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Úvod

Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce, který je zakotven v platném
zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Na základě poznání
situace v obci, názorů a potřeb občanů, podnikatelů, zájmových organizací a dalších subjektů v obci
formuluje představy o budoucnosti obce spolu s činnostmi vedoucími k naplnění dohodnutých představ.

Tento dokument byl vytvářen v druhé polovině roku 2016, na období 2016 - 2026. Na jeho tvorbě se
podílela pracovní skupina a starosta obce.

Do zpracování programu rozvoje obce byla významně zapojena veřejnost. Obyvatelé obce v anonymním
dotazníkovém průzkumu vyjádřili své názory na různé oblasti života v obci. Z celkového počtu 158
vydaných dotazníků bylo vráceno 88, což je zhruba 56 % dotazníků, které byly pečlivě vyhodnoceny a
využity jako jeden z mnoha podkladů pro zpracování programu rozvoje obce.

Strategická vize dokumentu je zpracována na období 2016 - 2026.

Dokument Program rozvoje obce Svésedlice na období let 2016 - 2026 byl zpracován v rámci řešení
projektu "Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí"
(CZ.1.04/4.1.00/62.00008), jehož nositelem bylo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Projekt byl financován
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.
Představitelům obce byla poskytnuta metodická podpora jako pilotním obcím projektu, které byly
vybrány za účelem praktického ověření jednoho ze vzniklých produktů projektu - metodiky tvorby
programu rozvoje obce.

 

Forma zpracování

Zpracoval : Lubomír Konar, starosta obce

Kombinace komunitního a expertního přístupu.

Zpracováné dle platné metodiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR, zdroj www.obcepro.cz

 

PRO schválen dne 2.12.2016

http://www.obcepro.cz/
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A. ANALYTICKÁ ČÁST

A.1 Charakteristika obce

1. Území

 

Název obce: Svésedlice

Svésedlice je název katastrálního území o rozloze 303ha.

Statut: obec

Okres: Olomouc

Kraj: Olomoucký kraj

Obec s rozšířenou působností: Olomouc

Historická země: Morava

Počet katastrálních území: 1

Nadmořská výška: 277 m.n.m.

PSČ: 783 54

Adresa obecního úřadu: Obecní úřad Svésedlice, Svésedlice 58

Tel: 585 352 102

Email: obec@svesedlice.cz

ID datové schránky: 2uzaw5b
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2. Obyvatelstvo

Demografická situace
V obci Svésedlice žilo k 1. 1. 2016 celkem 201 obyvatel. V posledních letech populace obce mírně roste,
počet obyvatel v posledních deseti letech kolísá mezi 168 až 206 obyvateli. Maximální počet obyvatel je
zachycen v roce 1930, kdy na území obce žilo 315 obyvatel (Obr.1). Podle výsledků Sčítání lidu, domů a
bytů z roku 2011 si obec udržuje podíl 54 % ekonomicky aktivních obyvatel na celkovém počtu obyvatel v
obci.  Na  základě  dosavadního  demografického  vývoje  a  podílu  zastoupení  jednotlivých  složek
obyvatelstva lze očekávat, že počet obyvatel v obci Svésedlice bude spíš stagnovat, případně mírně
vzrůstat. Jedná se však o pohyb obyvatel přirozenou měrou. Aktivní bilance stěhování obyvatelstva může
tento vývoj akcelerovat ve prospěch většího přírůstku obyvatelstva.

Obr.1: Vývoj počtu obyvatel obce Svésedlice v letech 1910 - 2013

Struktura obyvatelstva

Struktura obyvatelstva podle pohlaví je v obci mírně nevyvážená. V obci převažují muži, a to v poměrném
počtu 74 mužů a 59 žen (ke dni 31. 12. 2014, věková kategorie 15 – 64). K zhodnocení věkové struktury
obyvatel byl použit tzv. index stáří (poměr počtu obyvatel nad 65 let k obyvatelstvu skupiny 0-14 let). V
obci dochází k mládnutí populace, v roce 2013 dosáhl index stáří hodnot 103,4 %. Ve stejném roce
dosáhla průměrná hodnota indexu stáří v ČR 138,5 %.
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Vzdělanostní struktura

Podle výsledků SLDB 2011 má vysokoškolské vzdělání v obci cca 6,0 % obyvatel starších 15 let (graf 1),
což je hodnota pod průměrem celé ČR (12,4 %). Novější údaje nejsou k dispozici. Svésedlice mají k 31.
12. 2014 ovšem vyšší podíl osob ve věku do 15 let (15,5 %), což je dáno vysokým podílem mladšího
obyvatelstva v obci (graf 2). Z tohoto důvodu velká část obyvatelstva dosud neukončila vzdělávací proces
a výsledné hodnoty mohou být mírně zkreslené.

