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Úvod
Dokument Program rozvoje obce Slatinice na období let 2016 – 2022 byl zpracován realizačním
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1. SITUAČNÍ ANALÝZA OBCE
1.1 Území
Obec Slatinice se rozprostírá na východním úpatí Velkého Kosíře, který je posledním výběžkem
Drahanské vrchoviny, uprostřed trojúhelníku měst Olomouc (14 km), Prostějov (12 km) a Litovel (18
km). Svůj název získala od močálů - Slatin, které byly zejména na místě dnešního mlýna. První zprávy
o Slatinicích pochází z doby vlády rodu Přemyslovců (první písemná zpráva r. 1249), lázně byly
založeny v 17.století a první zmínky o slatinické léčivé vodě jsou již z roku 1580 od proslulého
moravského lékaře Tomáše Jordána z Klausenburka. Minerální pramen přírodní sirné vody s
hypotonickým obsahem sirovodíku se využívá zejména pro léčbu onemocnění pohybového ústrojí,
léčbu po operacích kloubních náhrad a po úrazech pohybového ústrojí. Obec leží v nadmořské výšce
240 m. n m.
Příslušnost k územně-správním celkům:
Kraj: Olomoucký
Okres: Olomouc
ORP: Olomouc
Slatinice jsou součástí mikroregionu Kosířsko, a jsou členem místní akční skupiny (MAS) Region
HANÁ, z. s.
Obec se rozkládá na ploše o rozloze 778,0 ha a k 1. 1. 2015 měla 1 549 obyvatel. V rámci
Olomouckého kraje patří obec Slatinice ke středním obcím, avšak v rámci Regionu HANÁ patří spíše
k obcím větším.
Obec Slatinice se skládá z 2 samostatných částí obce: Slatinice a Lípy. Celkem jsou na území Slatinic a
místní části vymezeny 2 katastrální území.
Tabulka 1 Katastry obcí (výměra):

Rozloha místních
částí (ha)

Místní část
Slatinice
Lípy
CELKEM

744,02
33,95

Katastrální území
Slatinice
Lípy

Rozloha
katastrálních
území (ha)
744,02
33,95
777,97

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

Obec Slatinice sousedí s obcemi: Drahanovice, Rataje (místní část obce Těšetice), Luběnice, Lutín,
Třebčín (místní část obce Lutín), Slatinky a Lhota pod Kosířem (místní část obce Drahanovice).
Spádovým sídlem je město Olomouc.
Tabulka 2 Dojezdové vzdálenosti

Místní část
Slatinice
Lípy

Dojezdová vzdálenost Slatinice
(k OÚ) (km)
1,7

Zdroj: https://www.google.cz/maps
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Obrázek 1 Mapa obce Slatinice včetně místní části Lípy

Zdroj: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map

Geomorfologie:
systém: Alpsko-himalájský, Hercynský
provincie: Západní Karpaty, Česká Vysočina
subprovincie: Vněkarpatské sníženiny, Krkonošsko-jesenická soustava
oblast: Západní vněkarpatské sníženiny, Jesenická oblast
celek: Hornomoravský úval, Zábřežská vrchovina
podcelek: Prostějovská pahorkatina, Bouzovská vrchovina
okrsek: Křelovská pahorkatina / Velký Kosíř
Územím Slatinic prochází z geomorfologického hlediska velmi významná hranice – hranice
geomorfologických okrsků Křelovská pahorkatina a v západní části obce se nachází okrsek Velký Kosíř.
Slatinice leží na rozhraní Alpsko-himalájského a Hercynského systému, které patří do provincie Česká
Vysočina a Západní karpaty, jejíž subprovincií jsou Vněkarpatské sníženiny a Krkonošsko-jesenická
soustava. Obec se rozprostírá v Hornomoravském úvalu a Zábřežské vrchovině.
Vodstvo:
Nejvýznamnějším tokem, odvodňujícím obec, je potok Slatinka. Přes místní část Lípy, Třebčín a obec
Lutín teče Deštný potok. Před obcí Lutín se do Deštného potoka vlévá Slatinka. Za Lutínem se Deštný
potok vlévá do řeky Blaty.
Obcí prochází žlutá turistická trasa a značená lokální cyklostezka.
Využití krajiny:
Obec Slatinice se nachází v typické zemědělské kulturní krajině, s poměrně vyšším zastoupením orné
půdy. Zemědělské půdy zabírají téměř 74,37 % rozlohy území, a z toho většina připadá na ornou
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půdu. Velké zastoupení mají i lesní pozemky a to 15,84 %. Zastoupení funkčních typů v řešeném
území je dobře patrné z následující přehledné tabulky.
Tabulka 3 Využití krajiny v obci Slatinice

Druh pozemku
Orná půda (ha)
Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)

Slatinice celkem (ha)
502,90
31,97
9,82

Trvalé travní porosty (ha)
Zemědělská půda celkem

8,67
553,35

lesní pozemky

117,87

lesní pozemky - les s budovou

0,01

vodní plocha - nádrž umělá

0,24

vodní plocha - rybník

0,00

vodní plocha - tok přirozený

1,27

vodní plocha - tok umělý
vodní plocha - zamokřená pl.

0,00
0,00

zastavěná plocha - společný dvůr

0,00

zastavěná plocha - zbořeniště

0,18

zastavěná plocha - jiná

14,48

ostatní plocha - hřbitov-urn.háj
ostatní plocha - dobývací prostor

0,68
0,76

ostatní plocha - dráha

2,34

ostatní plocha - jiná plocha

4,50

ostatní plocha - manipulační pl.

2,03

ostatní plocha - neplodná půda

16,43

ostatní plocha - ostat.komunikace

17,94

ostatní plocha - silnice

6,49

ostatní plocha - skládka

0,00

ostatní plocha - sport.a rekr.pl.
ostatní plocha - zeleň

3,12
2,33

Nezemědělská půda celkem
Celkem katastr

190,67
744,02

Zdroj: ČÚZK, 2015

Z výše uvedené tabulky je patrné, že zemědělská půda zaujímá 553,35 ha. Na území obce Slatinice
nenajdeme chmelnice ani vinice. Nezemědělská půda pak tvoří 190,67 ha.
Následující tabulka č. 4 zobrazuje procentuální zastoupení dle typů ploch (celková výměra území,
zemědělská půda, lesní pozemky, nezemědělská půda).
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Tabulka 4 Procentuální zastoupení dle typů ploch

Druh pozemku

Výměra (ha)

celková výměra území
Zemědělská půda
lesní pozemky

744,02
553,35
117,87

Nezemědělská půda

190,67

% z celkové výměry území
100,00%
74,37%
15,84%
25,63%

Zdroj: ČÚZK, 2015

1.2 Obyvatelstvo
1.2.1

Demografická situace

Obec Slatinice má v současné době 1549 obyvatel ve dvou místních částech Lípy a Slatinice.
Počet obyvatel v letech 2005 – 2015 permanentně roste (Graf 1). Rostoucí demografická křivka a
hodnoty přistěhovalých obyvatel v jednotlivých letech (viz Tabulka 5) poukazují na atraktivnost této
obce pro bydlení především pro mladou generaci.
Graf 1 Vývoj počtu obyvatel v letech 2005 – 2015 v obci Slatinice

