, domovní fond

Tabulka 11: Počet bytů v obci a jejich obydlenost (SLDB 2011)
Celkový
počet bytů

Počet
obydlených
bytů

129

118

Neobydlené byty
Počet
neobydlených
bytů
11

Slouží k
rekreaci

Nezpůsobilé k
bydlení

1

1

Zdroj: SLDB 2011, ČSÚ → vlastní výběr → SLDB 2011 → počet bytů – obydlenost domu
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Z hodnocení procentuální naplněnosti rozvojových ploch v obci z územního plánu vyplývá, že
existuje dostatečná nabídka rozvojových ploch pro nové zájemce o bydlení. Nové
plochy vymezené k zastavění mimo současný územní plán obec neplánuje.
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A.4 Dopravní a technická infrastruktura
A.4.1

Dopravní obslužnost

Obec Kaňovice je zapojena do integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje
KODIS. V obci je napojena pouze na autobusovou veřejnou dopravu. Ze zastávky pohostinství
„U Magery“ je dobré autobusové spojení linkou ČSAD ve směru Havířov – Frýdek-Místek. Obcí
projíždí linka Městské hromadné dopravy (MHD) Ostrava č. 387 směr Ostrava a zastávka linky
383.
Linka 383 spojující obec s Havířovem pak obsluhuje zbývající část obce podél komunikace III
třídy. Občanům jsou k dispozici zastávky Obecní úřad a Točna. V územním plánu jsou navrženy
autobusové zastávky „Kaňovice, u lesa“ na silnici II/473 u hranic obce s Václavovicemi
a „Kaňovice, kaple“ západně od Obecního úřadu.
Občané si kvalitu veřejné dopravy vesměs chválí, část z nich by přidala více spojů. Veřejná
doprava je v obci důležitá, vzhledem k stylu života většiny obyvatel však občany málo využitá
(autobusovou dopravu do zaměstnání využívá cca 15 % občanů). Z tohoto důvodu obec
nepředpokládá mimo výše uvedené zastávky rozvoj veřejné dopravy.

A.4.2

Dopravní infrastruktura

Jihozápadní částí obce vede poměrně krátká rušná silniční komunikace spojující Frýdek-Místek
s městem Šenovem a dále s Havířovem a Ostravou. Aktuálně je v územním plánu navržena
přeložka této silnice u hranic s Václavovicemi a úprava směrového oblouku u hranic
s Bruzovicemi.
Z hlavní silniční komunikace u pohostinství „U Magery“ vychází místní komunikace, která je
„páteří“ obce. Směřuje na severovýchod do Horních Bludovic. Touto místní komunikací projíždí
linka MHD č. 383 směr Ostrava –Kaňovice se zastávkou na Kaňovickém kopci.
Územní plán Kaňovice vymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro
které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Jedná se o následující veřejně
prospěšně stavby dopravní infrastruktury:
VD1 – přeložka a úpravy silnice II/473 (záměr ale prochází zastavěným územím)
VD2 – stezka pro pěší a cyklisty podél silnice II/473
VD3 – stezka pro pěší a cyklisty včetně lávky na Zádolí
VD4 – stezka pro pěší a cyklisty v lese Ujmiska
VD5 – místní komunikace u Obecního úřadu
VD6 – místní komunikace a parkoviště u kaple sv. Hedviky
VD7 – účelová komunikace k čistírně odpadních vod

V rámci dotazníkového šetření v obci byli občané tázáni, jak jsou spokojeni s údržbou chodníků
a komunikací. 92 % obyvatel uvedlo, že jsou s údržbou spokojeni, což je velmi dobrý výsledek.
Zároveň u otevřené otázky „Co se vám na životě v obci nelíbí?“ velká část respondentů uvedla,
že hustota dopravy v obci a s tím spojená bezpečnost.
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A.4.3

Technická infrastruktura1

Vodovod – Je řešeno z Ostravského oblastního vodovodu přes vodovodní sítě Sedlišť a Horních
Bludovic, zástavba v severovýchodním výběžku obce je zásobována z vodovodní sítě Havířova.
Současný systém zůstane zachován. Rozvoj se dá očekávat pouze v souladu s rozšiřující se
zástavbou.
Kanalizace a čistírna odpadních vod – Z hlediska čištění odpadních vod má území velké
rezervy. V obci není kanalizační síť kompletně napojena na čistírny odpadních vod. Likvidace
splaškových vod je z větší části řešena individuálně pomocí žump s vyvážením odpadu či
domovních ČOV.
Dle územního plánu je navržen systém kombinované gravitační splaškové kanalizace s jedním
výtlačným úsekem ve východní části obce a se dvěma čistírnami odpadních vod situovaných u
potoků Venclůvka a Kostelík. Stávající splašková kanalizace v západní části obce bude
přepojena na tyto rozvody. Zástavbu v severovýchodním výběžku obce je navrženo
odkanalizovat splaškovou kanalizací Havířova.
Realizace nových kanalizačních řádů mimo tyto lokality z technického hlediska není možná
a obec podporuje realizace domovních čistíren nebo jiných způsobů čištění např. vícekomorové
septiky.
Plynofikace – Hlavním zásobovacím plynovodním vedením zůstane plynovod vedoucí
z regulační stanice v Sedlištích, na který jsou napojeny plynovody zásobující většinu souvisle
zastavěného území Kaňovic. Zástavba podél místních komunikací na hranicích s obcemi
Václavovice a Havířov je zásobována z plynovodních sítí těchto obcí. Současný systém zůstane
zachován. Rozvoj se dá očekávat pouze v souladu s rozšiřující se zástavbou.
Zásobování elektrickou energií – Stávající nadzemní vedení VVN 110 kV - linka č. 611/612
se nemění. Hlavním zásobovacím vedením el. energie je vedení vysokého napětí 22 kV, linka
VN č. 201 vycházející z rozvodny Lískovec. Aktuálně je síť vedena systémem pěti distribučních
trafostanic. Případné změny se v budoucnu čekávají pouze v návaznosti na rozvoj zástavby.
Veřejné osvětlení – v obci je funkční veřejné osvětlení. Územní plán předpokládá jeho
doplnění v rozvojových plochách včetně potřebné rekonstrukce stávající soustavy.
Veřejně prospěšné stavby technické infrastruktury stanovené v územním plánu:






VT1 – splašková kanalizace, výtlační kanalizace, čerpací stanice odpadních vod a čistírna
odpadních vod ve východní části obce
VT2 – splašková kanalizace a čistírna odpadních vod v západní části obce
VT3 – dešťová kanalizace v zastavitelné ploše Z11
VT4 – dešťová kanalizace v zastavitelné ploše Z14
VT5 – plynovod STL u Obecního úřadu

V rámci dotazníkového šetření v obci byli občané tázáni, jak jsou spokojeni s technickou
infrastrukturou v obci. Většina (85 %) obyvatel uvedlo, že jsou s technickou infrastrukturou
spokojeni. Části občanů chybí dokončená kanalizace.

1

Zdroj: Územní plán obce.
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A.4.4

Odpadové hospodářství

V oblasti nakládání s odpady bude zachován dosavadní systém, kdy je veškerý odpad – tedy
komunální odpad, nebezpečný odpad i stavební suť – odvážen a likvidován mimo území obce.
Vlastní svozový systém či separace by nebyla pro obec ekonomicky rentabilní.
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A.5 Občanská vybavenost
Vzhledem k malému počtu obyvatel spadá obec Kaňovice pod matriční úřad, poštovní úřad
a ordinaci praktického lékaře v Sedlištích. Z důvodu malého počtu dětí byla v roce 1975 v obci
zrušená základní škola a následně v roce 1985 byla zrušená i mateřská škola. Předškolní
a školou povinné děti z naší vesnice dojíždějí většinou do Jubilejní Masarykovy základní školy
v Sedlištích, v menším počtu navštěvují školy ve Václavovicích či v Šenově.
I přes svou velikost se v obci nacházejí dvě restaurační zařízení. Pohostinství „U Magery“
a hospoda Sněmovna. Ve vesnici v současnosti není prodejna potravin. Obec nemá vlastní
hřbitov. Občané jsou pohřbívání na blízkých hřbitovech, nejvíce v Bruzovicích.
S občanskou vybaveností jsou občasné spokojeni. I přesto byly v dotazníkovém šetření
zmiňovány tyto nápady na rozšíření:
obchod
sportovní vyžití pro děti
více odpočinkových míst (lavičky)
lepší připojení k internetu

A.5.1

Sportovní a kulturní vyžití, volný čas

V obci se nachází dětské hřiště u obecního úřadu s nabídkou plochy pro trávení volného
času obyvatel obce. V areálu se nachází přístřešek.

Obrázek 6: Sportovní a společenský areál u obecního úřadu
V obci funguje Obecní knihovna Kaňovice, Knihovna se nachází budově Obecního úřadu.
I přes výše zmíněné lze konstatovat, že je v obci dostatečná dostupnost zařízení občanské
vybavenosti dle standardů dostupnosti podobně velkých obcí. K tomuto faktu nahrává
především fakt blízké vzdálenosti aglomerace v zázemí obce.
Dle výsledků z realizovaného šetření je s možnostmi aktivit v místních spolcích spokojeno 87 %
respondentů, se sportovním vyžitím pak 80 % respondentů a s dětskými hřišti pak 82 %
respondentů.
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A.5.2

Památky a historické dědictví

Na území obce se nachází několik architektonicky a historicky cenných staveb. Rozvoj obce je
navržen tak, aby neznehodnotil typický vzhled krajiny v Podbeskydské pahorkatině.
Architektonicky cenné budovy a lokality










A.5.3

kaple sv. Hedviky z roku 1868, p.č. 24 st.
pomník obětem I. a II. světové války v parčíku u Obecního úřadu, p.č. 228/5
zděná kaplička na Závrší, p.č. 467/4
zděná kaplička z roku 1893 u silnice II/473, p.č. 62 st.
kovový kříž u lesa, p.č. 419/1
kamenný kříž z roku 1933 u silnice II/473, p.č.45/21
kamenný kříž z roku 1924 na Zádolí, p.č. 176/1
dřevěný kříž naproti Obecního úřadu, p.č. 264/2
roubená dřevěnice, p.č. 52

Bezpečnost

V Kaňovicích byla dle serveru policie ČR (kriminalita.policie.cz) zaznamenáno za rok 2020 13
přestupků a jedna krádež.
Další zdroj dat mapující bezpečnost je mapa kriminality, respektive index kriminality2.
V obvodním oddělení Nošovice (místně příslušné obvodní oddělení) byl tento index 97 (rok
2019), což je v celorepublikovém srovnání nižší hodnota. V roce 2019 bylo v celém obvodním
oddělení spácháno 141 zjištěných trestných činů, z toho bylo objasněno 77, což odpovídá
přibližně 55 % objasnění.
Údaje
Zjištěno trestných činů

Obvodní oddělení
Nošovice
141

Objasněno trestných činů

77

% objasnění trestných činů

55

Index kriminality

97,4

Zdroj: www.mapakriminality.cz

Z hlediska dopravní bezpečnosti byly v roce 2020 zaznamenány jen dvě dopravní nehody (obě
na silnici II/473). Obě nehody byly zaznamenány jako srážka se zvěří.
Obecně lze konstatovat, že obec nepatří k obcím s příliš velkým bezpečnostním rizikem
kriminality. Situace koresponduje s celkově nízkou úrovní kriminality v obci a okolí, procento
objasnění trestných činů dosahuje obdobných čísel i v okolních obvodních oddělení.