Graf 1: Vzdělanostní struktura obyvatel obce Svésedlice v roce 2011

Pramen: ČSÚ

Graf 2: Věková struktura obyvatel obce Svésedlice v roce 2014

Pramen: ČSÚ
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Prognóza populačního vývoje

Populační vývoj obce je odrazem aktivit ze strany obce pro její obyvatele a výrazně ovlivňuje její budoucí
vývoj.  Je proto důležitým aspektem pro další  rozvoj obce. Optimistická prognóza počítá s nárůstem
obyvatelstva cca o 60 obyvatel do roku 2022. V prognóze je zohledněn očekávaný růst počtu obyvatel jak
migrací,  tak  i  přirozeným  přírůstkem.  Naplnění  demografické  prognózy  bude  záviset  na  vývoji  věkové
struktury obyvatelstva, přirozené měně obyvatelstva a na migračních tendencích, tzn. emigraci obyvatel
ze sídla do měst nebo naopak. S tím jsou spojené nároky na bydlení a občanskou vybavenost.

 

Sociální situace
V naší obci nemáme národnostní menšiny, ani se zde nevyskytují sociálně slabé skupiny.

V  obci  Svésedlice  není  Sbor  pro  občanské  záležitosti.  Vítání  občánků probíhá  ve  spoupráci  s  obcí
Přáslavice. Při životních jubilejích občanů je navštěvují sami zastupitelé. Veškeré další aktivity v této
oblasti rovněž zajišťuje obecní zastupitelstvo.

Svůj význam pro dění v obci má také jednotka Sboru dobrovolných hasičů. Jednotka se věnuje požárnímu
sportu, práci s mládeží, přičemž se snaží propagovat tuto aktivitu a získává své členy již mezi dětmi.

Za  povšimnutí  stojí  také  "kulturní  nadšenci",  kteří  pořádají  ve  spolupráci  s  obcí  řadu  kulturních  a
sportovních událostí.

Obec finančně podporuje spolek.

Naší největší kulturní památkou je kaple sv. Františka a Tomáše, ve kterém pravidelně probíhají mše
svaté. Dalšími památkami jsou Smírčí kříž, Boží muka, kříž na "Kamenci", Polívkův kříž, budova bývalé
školy a nově také epitafní deska věnovaná paní Ludmile Zatloukalové - Coufalové.

Další kultruní zážitky jsou na dosah v blízké Velké Bystřici, Přáslavicích či Olomouci.

 

Spolek v obci
Sbor dobrovolných hasičů Svésedlice

V roce 2015 oslavil sbor dobrovolných hasičů 75 let svého trvání. V současné době je činnost sboru velmi
široká a dá se říci, že v poměru k aktivním členům i velmi časově náročná. Rozsah je od tradičního sběru
železa v obci 1x ročně, sečení obecních pozemků ve Zmolách, pořádání hasičského plesu, organizování
vlastní soutěže v požárním útoku "O pohár starostky", údržbě zbrojnice a techniky, účasti soutěžních
družstvev v Okresní soutěži a seriálu soutěží Tohatsu až k poslední aktivitě a to přípravě každoroční
kulturně-zábavné akce pro místní obyvatele.

SDH Svésedlice má v součastnosti 79 členů, z toho 10 žen a 24 mladých hasičů.
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Komunikace s občany
Komunikace s občany je řešena několika způsoby tak, aby vyhovovala všem zájemcům o informace bez
ohledu  na  věková  či  jiná  omezení.  Kromě  osobního  kontaktu  s  občany  (kancelář  OÚ,  zasedání
zastupitelstev, veřejné schůze, besedy, kulturní akce...) jsou informace sdělovány:

na fyzické a elektronické úřední desce
na webových stránkách obce
rozhlasem
na info tabulích umístěných v obci
v obecním zpravodaji "Informace občanům" (vydávány nepravidelně, cca 10x ročně)

3. Hospodářství

Občanská vybavenost v obci Svésedlice poskytuje následující
základní služby:

prodejna potravin
pohostinství
autopneu servis
truhlářská dílna
umělecký kovář
půjčovna lešení
soukromá farma - bedýnkový prodej zeleniny
2x služby v zemědělství
kaple sv. Františka a Tomáše z Assisi
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Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Svésedlice v roce 2013

Zdroj: ČSÚ

Ekonomická situace
Struktura podnikatelských subjektů podle velikosti v obci Svésedlice v roce 2013

Počet zaměstnanců Kategorie Absolutně Relativně (%)
do 10 mikropodniky 2 25,71%
10-49 malé podniky 1 2,86%
50-249 střední podniky 0 0,00%
250 a více velké podniky 0 -
nezjištěno - 25 71,43%

Zdroj: ČSÚ
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Vývoj podílu nezaměstnaných osob

Zdroj: ČSÚ

Struktura zaměstnanosti v obci Svésedlice podle odvětví v roce 2011 (%)

 Zemědělství a lesnictví Průmysl a stavebnictví Služby
Svésedlice 3,30% 38,46% 46,15%
OLOMOUC 2,09% 27,63% 61,90%
Olomoucký kraj 3,55% 34,56% 51,54%
ČR 2,74% 32,23% 53,87%
Přáslavice 2,45% 32,57% 54,01%
Velká Bystřice 2,33% 32,93% 55,55%

Zdroj: ČSÚ

 

Přirozeným cetrem dojížďky za ostatními službami je město Velká Bystřice (4km) a Olomouc (12km).