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS k 30. 6. 2015)

Z hlediska místních částí je 75% ekonomicky aktivní obyvatelstvo soustředěno ve Slatinicích a
zbývajících 25% v Lípách. Podíl dětí a mládeže a osob v důchodovém věku je obdobný.
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1 517
356
1 161

754
176
578

224
54
170

283
61
222

Ekonomicky aktivní
celkem

ve věku 65
a více let

50511 1
08484 1
14981 1

ve věku 014 let

Slatinice
1.
Lípy
2.
Slatinice

z toho

ženy

základní sídelní jednotka (díl)

Obyvatelstvo

celkem

Okres, obec, část obce (díl),

části
Kód
obce
okres
(dílu),
u,
ZSJ
obce,
(dílu)

Tabulka 5 Rozdělení obyvatelstva podle místních částí

760
186
574

Zdroj: ČSÚ (statistický lexikon obcí 2013)

Změna počtu obyvatel
Obrázek 2 Změna počtu obyvatel mezi roky 2008 a 2012

Zdroj: interní data MAS RH, z.s.

I z přiložené mapy je jasně viditelné, že ve sledovaném období 2008 a 2012 je v obci Slatinice patrný
výrazný nárůst počtu obyvatel. Na rozdíl od obcí na západu Regionu HANÁ, kde dochází
k postupnému úbytku obyvatel.
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Pohyb obyvatelstva – počty narozených a zemřelých, migrace

Tabulka 6 Počty narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých v letech 2008 – 2014 v obci Slatinice

Roky

Živě narození
celkem

Zemřelí celkem

Přistěhovalí celkem

Vystěhovalí celkem

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

11
15
18
15
17
19
15

15
27
10
24
13
13
13

46
61
39
43
32
30
32

31
33
31
23
37
30
28

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS k 30. 6. 2015)
Graf 2 Počty narozených a zemřelých, migrace obyvatelstva v letech 2008 – 2014 v obci Slatinice

Zdroj: Data z tabulky 6

Z tabulky a grafu můžeme vidět, že přírůstek obyvatelstva v obci se dlouhodobě pohybuje okolo 15 –
19 osob za rok (s výjímkou roku 2008). Úmrtnost byla nejvyšší v roce 2009 (27 osob).
Nejvíce obyvatel se do obce Slatinice přistěhovalo v roce 2009 a to 61 osob. Počet vystěhovalých se
dlohodobě pohybuje na stejné úrovni a to 28 – 33 osob za rok.
Obec Slatinice má kladnou hodnotu migračního salda, v obci tedy výrazně převažuje počet
přistěhovalých obyvatel.
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Obrázek 3 Mapa migrační saldo MAS RH v letech 2000 - 2012

Zdroj: interní data MAS RH, z.s.

Obyvatelstvo – rozdělení dle pohlaví
Tabulka 7 Rozdělení obyvatel v obci Slatinice dle pohlaví v letech 2008 – 2015

Roky

Počet obyvatel
celkem

ženy

muži

podíl (%) ženy

podíl (%) muži

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1 497
1 513
1 529
1 538
1 537
1 543
1 549
1 549

728
737
753
754
749
745
750
750

769
776
776
784
788
798
799
172

48,6
48,7
49,2
49,0
48,7
48,3
48,4
48,4

51,4
51,3
50,8
51,0
51,3
51,7
51,6
51,6

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS k 30. 6. 2015)

Z tabulky 7 – Rozdělení obyvatelstva dle pohlaví lze vyčíst, že procentní podíl počtu mužů a žen je
v obci téměř stejný a v jednotlivých letech se výrazně nemění.
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Obyvatelstvo – rozdělení dle věkových skupin

Tabulka 8 Rozdělení obyvatel v obci Slatinice dle věkových skupin v letech 2008 – 2014

Roky

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Obyvatelé
Obyvatelé Obyvatelé
Počet
ve věku
ve věku
ve věku
obyvatel
65 a více
0–14 let 15–64 let
celkem
let
celkem
celkem
celkem
1 497
210
1 024
263
1 513
218
1024
271
1 529
224
1032
273
1 538
224
1 040
274
1 537
219
1 041
277
1543
228
1 025
290
1 549
222
1 033
294

Obyvatelé
0-14 (%)
14,0
14,4
14,7
14,6
14,2
14,8
14,3

Obyvatelé Obyvatelé 64
15-64 (%)
a více (%)
68,4
67,7
67,5
67,6
67,7
66,4
66,7

17,6
17,9
17,9
17,8
18,0
18,8
19,0

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS k 30. 6. 2015)

Z tabulky 8 je vidět dlouhodobý trend klesajícího podílu ekonomicky aktivních obyvatel, naopak roste
podíl obyvatel v důchodovém věku a stagnuje podíl dětí a mládeže do 15 let.
V porovnání s hodnotami Regionu HANÁ obec Slatinice kopíruje dlouhodobý trend. Nejpočetněji je
zastoupena věková kategorie 15-64 let. Obecně lze říci, že obyvatelstvo v území Regionu HANÁ
stárne, stejně tak v obci Slatinice.
Hustota osídlení
Hustota osídlení ve Slatinicích je vyšší na rozdíl od obcí v západní části Regionu HANÁ. Slatinice patří
do seznamu obcí, které mají vyšší hustotu zalidnění, avšak nepatří k obcím s nejvyšší zalidněností.
Tyto obce najdeme ve východní části území Regionu HANÁ.
Vzdělanostní struktura obyvatelstva
Tabulka 9 Přehled obyvatelstva v obci Slatinice podle nejvyššího ukončeného vzdělání v roce 2011

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let
bez vzdělání
základní včetně
neukončeného
střední vč. vyučení
(bez maturity)

z toho podle
úplné střední (s
stupně
maturitou)
vzdělání

nástavbové studium
vyšší odborné
vzdělání
vysokoškolské
Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze)
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Celkem

muži

ženy

1 293
4

640
1

653
3

202

66

136

488

282

206

367

173

194

34

11

23

10

4

6

161

85

76
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Z tabulky 9 je patrné, že největší podíl představují osoby se středním vzděláním – bez maturity
(37,7%), úplný středním s maturitou (28,4%), základním (15,6%), vysokoškolským (12,5%)
a nástavbovým (3,4%).
Z hlediska pohlaví můžeme zaznamenat výraznější podíl mužů se středním vzděláním (bez maturity),
naopak převažuje počet žen se základním vzděláním.
V porovnání s hodnotami SO ORP Olomouc (podíl středoškolsky vzdělaných obyvatel – 59%) je obec
Slatinice nad průměrem (66,1%). Podíl osob, které dosáhli nástavbového a vyššího odborného studia
(3,4%), je rovněž nad průměrem SO ORP Olomouc (2,9%), podíl osob s vysokoškolským vzděláním
(12,5%) se pohybuje spíše pod průměrem SO ORP Olomouc (17,1%).
Porovnáme-li vzdělanostní úroveň obyvatel podle velikostních skupin obcí, je patrné, že v obcích
s nižším počtem obyvatel je vyšší zastoupení osob se základním vzděláním a středním vzděláním bez
maturity včetně vyučení. Naopak u obcí s vyšším počtem obyvatel (5 000 a více obyvatel) se zvyšují
podíly osob s úplným středním vzděláním s maturitou, vyšším odborným včetně nástavbového
a vysokoškolským vzděláním.

