Program rozvoje obce
Smilovice

na období 2021–2027

Program rozvoje obce Smilovice byl zpracován prostřednictvím projektu
„Obnova a rozvoj života na venkově“ CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010117.

Zpracovatel: Spolek pro obnovu venkova

Program rozvoje obce Smilovice schválilo v souladu s § 84, odst. 2, písm. a), zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zastupitelstvo obce
dne 29.3.2021, usnesením č.3/20/2021 s platností od 1.1.2021.
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Úvod
Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb.,
o obcích, je program rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Program
rozvoje obce formuluje představy o budoucnosti obce a navrhuje způsoby, jak těchto
představ dosáhnout.
Program rozvoje obce Smilovice je dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové
priority obce. Podkladem pro vznik Programu rozvoje obce je „Metodika tvorby
Programu rozvoje obce,“ kterou zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj.
Při zpracování dokumentu se vycházelo z již existujících dokumentů obce jako
je Územní plán obce, předešlý strategický plán a veřejně dostupné internetové
databáze a jiné stránky. Dokument obsahuje současné potřeby obce a výhledové
náměty, kterými se obec postupně zabývá a řeší nebo bude řešit v budoucnosti.
Program rozvoje obce obsahuje analytickou část, která obsahuje popis obce
a ve SWOT analýze jsou pak shrnuty silné a slabé stránky obce, ohrožení a hrozby.
V další části je pak uvedena návrhová část programu rozvoje obce Smilovice, která
obsahuje nejen vizi obce, ale také jednotlivé aktivity a opatření.
Obrázek č. 1: Katastrální území obce Smilovice

Zdroj: mapy.cz, 2020
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A. Analytická část
A.1. Charakteristika obce
Tato kapitola soustřeďuje základní fakta o obci Smilovice a obsahuje komplexní
zhodnocení situace v obci, současný stav, charakteristiku stavu a vývoje jednotlivých
oblastí života obce. Charakteristika má 7 kapitol členěných na dílčí témata. Informace
pro tvorbu této části byly získány z veřejně dostupných dat o obci.

1.

Území

Obec Smilovice je obcí I. stupně, je to nižší územně samosprávný celek ve východní
až severovýchodní části České republiky, dle územního členění se nachází
v Moravskoslezském kraji, v okresu Frýdek-Místek. Obec je vzdálená cca 35 kilometrů
jihovýchodně od krajského města Ostravy. Území obce je tvořeno dvěma katastry, k.ú.
Rakovec a k.ú. Smilovice u Třince. Katastrální území má rozlohu 785 ha a obec leží
v průměrné nadmořské výšce 390 m n. m. Obec Smilovice vytváří společnou hranici s
obcemi Řeka, Komorní Lhotka, Hnojník, Střítež, Ropice a statutárním městem Třinec.
Tabulka 1: Souhrnné informace o obci Smilovice
Typ obce

obec[P1]

Obec s rozšířenou působností

Třinec

Pověřený obecní úřad

Třinec

Pracoviště finančního úřadu

Třinec

Katastrální pracoviště

Třinec

Stavební úřad

Hnojník

Katastrální plocha (ha)

785

Počet katastrů

2

Počet částí obce

1

Nadmořská výška (m nad mořem)

390

První písemná zpráva (rok)

1448

Zdroj: kurzy.cz,2020
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Obec Smilovice leží na hranici CHKO Beskydy, rozprostírá se pod stráněmi Goduly
(738 metrů) a Gutského vrchu (742 metrů). Obec se nachází v blízkosti polských
i slovenských hranic.
Obrázek č. 2: Mapa polohy obce vůči ČR

Zdroj: Metodický portál RVP, vlastní zpracování, 2020

Historické souvislosti1
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1448. Postavení politické obce získaly
roku 1850. O vzniku názvu obce existují různé hypotézy, jedna z nich je pohádkovým
příběhem o týraném sirotkovi, kterého netýrala zlá macecha, ale zlý strýc. Strýc
ve snaze zbavit se hocha, odvedl jej do jeskyně někde v masívu Goduly, aby ho tam
ponechal na pospas osudu. Nepomohly ani sirotkovy prosby se slovy: „smiluj se,“ strýc
byl neoblomný. Tak prý vznikl název Smilovice. Příběh má šťastnou pointu, neboť
hošík cestu zpátky nakonec našel, a navíc se ho ujal zámecký pán po kterém nakonec
podědil statek.
Život zdejších osadníků byl po dlouhá léta provázen útlakem a nesvobodou.
Ke zlepšení došlo až po vydání robotního patentu Marii Terezií. Z doby kolem roku
1780 pochází první zdejší škola. Další, polská škola je z roku 1878, ale v roce 1963
vyhořela. Smilovice byly po dlouhá léta především zemědělskou obcí. Bylo zde také
několik rybníků, z nichž se zachoval pouze rybník u č.p. 34.
Ze Smilovic pochází kořeny Leoše Janáčka. Jeho předkové bydleli v dřevěné chalupě
zvané „pavlač“ poblíž hřbitova. Stavení se však nedochovalo. Dalším významným

1

https://www.smilovice.cz/historie-obce
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rodákem je Jerzy Buzek, který byl v letech 1997 až 2001 předsedou polské vlády,
později také člen Evropského parlamentu.
Symboly obce
Při tvorbě návrhu obecního znaku využit Jan Tejkal původní pečetní znamení, které
však stylizoval do podoby mříže. Připojil též tzv. mluvící znamení pro připojenou ves
Rakovec. Rozhodnutím poslanecké sněmovny Paramentu ČR č. 19 z 9.12.1996
se znakem Smilovic stal stříbrno-červeně šikmo dělený štít, horní pole zeleně
mřížováno, v dolním poli šikmo položený stříbrný rak.
Obecní prapor: list obecního praporu opakuje znak.

Obrázek č. 3: Symboly obce

Zdroj: https://www.smilovice.cz/historie-obce

Shrnutí kapitoly
Obec Smilovice je obcí, která se nachází ve východní až severovýchodní části České
republiky a náleží do území Moravskoslezského kraje, okresu Frýdek-Místek. Území
obce je tvořeno dvěma katastry, k.ú. Rakovec a k.ú. Smilovice u Třince.

6

2.

Obyvatelstvo

Demografická situace:
V roce 1910 byl počet obyvatel Smilovic nižší než dnes, po roce 1930, dochází v obci
k

úbytku

obyvatelstva

obyvatel,

který

byl

způsoben

zejména odsunem

německého

po válce. Úbytek začal stagnovat až od roku 1991, kdy se naopak začal

počet obyvatel rychle navyšovat, zejména díky výhodné poloze obce ležící
v malebném beskydském podhůří nedaleko města Třince a v blízkosti krajského
města Ostravy.

Graf č. 1: Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel obce Smilovice od roku 1910

Zdroj: Český statistický úřad, 2020

Graf č. 2: Vývoj počtu obyvatel obce Smilovice v letech 2009 – 2019
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Zdroj: Český statistický úřad, 2021

7

2016

2018

2020

Jak můžeme vidět na grafu č. 2, tak od roku 2009 do roku 2019 se počet obyvatel zvedl
o více než 100, což představuje poměrně velký nárůst za 10 let. Z následující tabulky
je zřejmé, že trend zvyšujícího počtu obyvatel pokračoval i v roce 2019, kdy celkový
počet obyvatel obce Smilovice dosáhl počtu 815 osob.

Tabulka č. 1: Demografická situace v obci Smilovice, stav k 31.12.2019
Celkem

Muži

Ženy

815

431

384

0-14

170

97

73

15-64

500

271

220

65 a více

145

68

82

40,4

38,7

42,3

Počet obyvatel
v tom ve věku (let)

Průměrný věk (let)
Zdroj: czso.cz,2021

Index stáří udává, kolik obyvatel ze starších věkových skupin připadá na sto dětí.
Konkrétně v tomto případě, kolik obyvatel ve věku 65 let a více připadá na 100 dětí
do 15 let věku. Je-li výsledná velikost indexu nižší než sto, je podíl sledované dětské
složky obyvatel vyšší než podíl starších osob, a naopak převyšuje-li výsledná
hodnota indexu sto, je počet osob ve věku nad 65 let vyšší než počet dětí v populaci.
Hodnota indexu stáří v roce 2019 byla ve Smilovicích 85. Tato hodnota je mnohem
nižší než v okrese Frýdek-Místek nebo v celorepublikovém průměru, kde se index staří
pohybuje výrazně nad hodnotu 100.
Graf č.