2

Index kriminality přepočítává počet trestných činů na deset tisíc obyvatel daného celku.
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A.6 Životní prostředí a cestovní ruch
Z hlediska životního prostředí se v obci nenachází žádné lokality zvláště chráněné. I přesto se
v obci nacházejí biotopově hodnotná údolí vodních toků a hodnotné segmenty lesa především
v severní části území obce (dubohabřiny, acidofilní bučiny).
Dle územního plánu je navržen průběh územního systému ekologické stability - ÚSES, včetně
založení jeho chybějících částí. Územní systém ekologické stability vymezený v území Kaňovic
je již nyní z velké části funkční. Tvoří ho lesní pozemky, trvalé travní porosty s náletovou zelení
a vodní toky a plochy. V nefunkčních - chybějících částech dnes využívaných jako orná půda
nebo obdělávané trvalé travní porosty je navrženo zalesnění.
Obcí je podporováno extenzivní využívání zemědělské půdy a rozšiřování trvalých travních
porostů na úkor orné půdy – především na prudších svazích a ve svahových depresích. Cílem
je posílit ekologickou stabilitu krajiny a udržet produkční schopnost orné půdy.
V krajině je zachována možnost realizace vodohospodářských a protierozních opatření a staveb,
staveb pro ochranu přírody a krajiny, staveb nezbytných pro hospodaření v lesích a na
zemědělské půdě. Ohrožení erozí je v obci zanedbatelné, i přesto je zde stanoven jeden kritický
bod. Kolem vodních toků je navrženo ponechat nezastavěné pásy min. 6 m od břehových hran
pro zajištění průchodnosti území, vývinu břehových doprovodných porostů, údržby koryt apod.
Vodní toky není dle současného řešení přípustné zatrubňovat.
V důsledku malé vzdálenosti od průmyslového a silně urbanizovaného území zde byly
v nedávné minulosti překročeny více než dva imisní limity pro ochranu zdraví lidí.
Tabulka 12: Druhy pozemků (ha)
31. 12. 2020

Celková výměra
Orná půda

259,4
153,2
11,9

Zahrada
Trvalý travní porost
Nezemědělská půda

55,3
24,8
106,2

Zemědělská půda

Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

87,3
2,2
5,2
11,5

Zdroj: ČSÚ

Mezi roky 2009 a 2019 nebyl zaznamenaný výrazný úbytek zemědělské půdy a nedochází ani
k záborům půdního fondu v neposlední řadě v posledním desetiletí neklesá ani lesnatost obce.

Rybník „Kamenec“
Rybník je pojmenován byl podle kopce, pod nímž se nachází, „Kamenec“. Malá vodní nádrž
o rozloze pojme 2,9 tisíc m3 vody a průměrná hloubka činí 1,3 metru. Nádrž vytváří podmínky
pro život rostlin a živočichů mělkých stojatých vod a přispívá ke hydroakumulační schopnosti
krajiny. Rybník, který přirozeně zapadá do svého okolí a zaujme svým vzhledem, je častým
cílem turistů.
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Obrázek 7: Rybník Kamenec

Obec Kaňovice není turistickým centrem. Z toho vyplývá i nízké turistické a rekreační zatížení
území ale i nízká turistická atraktivita. Většina nezastavěného území je navrhnuta pouze jako
plocha příměstské rekreace. Z tohoto pohledu zatím slouží poměrně hustá síť lesních stezek.
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A.7 Správa obce
A.7.1

Úřad obce

Obec Kaňovice je územně samosprávným celkem s právní subjektivitou, obec je spravována
zastupitelstvem, které je sedmičlenné. Základním urbanistickým dokumentem pro řešení
územního rozvoje obce je Územní plán Kaňovice.
Obec nemá žádné příspěvková organizace. V obci jsou zastupitelstvem zřízeny (dle zákona) dva
výbory, a to finanční a kontrolní výbor (oba čítají tři členy včetně předsedy). Je zde také zřízena
komise kulturní a sociální.
Starosta: Mgr. Adam Supík
Místostarosta: Daniel Kusák

A.7.2

Hospodaření obce

Základním plánem pro hospodaření obce je rozpočet, který je každoročně schvalován
zastupitelstvem obce a který odráží základní priority rozvoje obce. Daňové příjmy obce
v absolutní výši od roku 2016 postupně rostou. Pozitivní vývoj je dán především pozitivním
vývojem ekonomiky České republiky, který zvýšil příjmy ze sdílených daní. Vzhledem ke své
velikosti není rozpočet zvláště pro větší investice dostatečný. Pro realizace většiny projektů tak
obec musí spoléhat na dotace, popřípadě úvěry.
Tabulka 13: Hospodaření obce
Hospodaření/rok