1.2.2

Sociální situace v obci

Sociální situace v obci Slatinice je na standardní úrovni, odpovídající situaci ve venkovských obcích
tohoto regionu. V obci se nevyskytují žádné výrazné sociální problémy ohrožující stabilitu a
bezpečnost obce nebo vyžadující specifické přístupy.
V obci Slatinice se nenachází žádné sociálně vyloučené lokality dle aktuální „Analýzy sociálně
vyloučených lokalit v ČR (GAC spol. s r. o. 2015)“, jejímž zadavatelem je MPSV v ČR. Není zde ani
žádná soustředěná skupina národnostních menšin. V obci existuje pouze několik obyvatel, kteří jsou
dlouhodobě nezaměstnaní. V červenci 2015 činila nezaměstnanost v obci 4,1 % dle údajů statistiky
Úřadu práce.
Pro obyvatele obce jsou dostupné základní sociální služby poskytované subjekty v nedalekém okolí.
Podrobněji o těchto možnostech pojednává kapitola 1.5.4. Sociální péče.
V současné době probíhá výstavba soukromého domova pro seniory.

1.2.3

Spolková, osvětová a informační činnost

Přehled spolků působících na území obce Slatinice:
Spolky a neziskové organizace hrají podstatnou roli v životě občanské společnosti. Významnou měrou
se podílejí na aktivním a smysluplném trávení volného času, na kulturním a společenském životě
obyvatel regionu.
Spolky a NNO působící v oblasti volnočasových aktivit se snaží minimalizovat negativní projevy
soudobého životního stylu a svojí nabídkou činností a aktivit reagují na aktuální potřeby cílových
skupin v regionu. Jejich služby můžeme tedy rozdělit na:
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služby výchovného charakteru



služby zaměřené na sportovní aktivity



služby zaměřené na rekreační aktivity



služby zohledňující specifické zájmy příslušníků cílové skupiny.
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Tabulka 10 Přehled spolků působících v obci Slatinice

Kontaktní
osoba

Spolek

E-mail

Profil činnosti

Členská
základna

požární bezpečnost
sdh.slatinice@seznam.cz v obci, práce s mládeží,
kulturní akce
požární bezpečnost
Milan Sekanina
SDH Lípy
Sekanina18@seznam.cz v obci, práce s mládeží,
736 238 003
kulturní akce
široké zaměření na
Petr Šolc
sportovní aktivity pro
SK Slatinice
info@skslatinice.cz
728 187 098
děti, mládež, dospělé,
seniory
Zlepšování
Miloš Kuruc
mezilidských vztahů,
Naděje Slatinice z.s.
miloskuruc@atlas.cz
737 364 334
sociální pomoc,
kulturní akce.
Provozování rodinného
Mimi klub Hrášek Jana Francová jafranc@seznam.cz
centra za účel prevence
sociálního vyloučení
František
Myslivecké družení
ochrana přírody,
Žouželka
kuba1988@seznam.cz
Slatinice
mládež, myslivost
602 515 184
Český svaz včelařů Antonín Dudek
– ZO Slatinice
608 683 136
Radek Heckel
608 992 290

SDH Slatinice

Spolek Děti Hané
Skauti

734 120 510

info@galeriezdenkaburia
na.cz

Burešová
732 767592

Verka.Buresova@seznam.
cz

35

52

300

25

10

31
8

Kulturní akce,
výstavnictví, folklor.

3

Skauting

30

Zdroj: Vlastní zpracování

Materiální a finanční podpora činnosti spolků ze strany obce
Obec Slatinice podporuje spolky působící v obci materiálně, koupí movitých věcí a finanční podporou.
Tabulka 11 Přehled nejvýznamnějších nemovitostí v majetku spolků

Název objektu
(nemovitosti)

Chata u Lumpíka
Galerie Zdenka
Buriana

Spolek vlastnící
nemovitost
Myslivecké
sdružení
Spolek Děti
Hané

Stav nemovitosti *

Potřebná opatření a investice ke
zlepšení stavu

Dobrý

Běžné opravy

Vynikající

Nově opraveno

Zdroj: Vlastní zpracování
*popište stav výběrem jedné varianty: vynikající, velmi dobrý, uspokojivý, nedostačující, havarijní stav
13
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Spolky se sídlem a působností na území obce jsou významnými pořadateli kulturních a společenských
akcí v obci i regionu. Přehled nejvýznamnějších akcí, které spolky a obec pořádají v průběhu
kalendářního roku, je součástí kapitoly 1.5.5 Kultura.

Informovanost obyvatel
Pro informovanost obyvatel se využívá obecní rozhlas, obecních vývěsky, úřední deska, obecní
zpravodaj (4x ročně) a obyvatelé mohou využít internetových stránek obce: www.slatinice.com

1.3 Hospodářství
1.3.1

Ekonomická situace

Přítomnost podnikatelů v obci ovlivňuje nejen obecní rozpočet, ale přináší i neekonomické
výhody. Obec Slatinice je charakteristická různorodou strukturou podnikatelských subjektů
s převahou drobných řemeslníků. Ve Slatinicích nesídlí žádní velcí podnikatelé, kteří by výrazně
přispívali k místní zaměstnanosti. Ekonomickou situaci v obci ovlivňuje existence akciové společnosti
Lázně Slatinice, která nejen zaměstnává místní občany, ale vytváří potenciál pro ekonomický růst
z pohledu cestovního ruchu.
Ukazatel míry podnikání v obci vyjádřený prostřednictvím počtu všech podnikatelských
subjektů k počtu obyvatel v dané obci (násobeno tisícem v promilích) dosahuje hodnoty 92 (9,2%),
což odpovídá krajskému podprůměru (průměr za Olomoucký kraj činí 20% míry podnikání v obci).
V porovnání s obcemi Regionu HANÁ je výsledek podprůměrný, většina obcí dosahuje míry min. 10.
Hospodářství v obci charakterizuje výše podílu na daních, které patří do rozpočtu obce. Jedná
se o daně sdílené, a to daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, z podnikání, daň z příjmu
právnických osob placené obcemi nebo kraji a daň z přidané hodnoty.
Tabulka č. 12 znázorňuje výši daňových příjmů do státního rozpočtu za obec a za sledované
období 10 let. Tabulku doplňuje graf č. 3, ze kterého je zřejmé, že odvod daní a tím podnikatelská
aktivita v obci mírně kolísá. Trend má přitom mírně vzrůstající charakter. Nejvíce daní plynulo do
rozpočtu v posledním sledovaném roce 2013, a to na základě novely zákona o rozpočtovém určení
daní.
Tabulka 12 Daňové příjmy obce Slatinice