Obec Svésedlice je zřizovatelem dvou organizačních složek

jednotka sboru dobrovolných hasičů Svésedlice
obecní knihovna Svésedlice
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Sport v obci
Podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity v naší obci odpovídají její  velikosti.  Nejvýznamnějším
zařízením je v tomto ohledu dětské hřiště s herními prvky. Víceúčelové hřiště pro volnočasové aktivity
obec nevlastní.  Nevlastní  ani  potřebný pozemek,  kde by se dalo takovéto centrum vybudovat.  Pro
sportovní potřeby jak SDH, tak i obce se využívají pozemky, které by byly vhodné pro zbudování hřiště,
avšak jsou ve vlasnictví soukromých majitelů. Obec se intenzivně snaží zajistit pozemek na víceúčelový
areál s hřištěm na malou kopanou, hřištěm na tenis, nohejbal a běžeckou dráhou pro SDH. Na tomto
hřišti by bylo vhodné vybudovat i zázemí pro tyto činnosti.

 

4. Infrastruktura

Technická infrastruktura
Obec Svésedlice je elektrifikována a plynofikována, v obci není napojení na pitnou vodu, občané využívají
vlastní studny. Do budoucna je záměr napojit obec na obecní zdroj pitné vody a vybudovat kompletní
vodovodní síť. V roce 2002 byla vybudována čistírna odpadních vod a v současné době obec pracuje na
vybudování nové a modernější ČOV. Obec je vybavena vyrozumívacím a varovným systémem, který byl
pořízen z dotace přes mikroregion Bystřička. V obci jsou 3 poskytovatelé internetového připojení a do
budoucna je plánováno zavést připojení optickým kabelem. Občané mají možnost třídění odpadů. Nejvíce
se třídí plasty, sklo a papír. Občané by uvítali více košů v obci všeobecně a také košů na psí exkrementy.
Občané získali od obce vlastní kompostery a obec pravidelně zajišťuje svoz bioodpadu.  V obci není
kompostárna, sběrný dvůr ani skládky - občané využívají tyto služby v okolních obcích Přáslavicích a
Velké Bystřici. V obci je pokrytí mobilních operátorů dobré přes Vodafone a O2, T-mobile pouze částečně
3G síť, 4G pokrytí má výborné.
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 Dopravní infrastruktura
Obec má z velké části vybudovány místní komunikace. U hlavních tahů vedoucích obcí  jsou částečně
vybudovány  chodníky.  Obec  pracuje  na  jejich  dobudování.  Obcí  prochází  silnice  III.  třídy.  Místní
komunikace navazuje na silniční síť a tvoří tak společnou základní komunikační kostru zástavby. Díky
průběžně prováděným rekonstrukcím jsou ve většině případů v uspokojivém technickém stavu. V obci je
vypracován plán zimní údržby místních komunikací.

 a) Železniční doprava

Obcí Svésedlice neprochází železniční trať. Nejbližší železniční stanice se nachází ve Velké Bystřici na
trati č. 310 Olomouc – Krnov.

 b) Silniční doprava

Katastrálním územím obce Svésedlice procházejí tyto silnice:

R-35 Liberec – Turnov – Hradec Králové – Mor. Třebová – Mohelnice – Olomouc – Lipník n. B.

I/35 st.hr.ČR/PL – Turnov – Hradec Králové – Pardubice – Svitavy – Mohelnice – Olomouc – Lipník– Hranice
n.B.- Val. Meziříčí – Rožnov – Hlavata – Makov - Slovensko

III/4365 Penčice – Vacanovice – Svésedlice – Velka Bystřice

III/4366 Přáslavice – Svésedlice

 

Rychlostní silnice R-35 prochází severním okrajem katastrálního území mimo zastavěné území obce jako
směrově dělená rychlostní komunikace, která do řešeného území přichází od Olomouce, kde navazuje na
jižní obchvat města. Severně od Svésedlic se nachází všesměrná styková mimoúrovňová křižovatka se
silnici I/35, která zde končí. Úsek rychlostní silnice R-35 mezi Olomouci a Lipníkem je postaven v kategorii
R 26,5/120.