3: Věková struktura obyvatel obce Smilovice na konci roku 2019

Počet

Zdroj Český statistický úřad,2021
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Statistická data vzdělanostní struktury obyvatelstva za obec jsou k dispozici pouze
z posledního sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011, novější data za jednotlivé obce
nejsou v současné chvíli známá. Vzdělanostní struktura obyvatel byla v roce 2011
sledována od 15 a více let. Nejpočetnější byla skupina obyvatel s úplným středním
vzděláním s maturitou, dále pak obyvatelstvo se středním vzděláním bez maturity.
Obyvatel se základním a vysokoškolským vzdělání bylo v obci zhruba stejně. Srovnání
vývoje vzdělanostní struktury obyvatel obce bude možné až po dalším sčítání lidu,
domů a bytů, které proběhne v roce 2021.
Pohyb počtu obyvatelstva v obci je závislý přirozeném přírůstku a migraci. Z tabulky č.
3 a grafu č. 4 je patrné, že od roku 2014 do roku 2019 byl v obci vždy přírůstek
obyvatel, migrační saldo bylo vždy v kladných číslech, a tak je přírůstek obyvatel
stěhováním hlavním důvodem nárustu obyvatel za poslední roky.
Tabulka č. 2: Pohyb počtu obyvatel v obci Smilovice od roku 2014 do roku 2019
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Živě narození

6

10

6

12

12

7

Zemřelí

7

3

9

3

3

9

Přistěhovalí

22

20

24

30

21

24

Vystěhovalí

15

12

10

25

13

13

přirozený

-1

7

-3

9

9

-2

stěhováním

7

8

14

5

8

11

celkový

6

15

11

14

17

9

Přírůstek/
úbytek

Zdroj: Český statistický úřad,2021
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Graf č. 4: Pohyb obyvatel v obci Smilovice od roku 2015 do roku 2019
Počet

Rok

Zdroj: Český statistický úřad, 2021

Sociální situace
Nejnovější informace k národnosti občanů za jednotlivé obce jsou z posledního sčítání
lidu, domů a bytů z roku 2011. Obyvatelstvo v obci Smilovice se v roce 2011 řadilo
nejvíce k národnosti české, vysoké zastoupení měla polská národnost (155), určitá
část obyvatel se hlásila k národnosti moravské (8) a slezské (5). Své zastoupení
v roce 2011 měla v obci také Slovenská menšina (6). Velký počet obyvatel (101) svoji
národnost neuvedlo, jelikož nešlo o povinný údaj. Srovnání vývoje národnosti občanů
obce bude možné až po dalším sčítání lidu, domů a bytů, které proběhne v roce 2021.

Shrnutí kapitoly
Obec Smilovice je menší obcí s počtem obyvatel do jednoho tisíce. Počet obyvatel
se od roku 2009 neustále zvyšuje, kladný je také celkový přírůstek obyvatelstva.
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3.

Hospodářství

Ekonomická situace
Podle údajů Českého statistického úřadu se v obci nacházelo k 31. 12. 2020 celkem
192 registrovaných ekonomických subjektů, a z toho 114 subjektů se zjištěnou
aktivitou. Mezi podnikatelskými subjekty převažuje činnost v zemědělství, lesnictví
a rybářství, dále v průmyslu a stavebnictví a v profesní, vědecké a technické činnosti
či velkoobchodu a maloobchodu spolu s opravou a údržbou motorových vozidel.
Tabulka č. 3: Podnikatelské subjekty v obci podle převažující činnosti, rok 2020
Registrované

Podniky se

podniky

zjištěnou aktivitou

Celkem

192

114

Zemědělství, lesnictví, rybářství

24

19

Průmysl celkem

27

21

Stavebnictví

18

9

30

13

Doprava a skladování

2

1

Ubytování, stravování a pohostinství

8

4

Informační a komunikační činnosti

6

6

Peněžnictví a pojišťovnictví

-

-

Činnosti v oblasti nemovitostí

4

4

Profesní, vědecké a technické činnosti

25

15

Administrativní a podpůrné činnosti

2

1

1

1

Vzdělávání

2

2

Zdravotní a sociální péče

3

2

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

6

4

Ostatní činnosti

26

9

Název převažující činnosti

Velkoobchod a maloobchod; opravy
a údržba motorových vozidel

Veřejná správa a obrana; povinné
sociální zabezpečení

Zdroj: Český statistický úřad, 2021
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Graf č. 5 poukazuje na rozložení podnikatelských subjektů podle odvětví v roce 2020,
kdy převažovaly podniky ve službách, následovalo odvětví podniků v průmyslu
a stavebnictví a nejmenší podíl mělo zastoupení podniků odvětví v zemědělství
a lesnictví a nezjištěný obor.
Graf č. 5: Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci v roce 2020

6%

13%
Zemědělství a lesnictví
Průmysl a stavebnictví

23%

Služby
Nezjištěný obor

58%

Zdroj: Český statistický úřad, 2021

V podnikatelské činnosti, která je rozdělená dle právní normy, převažují fyzické osoby,
kterých je na území obce registrováno 89 se zjištěnou aktivitou. Aktivních právnických
osob v obci působí celkem 25, přičemž aktivní obchodní společností je v obci 20.
Tabulka č. 4: Podnikatelské subjekty podle právní formy, rok 2020
Formy podnikání

Registrované
podniky

Podniky
se zjištěnou

Celkem

192

aktivitou
114

Fyzické osoby

157

89

Fyzické osoby podnikající dle

134

73

živnostenského
zákona dle jiného
Fyzické osoby podnikající

4

2

než živnostenského
zákona
Zemědělští
podnikatelé

18

14

Právnické osoby

35

25

Obchodní společnosti

22

20

Akciové společnosti

-

-

Družstva

-

-

Zdroj: Český statistický úřad, 2020
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Nejvýznamnější zaměstnavatelé v obci:
•

Třinecké železárny a.s.

Komerční služby v obci:
•

stolařství,

•

autodoprava,

•

zámečnická dílna,

•

hostinská činnost,

•

kadeřnictví,

•

obchod se smíšeným zbožím,

•

poštovní služby,

•

sportovní centrum.

Trh práce
Nezaměstnanost v obci od roku 2009 významně klesla ze 20 osob na 11 osob v roce
2018. Podíl nezaměstnaných v grafu č. 6 poukazuje na klesající tendenci v posledních
letech. V roce 2019 došlo k mírnému navýšení podílu nezaměstnaných o 0,6 %.
Graf č. 6: Vývoj počtu nezaměstnaných osob v obci Smilovice, období 2014 - 2019

Vývoj počtu nezaměstnaných
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Zdroj: Český statistický úřad, 2020
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Graf č. 7: Podíl nezaměstnaných osob (%) v obci, období 2014 - 2019
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Zdroj: Český statistický úřad, 2020

Tabulka č. 5: Nezaměstnanost v obci Smilovice v roce 2019
Uchazeči o zaměstnání v evidenci

Podíl nezaměstnaných

Pracovní

úřadu práce

osob (v %)

místa v evidenci

celkem

ženy

muži

celkem

ženy

muži

úřadu práce

11

4

7

2,2

1,8

2,6

2

Zdroj: Český statistický úřad, 2021

Cestovní ruch
Smilovice využívají své polohy na hranici chráněné krajinné oblasti Beskyd a stávají
se jedním z center sportu, rekreace a turistiky. Pro potřeby návštěvníků je k dispozici
sportovní areál s moderním vybavením. Dále se zde nachází několik stezek pro pěší,
cyklisty i jezdce na koních a které zpřístupňují obec i její širší okolí a horský
masiv Beskyd po celý rok všem návštěvníkům.
Ze zajímavostí v okolí obce lze jmenovat Mánesův pomník na odbočce ve Stříteži
do Smilovic, příjemné klimatické a bylinné lázně v blízké Komorní Lhotce a vesnici
pevně sevřenou v úzkém horském údolí – Řeku s řadou dalších krásných míst, které
určitě stojí za návštěvu v kterékoliv roční době.
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Obrázek č. 4: Smilovice s pozadím Beskyd

Zdroj: www.denik.cz, 2021

Obrázek č. 5: Výhled mezi kopce

Zdroj: www.e-chalupy.cz, 2021

Shrnutí kapitoly
V obci Smilovice bylo k 31.12.2020 celkem 192 registrovaných ekonomických
subjektů, a z toho 114 subjektů se zjištěnou aktivitou. Nejvíce bylo subjektů
podnikajících ve službách. Nezaměstnanost v obci postupně klesá. Obec se nachází
na hranici CHKO Beskydy což je oblíbená oblast pro rozvoj turismu a rekreace.
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4.