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

10,3 mil
Kč

10,8 mil
Kč

10 mil
Kč

10,6 mil
Kč

11,2 mil.
Kč

10 mil.
Kč

10,9
mil. Kč

10,9 mil.
Kč

10,2
mil. Kč

14 mil.
Kč

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování (k 31. 12. 2013)
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Graf 3 Daňové příjmy obce Slatinice
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Zdroj: www.rozpocetobce.cz, vlastní zpracování (k 31. 12. 2013)

Struktura podnikatelských subjektů působících v obci
Podle Českého statistického úřadu v obci vykonává aktivně podnikatelskou činnost na 144
subjektů (k 30. 6. 2015).
Tabulka č. 13 uvádí počet podnikatelských subjektů v letech. Z grafu je zřejmé, že počet
aktivních podnikatelských subjektů do roku 2012 rostl a po roce 2012 se snížil. Takový trend je
typický i pro okolní obce.
Tabulka 13 Počet podnikatelských subjektů v obci

2008
130

2009

2010
2011
Data nejsou k dispozici

2012
149

2013
146

2014
144

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování (k 31. 12. 2014)
Graf 4 Počet podnikatelských subjektů v obci
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Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování (k 31. 12. 2014)
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Strukturu podnikatelské činnosti dělíme podle odvětví a podle velikosti.
Odvětvová struktura:
Podnikání je ve Slatinicích nejvíce rozšířené v oblasti zpracovatelského průmyslu (např.
výroba nábytku), stavebnictví (např. provádění staveb, rekonstrukce staveb, instalatérské práce) a
velkoobchod a maloobchod.
Graf 5 Počet aktivitních subjektů v různých oblastech podnikání

Počet podnikatelských subjektů
25
20

15
10

Počet podnikatelských
subjektů

Veřejná správa a obrana

Ostatní činnosti

Kulturní a rekreační činnost

Zdravotnictví

Vzdělávání

Administrativní a podpůrné činnosti

Profesní,věděcká činnost

Činnosti v oblasti nemovitostí

Profesní, vědecké a technické činnosti

Peněžnictví a pojišťovnictví

Informační a komunikační činnost

Ubytování, stravování a pohostinství

Doprava a skladování

Velkoobchod a maloobchod; opravy a…

Stavebnictví

Výroba a rozvod elektřiny

Zpracovatelský průmysl

0

Zemědělství

5

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

V rámci právní formy podnikání je v obci Slatinice typické podnikat na základě živnostenského
oprávnění. Takovou právní formu využívá na 105 podnikatelů. Tato skutečnost je charakteristická i ve
srovnání s okolními obcemi a není nijak zvláštní. Celkem 17 podnikatelů provozuje činnost na základě
právní formy obchodní společnosti (nejčastěji společnost s ručením omezeným). Další možnosti
podnikání dle právní formy lze vypozorovat z tabulky č 15. Ve Slatinicích existují 3 soukromí
zemědělští podnikatelé.
Tabulka 14 Podnikatelské subjekty dle právní formy
RES - právní
forma Státní
organizace

RES - právní
forma Akciové
společnosti
(z obchod.
společností
celkem)

1

1

16

RES - právní
forma Obchodní
společnosti

17

RES - právní
forma Družstevní
organizace

RES - právní
forma Živnostníci

RES - právní
forma Svobodná
povolání

RES - právní
forma Zemědělští
podnikatelé

RES - právní
forma Ostatní

0

105

11

3

7
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Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Velikostní:
Dle velikostní struktury se v obci řadí podnikatelské subjekty do 4 kategorií: podnikatelské
subjekty bez zaměstnanců, mikropodniky, malé, střední a velké podniky. Tabulka č. 13 uvádí počet
podnikatelských subjektů v jednotlivých kategoriích.
Tabulka 15 Podnikatelské subjekty podle počtu zaměstnanců

Počet subjektů bez zaměstnanců

93

Počet subjektů s 1-9 zaměstnanci - mikropodniky

26

Počet subjektů s 10-49 zaměstnanci - malé podniky

5

Počet subjektů s 50-249 zaměstnanci – střední podniky

2

Počet subjektů s > 249 zaměstnanci - velké podniky

0

Zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=552216

Z tabulky je zřejmé, že nejvíce podnikatelských subjektů je bez zaměstnanců. Jedná se o
drobné živnostníky, kteří pro svoji činnost zaměstnance nepotřebují. Druhou početnější skupinou
jsou podnikatelské subjekty se zaměstnanci do 9 osob, tzv. mikropodniky, kterých je v Kladkách 8.
V Kladkách existuje 1 podnik zaměstnávající více jak 10 zaměstnanců. Tabulku doplňuje graf, ze
kterého je poměr struktury ekonomických subjektů v obci zřejmý.
Graf 6 Počet podnikatelských subjektů

100
90

80
70
60
50
40

30

Počet
podnikatelských
subjektů

20
10
0

Subjekty bez zaměstnanců
MikropodnikyMalé podniky
Střední podniky
velké podniky

Zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=552216

Tabulka č. 16 uvádí přehled ekonomicky aktivních podnikatelských subjektů na území obce Slatinice.
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Tabulka 16 Přehled ekonomicky aktivních podnikatelských subjektů v obci

Podnikatelský subjekt název

Sídlo

Zaměření

Agentura TAPAZA s.r.o.

Slatinice 24, 783 42
Slatinice

výroba, obchod a služby

EMMI invest spol. s r.o.

Farmacie Krebs s.r.o.
GYNAP s.r.o.

Slatinice 282, 783 42
Slatinice
Slatinice 4, 783 42
Slatinice
Slatinice 146, 783 42
Slatinice

International Project
Engineering s.r.o.

Slatinice 334, 783 42
Slatinice

Jiří Ryšavý MINITRANS
SERVIS s.r.o.
KOVOVÝROBA Ing.
Valoušek s.r.o.

Slatinice 307, 783 42
Slatinice
Slatinice 395, 783 42
Slatinice

KOŽMAR, s.r.o.,
organizační složka

Slatinice 302, 783 42
Slatinice

Lázně Slatinice a.s.

Slatinice 29, 783 42
Slatinice

Luftech s.r.o.

Slatinice 386, 783 42
Slatinice

MALITAS s.r.o.

Slatinice 134, 783 42
Slatinice

Martin Mačák transport
& spedice s.r.o.

Slatinice 38, 783 42
Slatinice

MIŠÁK CZ s.r.o.