2016
3 077,57

Daňové příjmy

2017
3 411,75

2018
3 779,62
642,45

2019

2020

7 258,09

3 914,74

3 063,67

1 672,55

Přijaté dotace

716,96

2 285,30

Celkem příjmy

4 088,27

6 046,86

4 767,19

7 717,97

5 951,85

Běžné výdaje

1 775,38

2 032,05

2 611,26

2 561,50

2 295,64

Kapitálové výdaje

3 996,40

2 951,80

4 310,71

892,8

461,36

5 771,79

4 983,86

6 921,97

3 454,37

3 157,03

-1 683,51

+1 063,00

-2 154,78

+4 263,60

+2 794,82

Celkem výdaje
Saldo
Zdroj: Monitor státní pokladny

A.7.3

Vnější vztahy a vazba obce

Obce Kaňovice je členem těchto subjektů:


Region Slezská Brána



MAS Slezská Brána

Ke komunikaci sobce slouží především webové stránky obce a následně čtvrtletně vydávaný
zpravodaj obce.
Dle výsledků z realizovaného šetření je s komunikací vedení obce spokojena větší polovina
obyvatel. Jako nejdůležitější zdroj informací občané zvolili obecní zpravodaj.
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A.8 Dotazníkové šetření v obci Kaňovice
V obci Kaňovice proběhlo v červenci 2021 dotazníkové šetření mezi obyvateli obce, jehož
výsledky jsou použity při tvorbě strategie rozvoje obce. Cílem bylo zjistit, jak jsou místní
s životem v obci spokojeni, co je trápí nebo co doporučují přednostně řešit. Výsledek šetření
je pozitivní, i když k některým oblastem života měli respondenti negativní připomínky.
Šetření bylo doplněno o aktuální otázky rozvoje obce. Struktura respondentů odpovídala věkové
struktuře obyvatel obce, celkem se podařilo získat 53 vyplněných formulářů (přibližně 40 %
obyvatel obce starších 18 let).
S obcí jako místem pro život je spokojeno 98 % respondentů, s mezilidskými vztahy v obci
je spokojeno 82 % respondentů. Oba dva výsledky z této otázky jsou velmi pozitivní směrem
k životu v obci a jeho dalšímu rozvoji.
Otázka 1: Pokud dojíždíte do zaměstnání/do školy mimo obec, uveďte kam.
TOP dvě destinace
1. Ostrava (40 % odpovědí na danou otázku)
2. Frýdek-Místek (12 %)

Pro cestu do zaměstnání občané nejvíce využívají osobní automobil. Přes 15 % obyvatel však
stále využívá autobusové spoje. Dotazník tak potvrdil důležitost veřejné dopravy pro naši obec.

Otázka: Jak jste spokojen/a s životem v obci z následujícího pohledu?
MÍSTO PRO ŽIVOT (%)

MEZILIDSKÉ VZTAHY V OBCI (%)

MÍSTO PRO ŽIVOT (%)
82

MEZILIDSKÉ
VZTAHY V OBCI (%)
14

MÍSTO PRO ŽIVOT (%)
98

4

MÍSTO PRO ŽIVOT (%)
MEZILIDSKÉ
VZTAHY V OBCI (%)
Spokojen(a)

MÍSTO PRO ŽIVOT (%)
Spokojen(a)

Nespokojen(a)

Nespokojen(a)

MÍSTO PRO ŽIVOT (%)
Otázka: Co se Vám na životě v Kaňovicích LÍBÍ/NELÍBÍ?
LÍBÍ (3 top odpovědi)
MÍSTO PRO ŽIVOT (%)
 Klid v obci - samota
 Příroda a krajina
MÍSTO PRO ŽIVOT (%)
 Dostupnost obce – blízko města
MÍSTO PRO ŽIVOT (%)

Nedokážu posoudit

!

MEZILIDSKÉ
VZTAHY V OBCI (%)
NELÍBÍ
(3 top odpovědi)
Nedostatek autobusových spojů

!

Nedostatek služeb (obchod, sportoviště)

!

Doprava
(absence infrastruktury
MEZILIDSKÉ
VZTAHY V aOBCI (%)
bezpečnost kolem silnice)

Zhodnocení:
MÍSTO PRO ŽIVOT (%)
MEZILIDSKÉ VZTAHY V OBCI (%)
MÍSTO PRO ŽIVOT (%)
MÍSTO PRO ŽIVOT (%)
MEZILIDSKÉ VZTAHY V OBCI (%)
MÍSTO PRO ŽIVOT (%)
1.3 Verze pro připomínkování
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Respondenti pozitivně hodnotí klid a vesnický charakter obce. Lidé by rádi rozšířili autobusové
spojení a v Kaňovicích by uvítali více aktivit, kterými mohou trávit volný čas. Samostatnou
otázkou je doprava a především bezpečnost.
Otázka: Vyjádřete svou úroveň spokojenosti s následujícími tématy.