Infrastruktura

Technická infrastruktura
Vodovod
Obec Smilovice zásobuje obyvatelstvo vodou z vlastních podzemních zdrojů
(Fuldova studna a prameniště Godula). Podzemní voda natéká gravitačně z obou
vodních zdrojů přes směšovací komoru do vodojemu s kapacitou 200 m3. Voda není
upravována, pouze je dezinfikována chlornanem sodným. Zásobování pitnou vodou
je pak zajišťováno gravitačním potrubím z tohoto vodojemu. V případě snížení přítoku
vody, využívá obec i doplnění pitné vody formou dodávky vody z Ostravského
oblastního vodovodu. Pomocí automatické tlakové stanice je voda dočerpána do
vodovodního řadu. Vodovod pro veřejnou potřebu zásobuje více než 500 obyvatel (524
obyvatel – rok 2020).
Kanalizační síť
Obec nemá vybudovanou centrální kanalizaci. Obytné objekty používají septiky
s přepady do trativodů a místních vodních toků, uzavřené jímky vyvážené
na ČOV nebo domovní ČOV.
Energetika
Jihozápadním okrajem obce prochází portálové vedení evidenční číslo 404
nadřazeného energetického systému velmi vysokého napětí 400 kV v trase Horní
Životice – Nošovice. Umístění tohoto přenosového zařízení je situováno v jižním okraji
Smilovic, kde není navržen ani předpokládán žádný další rozvoj obce. Celá obec má
z hlediska zásobovacích trafostanic velmi dobře pokrytá obě katastrální území.

Plynofikace
Obec je napojena na středotlaký plynovod (STL), který je využíván převážně pro
vytápění budov.
Zásobování teplem
Vytápění na bázi uhlí a dřeva je postupně nahrazováno zplyňovacími kotli na dřevní
hmotu, plynovými kotly a tepelnými čerpadly.
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Telekomunikace
Obec je v plném pokrytí všech současných mobilních operátorů působících na území
ČR.
Nakládání s odpady
Shromažďování směsného komunálního odpadu se provádí do cca 270 nádob
o objemu 110 l a jednoho kontejneru o objemu 1100 l. Svoz velkoobjemového odpadu
a nebezpečného odpadu se provádí 2x v roce (přistavený kontejner v centru obce).
Svozy odpadů zajišťuje odborná firma. V průběhu roku je možný vlastní odvoz
do sběrných dvorů v Třinci nebo v Třanovicích. V obci se provádí separovaný sběr
(spolupráce s firmou EKO-KOM a.s.) do nádob na několika stanovištích (sklo, papír,
plasty). Železný šrot a ostatní kovy jsou individuálně odevzdávány do provozoven
sběrných surovin v průběhu roku. Zajištěný je odvoz jedlých olejů a použitého šatstva.
Stavební

odpad

je

likvidován

na náklady

původce.

Biologický

odpad

je zpravidla využíván jeho původci ke kompostování. Do jednotlivých domů byly
prostřednictvím dotace dodány kompostéry. Biologický odpad je také možné vyvážet
do velkoobjemového kontejneru u hřbitova.
Dopravní infrastruktura a místní komunikace
Silniční doprava využívá na území obce silnici III/4764 Střítež – Smilovice – Řeka,
místní komunikace a účelové komunikace. Do severního okraje území obce zasahuje
ochranné pásmo silnice I/68, silnice však prochází mimo území obce Smilovice.
Dopravně je nejvýznamnější místní komunikace vedoucí z centra obce od průtahu
silnice III/4764 západním směrem a směřující do sousední obce Komorní Lhotka.
Ve veřejném prostoru probíhá krátkodobé parkování na ploše mezi východní stranou
silnice III. třídy a budovou bývalou prodejnou potravin a na ploše přilehlé k místní
komunikaci odbočující ze silnice III. třídy do východní části obce. V centru obce je
několik malých stabilizovaných veřejných parkovacích stání situovaných na plochách
přiléhajících ke komunikacím. Pro návštěvníky hřbitova je vybudováno 19 parkovacích
stání přiléhajících ke stávající místní komunikaci na části p. č. 1409/3 k.ú. Smilovice
u Třince u vstupu na hřbitov. Tato stání mohou využívat i návštěvníci nedalekého
sportovního areálu.
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Některé místní komunikace a mosty jsou však dnes v havarijním stavu a vyžadují
náležitou péči. Oprava komunikací, nové chodníky a rekonstrukce osvětlení zvýší
bezpečnost na místních komunikacích, jejich vybudování je však podmíněno získáním
dotace.
Hromadná doprava osob
Obec Smilovice je obsluhována autobusovou hromadnou dopravou, která je na území
obce provozována po trase silnice III/4764. Obcí projíždějí 2 autobusové linky (Třinec
– Střítež – Řeka a Řeka – Střítež – Hnojník). Pro každý směr slouží 3 autobusové
zastávky.
Železniční doprava není na území obce provozována. Nejbližší železniční stanice
Střítež u Českého Těšína se nachází na trati č. 322 Český Těšín – Frýdek-Místek
s docházkovou vzdáleností 2,5 km.
Turistické trasy
Územím obce jsou vedeny dvě vyznačené turistické trasy – modře značená
trasa přicházející ze severu od obce Střítež a vedoucí východním směrem kolem
dřevěného kostelíka v Gutech až do Gutského sedla. Druhá, zeleně značená
trasa vedoucí z centra obce k řece Ropičance, pokračuje jižním směrem podél břehu
až do obce Řeka.
Cyklistický provoz
Umístění cyklotras na území obce je v souladu s koncepcí rozvoje cyklistické dopravy
na území Moravskoslezského kraje. Obcí prochází několik cyklotras vedených
po místních komunikacích a po části úseku silnice III/4764. Jedná se o tyto vyznačené
trasy:
•

46 (součást Beskydsko-karpatské magistrály, trasa Jihlava – Český Těšín),

•

56 (součást cyklistického okruhu Euroregionem Těšínské Slezsko),

•

6150 (Smilovice – Řeka – Guty).

Těmito trasami procházejí i cyklotrasy označené jako cyklotrasa Greenways,
cyklotrasa Krakov – Morava – Vídeň a cyklotrasa Beskydy Radegast. Po lesní cestě
vedoucí u jihozápadního okraje katastru je vedena agrostezka jdoucí z Komorní
Lhotky směrem k vodnímu toku Ropičce.
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Obrázek č. 6: Mapa s turistickými a cyklistickými trasami ve Smilovicích a okolí

Zdroj: Mapy.cz, 2020

Shrnutí kapitoly
Obec Smilovice zásobuje obyvatelstvo vodou z vlastních podzemních zdrojů
(Fuldova studna a prameniště Godula). Není zde vybudována centrální kanalizace.
Elektrická sít je pro současné využití dostačující, stejně tak je provedena plynofikace
a zásobování teplem, kdy se už jen ve velmi omezené míře využívají k topení tuhá
paliva. Obec je také hustě propojena sítí cyklotras. Některé místní komunikace jsou
v nevyhovujícím stavu.
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5.

Vybavenost

Bydlení2
Obec Smilovice se rozkládá kolem vodního toku Ropičanka, která společně s hlavní
silnicí III/4764 tvoří urbanizační osu severojižního směru. Obec má okrajovou polohu
v rámci územního obvodu obce s rozšířenou působností Třinec, což omezuje
do značné míry i její rozvojové předpoklady.
Dle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 se ve Smilovicích nacházelo
celkem 232 domů, z toho 228 rodinných domů. V obci byly 4 budovy označené jako
ostatní. Bližší srovnání počtu domů a bytů bude možné provést až po roce 2021, kdy
proběhne nové sčítání lidu, domů a bytů.
Počet dokončených bytů v obci je v přepočtu na 1000 obyvatel ve srovnání
s Moravskoslezským krajem a ČR v průměru, jak je patrno z tabulky č. 7. Počet
dokončených bytů v období 2015 – 2019 představuje tabulka č. 8.
Tabulka č. 6: Vývoj bytové výstavby v obci Smilovice v období 2009 – 2019
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Počet
dokončených

7

12

6

9

1

3

4

1,6

1,8

3

7

3

9

bytů v obci
Počet
dokončených
bytů v přepočtu 2,52 2,43 2,16 2,11 1,97

1,73 1,87 2,12

2,5

na 1000
obyvatel v kraji
Počet
dokončených
bytů v přepočtu 3,68 3,48 2,76 2,75 2,40 2,27 2,38 2,58 2,69 3,18 3,64
na 1000
obyvatel v ČR
Zdroj: Český statistický úřad, 2020