Slatinice 23, 783 42
Slatinice
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montáž sádrokartonu
zednictví
výroba, obchod a služby
klempířství a oprava karoserií
zámečnictví, nástrojářství
poskytování zdravotních služeb - lékárenská
péče
poliklinické zařízení se zaměřením na
gynekologii a porodnictví
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a
prodej
ekonomické a technické poradenství v oblasti
inženýrinku
silniční motorová doprava, výroba, obchod a
služby
zámečnictví, nástrojářství
zámečnictví
kovoobráběčství
zprostředkování obchodu a služeb
poskytování zdravotní péče v oborech:
komplexní lázeňská péče v oboru rehabilitační
a fyzikální medicína (ústavní a ambulantní)
vnitřní lékařství (ambulance) rehabilitační a
fyzikální medicína v rozsahu ústavní následná
péče - rehabilitační odborný léčebný ústav
všeobecná sestra
Vodoinstalatérství, topenářství
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických
zařízení
výroba, obchod a služby,
mlynářství,
obráběčství
pekařství, cukrářství
Silniční motorová doprava,
opravy silničních vozidel,
výroba, obchod a služby
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných
zemědělských výrobků za účelem zpracování
nebo dalšího prodeje
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a
prodej
služby poskytované strojními mechanismy v
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Podnikatelský subjekt název

PEMAR Trans s.r.o.
Penziony Lázně Slatinice
s.r.o.
Planička TOOLS s.r.o.

Sídlo

Slatinice 258, 783 42
Slatinice
Slatinice 29, 783 42
Slatinice
Slatinice 133, 783 42
Slatinice

PLANIČKA,
broušení
nástrojů, spol. s.r.o.

783 42 Slatinice

S&S MOTORSPORT, s.r.o.

Slatinice 146, 783 42
Slatinice

Služby
s.r.o.

Slatinice 50, 783 42
Slatinice

obce

Slatinice

STELICON s.r.o.
Továrna na sny s.r.o.
VV CAUTIO, a.s.

Slatinice 161, 783 42
Slatinice
Slatinice 38, 783 42
Slatinice
Slatinice 29, 783 42
Slatinice

OBEC SLATINICE
PROGRAM ROZVOJE OBCE

Zaměření
zemědělství
poradenská činnost v oblasti zemědělství
silniční motorová doprava
výroba, obchod a služby
hostinská činnost, výroba, obchod a služby
obráběčství
zámečnictví, nástrojářství
zámečnictví, nástrojářství, činnost účetních
poradců, vedení účetnictví, vedení daňové
evidence
opravy silničních vozidel
výroba, obchod a služby
zednictví
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických
zařízení
výroba, obchod a služby
výroba, obchod a služby
pronájem a správa vlastních nebo pronajatých
nemovitostí.

Zdroj: vlastní zpracování

Charakteristika klíčových podnikatelských subjektů
Mezi nejvýznamnější podnikatele, kteří přispívají k zaměstnanosti místních, se řadí Lázně Slatinice,
Malitas s. r. o. a Kovovýroba Valoušek.
Spolupráce obce s podnikateli
Spolupracovat s místními podnikateli je pro obec velmi důležité, často taková spolupráce přináší
ekonomická, ale i neekonomická pozitiva. Spolupráce vzniká za potřeby dosažení určitého
společného cíle. Mnohdy spolupráce více subjektů přinese větší prospěch, než kdyby určitou činnost
vykonával subjekt sám. Na základě spolupráce obce s podnikatelským subjektem může dojít ke
zvýšení životní úrovně a kvality života obyvatel obce. Obce při navázání spolupráce s podnikatelským
subjektem by si měly klást otázky, zda taková spolupráce bude efektivní a účelná a zda jsou schopny
spolupracující subjekty společně komunikovat. Obec Slatinice spolupracuje s místními podnikateli
zejména z oblasti stavebnictví, truhlářství a instalatérství, v rámci úklidu silnic, čištění od sněhu.
Podpora podnikání v obci
Obec Slatinice může podpořit místní podnikatele např. formou reklamy ve zpravodaji. Obec dále
informuje podnikatele při osobní schůzce či prostřednictvím webových stránek o možnosti čerpání
dotace z Evropských fondů a MAS, o volných prostorách k pronájmu, o veřejných zakázkách apod.
Plochy pro podnikání (k dispozici, poptávka)
V obci existují plochy pro podnikání, které jsou vymezeny v územním plánu.
Potřeby podnikatelů
V určitých částech obce chybí veřejné osvětlení.
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Charakter zemědělské výroby v obci
Obec Slatinice se nachází v typické zemědělské oblasti Hané. V obci provozují svoji činnost jaké ZD
Senice na Hané, p. Mišák, p. Sekera. Zemědělská půda činí 74,3% (553,35 ha) z celkové rozlohy obce,
což je v porovnání s okolními obcemi nadstandartní podíl zemědělské půdy obce.
Pozemkové úpravy v obci
V obci Slatinice jsou plánované pozemkové úpravy.
Komerční služby v obci
Komerční služby jsou v obci zastoupeny nejen pro obyvatele obce, ale i pro široké okolí. Jedná o
lázně, 4 obchody, 3 penziony, 6 restaurací, cukrárnu, opravy praček a myček, lékárnu, stoláře a
truhláře.
Chybějící komerční služby v obci
V obci je zaznamenána poptávka po chybějící palírně.

1.3.2

Trh práce

Podnikatelské prostředí je podrobně popsáno v kapitole 1.3.1 (ekonomická situace). Zde se zaměříme
pouze na ekonomicky aktivní obyvatelstvo.
Tabulka 17 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity v obci Slatinice (2011)

Celkem

muži

ženy

zaměstnanci
zaměstnavatelé

760
701
567
30

423
391
309
25

337
310
258
5

pracující na vlastní účet

78

45

33

pracující důchodci

19

7

12

ženy na mateřské
dovolené

11

-

11

59
719
359
221
38

32
318
137
125
22

27
401
222
96
16

Ekonomicky aktivní celkem
zaměstnaní
z toho podle
postavení v
zaměstnání
v tom
ze zaměstnaných

nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní celkem
nepracující důchodci
z
toho žáci, studenti, učni
Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou
Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze 2011)
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Tabulka 18 Struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva v obci Slatinice v letech 2008 – 2014

Ekonomicky
Počet
aktivní
Roky obyvatel obyvatelstvo OSVČ
celkem
celkem (1564 let)

OSVČ
(%)

2008
2012
2013
2014

9,5
10,8
10,0
10,2

1 497
1 537
1543
1 549

1 024
1 041
1025
1 033

97
112
102
105

Jiná
Jiná
právní
právní
Zaměstnanci
forma Zaměstnanci
forma
(%)
podnikání
podnikání
(%)
131
150
147
145

12,8
14,4
14,3
14,0

796
779
776
783

77,7
74,8
75,7
75,8

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS k 30. 6. 2015)

V obci Slatinice převažuje počet osob zaměstnaných nad OSVČ a jinými právními formami podnikání.
Stabilně se tato míra drží okolo 74 - 78 % oproti OSVČ, které zaujímají pouze 9 – 11%.
Tabulka 19 Vyjíždějící do zaměstnání v obci Slatinice (rok 2011)