Silnice  I/35  vede  mimo  zastavěné  území  obce,  severně  obce  zaúsťuje  do  R-35  v  mimoúrovňové
křižovatce.

Silnice III/436 5 se odpojuje ze silnice II/436, do obce přichází od Vacanovic. Silnice prochází obcí a tvoří
její komunikační osu.

Silnice mimoúrovňově křižuje trasu rychlostní silnice

R-35, kříží stávající silnici I/35 a ve Velké Bystřici konči na silnici III/443 17.

Silnice III/436 6 spojuje Přáslavice (jimiž prochází silnice II/437) se silnici III/ 436 5 severně u Svésedlic.

Stávající místní komunikace budou průběžně opravovány a dobudovány v místech plánované zástavby,
aby umožnily obsluhu všech objektů.

 c) Nemotorová doprava

V severní  časti  obce  podél  průtahu  silnice  je  vybudováno  několik  menších  úseků  chodníků.  Obec
řeší dobudování v celé obci.
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Obcí neprochází značená turistická trasa.

Přes obec vede mezinárodní cyklistická trasa, s označením Jantarová stezka, trasa Petrohrad (Rusko) –

Venezia (Itálie), která je přes obec vedena po silnici III/4365.

Napojení na významnou místní cyklotrasu je ve Velké Bystřici, cyklotrasa pokračuje do Mariánského Údolí
a Hrubé Vody.

Další možným napojením je na cyklotrasu, která vede z Přáslavic směrem na Daskabát a Velký Újezd.

 

 d) Hospodářská doprava

Zemědělská doprava využívá stávající síť polních cest a silnic III. třidy. Obec do budoucna plánuje obnovit
síť polních cest v katastru obce.

 e) Veřejná doprava

Spojeni obce je zajišťováno autobusovou dopravou se zastávkami u obecního úřadu a na rozcestí za obcí. 

5. Vybavenost obce

Bydlení
V obci se nachází 75 budov s číslem popisným. Většina ze 75 domů je trvale obydlena. V obci se nachází
jeden obecní byt, který je pronajímán. O výstavbu rodinných domů v obci je poměrně velký zájem. V
posledních letech se zde dostavěly 4 nové domy. Dvě parcely pro tyto domy prodala obec Svésedlice
soukromým vlastníkům. Další  volné plochy ve vlastnictví  obce určené pro bytovou výstavbu v obci
nejsou.  Ostatní  výstavba probíhala  na soukromých parcelách.  Pro  další  výstavbu je  přichystáno 19
stavebních parcel  při  příjezdu do obce od Velké Bystřice,  4 stavební  parcely ve středu obce a 11
stavebních parcel  při  výjezdu z obce směrem na Vacanovice.  Všechny pozemky jsou v soukromém
vlastnictví. Vzhledem k velikosti obce se v obci nenachází žádné sociální bydlení (startovací byty pro
mladé, byty s pečovatelskou službou apod.)

 

Školství a vzdělání
Mateřská ani základní škola v obci nejsou. Oba tyto typy zařízení žáci navštěvují v okolních vesnicích v
Přáslavicích a ve Velké Bystřici.  Ojediněle, zpravidla podle zájmu rodičů, navštěvují žáci školu jinde.
Střední školy navštěvují studenti nejvíce v Olomouci, ojediněle v Lutíně, Velkém Újezdě, Lipníku nad
Bečvou či v Hranicích.

 



PROGRAM ROZVOJE OBCE SVÉSEDLICE 12 / 30

Zdravotnictví
V obci nejsou žádná zdravotnická zařízení. Nejbližší lékaři jsou v Přáslavicích a Velké Bystřici, kde je i
lékárna. Nejbližší nemocnice je v krajském městě Olomouci. Zde je i zdravotnická záchranná služba.

 

Sociální péče
S ohledem na velikost obce a počet obyvatel nejsou v obci pobytová zařízení sociálních služeb pro různé
skupiny (senioři, zdravotně postižení, apod.). Obec nemá komunitní plán sociálních služeb.

Terénní služby sociální péče v případě potřeby si občané zajišťují individuálně, zpravidla u charitních
organizací.

 

Kultura a sport
Na začátku obce je budova bývalé školy, kde je sál s kapacitou cca 80 míst. Je zde také menší kuchyňka a
sociální zázemí. Sál je využíván hlavně místním spolkem SDH (ples, výroční valná schůze). V případě
zájmu je sál za úplatu půjčován občanům i jiným organizacím k pořádání nejrůznějších akcí (svatba,
křitiny, oslavy a jiné). V budově obecního úřadu je knihovna, kde je momentálně kapacita cca 20míst pro
schůze zastupitelstva. Knihovna je otevřena jedenkrát týdně.