2

Územní plán obce Smilovice
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Tabulka č. 7: Dokončené byty v obci Smilovice v období 2015 – 2019
Byty

v rodinných

v bytových

celkem

domech

domech

2015

4

4

-

2016

3

3

-

2017

7

7

-

2018

3

3

-

2019

9

9

-

Rok

Zdroj: Český statistický úřad, 2021

Způsob zástavby v obci lze charakterizovat jako tzv. slezskou zástavbu, pro kterou
je typické rozptýlení zástavby na většině území obce. Stavební stav objektů na území
obce lze zhodnotit jako velmi dobrý. V obci se nachází množství zachovalých
a udržovaných staveb. Stárnutí bytového fondu a nízký počet nově postavených bytů
může mít v budoucnosti negativní vliv na stabilizaci počtu obyvatel obce.
Nižší

stávající

úroveň

občanského

vybavení

je ovlivněna relativní

blízkostí

města Třince. Jako další negativní vliv lze označit poměrně velké vzdálenosti
z rozptýlených obytných domů do centra obce. Obecní úřad se nachází u křižovatky
silnice III/4764 a místní komunikace v centrální části Smilovic. V budově obecního
úřadu je umístěna také místní knihovna, pošta, kadeřnictví a občerstvení. V letních
měsících zde bývá otevřeno posezení na zahrádce. V bezprostřední blízkosti
obecního úřadu je lokalizována prodejna potravin. Ubytovací služby nabízejí středisko
KARMEL a areál SC Smilovice, kde se nachází i restaurace s venkovní terasou. V obci
se nachází také mateřská a základní škola 1. stupeň.
Kompletní

přehled

o

vybavenosti

obce

č. 9 Vybavenost obce Smilovice rok 2020.
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Smilovice

je

zobrazena v tabulce

Tabulka č. 8: Vybavenost obce Smilovice rok 2020

Zdroj: Obec Smilovice, 2020

Školství a vzdělávání
V obci se nachází základní i mateřská škola, jejímž zřizovatelem je obec Smilovice.
Základní škola zajišťuje povinnou školní docházku pro žáky na 1. stupni ve čtyřech
třídách s pěti ročníky.

Ve školním roce 2019/2020 zde bylo vzděláváno celkem

65 žáků.
Mateřská škola funguje ve dvou třídách v obci Smilovicích, a jedna třída v obci Řece
je provozována formou odloučeného pracoviště.

Obrázek č. 7: Základní a mateřská škola v obci Smilovice

Zdroj: Obec Smilovice, 2019
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Zdravotnictví
V obci se nenachází žádné zdravotnické středisko nebo samostatný lékař či zubař,
za zdravotními službami jsou tak obyvatelé nuceni dojíždět do nedalekého Třince
či k praktickému lékaři v obci Střítež.

Kultura
V obci se konají tyto kulturní akce:
•

Den obce,

•

XcamP,

•

Obecní ples, Sportovní ples,

•

Letní kino,

•

Rozsvěcování vánočního stromku,

•

Vítání občánků,

•

Setkání seniorů.

V obci je několik aktivních spolků.
•

Křesťanské společenství Smilovice při Slezské církvi evangelické.

Jedná se o samostatné, nezávislé křesťanské hnutí, které pracuje uvnitř Slezské církve
evangelické. Činnost této organizace je soustředěna na práci s dětmi, mládeži
i s dospělými lidmi. Provozuje v obci středisko KARMEL, které slouží ke vzdělávání
křesťanů ve víře v Ježíše Krista. Konají se zde bohoslužby, biblické hodiny, setkání
mládeže a setkání dětí na nedělní besídce. Svá pravidelná setkání zde má také
pěvecký sbor a dechový orchestr. Středisko Karmel nabízí také ubytovací služby, jsou
v něm pořádány konference, školení a rodinné oslavy
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Obrázek č. 8: Středisko KARMEL

Zdroj: Obec Smilovice, 2019

•

Místní skupina Polského kulturně – osvětového svazu ve Smilovicích (MK
PZKO).

•

Český svaz včelařů.

•

Myslivecký spolek Smilovice-Řeka.

Tento myslivecký spolek vykonává právo myslivosti v honitbě o výměře cca 1347
ha. Honitba se nachází v územním katastru obcí Smilovice – Řeka. Každý člen má
povinnost se starat o vlastní krmné zařízení. V celé honitbě mají 18 krmelců + 8
zásypů pro bažantí zvěř.
•

Spolek Godula.

•

Spolek zahrádkářů.

Místní spolek zahrádkářů pořádá pravidelné schůze a zájezdy např. na Floru
Olomouc, účastní se floristických soutěží a pořádá Zahrádkářskou výstavu v obci.
•

Fotoklub Smilovice.

•

SC Smilovice, z.s.

V zájmovém území obce Smilovice se nenachází žádná stavba se statutem
památkově chráněného objektu. Centrální část obce je součástí archeologického
naleziště zapsaného ve Státním archeologickém seznamu číslo 25-22-09/1
(středověké a novověké jádro obce) kategorie UAN II. Jde o území, na němž nebyl
dosud pozitivně prokázán výskyt archeologických nálezů, ale určité indicie tomu
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nasvědčují. Do východní části obce zasahuje ochranné pásmo nemovité kulturní
památky – kostela Božího těla v Gutech. Na území obce se nachází několik
architektonicky významných objektů:
•

novostavba rodinného domu, č. p. 210,

•

zděný dům, č. p. 21,

•

stodola, č. p. 49,

•

dřevěnice, č. p. 50,

•

dřevěnice, č. p. 30,

•

kaple u hřbitova, bez č. p.,

•

roubený dům, č. p. 34,

•

budova křesťanského sdružení KARMEL, č. p. 69,

•

statek, č. p. 116.

Obrázek č. 9: Evangelická kaple

Zdroj: Obec Smilovice, 2020

Sport, tělovýchova a rekreace
V obci se nachází nové, bohatě vybavené sportcentrum, které návštěvníkům nabízí
dvě fotbalová hřiště, tenisové kurty, víceúčelovou halu pro několik druhů sportů
a bowlingové dráhy. Zdejší služby je možno využít k aktivnímu sportu nebo pohodové
rekreaci. Nachází se zde i zázemí s restaurací a ubytování.
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Obrázek č. 10: Sportcentrum Smilovice

Zdroj: Obec Smilovice, 2020

Obrázek č. 11: Venkovní víceúčelové hřiště

Zdroj: Obec Smilovice, 2020

Shrnutí kapitoly
V obci se nachází MŠ a 1. st. ZŠ. Dále je v obci obecní úřad, pošta, kulturní dům,
kostel, hřbitov a moderní multifunkční hřiště a sportcentrum. V obci existuje několik
činných spolků, které přispívají ke kulturnímu,sportovnímu a spolkovému životu v obci.
V porovnání s Moravskoslezským krajem i ČR je v obci intenzivní bytová výstavba.
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Životní prostředí

6.

Stav životního prostředí
Vzhledem k blízkosti obce k CHKO Beskydy je životní prostředí v obci příznivé.
Je však ovlivněno i nepříznivými vlivy, které lze shrnout do následujících okruhů:
•

regionální znečištění ovzduší,

•

znečištění ovzduší způsobované průjezdní automobilovou dopravou (imise
výfukových plynů, prašnost),

•

hluk z automobilové dopravy v okolí silnic,

•

místní znečištění ovzduší způsobované lokálními topeništi

•

biologické znečištění ovzduší vázané na výskyt alergenních rostlin,

•

potenciální erozní ohrožení orných půd vodní erozí,

•

radioaktivní ohrožení vázané na výskyt radonu v horninách.