Vyjíždějících do zaměstnání celkem

v tom

311

v rámci obce

18

do jiné obce okresu

231

do jiného okresu kraje

43

do jiného kraje

17

do zahraničí

2

Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze 2011)

Z celkového počtu vyjíždějících do zaměstnání je 80% těch, kteří za prací dochází do obce nebo
dojíždí do jiné obce okresu, tzn. v dojezdové vzdálenosti 5 – 25 km. Zbývajících 20% vyjíždějících míří
za zaměstnáním do jiného okresu kraje, do jiného kraje nebo do zahraničí.
Za prací se vyjíždí nejčastěji do Lutína, Olomouce a Prostějova.
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Obrázek 4 Míra nezaměstnanosti v roce 2008 v Regionu HANÁ

Zdroj: Vlastní zpracování

Z mapy Míra nezaměstnanosti v roce 2008 je zřejmé, že obec Slatinice v tomto roce patřila v Regionu
HANÁ k obcím s nejnižší mírou nezaměstnanosti, s výší 3,8 %. V roce 2014 byla v porovnání se
všeobecným trendem nezaměstnanosti opět nižší v hodnotě 5,6 %. Z toho nezaměstnaných žen bylo
6,0 % a mužů 5,2 %.
Tabulka 20 Míra nezaměstnanosti podle pohlaví v obci Slatinice v letech 2008 – 2014

Roky
2008
2009
2010
2011
2013
2014

Míra nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti - dosažitelní uchazeči
dosažitelní uchazeči
Dosažitelní uchazeči ženy
celkem *
muži
3,8
7,5
9,9
7,8
6,2
5,6

3,8
7,2
7,4
7,4
6,5
5,2

3,8
8,0
13,5
8,3
5,9
6,0

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS k 30. 6. 2015)
* jedná se o ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o
zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel od ledna 2013 nahradil
doposud zveřejňovanou míru nezaměstnanosti, která poměřovala všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání
pouze k ekonomicky aktivním osobám.
Dosažitelní uchazeči = jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání
při nabídce vhodného pracovního místa - tj. nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání
22

A.ANALYTICKÁ ČÁST
A.1. SITUAČNÍ ANALÝZA OBCE

OBEC SLATINICE
PROGRAM ROZVOJE OBCE

Graf 7 Míra nezaměstnanosti podle pohlaví v obci Slatinice v letech 2008 – 2014

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS k 30. 6. 2015)

Míra nezaměstnanosti byla v obci Slatinice nejnižší v roce 2008, svého vrcholu dosáhla v roce
následujícím 2010 (9,9 %), v dalších letech vykazuje klesající tendenci. V červenci 2015 činila
nezaměstnanost v obci Slatinice 4,1 % dle údajů statistiky Úřadu práce.
Opatření na podporu zaměstnanosti v obci:
Obec využívá v rámci sezóny 2 VPP v létě a 4 v zimě.

1.3.3

Cestovní ruch

Níže jsou blíže popsány některé přírodní a turistické atraktivity v obci a nechybí samozřejmě seznam
ubytovacích a stravovacích služeb. Výčet kulturních atraktivit je umístěn v kapitole 1.5.5 Kultura, kde
je uveden seznam nejvýznamnějších kulturních památek v obci.
PŘÍRODNÍ ATRAKTIVITY V OBCI:
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Velký Kosíř - je výrazný vrch v geomorfologickém podcelku Bouzovská vrchovina –
nejjižnějším to podcelku Zábřežské vrchoviny, ležící zhruba 9 km severozápadně od
Prostějova a 15 km jihozápadně od Olomouce, jeho vrcholová část náleží ke katastru obce
Slatinky. Velký Kosíř má protáhlý kosovitý tvar (orientace od severozápadu k jihovýchodu).
Velký Kosíř je chráněná lokalita, geograficky se jedná o třetí nejvyšší vrchol Zábřežské
vrchoviny. Na východních svazích lze nalézt pazourkové nástroje ze starší doby kamenné.
Kosíř je proslaven archeologickými nálezy, byla zde nalezena tzv. Kosířská Venuše (torzo
hliněné sošky ženy z mladší doby kamenné). Na vrcholu kopce se nachází 25 m vysoká
rozhledna (pro veřejnost otevřena v roce 2013). Přes kopec a okolní obce vede naučná
stezka. V roce 2000 bylo území zalesněného kopce i s nejbližším okolím vyhlášeno Přírodním
parkem Velký Kosíř.



Malý Kosíř (Pasuňk) – přírodní rezervace se suchomilnou vegetací. V minulosti byla lokalita
využívána jako sady, pastvina a ve vrcholové části s výstupy skal se lámal kámen pro stavební
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činnost. Faunisticky je lokalita významná především výskytem 80 druhů motýlů a 94 druhů
brouků.
OSTATNÍ TURISTICKÉ ATRAKTIVITY V OBCI A V OKOLÍ:
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lázně Slatinice, a.s. – nabízí prvotřídní rehabilitaci. Pramen středně mineralizované vody
s obsahem sirovodíku se využívá k léčbě pohybového ústrojí, oběhového ústrojí, nemoci
nervových, kožních a onkologických. Lázně nabízejí vedle pobytů komplexní a příspěvkové
lázeňské péče i širokou škálu samopláteckých pobytů. Lázně jsou vyhlášeny svými léčebnými,
relaxačními či wellness procedurami.



Veteran muzeum Slatinice – na ploše 402 m2 najdeme veterány různých značek z 30. let
minulého století.



zámek Čechy pod Kosířem – 10 km, klasicistní zámek obklopený přírodně krajinářským
parkem o rozloze 21,5 ha, který patří k nejcennějším objektům historické zeleně na Moravě,
je spjat se šlechtickým rodem Silva-Tarouca. Přítelem hraběcí rodiny byl slavný český malíř
Josef Mánes, který Čechy pod Kosířem pravidelně navštěvoval a tvořil zde v letech 18491871.



národní přírodní památka Vápenice – 2 km, chráněná krajinná oblast se stepní květenou a
naleziště vzácných zkamenělin živočichů devonského moře. Přírodní památku Vápenice tvoří
bývalé vápencové lomy 0,4 km jižně od Slatinek s chráněnými a ohroženými druhy
teplomilných rostlin. Rozloha parku činí asi 20 ha. Přírodní památkou byla vyhlášena v roce
1990.



přírodní památka Studený Kout – 2 km, přírodní památka se nachází poblíž obce Slatinky.
Důvodem ochrany je lokalita mravenišť.