V současnosti se v obci Svésedlice pořádá pravidelně několik významných kulturních a sportovních akcí:

SDH každým rokem pořádá ples, soutěž o pohár starostky sboru, dětskou pohárovou soutěž a netradiční
soutěž tzv. Svésedlický MIX. Další činností místního spolku je mikulášská nadílka a od loňského roku také
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rozsvěcování vánočního stromu.

Obec začala pořádat nové akce jako drakiáda, sportovní odpoledne, lampionový průvod, posezení se
staršími, průprava řezem ovocných stromů, obecní slavnost s večerní zábavou a jiné. Chceme v těchto
nových věcech nadále pokračovat a přidat k nim v budoucnu další aktivity jako např. (maškarní ples,
dětský den, pohádkový les a memoriál Ludmily Zatloukalové - Coufalové)

Největším problémem v obci v této záležitosti je absence víceúčelového sportovního areálu.
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6. Životní prostředí

Stav životního prostředí
Celková plocha území obce je 303ha.

Struktura využití půdy

Zdroj: ČSÚ

Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami (jako jsou
lesy, zahrady atd.)  a plochami zastavěnými či  intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv.
nestabilními).  Vyšší  hodnota  koeficientu  obecně  značí  příznivější  stav,  hodnota  vyšší  než  1
znamená vyváženou (stabilní) krajinu. V obci Svésedlice dosahuje koeficient hodnoty 0,08 .
Zdroj: ČSÚ

I když v dlouhodobém horizontu nevykazuje katastr Svésedlic významnější problémy v otázkách životního
prostředí, projevuje se zde v mnoha oblastech přítomnost dálnice R35. Znečištění tedy pochází hlavně ze
silničního provozu, případně z průmyslových oblastí v blízkých městech (Olomouc, Přerov).

V obci nejsou pozorovány žádné významné problémy s životním prostředím. Kvalita ovzduší je dobrá.

Půda je úrodná, vhodná k zemědělské činnosti. V obci se nenacházejí zvláště chráněná území.
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Odpadové hospodářství
Obec  nedisponuje  svou  skládkou,  ani  neprovozuje  sběrný  dvůr.  Pouze  disponuje  velkoobjemovým
kontejnerem na BIO a odkládací plochou pro dřevní odpad. V obci je zažitý systém svozu popelnic od
domu 13krát ročně. Obec má vybavená 4 místa pro třídění odpadů (plasty - papír - sklo - tetrapack).
Poplatky za odpady činí v roce 2016 celkem 400,- Kč za poplatníka nebo rekreační objekt. Stále však
obec musí za tyto služby doplácet, neboť náklady na likvidaci odpadu stále převyšují celkovou částku z
vybraných poplatků od občanů.

7. Správa obce

Obecní úřad a kompetence obce
Obecní úřad ve Svésedlicích je úřadem I.  typu. (  přenesená působnost, vlastní působnost, evidence
obyvatel, CZECH POINT). Obec je řízena 7 členným zastupitelstvem. Rada obce není zřízena. Je zde
kontrolní  a  finanční  výbor  oba  po  třech  členech.  Obec  zaměstnává  1  zaměstnance  a  je  zde  uvolněný
starosta. Obec zaměstnává 1-2 osoby na veřejně prospěšné práce.

Pro jiné obce obecní úřad žádné činnosti nevykonává. Pro některé činnosti využíváme jiné obecní nebo
městské úřady. Například v oblasti činností stavebního, matričního a jiných úřadů. Obec Svésedlice má
uzavřenou veřejnoprávní smlouvu se statutárním městem Olomouc v oblasti přestupků.

Obec je zřizovatelem JSDH, která je typu V.
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Hospodaření obce
Obec Svésedlice nemá žádné dluhy a je tak dlouhodobě bez dluhů, neboť  zpravidla v posledních letech
vykazovala vyrovnaný nebo přebytkový rozpočet. Obci se také podařilo v letech minulých získat poměrně
vysoké částky na nenárokových dotacích.

Rozpočet obce pro rok 2015 byl schválen na příjmové straně ve výši 2.865.000,- a výdajové straně ve
výši 2.865.000,-.

Graf - Rozpočet obce v letech 2009 - 2013.

Vývoj rozpočtového hospodaření v obci Svésedlice v letech 2009 - 2014 (v tis. Kč)

Zdroj: ČSÚ
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Srovnání struktury rozpočtových příjmů v období 2009 - 2014

Zdroj: ČSÚ

Se svými finančními prostředky obec hospodaří v souladu s příslušnými zákony a předpisy.

Obec je vedle toho každým rokem pravidelně úspěšná pří získávání nenárokových dotací od různých
poskytovatelů - Olomoucký kraj, Mikroregion Bystřička, státní rozpočet a Evropská unie.