Celé území obce leží v regionu Ostravské aglomerace s významným znečištěním
ovzduší, s častým výskytem vysoce nadlimitních smogových situací, a to především
v chladné polovině roku. Vzhledem k ekologickým opatřením průmyslových podniků
nejsou však tyto situace tak časté jako dříve.
Náchylnost půdy k vodní erozi se projevuje již u malých sklonů svahů od 2 – 3o, tedy
prakticky na všech plochách orné půdy, dle evidence Katastru nemovitostí
to představuje 297,36 ha, což je téměř 38 % z celkové rozlohy území obce.
Postupně dochází k zatravňování orné půdy, a to především na svažité jižní části
katastrálního území Smilovic, což současně výrazně snižuje ohrožení půd vodní erozí.
Na k.ú. Rakovec, kde převažují rovinaté plochy, je ohrožení vodní erozí výrazně nižší.
Na území obce převažují pozemky trvale travních porostů či luk, které tvoří 36,1 %
půdního pokryvu. Dále je zde velké využití orné půdy (29,8 %), ale také nezemědělské
půdy a v neposlední řadě také lesních porostů (17,8 %).
Následující tabulka č. 10 představuje výměru jednotlivých ploch půdy v roce 2018
a 2019.
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Tabulka č. 9: Výměra jednotlivých ploch půdy v roce 2018 a 2019
31. 12. 2018

31. 12. 2019

Celková výměra

785,03

785,03

Zemědělská půda

574,17

574,39

Orná půda

233,73

232,54

Chmelnice

-

-

Vinice

-

-

Zahrada

49,77

50,13

Ovocný sad

7,33

7,33

Trvalý travní porost

283,35

284,40

Nezemědělská půda

210,86

210,64

Lesní pozemek

139,35

140,34

Vodní plocha

12,75

12,75

Zastavěná plocha a nádvoří

11,10

11,34

Ostatní plocha

47,65

46,21

Graf č. 8: Struktura využití půdy na katastru obce Smilovice

Zdroj: Český statistický úřad, 2020

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

28

stav, hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou (stabilní) krajinu. Ve Smilovicích
dosahuje koeficient hodnoty 1,68. Takže jde o poměrně vysoce stabilní krajinu.
Ochrana životního prostředí
Na území obce není vyhlášeno ani navrhováno žádné maloplošné zvláště chráněné
území. Do jihozápadní části k.ú. Smilovice u Třince zasahuje Chráněná krajinná oblast
Beskydy. Na území obce zabírá cca 222,1 ha (28,3 % rozlohy území obce) a je
ohraničena na severu silnicí Smilovice – Komorní Lhotka a na východě silnicí III/4734
Smilovice – Řeka.
V rámci obce jsou vymezeny druhá až čtvrtá zóna diferencované péče:
•

2. zóna CHKO – 91,2 ha,

•

3. zóna CHKO – 97,6 ha,

•

4. zóna CHKO – 33,3 ha.

Území CHKO Beskydy je v rámci obce stabilizované.
Do území obce zasahuje evropsky významná lokalita a ptačí oblasti soustavy
Natura 2000, které se překrývají s CHKO (viz Obrázek č. 7). Části obou lokalit
Natura 2000 jsou na území obce stabilizované.

Obrázek č. 12:Mapa ochrany životního prostředí

Zdroj: archgis, vlastní zpracování, 2020
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Územní systém ekologické stability
Cílem územního systému ekologické stability (ÚSES) je zajistit přetrvání původních
přirozených skupin organismů v jejich typických (reprezentativních) stanovištích,
a v podmínkách kulturní krajiny. Realizace tohoto systému má zajistit trvalou existenci
a reprodukci typických původních nebo přírodě blízkých společenstev, která jsou
schopna bez

výrazného

přísunu

energie

člověkem

zachovávat

svůj

stav v podmínkách rušivých vlivů civilizace, a po narušení se vracet ke svému
původnímu stavu. Tuto funkci má zajistit ÚSES sítí ekologicky významných částí
krajiny, které jsou účelně rozmístěny na základě funkčních a prostorových podmínek
a reprezentací pro krajinu typických stanovišť formou biocenter o daných velikostních
a kvalitativních parametrech, propojených navzájem prostřednictvím biokoridorů.
Ty mají také stanoveny velikostní a kvalitativní parametry. Vzájemné propojení dává
obecné podmínky pro migraci organismů v podobných životních podmínkách.
Obdobné přírodní podmínky jsou rozlišeny skupinami typů geobiocénů (STG).
V katastrálním území obce Smilovice se nachází několik prvků ÚSES. Lokálních prvků
ÚSES se v obci nachází 7, z toho jsou 4 biokoridory a 3 biocentra. Tyto lokální prvky
jsou tvořeny zejména travními porosty a přechodně i ornou půdou.
Shrnutí kapitoly
Vzhledem k blízkosti obce k CHKO Beskydy je životní prostředí v obci příznivé.
Je však ovlivněno i některými nepříznivými vlivy (např. používání tuhých paliv k topení,
i když už jen v omezené míře). Většinu půdy tvoří půda zemědělská, náchylná k vodní
erozi je půda orná. Postupně dochází k zatravňování orné půdy. V obci je také velké
zastoupení travnatých porostů. Na území obce není vyhlášeno žádné zvláště
chráněné území. Obec leží v těsné blízkosti chráněné krajinné oblasti Beskydy. Obec
Smilovice představuje vysoce stabilní krajin. Na území se nachází několik prvků
ÚSES.

30

Správa obce

7.

Obecní úřad a kompetence obce
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů. Obecní úřad nevykonává správní činnosti pro jiné obce, zajišťuje
správu pouze pro území obce. Přenesenou působnost v oblasti přestupků za obec
vykonává obec s rozšířenou působnosti (ORP) kterou je Magistrát města Třinec.
Tabulka č. 10: Výkon státní správy pro obec Smilovice
Název úřadu

Sídlo

ORP

Třinec

Finanční úřad

Třinec

Katastrální úřad

Třinec

Matriční úřad

Třinec

Stavební úřad

Hnojník

Zdroj: Český statistický úřad, 2020

V obci Smilovice je sedmičlenné zastupitelstvo včetně starosty a místostarosty obce.
Obecní úřad tvoří:
-

starosta,

-

místostarosta,

-

účetní, referentka.

Zastupitelstvo obce, dle § 118 zákona 128/2000 Sb., o obcích, v roce 2018 zřídilo tyto
výbory:
-

Finanční výbor,

-

Kontrolní výbor,

-

Výbor pro národnostní menšiny,

-

Sportovně – kulturní výbor.

Hospodaření a majetek obce Smilovice
Úhrn vykázaných rozpočtových příjmů dle skutečnosti v roce 2020 činil 16 559 tis. Kč.
Saldo příjmů a výdajů tedy dosáhlo kladné hodnoty 2 418 tis. Kč.
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Tabulka č. 11: Rozpočtové výdaje obce Smilovice, rok 2020
Rozpočet v tis. Kč

Rozpočtové výdaje

Schválený Po změnách
2020

Skutečnost
12. 2020

12. 2020

Výdaje celkem

15 188

16 500

14 140

Běžné výdaje

8 042

9 080

8 602

Kapitálové výdaje

7 146

7 420

5 538

Zdroj: Informační portál Ministerstva financí, 2020

Tabulka č. 12: Rozpočtové příjmy obce Smilovice, rok 2020
Rozpočet v tis. Kč
Rozpočtové příjmy

Schválený Po změnách
2020

Skutečnost
12. 2020

12. 2020

Příjmy celkem

13 116

16 483

16 559

Daňové příjmy

11 433

11 987

11 960

1 005

1 545

1 494

678

2 951

3 105

Nedaňové příjmy
Přijaté transfery
Zdroj: Informační portál Ministerstva financí, 2020

Tabulka č. 13: Rozpočet obce Smilovice – financování, rok 2020
Rozpočet v tis. Kč
Obec Smilovice

Skutečnost
Schválený

Po změnách

2020

12. 2020

12. 2020

Příjmy

12 746

16 113

15 988

Výdaje

14 818

16 130

13 569

Zdroj: Informační portál Ministerstva financí, 2020
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Graf č. 9: Srovnání struktury rozpočtových příjmů v obci, období 2013 – 2020
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Zdroj: Český statistický úřad, 2021

Graf č. 10: Vývoj rozpočtového hospodaření v obci Smilovice, období 2013 – 2020
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Zdroj: Český statistický úřad, 2021
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2017

2018

2019

2020

Získané dotace obce Smilovice v období 2015 - 2020
Investiční
Rok 2016

•

Řešení havarijního stavu střech školy, 400 tis. Kč.

Rok 2017

•

Rekonstrukce autobusových zastávek, 300 tis. Kč.

•

Projektová dokumentace na Přístavbu tělocvičny a nová kanalizace, 345 tis. Kč.

•

Rekonstrukce komunikací a výstavba chodníku, 240 tis. Kč.

•

Rekonstrukce veřejného osvětlení – Smilovice, 492 tis. Kč.

Rok 2018

•

Projektová dokumentace pro vodovod Smilovice, 460 tis. Kč.

•

Rekonstrukce komunikací a výstavba chodníku, 300 tis. Kč.

Rok 2019

•

Rekonstrukce parkoviště a dostavba chodníku, 400 tis. Kč.

•

Rozšíření školy a přístavba tělocvičny ve Smilovicích, 16 020 tis. Kč.

•

Přístavba budovy mateřské školy ve Smilovicích, 4 749 tis. Kč.

Rok 2020

•

Posílení vodárenské soustavy v obci Smilovice, 2 557 tis. Kč.