Černá věž Drahanovice – 4 km, je pozůstatkem gotické tvrze ze 13. a 14. století a je
ojedinělou památkou stavební činnosti nižší šlechty na střední Moravě. V prostorách Černé
věže se nachází stálá expozice Vlastivědného muzea Olomouc vztahující se k archeologii a
historii obce jejího okolí. Nejvyšší patro je uzpůsobeno jako malá galerie a slouží pro pořádání
výstav různých žánrů.



zámek Náměšť na Hané – 6 km, zámek byl postaven na přání hraběte Ferdinanda
Bonaventury z Harrachu v roce 1766. Do té doby přebýval v tzv. Dolním zámku, dnes je to
budova sladovny. Toto nové letní sídlo nechal vystavět v raně klasicistním slohu se zřetelnou
inspirací francouzskými vzory. Ve stejné době hrabě z Harrachu nechal vybudovat kruhový
park kolem zámku a vysázet lipová stromořadí, která vedou do čtyř světových stran. Po smrti
hraběte v roce 1778 zdědila zámek jeho dcera Marie Róza, provdaná za hraběte Kinského. V
roce 1916 Hrabě Evžen II., poslední z rodu Kinských, prodal zámek obchodníkovi se železem
Františku Ottáhalovi. Manželé Ottáhalovi zámek zmodernizovali, byla zde zavedena voda,
elektřina a také ústřední topení. Když v roce 1943 František Ottáhal zemřel, byl zámek
rozdělen mezi jeho děti a ženu. V roce 1945 byl dle Benešových dekretů majetek rodině
zkonfiskován a zámek byl pak ve správě Vlastivědného muzea v Olomouci. Od 1. července
2000
je
majetkem
městyse
Náměšť
na
Hané.
Více
informací
na
www.zamek.namestnahane.cz



zřícenina hradu v Náměšti na Hané – 6 km, náměšťský hrad stával na ostrožně nad pravým
břehem potoka Šumice na jihozápadním okraji obce Náměšť, zvané Kapounov, v místě, kde
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se dosud říká Na hradě. Jádro hradu chránila od jihozápadu k jihovýchodu ve velkém oblouku
soustava příkopů, celé hradisko má obvod 150 m a největší průměr 50 m. O vzniku hradu
nemáme žádnou zprávu, snad byl postaven na ochranu biskupské části Náměště. Zřícenina
hradu existovala ještě v 18. století, postupem doby zde místní obyvatelé získávali vhodný
stavební materiál. Do dnešní doby se z hradu zachovaly jen zbytky zdiva a příkopů v terénu.
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dolní zámek (Sladovna) – 6 km, na místě dnešní sladovny (Dolního zámku) původně stála
tvrz. První zmínka o ní pochází z roku 1490, postavena však byla zřejmě již v polovině 14.
století. Šlechticem, který nechal tvrz postavit, byl pravděpodobně Zbyněk z Vrahovic. Od roku
1536 byli vlastníky tvrze v Náměšti Bruntálští z Vrbna. Tato tvrz byla v roce 1556 přestavěna
na renesanční zámek. V roce 1665 dokončena obnova zámku po švédském zpustošení. Od
roku 1768 sloužil dolní zámek jako textilní manufaktura, později byl využit jako sladovna.



zámek Prostějov – 11 km, zámek je součástí historického jádra Prostějova. Najdete jej při
západním okraji Smetanových sadů. Dnes je využívám jako archiv a asi jsou zde i byty. Zámek
je jednopatrový, čtyřkřídlý s nevelkým obdélníkovým nádvořím. „ Nádvoří“ je volně
přístupné. Při návštěvě zámku určitě nepřehlédnete vstupní portál, patří mezi nejkrásnější na
Moravě.



Olomouc – 14 km, původně velkomoravské hradiště z 9. století, později přemyslovský hrad.
Dnes řada památek, centrum města je památkovou zónou. Známá je především radnice s
orlojem. Naproti radnici pak stojí velký barokní sloup. Nejsvětější trojice z 18. století o výšce
35 m (památka UNESCO).



Svatý Kopeček Olomouc – 24 km, 8 km severovýchodně od Olomouce se nachází poutní
místo Svatý Kopeček s Bazilikou minor Navštívení Panny Marie, která je výraznou
dominantou města od svého založení v roce 1669. Každým rokem se zde konají velké poutě,
bohoslužby a chrámové koncerty. V roce 1995 navštívil místo Jan Pavel II. a povýšil chrám na
baziliku minor.



ZOO Olomouc – 24 km, oblíbené ZOO s více než 300 druhy zvířat. Chloubou jsou místní
mořská akvária se žraloky černoploutvými, piraněmi a korálovými rybkami. V areálu je také
dětské lanové centrum.



Javořičské jeskyně – 22 km, podzemní systém Javoříčských jeskyní vytváří komplikovaný
komplex chodeb, dómů a propastí. Byly vytvořeny v ostrůvku devonských vápenců a na jejich
vývoji se podílel potok Špraněk. Podstatná část jeskyní byla objevena již v roce 1938.



Litovelské Pomoraví – 19 km, chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví je území podél
neregulovaného horního toku řeky Moravy mezi městy Olomouc, Litovel a Mohelnice. Oblast
tvoří komplex lužních lesů a mokřadních luk s tůněmi.