Údržba chodníků a komunikací
Technická infrastruktura v obci

27

Možnosti trávení volného času

28

Dětská hřiště
Možnosti aktivit v místních spolcích
Nabídka kulturně společenských akcí

41

40

10 3

60
38
44

19
15

Velmi spokojen(a)

Spíše spokojen(a)

Velmi nespokojen(a)

Nedokážu posoudit

19
35

35

13
62

7

6

15
3

18

33
7

16

Spíše nespokojen(a)

Zhodnocení:
V rámci hodnocení jsou respondenti spokojeni s naprostou většinou témat. Velmi pozitivní je,
že jsou respondenti spokojeni technickou infrastrukturou, s dětským hřištěm a nabídkou
kulturních a společenských akcí. Oblastmi, kde je i přes dobré hodnocení možné dle
respondentů vidět možnosti ke zlepšování možností trávení volného času a aktivit v místních
spolcích.
Otázka: Jaké byste chtěli Kaňovice za 5 let?
Nejčastější odpovědí bylo, že by byli obyvatelé rádi, aby se zachoval nadále klid v obci, aby
vývoj a rozvoj obce zůstal stejný. Občané si z pohledu investic přejí především chodníky
a kanalizaci. Dále si obyvatelé přejí, aby se obec i nadále udržela jako klidná vesnická lokalita
bez zvýšené bytové výstavby.
Další odpovědi respondentů jsou předány vedení obce a budou využity při stanovení vize obce.







Více dětských hřišť, více aktivit pro obec
Ideálně s chodníkem, to by byl opravdu náš sen, aby se dalo hezky dostat pěšky
i do Sedliště a člověk se nemusel bát, že ho smete otrlý řidič v suv
Nedovolila bych další stavění baráčků, ráda bych tam udržovala klid a více přírody než
domů.
Víceméně pořád stejné, jen bychom chtěli docílit toho, aby vesnice zůstala vesnice. Aby
tady neničili klid a pohodu lidé, kteří vesnický život žít nechtějí. Aby se dodržoval klid
v neděli a o svátcích a taky noční klid, který má platit všude - bez vyjímky.
Proaktivní obec s jasnou vizí a tahem na branku vstříc moderní digitální společnosti
s respektem ke krajině.

1.3 Verze pro připomínkování
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Otázka: Za přínosnou investici bych považoval?
Občané by v obci nejvíce investovali do
výstavby
chodníků
podél
páteřní
komunikace obce. Kulturní a společenské
investice, byly v tomto srovnání hodnoceny
spíše jako zbytné.

45

2
6

Mezi odpovědí jiné občané zmiňovali
především kanalizaci a vybudování ledové
plochy u obecního úřadu.

14
30

Výstavba chodníků

Jiné

Doplnění dětského hřiště posilovacími prvky

Rozšíření areálu o další kryté posezení

Přístavba sálu k budově Obecního úřadu

Otázka: Odkud čerpáte informace o dění v obci

nejčastěji?
Nejčastěji obyvatelé města čerpají informace ze zpravodaje obce, na druhém místě pak
z webových stránek obce. Při hodnocení komunikace dávali nejčastěji občané průměrnou
známku.

%, možnost více odpovědí
Zpravodaj obce

77

Webové stránky obce

49

Facebookový profil obce

24

Úřední deska obce

23

Vývěsky na zastávkách

17

Jiné (od spoluobčanů)

4
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Otázka: Víte, že je vaše obec součástí Dobrovolného svazku obcí Region Slezská
Brána?

34 %
Ano a znám i jeho
projekty.
1.3 Verze pro připomínkování

58 %
Ano,
ale činnost neznám

8%
Ne
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Otázka: Struktura respondentů (%)
Poznámka zpracovatele:
respondentem byly ve více případech ženy, které však odpovědi kolikrát vyplňovaly za
rodinu (v případě, kdy jí tvoří).

pohlaví



muž

43

žena

57

věk

18-35

27

36-50

34

51-64
65 a více let

19
12

žijí v domácnosti dítě/děti mladší 18 let
nežijí v domácnosti dítě/děti mladší 18 let

Otázka: Připomínky, komentáře občanů (vybrané; text
respondentů, zbylé odpovědi byly předány vedení obce).



61
39

ponechán

dle

znění

Velké poděkování panu starostovi a všem na úřadě! Děláte pro naší obec maximum a
rozhodně to jde poznat!



Jsme neustále informováni, že je o nedělích a svátcích omezit hluk. Ale moc to nefunguje
a navíc se k tomu přidává hluk z hospod a navazuje to i rušením nočního klidu. Obci by
to nemělo být přece jedno.



Chtěl bych podotknout znovu nebezpečnost silnice 473, kde nikdo nejezdí 50 kromě
traktoru, motorkáři během sezony z tohoto rovného úseku mají závodní okruh.



Děkuji, že se konečně obec po pár letech posouvá správným směrem. Tyto dotazníky
jsou perfektní



Chtěla bych dotace na domácí ČOV, dotace na dešťovou vodu



Prosím o častější vývoz kontejnerů na oblečení a obec by mohla zřídit vlastní sběrný
dvůr.



Přál bych si zkulturnit okolí kolem hospody U Magery a samotnou hospodu, včetně
autobusové zastávky.



Rád bych cyklostezku - chodník do Václavovic za nákupy, když tu není obchod a lékárna.

1.3 Verze pro připomínkování
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A.9 Východiska pro návrhovou část
Východiska pro návrhovou část jsou zpracována zejména na základě poznatků
z charakteristiky obce, šetření názorů obyvatel a výstupů z průběžných jednání a rozhovorů.
SWOT analýza pomůže přehledně identifikovat silné i slabé stránky obce, příležitosti rozvoje či
budoucí hrozby. Ze SWOT analýzy se tak vychází při stanovení návrhů opatření a dalšího
zaměření rozvojového plánu obce.
Silné stránky

Slabé stránky

Ekonomický rozvoj obce

Ekonomický rozvoj obce

+

Vysoký počet podnikatelů na 1 000
obyvatel

+

Přítomnost stabilních ekonomicky aktivních
subjektů v obci.