Neinvestiční:
Rok 2015

•

Knihovna 21. století – čteme v polštině, 5 tis. Kč.

Rok 2016

•

Modernizace technického vybavení, 30 tis. Kč (knihovna).

Bezpečnost
Doba dojezdu do Smilovice je u hasičské záchranné služby a Policie ČR do 10 minut.
Žádná specifická opatření k předcházení živelním pohromám nejsou v obci
realizována. K varování obyvatelstva před nebezpečím je určena siréna, která
je součástí varovného informačního systému obyvatel.
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Vnější vztahy a vazby obce
Obec Smilovice je členem mikroregionu Stonávka, tento svazek s názvem: „Sdružení
obcí povodí Stonávky“, byl založen v roce 1999 na základě § 49 – 53
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a v současné době je vymezen katastry obcí: Dolní
Tošanovice, Horní Tošanovice, Hnojník, Komorní Lhotka, Ropice, Řeka, Smilovice,
Střítež, Třanovice a Vělopolí. Sdružení obcí hájí společné zájmy deseti samospráv,
usiluje o rozvoj území a propagaci regionu. Obce mikroregionu jsou rovněž zapojeny
do několika Evropských projektů v rámci přeshraniční spolupráce. Obecně prospěšná
společnost STONAX o.p.s., založená devíti obcemi v roce 2000 vykonává funkci
administrátora při dotační činnosti a plní svou roli při prosazování dalšího rozvoje
venkovských oblasti. Obec Smilovice je členem Sdružení místních samospráv ČR,
Svazu měst a obcí České republiky, Regionální rady Třinec a Spolku pro obnovu
venkova.
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A.2 Východiska pro návrhovou část
SWOT analýza poskytuje podklady pro formulaci rozvojových směrů, aktivit
a strategických cílů. Spočívá v rozboru a hodnocení současného stavu obce (vnitřní
prostředí) a současné situace okolí obce (vnější prostředí).
Ve vnitřním prostředí jsou identifikovány silné a slabé stránky, které jsou vymezeny
vnitřními faktory efektivnosti organizace ve všech významných oblastech. Vnější
prostředí jsou oblasti, které organizace sama nemůže ovlivnit.
SWOT analýza byla provedena zastupitelstvem obce Smilovice a jejím cíle
je identifikace silných a slabých stránek a dále příležitostí a hrozeb, díky kterým obec
bude vhodně nastaví proces pro strategické plánování.
Silné stránky (pozitiva, rozvojové faktory)
•

Mateřská škola a základní škola pro I. stupeň v obci.

•

Dobré podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity.

•

Aktivní spolky přispívající ke společenskému životu obce (např. plesy,
festivaly, sportovní akce, soutěže apod.).

•

Poloha obce je výhodná z hlediska cestovního ruchu.

•

Relativně dobrá poloha vůči příslušným správnímu centru a jeho snadná
dostupnost.

•

V obci vznikají nové plochy pro bydlení.

•

Na velkém území obce i v jeho blízkého okolí je velmi hodnotné přírodní
území a krásná krajina.

•

Bohatý kulturní život v obci.

•

Obec je členem několika spolků.

Slabé stránky (negativa, problémy)
•

Nedostatečná šíře místních komunikací.

•

Absence příkopů a odvodnění místních komunikací.

•

Chybějící chodníky

•

Špatná dopravní autobusová obslužnost, chybí návaznost spojů na vlak
a autobusy do okolních měst.

•

Nedokončení některých inženýrských sítí (kanalizace).

•

Nedostatečná kapacita vodovodu v okrajových částech obce.
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•

Absence lékařské péče.

Příležitosti (výhled do budoucna)
•

Rozvoj služeb pro seniory i mladou generaci.

•

Rozvoj bydlení s nabídkou kvalitního životního stylu.

•

Opravy a rozšiřování místních komunikací.

•

Zkvalitňování účelových komunikací.

•

Rozvoj cyklostezek.

•

Výsadba doprovodné zeleně a alejí kolem místních a účelových komunikací.

•

Příprava území pro výstavbu rodinných domů.

•

Zvyšování počtu zelených ploch v obci.

•

Možnost získání zdrojů financí z dotačních fondů pro rozvoj obce.

•

Opravy veřejných budov.

•

Zvýšení bezpečnosti – chodníky.

•

Vybudování kanalizace a ČOV.

•

Výstavba dalších vodovodních řádů a propojení.

•

Výstavba školního hřiště.

•

Rozšíření sportovního areálu.

•

Rozšíření veřejného osvětlení.

•

Rozšíření hřbitova a vybudování urnové zídky.

Hrozby (výhled do budoucna)
•

Stárnutí populace a ekonomická zátěž.

•

Občané nebudou aktivní – úpadek společenského života v obci.

•

Zpřísňují se podmínky pro čerpání dotací.

•

Znečištění životního prostředí – např. špatné ovzduší obce.

•

Zhoršení dopravní obslužnosti obce – snížení počtů spojů autobusové
dopravy.

•

Ztráta jedinečnosti, zánik tradic a opakujících se akcí.

•

Zvýšení byrokracie, centralizace, přerozdělování.

•

Hustota dopravy.

•

Udržitelnost Sportcentra.
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A.3. Další východiska – výsledky dotazníkové šetření
V jarním období roku 2020 proběhlo v obci Smilovice dotazníkové šetření. Bylo
vyplněno celkem 146 dotazníků od 22,64 % obyvatel starších 15 let. Více vyplňovali
muži (54,8 %), ženy pak zbytek (45,2 %). Výsledky dotazníku byly zpracovány
do přehledné prezentace.
Dotazník vyplňovaly všechny věkové kategorie občanů obce. Největší zastoupení měli
občané středního věku 30 – 49 let (46,6 %), dále pak nejstarší občané od 65 let (25,3
%), dále občané ve věku 50 - 64 (19,9 %) a nejméně (8,2 %) respondentů bylo
z nejmladší generace 15 – 29 let. Dotazník vyplňovali lidé, kteří v (70,5 %) žijí ve
Smilovicích u Třince, zbytek (29,5 %) v Rakovci. Většina respondentů (37,7 %) žije
v domácnosti s nezaopatřenými dětmi, dále (37,7 %) v domácnosti bez dětí, (25,3 %)
pak v jiných domácnostech. Nejvíce respondentů žije v obci od narození (45,2 %), dále
pak vyplňovali ti, kteří se přistěhovali v dospělosti před více, než pěti lety (41,1 %),
dále ti, co se přistěhovali v dospělosti v posledních pěti letech (8,9 %) a nakonec
nejméně lidé, kteří se přistěhovali v dětství spolu s rodiči (4,8 %).
Souhrn výsledků dotazníkového šetření ve Smilovicích:
Výsledky dotazníkového šetření jsou pouze od občanů, kteří vyplnili dotazník.
Grafy jsou vytvořené ze všech odevzdaných (elektronických i papírových)
dotazníků. Výsledky z dotazníkového šetření byly využity k tvorbě SWOT
analýzy obce a také při tvorbě návrhové části Programu rozvoje obce Smilovice.
•

Téměř polovině respondentů se v obci žije spíše dobře (54,1 %), dalším (38,4
%) se v obci žije velmi dobře, pouze (7,5 %) respondentů se v obci nežije ani
dobře ani špatně.

•

Respondentům se na obci nelíbí především silniční doprava, bezpečnost
a stav komunikací, dále pak chybějící kanalizace, ČOV, případně domácí ČOV.
Vadí také topení pevnými palivy, pálení zahradního odpadu a neudržované
zelené plochy podél silnic:
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•

Naopak je pro život respondentů v obci významné dostupné a příjemné bydlení,
kvalitní životní prostředí, zajištění poštovních služeb, dopravní dostupnost
a dostupnost MŠ a ZŠ.

•

Občanům Smilovic, kteří vyplnili dotazník, nejvíce schází služby lékaře
a zubaře, pak také údržba komunikací a okolí, kanalizace či vývoz jímek a také
bankomat.

•

Nejlépe hodnotí respondenti v obci, možnosti nákupu, fungování místní
knihovny, fungování mateřské školy, práce a komunikace úřadu nebo také
celkový vzhled obce. Průměrně pak hodnotí například údržbu veřejných
prostranství a zeleně, nebo také zimní údržbu komunikací, či jejich bezpečnost.
Nejhůře pak například ohodnotili úroveň dopravních komunikací.