Graf - Získané dotace do rozpočtu obce za poslední roky 2009 - 2014

 

Nemovitý majetek obce je poměrně rozsáhlý, např. budova obecního úřadu a hasičské zbrojnice, budova
bývalé školy, čistírna odpadních vod a kaplička. Další součástí majetku jsou pozemky v katastru obce.
Rádi  bychom  provedli  rozsáhlejší  rekonstrukci  budovy  bývalé  školy,  která  je  také  pronajímána  k
podnikatelským účelům - konkrétně obchod se smíšeným zbožím a pohostinství.
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Bezpečnost
Obec je vybavena vyrozumívacím a varovným systémem, který byl pořízen z dotace přes mikroregion
Bystřička. Tímto rozhlasem jsou v případě nebezpečí lidé v obci varováni. Součástí tohoto projektu byl
zpracován protipovodňový plán obce Svésedlice.

Prevence kriminality není v obci řešena, avšak stav kriminality v obci je nízký, v podstatě nulový. Nejbližší
oddělení policie se nachází ve Velké Bystřici. Obec je zřizovatelem JPO V.

Obec Svésedlice má uzavřenou smlouvu o projednávání přestupků se Statutárním městem Olomouc.
Počet přestupků v obci za rok

          rok              2010    2011    2012    2013    2014    2015

          přestupek     0          1           0          1          2         3

 

Vnější vztahy a vazby
Obec je členem Mikroregionu Bystřička (celkem je 11 obcí v mikroregionu). Dále je obec členem MAS
Bystřička.  MAS  Bystřička  je  obecně  prospěšná  společnost,  která  sdružuje  venkovské  podnikatele,
hospodáře, spolky a obce s cílem dosáhnout lepšího rozvoje venkova v kraji.  Přínosem pro obec je
možnost získání dotací, spolupráce, výměna zkušeností, získávání informací, a to vše za účelem dalšího
rozvoje obce.

Obec nemá uzavřené partnerství s jinou obcí v ČR.

Komunikace s občany
Komunikace s veřejností je v obci vnímána jako jeden ze základních aspektů, který ovlivňuje kvalitu řízení
obce. Komunikace je řešena tak, aby vyhovovala všem skupinám zájemců o informace bez ohledu na
věková či jiná omezení. Kromě osobního kontaktu s občany je využíváná fyzická i elektronická deska,
místní tisk a rozhlas.
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A.2 Východiska pro návrhovou část

Výsledky ankety
V rámci šetření uspořádaného pro občany bylo shromážděno celkem 88 vyplněných dotazníků. Pracovní
skupina děkuje občanům, kteří byli  ochotni se anketou zabývat a vyplnit dotazník. Ze shrnutí jejich
názorů vyplývá následující závěry.
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SWOT analýza

Silné stránky

Obcí prochází tzv. Jantarová stezka
Snaha o rozvoj obce
Zájem lidí o bydlení v obci
Malá nezaměstananost
Lokální zaměstnavatelé
Bez výrazného zatížení životního prostředí (na katastru obce nevznikají výraznější
problémy s černými skládkami nebo jiným znečišťováním životního prostřední)
Nízká úroveň kriminality
Dobrá meziobecní spolupráce (obec je členem mikroregionu Bystřička, MAS Bystřička a
Bystřička o.p.s.)
Pořádek v obci
Smíšené zboží a pohostinství v obci
Zavedený systém třídění odpadů
Blízkost krajského města Olomouc
V obci nemáme národnostní menšiny
Započatý aktivní život v obci, pestrá nabídka kulturních akcí
Zajištění dopravní obslužnosti
Kulturní dům ve vlastnictví obce
Sbor dobrovolných hasičů Svésedlice
Poloha obce, dobrá dostupnost do Velké Bystřice a krajského města Olomouc
Komunikace s občany (fyzická a elektronická úřední deska, webové stránky obce,
Informace občanům, kulturní a společenské akce)

Slabé stránky

Špatná přístupnost stávajících prostor obecního úřadu, zejména pro starší občany
Parkovací stání (v obci je nedostatek parkovacích míst)
Bezpečnost provozu (nedostatečná bezpečnost chodců)
Absence vhodného sportovně – kulturního areálu
Ohrožení zemědělské půdy erozí
Absence vodovodní sítě
Hluková zátěž z dálnice D35
Obec nemá vlastní pozemky pro bytovou výstavbu
Zvyšující se intenzita dopravy v obci
Nedostatečný signál operátora T-mobile
Chybí zázemí pro dospívající mládež
Trvale neobydlené domy v obci