Obyvatelstvo
+
+

Stabilní růst počtu obyvatel v obci
v posledních letech.
Nízký index stáří – vysoký podíl mladých
obyvatel

-

Životní prostředí
-

Horší hodnota koeficientu ekologické
stability.

-

Překročeny více než dva imisní limity pro
ochranu zdraví lidí.

Správa obce, sociální a zdravotní oblast
-

Bezpečnost v obci (názory občanů
z dotazníkového šetření – spojeno
s dopravní situací v obci).

-

Malá občanská vybavenost v obci

Životní prostředí
+

Zahájené komplexní pozemkové úpravy

+

Biotopově hodnotná údolí vodních toků,
hodnotné segmenty lesa v severní části
území obce.

+

Většina území zatravněna, na zbytku
nevýznamné erozní ohrožení.

Správa obce, sociální a zdravotní oblast
+

Klidné místo pro život/bydlení.

+

Komunikace s občany, úsilí o otevřený
přístup obce.

+

Spokojenost místních občanů s životem
v obci.

+

Stabilní finanční situace obce.

+

Existence sboru dobrovolných hasičů.

Poptávka občanů po dětském hřišti.

Infrastruktura
-

Dopravní situace v obci (intenzita)

-

Nedostatečné autobusové spojení (dle
výsledků průzkumu).

-

Chybějící technická infrastruktura
(kanalizace).

-

Chybějící systém varování obyvatel.

Školství, vzdělávání a aktivity volného
času
-

Podíl na organizaci společenského života má
stále stejná skupina aktivních členů většiny
místních spolků.

-

chybějící sportoviště

Infrastruktura
+

Vyhovující veřejná doprava

+

Technická infrastruktura (vodovod, elektro,
plynofikace).

Školství, vzdělávání a aktivity volného
času
+

Aktivní spolky a organizace nabízející
širokou nabídku kulturních, sportovních
a společenských akcí.

Příležitosti

Hrozby

Ekonomický rozvoj

Ekonomický rozvoj

 Rozvoj drobného podnikání
 Využití dotačních příležitostí pro

financování rozvoje obce.
Obyvatelstvo
 Koordinovaný růst počtu obyvatel.

Životní prostředí

1.3 Verze pro připomínkování

o Snížení příjmů ze sdílených daní kvůli
zhoršení kondice české ekonomiky,
zhoršení financování obce.
Obyvatelstvo
o Celorepublikový trend stárnutí populace.
Životní prostředí
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 Rozšíření ploch trvalých porostů zeleně

v obci a krajině (obnova liniové zeleně,
alejí atd.).
 Systematická obnova a údržba zeleně.
 Vytvoření nových tras/stezek - prostupnost

obce, spojení do okolních obcí.
 Podpora využívání ekologických zdrojů

vytápění, energie, úspor vody.
Správa obce, sociální a zdravotní oblast
 Budování otevřeného úřadu.
 Participativní přístup k řízení a rozvoji

obce.
 Podpora zdravotní péče, rozšiřování péče

o seniory.
 Využití dotačních prostředků a spolupráce

s okolními obcemi.
 Spolupráce a členství obce v rozvojových

sdruženích.

o Legislativní změny týkající se nakládání
s odpady (omezení skládkování).
o Zvyšující se produkce odpadu.
o Ohrožení suchem, úbytek spodní vody
v krajině.
Správa obce
o Nárůst byrokracie a zvyšování
administrativní náročnosti veřejné správy.
Infrastruktura
o Zvyšující se nároky na technickou
infrastrukturu.
o Záměr komunikace II/473 prochází
zastavěným územím.
o Zvyšující se motorizace a tranzitní
doprava.
Školství, vzdělávání a aktivity volného
času
o Trávení volného času mimo obec.

Infrastruktura
 Zvyšování bezpečnosti dopravy (chodníky,

přechody atd.).
 Možnosti doplnění pěší a cyklistické

prostupnosti území.

1.3 Verze pro připomínkování
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B Strategická část
Návrhová část Strategie rozvoje obce Kaňovice vytyčuje základní směry budoucího vývoje obce
a umožňuje vedení obce komplexně identifikovat potenciál rozvoje obce ve střednědobém až
dlouhodobém období.
Obrázek 8: Struktura návrhové části

Vize

Aktivity

Opatření

Priority

Cíle

B.1 Vize
Co je vize? Vize určuje představu o budoucnosti obce, vyjadřuje, jak se bude obec rozvíjet
a měnit.

Kaňovice se budou rozvíjet jako venkovské sídlo s preferovanou
funkcí bydlení. Chce dosáhnout počtu 400 obyvatel, a sloužit jako
klidná příměstská zóna pro blízká města ostravské aglomerace.

1.3 Verze pro připomínkování
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B.2 Priority a cíle
Priority představují ucelené, tematicky orientované celky, které jsou konkrétněji rozpracovány
do nižších hierarchických úrovní.