•

V otázce, jak hodnotí dostupnost obce veřejnou dopravou, (59,6 %)
respondentů odpovědělo, že dostupnost nedovedou posoudit, (31,5 %)
hodnotí jako dobrou a (8,9 %), že je dostupnost špatná. Lidé by chtěli spojení
s Třincem v pozdějších večerních či brzkých ranních hodinách, chybí jim
návaznosti na školu nebo návaznosti na další spoje.
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•

V otázce bezpečnosti silniční dopravy měli respondenti výhrady hlavně
k rychlosti v obci, navrhují například stavbu radaru, či zpomalovacích prahů.
Dále mají výhrady k údržbě vozovek a chybějícím zrcadlům.

•

K otázce rozšíření obecního vodovodu dotázaní spíše nesouhlasili (76,7 %)
nesouhlasí, (23,3 %) by rozšíření uvítalo.

Nejvíce navrhovanou lokalitou pro rozšíření jsou okrajové časti obce
•

Respondenti podobně reagovali i u otázky, zdali je potřeba řešit problém
srážkové vody v souvislosti s přívalovými dešti. (74,7 %) bylo proti naopak (25,3
%) dotázaných by pomoc přivítalo.

•

V otázce,
zdali
vyhovuje
rozsah
veřejného
osvětlení
v obci
odpověděla nadpoloviční většina, že je vyhovující (68,5 %). Pro (31,5 %) rozsah
vybudovaného osvětlení nevyhovuje.
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Dle odpovědí v dotazníku někteří obyvatelé navrhují doplnění svítidel
v Rakovci, č.p. 272 nebo na cestě od Karmelu ve směru na Guty
•

Ve třídění odpadu mají respondenti také jasno, (75,3 %) třídí důkladně, (24 %)
třídí přiměřeně a (0,7 %) třídí občas.

•

Nadpoloviční většině vyhovuje i současný systém nakládání s odpady. (81,5 %)
nakládání s odpady vyhovuje, (15,8 %) odpovědělo, že současné nakládání
s odpadem jim nevyhovuje a (2,7 %) nedovedlo posoudit.

Výhrady mají převážně k chybějícím sběrným místům, více kontejnerů a také
zavedení ISNO.
•

Většina respondentů by v obci uvítalo domov pro seniory (50 %), pouhých
(12,3 %) o to nemá zájem a (37,7 %) nedovede posoudit.

S nabídkou sociálních služeb je také spokojeno zhruba jen 10 % dotázaných,
(8,2 %) je spíše spokojených, (0,7 %) je jich velmi spokojených, naopak (4,1 %)
respondentů je spíše nespokojených a (0,7 %) respondentů je velmi
nespokojených, zbytek (86,3 %) nedokáže nabídku sociálních služeb posoudit.
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Respondenti by měli nejvíce zájem o senior taxi, rozvoz obědů pro důchodce
nebo sociální byty pro seniory.
•

V otázce navštěvování SC Smilovice, nejvíce respondentů odpovědělo,
že využívá restauraci, že naplno využívají služby SC, případně že se účastní
pasivně jako divák. Někteří respondenti, kteří vyplnili dotazník odpověděli,
že SC nenavštěvují.
Respondentům nejvíce v SC Smilovice chybí bazén a wellness, lepší jídlo
v restauraci a profesionální personál, dále dětské hřiště, dětská herna či jiné
aktivity pro děti. Chybí také kvalitnější údržba areálu.

•

Z pohledu podpory činnosti spolků a spolkové aktivity v obci, převážná
většina respondentů odpověděla že by obec tyto činnosti měla podpořit (69,3
%), (3,7 %) respondentů je proti a (27 %) nedovedlo posoudit.
Respondenti, kteří odpověděli že by se obec měla zapojit do podpory spolků
uvedlo také, že by to mělo být finanční formou, například, dotacemi, sníženým
nájmem, poskytnutí prostor zdarma, dále pak propagaci spolků a zapojení
do společenských akcí s obcí.

•

V otázce, do čeho by měla obec vložit své finanční prostředky, nejvíce
respondentů uvedlo že do rekonstrukce stávajících místních komunikací, do
dostavby chybějících stezek a chodníků, do zajištění bydlení pro seniory nebo
zlepšení vzhledu obce.

•

Občané, kteří dotazník vyplnili, také doplnili že by chtěli ještě využívat pro
informovanost v obci, příjem informací v podobě SMS, sociálních sítí nebo
mailové korespondence.
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B. Návrhová část
B.1 Strategická vize
„Krásná a vybavená obec, kde se lidem dobře žije.“
Vize, je představa toho, jak chce obec vypadat v určitém časovém horizontu. Jedná
se o představu budoucnosti obce, jakým způsobem se obec bude měnit a rozvíjet.
Strategická vize obce Smilovice je výsledkem předchozích bodů analytické části.
K naplnění této vize je stanoveno několik aktivit shromážděných při projednání
analytické a návrhové části.
Obec Smilovice je příjemným a bezpečným místem pro život s kvalitními přírodními
hodnotami a sportovním a kulturním vyžitím.

B.2 Opatření a aktivity

1. INFRASTRUKTURA
Strategický cíl: Obec bude systematicky udržovat, rozšiřovat a inovovat infrastrukturu
ve všech oblastech.
Odhadované náklady 120.000.000,- Kč. Financování záměru bude v rámci rozpočtu
obce a v součinnosti s dotačními tituly. Podmínkou realizace je získání dostatečné
výše dotačních prostředků.
1.1.

Strategické opatření:
vybavenosti

plochy

veřejného

prostranství

a občanské

V návaznosti na rozvoj infrastruktury a změnu životního stylu, je nutné inovovat
a revitalizovat původní a nově vzniklé plochy veřejných prostranství a občanské
vybavenosti.
Soubory aktivit:
•

Veřejné osvětlení – postupně inovovat a rozšiřovat stávající síť VO s cílem
minimalizovat spotřebu elektrické energie, světelný smog.
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•

Rozvoj a péče o veřejnou zeleň i stromy na veřejných prostranstvích
bezpečnostními i zdravotními ořezy, kácením dřevin z důvodu bezpečnosti
a jejich postupným nahrazováním novou výsadbou.

1.2.

Strategické opatření: vodovodní a kanalizační řad

Soubory aktivit:
•

Projektová dokumentace na rozšíření vodovodních řadů a příprava realizace
stavby

•

Projektová dokumentace na kanalizaci a příprava realizace stavby.

•

Projektová dokumentace na ČOV a příprava realizace stavby.

1.3.

Strategické opatření: internet, optické kabely, obecní rozhlas

Soubory aktivit:
•

Při budování chodníků uložení kabelového vedení do země.

•

Přivedení optických kabelů do budovy Obecního úřadu.

2. ŠKOLSTVÍ, MIMOŠKOLNÍ VÝCHOVA
Strategický cíl: Obec bude i nadále vytvářet technické, organizační a personální
podmínky pro kvalitní výuku i rozvoj mimoškolních aktivit v ZŠ i MŠ. Podpoříme nové
koncepční záměry, zavádění moderních technologií i forem výuky, stabilizaci
pedagogického sboru, spolupráci školy s rodinou a veřejností, vytváření příznivého
klimatu a dobrého jména školy.
Budeme podporovat talenty, zdravotně a sociálně znevýhodněné žáky, zlepšovat
nabídku školských zařízení i zájmového vzdělávání. Vytvářet podmínky pro výchovu
dětí ke vztahu k obci a lidovým tradicím.
Odhadované náklady 2.000.000,- Kč. Financování záměru bude v rámci rozpočtu obce
a v součinnosti s dotačními tituly.
2.1.

Strategické opatření: mateřská škola

Soubory aktivit technického rázu:
•

Údržba, opravy a modernizace vybavení.

•

Doplnění dětského hřiště.
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2.2.

Strategické opatření: základní škola

Soubory aktivit technického rázu:
•

Údržba, opravy a modernizace vybavení víceúčelového hřiště u ZŠ.

•

Rekonstrukce kuchyň a jídelna

2.3.

Strategické opatření: mimoškolní výchova a zájmová činnost

Podporovat školská zařízení, občanská sdružení, sportovní oddíly a podnikatelské
subjekty, které zajišťují mimoškolní činnost dětí a mládeže.

Soubory aktivit:
•

Podpora aktivit pro děti.

•

Podpora kroužků pro děti.

•

Podpora vzdělávacích mimoškolních aktivit pořádaných ve škole.

•

Podpora sportovních mimoškolních aktivit pořádaných ve škole.

•

Pokračovat v podílení se na prorodinných aktivitách ZŠ, MŠ a spolků.

3. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH
Strategický cíl: Budeme pečovat o kulturní dědictví našich předků, podporovat
spolkovou a zájmovou činnost dětí i dospělých, talenty, moderní umělecké žánry.
Odhadované náklady 2.000.000,- Kč. Financování záměru bude v rámci rozpočtu obce
a v součinnosti s dotačními tituly.