Příležitosti

Rozvoj regionu působením MAS Bystřička
Využití vhodných dotačních titulů programovacího období 2014-2020
Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
Výsadba zeleně podél cest
Revitalizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce
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Revitalizace přehrady v Petrovci
Budova kulturního domu (vnitřní rekonstrukce)
Modernizace vodohospodářského majetku v obci (intenzifikace ČOV)
Vybudování vodovodu
Oprava vybavení dětského hřiště
Oprava místních komunikací
Dobudování infrastruktury k zájmovým lokalitám
Podpora stěhování mladých rodin do obce
Vybudování víceúčelového areálu pro služby občanům

Hrozby

Povodeň v důsledku přívalových dešťů
Nedostatek finančních prostředků
Nedostatek či nevhodné dotační možnosti
Zvyšující se náklady na údržbu stávající technické infrastruktury
Velká hluková zátěž z dálnice R 35
Nárůst poplatků za provoz obce
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST

B.1 Strategická vize

Obec Svésedlice je příjemným místem pro život. Vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce,
o tom, jak se bude obec měnit a zlepšovat. Vize je tzv. „směrovkou“ rozvoje a zároveň představuje cílový
stav obce. Obec Svésedlice se ve střednědobém časovém horizontu vidí jako obec s klidným prostředím,
dobrými  mezilidskými  vztahy,  bohatým  kulturním  životem,  vhodnou  a  dostačující  technickou
infrastrukturou a dobrou dopravní obslužností. Obec se stará o pořádek nejen v obci, ale také v okolním
prostředí.

B.2 Cíle, opatření a aktivity

 Vysoká důležitost     Střední důležitost     Nízká důležitost

Cíl : „Technická a dopravní infrastruktura”

Opatření : „Technická infrastruktura” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Intenzifikace ČOV” 2017 - 2018 8250 Vlastní +
externí

 „Vybudování vodovodu” 2020 - 2026 14750 Vlastní +
externí

 „Zmodernizovat a doplnit kontejnerová stání” 2018 - 2022 75 Vlastní

 „Vybudování kanalizace v průmyslovém areálu” 2018 - 2019 1150 Vlastní +
externí

Opatření : „Dopravní infrastruktura” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Rekonstrukce místních komunikací” 2018 - 2026 1850 Externí

 „Pasportizace místních komunikací” 2017 - 2018 30 Vlastní

 „Oprava stávajících chodníků” 2017 - 2019 125 Vlastní +
externí

 „Vybudování chodníku a parkovacích míst směr Vacanovice” 2017 - 2019 825 Vlastní +
externí

 „Vybudování chodníku směr Velká Bystřice” 2017 - 2019 450 Vlastní +
externí

 „Oprava povrchu polních cest” 2017 - 2026 290 Vlastní +
externí

 „Dobudování parkovacích stání pro automobily v obci” 2018 - 2022 475 Vlastní +
externí

 „Dobudování chodníku v obci” 2017 - 2019 150 Externí

Cíl : „Kvalitní občanská vybavenost”

Opatření : „Budova kulturního domu” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování
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 „Rekonstrukce vnitřních prostor budovy kulturního domu” 2017 - 2020 900 Vlastní +
externí

 „Přístavba kulturního domu” 2017 - 2019 475 Vlastní +
externí

Opatření : „Obecní byty” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Dobudování obecních a sociálních bytů” 2018 - 2026 1150 Externí

 „Vybudování stacionáře pro důchodce s bezbariérovými byty” 2020 - 2026 2850 Externí

Opatření : „Sportovní aktivity” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Rekonstrukce dětského hřiště” 2017 - 2018 350 Vlastní +
externí

 „Vybudování víceúčelového sportovního hřiště” 2017 - 2020 3750 Vlastní +
externí

 „Vytvořit nové herní plochy pro děti” 2017 - 2020 50 Vlastní

Opatření : „Veřejné osvětlení” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Výměna svítidel za LED lampy” 2018 - 2022 200 Vlastní +
externí

 „Dobudování veřejného osvětlení do nově zastavěných lokalit” 2018 - 2024 350 Externí

 „Vybudování veřejného osvětlení v průmyslovém areálu” 2018 - 2019 300 Vlastní +
externí

Opatření : „Rozšíření rozhlasu” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Rozšíření rozhlasu do nově zastavěného území” 2017 - 2026 45 Vlastní

Opatření : „Kulturní památky v obci” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Oprava sakrálních staveb” 2018 - 2026 75 Vlastní +
externí

Opatření : „Rozvoj a územní plánování obce” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Územní plán” 2017 - 2018 170 Vlastní +
externí

Opatření : „Služby obyvatelstvu” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Budoucí využití stávajícího objektu ČOV” 2019 - 2026 475 Externí

Cíl : „Udržet bohatý společenský život a rozvinout nové volnočasové
aktivity”

Opatření : „Podpora kulturních, společenských a sportovních
aktivit” Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Zachování a vytvoření tradičních akcí a volnočasových aktivit” 2017 - 2026 20 Vlastní