1. Veřejná prostranství a technická infrastruktura
cíl: pečovat o veřejná prostranství, přírodu a krajinu a udržovat
a technickou i dopravní infrastrukturu v obci

2. Občanská vybavenost a život v obci
cíl: udržovat a zkvalitňovat občanskou vybavenost a místní
život (vzhledem k velikosti obce)

B.3 Opatření a rozvojové aktivity
Opatření konkretizují cíle a zpřesňují priority, ve kterých se bude obec rozvíjet. Aktivity
konkretizující opatření jsou specifikovány v tabulkové podobě s následující strukturou.
Název
aktivity/projektu
Název aktivity

Důležitost
Důležitost
aktivity:
- vysoká
- střední
- nízká

Termín
realizace
Předpokládané
datum realizace
(důležitá
provázanost na
rozpočet)

Odhad nákladů
na realizaci
(v tis. Kč)
Náklady dle
rozpočtového
výhledu/dle
projektu/nyní
nelze
určit/nestanoveno/
dle potřeby –
celkové náklady,
roční, průběžné u
opakujících se
aktivit

Zdroj
financování
Rozpočet obce
/dotace/
nestanoveno –
z čeho bude
daná aktivita
financována

Komentář: informace o stavu, vysvětlení aktivity, přínos a cokoliv důležitého k aktivitě.

1.3 Verze pro připomínkování
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Priorita 1 Veřejná prostranství a technická infrastruktura
Opatření 1.1 Technická infrastruktura
V rámci tohoto opatření bude řešena veškerá dostupná a plánovaná technická infrastruktura
v obci. Bezproblémové napojení domácností na technickou infrastrukturu patří k službám, které
obec poskytuje pro zajištění kvality života svých občanů. V oblasti odpadů a nakládání s nimi
je kromě udržení stávající nabídky služeb třeba zajistit jejich další vývoj, a to s ohledem na
stále nové technologie v oblasti odpadového hospodářství. Nadále je žádoucí posilovat motivaci
občanů ke třídění odpadů.
Rozvojové aktivity
Název aktivity/projektu

Důležitost

Termín realizace

Zdroj
financování

Likvidace odpadních vod

Vysoká

-

Rozpočet
obce/dotace

Průběžně

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o
o

dotace pro domovní ČOV,
pokračování v motivaci občanů k vyvážení jímek.

Údržba a rekonstrukce
veřejného osvětlení

Střední

Komentář:
o

postupná rekonstrukce a údržba veřejného osvětlení - LED osvětlení.

Opatření 1.2 Dopravní infrastruktura a obslužnost, vč. bezpečného pohybu
obyvatel
V rámci opatření budou realizovány aktivity, které povedou k budování či rekonstrukci místních
komunikací, chodníků, zajištění bezpečného pohybu obyvatel v obci a odpovídající obslužnosti
(optimalizace veřejné dopravy).
Rozvojové aktivity
Název aktivity/projektu

Důležitost

Termín realizace

Zdroj
financování

Realizace parkovacích míst

Střední

-

Rozpočet
obce/dotace

-

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o

parkoviště u kaple sv. Hedviky,

Dostavba chodníků

Vysoká

Komentář:
o
o
o

etapizace výstavby chodníků, nejprve budou řešeny hustě osídlené oblasti,
Výstavba bude řešena podle rozpočtových možností obce a dotačních možností
směrem na Václavovice bude chodník a osvětlení realizováno v rámci
rekonstrukce/narovnání hlavní cesty – přeložku II/473 bude realizovat kraj.
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Zvyšování bezpečnosti
dopravy

Vysoká

Průběžně

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o

dle možných řešení umístění dopravně - bezpečnostních prvků např.: dopravní zrcadlo u
hospody Sněmovna

Opatření 1.3 Péče o veřejná prostranství
V rámci opatření budou realizovány aktivity vedoucí k údržbě veřejných prostranství,
k rekonstrukci veřejných ploch, budov a rekonstrukci a obnově památek. Díky péči a výsadbě
zeleně v intravilánu obce navíc dojde k posílení biodiverzity a k celkovému zlepšení prostředí.
Rozvojové aktivity
Název aktivity/projektu

Důležitost

Termín realizace

Zdroj
financování

Pokračování v postupné
revitalizaci a výsadbě veřejné
zeleně

Střední

Průběžně

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o
o

o

údržba veřejné zeleně,
podpora výsadby a revitalizace zeleně, stromořadí, upravené okolí místních komunikací
i pěšin (nahrazení proschlých, špatně rostlých porostů, či porostů ohrožujících majetek
či zdraví občanů novou výsadbou),
v koordinaci s pozemkovými úpravami,

Vybavení pro údržbu
veřejných prostranství

Střední

Průběžně

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o

nákup a údržba techniky na údržbu zeleně, veřejných prostranství aj. prostor a objektů
v majetku obce.

Péče o vodní zdroje
v obci

Střední

Průběžně

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o pokračování v zajištění péče o vodní zdroje a toky,
Záměr hřbitova

Střední

Nestanoveno

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o

najít vhodné místo a postupně se zabývat projektem realizace obecního hřbitova.
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Priorita 2 Občanská vybavenost a život v obci
Opatření 2.1 Kultura a sport v obci
V rámci opatření budou realizovány aktivity poskytující širokou nabídku občanům k aktivnímu
trávení volného času a aktivity podporující činnosti zájmových seskupení. Aktivity v oblasti
infrastruktury bude obec doplňovat realizací aktivit na podporu a propagaci konaných kulturních
programů, akcí a společenských událostí. Dále budou v rámci opatření realizovány aktivity pro
vytvoření zázemí pro konání společenských a kulturních akcí.
Rozvojové aktivity
Název aktivity/projektu

Důležitost

Rozšíření okolí dětského
hřiště o další možnosti aktivit

Vysoká

Termín realizace

Zdroj
financování
Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o
o

Doplnění o workoutové prvky pro aktivní občany/ prvky venkovní posilovny i pro seniory,
doplnění o lavičky – podpoření místa setkávání
Vytvoření hřiště na petanqe

Rozšíření areálu o další kryté
posezení

Rozpočet
obce/dotace

Střední

Komentář:
o Možnosti rozšíření posezení o postavení stanu, který mají SDH
Zachování stávajících
kulturních
a sportovních aktivit
a rozšíření o nové

Střední

Průběžně

Rozpočet obce

Komentář:
o

podpora spolkové, klubové a zájmové činnosti atd. Pro seniory realizovat besedy, akce,
vzdělávací kurzy.