3.1.

Strategické opatření: nemovité památky

Soubory aktivit:
•
3.2.

Údržba a opravy památníků na katastru obce.
Strategické opatření: kulturní akce

Pořádat, koordinovat, propagovat ve spolupráci se spolky pestrou žánrovou nabídku
kulturních akcí vhodných pro všechny věkové skupiny obyvatel. Podporovat aktivity
občanů a spolků v pořádání akcí.
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Soubory aktivit:
•

Pořádání tradičních kulturních akcí.

•

Pořádání akcí na podporu rodiny ve spolupráci se ZŠ a MŠ.

•

Propagace kulturních akcí v místních a regionálních médiích.
Strategické opatření: knihovna

3.3.
•

Využívat knihovnu jako místo pro setkávání obyvatel všeho věku,
podpora čtenářství.

Soubory aktivit:
•

Průběžně vybavovat knihovnu moderními technologiemi.

•

Pořádat besedy pro žáky MŠ, ZŠ i pro dospělé se spisovateli a osobnostmi
různých oblastí.

•

Aktualizace a modernizace knihovního fondu.

4. SPORT
Strategický cíl: Sportovní činnost a pohybové volnočasové aktivity všeho druhu jsou
základním předpokladem udržení zdravého a plnohodnotného životního stylu
současné populace. Obec bude i nadále vytvářet podmínky pro naplnění tohoto
prioritního cíle.
Odhadované náklady 5.000.000,- Kč. Financování záměru bude v rámci rozpočtu obce
nebo v součinnosti s dotačními tituly.
4.1.

Strategické opatření: sportovní spolky, sdružení a veřejnost

Soubory aktivit:
•

Pokračovat v podpoře sportovních spolků a sdružení v obci.

•

Podpora sportovní činnosti pro veřejnost.

4.2.

Strategické opatření: zázemí pro sport, sportovní hřiště a areály

Soubory aktivit:
•

Rozvíjet sportoviště ve všech částech obce tak, aby byla dostupná všem.

•

Doplňovat inovované herní prvky do stávajících dětských hřišť.

•

Udržovat, případně modernizovat zázemí pro sport v obci.

•

Rozšíření sportovního areálu.
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5. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, EKOLOGIE
Strategický cíl: Podpora ochrany životního prostředí v souladu s trvale udržitelným
rozvojem pro budoucí generace.
Odhadované náklady 1.000.000,- Kč. Financování záměru bude v rámci rozpočtu obce
nebo v součinnosti s dotačními tituly.

5.1.

Strategické opatření: sídelní zeleň

Soubory aktivit:
•

Údržba veřejné zeleně v obci.

•

Doplňování výsadeb sídelní zeleně.

•

Kácení nemocných a nebezpečných stromů, nová výsadba.

5.2.

Strategické opatření: Hluk, odpady, ostatní

Soubory aktivit:
•

Optimalizovat třídění odpadů.

•

Zřízení jednoho sběrného stanoviště na tříděný odpad.

•

Osvětová činnost.

•

Podporovat akci „Ukliďme Česko – Smilovice“.

•

Podpora zapojení veřejnosti do akcí zlepšující životní prostředí, aktivní účast
na výsadbách zeleně.

6. KOMUNITNÍ ŽIVOT V OBCI
Strategický cíl: Chceme zvyšovat zájem občanů o dění v obci, informovanost a jejich
spoluúčast na rozvoji obce.
Odhadované náklady 1.000.000,- Kč. Financování záměru bude v rámci rozpočtu obce
nebo v součinnosti s dotačními tituly.

6.1.

Strategické opatření: informovanost občanů

Rozšiřování a modernizace informačních zdrojů a médií pro komunikaci s občany.
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Soubory aktivit:
•

Údržba místního rozhlasu.

•

Informovanost občanů o dění v obci na sociálních sítích.

•

Modernizace www stránek obce.

7. DOPRAVA
Strategický cíl: Rozvíjet dopravní systém v maximální bezpečnosti bez negativních
vlivů na životní prostředí a úroveň bydlení.
Odhadované náklady 7.000.000,- Kč. Financování záměru bude v rámci rozpočtu obce
a v součinnosti s dotačními tituly.

7.1.

Strategické opatření: komunikace

Soubory aktivit:
•

Opravy místních komunikací

•

Průběžně aktualizovat dopravní značení dle potřeb provozu na komunikacích.

•

Průběžně provádět údržbu a rekonstrukci povrchů místních komunikací.

•

Zvýšit bezpečnost na pozemních komunikacích.

•

Propojení stávajících komunikací s novou zástavbou.

7.2.

Strategické opatření: cyklostezky, chodníky, parkovací místa.

Soubory aktivit:
•

Oprava parkovacích ploch, budování nových parkovišť. Budování chodníků
a stezek.

8. BEZPEČNOST
Strategický cíl: Obec systematicky přijímá opatření pro zajištění bezpečného
prostředí a dodržování zákonnosti.
Odhadované náklady 2.000.000,- Kč. Financování záměru bude v rámci rozpočtu obce
nebo v součinnosti s dotačními tituly.
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8.1.

Strategické opatření: Zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Soubory aktivit:
•

Řešení zpomalení dopravy při vjezdech do obce.

•

Zvýšení bezpečnosti na komunikacích (např. zvýrazňující dopravní značení).

•

Výstavba chodníků, rozšíření komunikací atd.

9. PROPAGACE OBCE
Strategický cíl: Obec zlepšuje propagaci obce a informovanost veřejnosti o obci.
Odhadované náklady 200.000,- Kč. Financování záměru bude v rámci rozpočtu obce
nebo v součinnosti s dotačními tituly.

9.1.

Strategické opatření: zlepšit propagaci obce

Soubory aktivit:
•

Propagační materiály obce.

49

B.3 Podpora realizace programu

Realizace Programu rozvoje obce
V programu rozvoje obce (PRO) jsou mimo cíle a opatření především stanoveny
aktivity a záměry, které chce obec v období 2021 - 2027 realizovat. 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 Smilovice
Zajišťování naplňování programu bude mít na starosti zastupitelstvo obce v čele
se starostou. Monitoring bude probíhat dle potřeb obce, minimálně 1x za 2 roky 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,

•

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 bude také vyhodnocováno, do jaké
míry byly plánované záměry a aktivity skutečně realizovány. V případě, že aktivity
nebyly realizovaný, bude uveden důvod, proč se tomu tak nestalo. Současně bude
nutné i přehodnocení každého ze záměrů, zhodnocení potřebnosti jejich realizace
a případně bude provedena úprava. Možné bude i přehodnocení priorit jednotlivých
záměrů.

Zveřejnění PRO
Tento programový dokument bude zveřejněn na webu www.obcepro.cz v aplikaci
OBCEPRO, dále pak na webových stránkách obce Smilovice a zároveň bude
přístupný k nahlédnutí v listinné podobě na obecním úřadě.
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Aktualizace PRO
Tento strategický dokument je dokumentem, který je potřeba aktualizovat v závislosti
na průběh realizace jeho částí.
Změny a aktualizace budou schváleny na zasedání zastupitelstva obce. Dokument
bude zveřejněn na internetových stránkách obce.

Financování záměrů z PRO
Obec Smilovice předpokládá financování aktivit a záměrů částečně z vlastního rozpočtu
a prostřednictvím vhodných dotačních titulů krajských, státních nebo evropských.
Základním předpokladem financování rozvojových aktivit je však úspěšnost obce
ve vyhlášených dotačních výzvách.
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Seznam zkratek
ČR

Česká republika

ČOV

Čistírna odpadních vod

ČSÚ

Český statistický úřad

DN

Vnitřní průměr

K.Ú.

Katastrální území

LBC

Lokální biocentrum

LBK

Lokální biokoridor

LPIS

(Land Parcel Identification System), informační systém evidence
využití zemědělské půdy

MHD

Městská hromadná doprava

MŠ a ZŠ

Mateřská škola a Základní škola

NUTS

Nomenklatura územních statistických jednotek – územní celky
vytvořené pro statistické účely Eurostatu (statistický úřad
Evropské unie)

ORP

Obec s rozšířenou působností

OÚ

Obecní úřad

PRO

Program rozvoje obce

RD

Rodinný dům

ÚP

Územní plán

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VaK

Vodovody a kanalizace

VVTL/VTL/STL Vysokotlaký /středotlaký
VVN/VN/ NN

Velmi vysoké napětí / vysoké napětí/ nízké napětí
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