 „Podpora sportovních aktivit” 2016 - 2026 20 Vlastní

 „Podpora aktivit všech spolků” 2017 - 2026 20 Vlastní

Opatření : „Zlepšení podmínek pro volnočasové aktivity” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování
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 „Vybudování zázemí pro sportovce a spolky” 2017 - 2020 750 Vlastní +
externí

 „Vybudování naučné stezky” 2018 - 2026 25 Vlastní

Cíl : „Kompletní péče a rozvoj obecního majetku a veřejného prostranství”

Opatření : „Výsadba, údržba a péče o veřejnou zeleň” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Výsadba nové zeleně v obci” 2017 - 2026 175 Vlastní

 „Údržba a péče o veřejnou zeleň v obci” 2017 - 2026 15 Vlastní

 „Zřízení odpočinkových míst pro občany” 2017 - 2020 75 Vlastní +
externí

 „Výsadba liniových alejí v extravilánu obce” 2017 - 2026 225 Externí

 „Nákup a údržba komunální techniky” 2018 - 2026 250 Vlastní +
externí

 „Umísťování krajinotvorných prvků” 2018 - 2020 100 Vlastní

Opatření : „Biotopické koupaliště” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Vybudování biotopického koupaliště” 2022 - 2026 Externí

Cíl : „Protipovodňová opatření”

Opatření : „Revitalizace vodních ploch” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Odbahnění přehrady v Petrovci” 2018 - 2020 2100 Vlastní +
externí

 „Nová hráz a bezpečnostní přeliv na přehradě v Petrovci” 2018 - 2020 1050 Vlastní +
externí

 „Sportovní rybolov na obecním rybníku” 2022 - 2026 120 Vlastní

Opatření : „Protierozní opatření” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Zbudování záchytného protierozního pásu v Záhumenkách” 2017 - 2020 150 Vlastní +
externí

 „Zbudování záchytného protierozního pásu v Petrovci” 2017 - 2020 250 Vlastní +
externí

 „Údržba vodních děl a toku Beroňky” 2017 - 2026 25 Vlastní

Opatření : „Lávka přes potok Beroňka” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Lávka přes potok Beroňka” 2018 - 2026 50 Vlastní

Cíl : „Bezpečnost”

Opatření : „Přechod a úprava rychlosti v obci” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Přechod v obci” 2018 - 2026 180 Vlastní +
externí

 „Zpomalovací ostrůvky před obcí” 2018 - 2026 350 Vlastní +
externí
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B.3 Podpora realizace programu

Realizace PRO
V programu rozvoje obce jsou mimo cíle a opatření především stanoveny aktivity, které chce obec v
příštích letech realizovat, spolu s jejich termíny, náklady a odpovědnostmi. K jejich naplňování je však
nutná efektivní spolupráce i jednotlivých aktérů, a to konkrétně obce, spolků, subjektů v obci a občanů.

Zajištění a naplňování PRO obce Svésedlice
Zajišťování naplňování programu bude mít na starosti zastupitelstvo obce v čele se starostou. Monitoring
bude probíhat každý rok, a bude ho provádět zastupitelstvo. Při monitoringu se budou sledovat
především nashromážděná data a informace, které pomohou k vyhodnocení průběhu realizace dílčích
aktivit jednotlivých opatření a programových cílů.

Bude sledováno zejména:

naplňování aktivit, které byly na daný rok plánovány - v případě jejich nerealizace
důvody proč
vyhledávání a zajišťování zdrojů pro financování aktivit PRO a s tím spojena finanční
náročnost
projednávání změn PRO
schvalování aktualizace PRO

Při kontrole bude sledováno naplňování strategie a bude také vyhodnocováno, do jaké míry byly
plánované záměry a aktivity skutečně realizovány a v případě, že nebyly, tak důvody proč se tomu tak
nestalo. Současně bude nutné i přehodnocení každého ze záměrů, zhodnocení potřebnosti jejich realizace
a případně možnost provést změny. Možné bude i přehodnocení priorit jednotlivých záměrů.

Zveřejnění PRO
Dokument bude zveřejněn na webových stránkách obce a zároveň bude přístupný k nahlédnutí v listinné
podobě na obecním úřadě.

Aktualizace PRO
Tento strategický dokument je dokumentem, který je potřeba aktualizovat v závislosti na průběhu
realizace jeho částí.

Každé změny a aktualizace budou schváleny na zasedání zastupitelstva obce. Dokument bude vždy
zveřejněn na internetových stránkách obce.

Financování PRO
Obec Svésedlice předpokládá financování prostřednictvím vhodných dotačních titulů, ať už ze strany
kraje, státního rozpočtu nebo prostředků EU.