Přístavba sálu k budově
Obecního úřadu

Nízká

Rozpočet obce

Komentář:
o

Výhledově řešit potřebu přístavby sálu v souvislosti nejen s růstem počtu obyvatel
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Opatření 2.2 Rozvoj ploch pro bydlení v obci
V rámci opatření budou realizovány aktivity vedoucí k možnosti bydlení v obci, v komunikaci se
soukromými subjekty apod.
Rozvojové aktivity
Název aktivity/projektu

Důležitost

Termín realizace

Zdroj
financování

Podpora záměrů soukromých
subjektů s přípravou
individuální bytové výstavby
v obci dle územního plánu

Nízká

Průběžně

Nestanoveno

Komentář:
o nefinanční podpora, spolupráce, komunikace,
o bezúplatný převod inženýrských sítí a komunikací do správy obce,

Opatření 2.3 Zachování příznivého životního prostředí a ochrana hodnot okolní
krajiny
Ve vazbě na stanovené opatření se bude dlouhodobě podporovat zlepšování životního
prostředí v okolí obce, aktivity navyšující funkčnost krajiny, výsadby stromů (alejí,
extenzivních sadů apod. v intravilánu i extravilánu obce) a úklid krajiny. V kontextu
probíhajících klimatických změn je důležité podporovat projekty všech velikostí vedoucí
k zadržování vody v krajině a zmírňování následků sucha.
Rozvojové aktivity
Název aktivity/projektu

Důležitost

Termín realizace

Zdroj
financování

Komplexní pozemkové úpravy
v obci

Vysoká

2025

Státní
pozemkový úřad

Komentář:
o Do budoucna budou realizovány komplexní pozemkové úpravy na katastru obce
Výsadba zeleně v okolí obce

Střední

Průběžně

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o

obnova polních cest, mezí, alejí podél cest, výsadba kvalitních a odolných dřevin,

Pěší prostupnost krajinou

Střední

Průběžně

Rozpočet obce

Komentář:
o obnova polních cest, řešení majetkoprávních vztahů, postupná realizace stezek a cest
pro zvýšení prostupnosti území (krajiny),
o hledání a stanovení vycházkových okruhů a spojování obcí,
o stezka pro pěší a cyklisty podél silnice II/473,
o stezka pro pěší a cyklisty včetně lávky na Zádolí,
o stezka pro pěší a cyklisty v lese Ujmiska,
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B.4 Podpora realizace strategie rozvoje obce
Za koordinaci činností spojených se strategií rozvoje obce a za sledování a vyhodnocování
plnění a aktualizaci strategie je zodpovědný starosta a zastupitelstvo.
Průběžná aktualizace strategie se bude mimo jiné opírat o pravidelné každoroční
setkání zastupitelů obce, aktivních občanů a případně zástupců organizací a právnických osob,
které v obci působí a mají zájem se podílet na rozvoji obce. Toto setkání se uskuteční na podzim
v termínu předcházejícími přípravě rozpočtu na následující rok. V úvodu setkání starosta obce
zrekapituluje plnění strategie rozvoje obce v daném roce a navrhne hlavní změny a dle potřeby
navrhne úpravy aktivit návrhové části.
Návrh aktualizace je diskutován na jednání zastupitelstva a provázán s návrhem rozpočtu,
protože návrh aktualizace musí být projednán a schválen zastupitelstvem obce (obvykle spolu
se schvalováním rozpočtu).
Zhodnocení plnění strategie rozvoje obce obsahuje u jednotlivých aktivit následující
informace:


stav realizace: splněno / v realizaci dle plánu (využíváno zejména u víceletých aktivit)/
v realizaci (ale později / dříve oproti plánu) / nerealizováno,



skutečné náklady,



dle potřeby komentář ke stavu realizace – zejména zdůvodnění, proč aktivita nebyla
realizována dle plánu, dále i např. zkušenosti z realizace, které by mohly být využity.

Stav realizace lze vyjádřit zabarvením v tabulce s přehledem aktivit (např. zelená = splněno,
oranžová = v realizaci).
Aktualizace strategie rozvoje obce probíhá obvykle 1x ročně. Aktualizací se rozumí
zejména:


doplnění nových aktivit,



zpřesnění/úprava stávajících aktivit (včetně úprav komentářů k aktivitám),



odstranění aktivit, pokud jejich realizace již není relevantní.

Návrh aktualizace bude obsahovat přehled provedených změn. Na jeho základě bude vytvořena
a zveřejněna aktuální podoba strategie rozvoje obce (v ní mohou být provedené změny
zvýrazněny, např. podbarvením).
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Seznam použitých zkratek
Následující tabulka obsahuje základní zkratky, které jsou v tomto dokumentu používány.
Tabulka 14: Seznam zkratek
Zkratka
CZ-NACE
ČR
ČSÚ
ČOV
DSO
KES
MAS
ÚP
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Význam
Klasifikace ekonomických činností
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Územní plán
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