Hrad Bouzov - 36 km, romantický hrad založený na přelomu 13. a 14. století se nachází v
malebné krajině Litovelska a Mohelnicka. Do roku 1696 jej střídavě vlastnili příslušníci
různých českých a moravských rodů, pak panství s hradem koupil Řád německých rytířů. Od
roku 1945 je majetkem státu. V roce 1999 byl prohlášen za národní kulturní památku.
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UBYTOVÁNÍ:
Ve Slatinicích a okolí se nachází ubytovací a stravovací služby:
 penzion na Figleně – Slatinice, s ubytovací kapacitou až 30 lůžek, poskytující teplou i
studenou kuchyni. Salonek s kapacitou 20-40 míst.
 penzion Majorka – Slatinice, kapacita 16 pokojů s vlastním sociálním zařízením v každém
pokoji. K dispozici je společenská místnost s jídelnou a možnost stravování formou polopenze
či plné penze. Penzion nabízí i školící místnost, která pojme max. 36 osob.
 penzion u Veterána – Slatinice, kapacita 25 lůžek s možností snídaní. Všechny pokoje jsou
vybaveny vanou či sprchovým koutem. K dispozici je rovněž přednášková místnost.
 penzion Mánes – 10 km, Čechy pod Kosířem, kapacita 40 lůžek. Pokoje mají vlastní sociální
zařízení, TV, telefon, wi-fi. K dispozici je restaurace se salonkem.
 turistická ubytovna TJ Sokol Náměšť na Hané – 6 km, kapacita 12 lůžek se společnou
kuchyňkou, WC a sprcha společná, internet k dispozici přes wi-fi. Tento druh ubytování je
vhodný pro turisty, pracovní skupiny, nenáročné klienty.
 turistická ubytovna SK Náměšť na Hané – 6 km, kapacita 84 lůžek se společným sociálním
zařízením.
 ubytování Betánie – 6 km, turistická ubytovna je umístěna v objektu fary v Náměšti na Hané
v zadní části budovy se samostatným vstupem. Jedná se o obdélníkovou místnost, kde je
navržen ubytovací prostor s kapacitou 8 lůžek. Místnost je rozčleněna na lůžkovou část
(8 lůžek), společenskou část (4 místa k sezení, koutek pro přípravu stravy s vařičem a dřezem
s teplou vodou, prostor pro uložení sportovního vybavení cca 2 m2).
V obci chybí ubytování lepší kategorie. Ubytování lepší kategorie je k dispozici v nedalekém
Prostějově (12 km) např. Grandhotel Prostějov, pension Alberta, pension u Paroháče, hotel Gól, hotel
Avion, Penzion z Chmelů atd, nebo v Olomouci (14 km).
STRAVOVÁNÍ:
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lázně Slatinice – nejen pro lázeňské hosty, ale i pro širokou veřejnost. V létě v provozu letní
zahrádka s obsluhou.
restaurace Sklípek – Slatinice, 2 km. Teplá i studená kuchyně.
penzion na Figleně - Slatinice, s ubytovací kapacitou až 30 lůžek, poskytující teplou i
studenou kuchyni. Salonek s kapacitou 20-40 míst.
Hospoda u zbrojnice – 2 km, Slatinky, občerstvení, alkoholické a nealkoholické nápoje.
Salaš u Betyny – 2 km, Slatinky, sezonní provoz.
restaurace u Čarodějnice – 6 km, Ludéřov, teplá a studená kuchyně, kapacita 60 míst,
v letních měsících k dispozici krytá terasa. Možnost pořádní rodinných oslav, svateb, třídních
srazů atd.
hostinec Na Nové – 4 km, Drahanovice, teplá a studená kuchyně, salonek, zahradní
restaurace. Možnost uspořádání rodinných oslav, svateb, večírků, promocí, třídních srazů
atd. Kapacita restaurace je až 50 míst, salonek 20 míst, zahradní restaurace 60 míst.
restaurace Neptun – 3 km, Lutín. Teplá i studená kuchyně. K dispozici salonek i venkovní
zahrádka.
Zámecká restaurace – 6 km, Náměšť na Hané, teplá i studená kuchyně, k dispozici je
parkoviště a v letních měsících venkovní zahrádka.
Antonio Ristorante – 6 km, Náměšť na Hané, pizzerie spolu s teplou i studenou kuchyní.
K dispozici je parkoviště a zahrádka, která je v provozu v letních měsících.
hostinec Lhota pod Kosířem – 7 km, nekuřácká, příjemná venkovská hospůdka s vlastním
minipivovarem v zalesněném svahu kopce Velkého Kosíře s venkovním posezením.
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hospoda u Hřiště – 6 km, Smržice. Teplá i studená kuchyně, možnost pořádání rodinných
oslav, svateb či firemních večírků. Sál s kapacitou až 150 míst a samostatný salonek
s kapacitou do 30 osob.
penzion Mánes – 10 km, Čechy pod Kosířem. Restaurace s nabídkou teplých a studených
pokrmů a s možností ubytování.
hospoda U Koně – 6,5 km, Olšany u Prostějova. Restaurace s nabídkou teplých a studených
pokrmů.

Turistické Infocentrum – Ve Slatinicích se nachází TIC. Areál centra se nachází v těsné blízkosti Lázní
Slatinice. Odpovědná osoba pí. Kateřina Krupášová (Tel.: 734 120 510, 585 944 599).
Půjčovny – knihovna (Slatinice, Lípy)

1.4 Infrastruktura
1.4.1

Technická infrastruktura

Kanalizace
Graf 8 Počet napojených obyvatel na kanalizaci v obci

Obec

Slatinice

Počet obyvatel Počet
(1/2015)
napojených
obyvatel (2010)
1 549

Předpokládaný
vývoj r. 2015

Podíl
napojení
obyvatelé/obyvatelé

1 549

100 %

Zdroj: http://mapy.kr-olomoucky.cz/prvk/

Slatinice
V obci Slatinice je vybudovaná dešťová kanalizace, která odvádí dešťové vody do místních vodotečí,
a gravitační splašková kanalizace z let 1997-99. Je realizovaná z PVC trub DN 250. Část kanalizace je
ve špatném technickém stavu způsobeném pronikáním balastních vod - jak netěsnostmi potrubí
(dnes již z větší časti opravených ) - tak dešťovými vodami, které jsou do ní v některých místech
napojeny jako pozůstatek z doby budovaní veřejné kanalizace. Ukončení je na mechanickobiologické ČOV – HYDROTECH s kapacitou 1 500 EO. ČOV je situována východně od obce na levém
břehu potoka Slatinka. Odtok z ČOV je zaústěn do tohoto recipientu. Vyprodukovaný kal je odvážen
na skládku. Kanalizace a ČOV je v majetku a správě obce.
Údaje o stávající kanalizaci: délka sítě DN 250 5 856 m
ČOV (1 500 EO) 180 m3/den
počet přípojek 416 ks
Odkanalizování v obci je vyřešeno, nepředpokládá se další rozšíření sítě. V řešeném území se nachází
ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů minerálních vod. Při realizaci staveb vodovodů a
kanalizací je nutné postupovat v souladu s požadavky zákona č.164/2001Sb. o přírodních léčivých
zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech.
Vytíženost ČOV je vysoká, např. v r. 2014 = 1500 EO, r. 2012 = 1462 EO, stejně jako účinnost likvidace
látkového zatížení BSK5 i dalších znečišťujících látek.
Velikost zdroje znečištění 1203 EO, projektovaná 1500 EO, povolené množství vypouštěných vod 105
500 m3/rok = 289 m3/d. Hydraulickou kapacitu čistírny však snižují nebo ohrožují
stále nevyřešené balastní - dešťové vody, které do splaškové kanalizace natékají.

27

A.ANALYTICKÁ ČÁST
A.1. SITUAČNÍ ANALÝZA OBCE

OBEC SLATINICE
PROGRAM ROZVOJE OBCE

Bilance množství splaškových vod odváděných dnes ze sídla Slatinice (bez Lip) na ČOV Slatinice
vychází z potřeby vody pro obyvatele a vybavenost. Na ČOV Slatinice jsou odváděny veškeré
splaškové odpadní vody z lázní – z veřejného vodovodu i z vlastních vrtů.
Lípy
V sídle je vybudovaná dešťová kanalizace, která je v majetku a správě obce. Kanalizace je z
betonových trub DN 300-500, v celkové délce cca 800 m a je vyústěna do potoka Deštná (dva výústní
objekty). Je vhodná k odvádění pouze dešťových vod.
V bude v místní části Lípy je vybudována i splašková kanalizace DN 250 - 300, která je napojena na
kanalizaci v Třebčíně. Čištění odpadních vod je prováděno na ČOV Lutín.
Na ČOV Lutín jsou odváděny odpadní vody z obce Lutín, místní části Třebčín, z areálu Sigmy a
z odborného učiliště v Lutíně.
Údaje o vybudované kanalizaci: délka sítě DN 250 - 300 2 000 m
počet přípojek 43 ks
Vodovody
Tabulka 21 Počet napojených obyvatel na vodovod v obci

Obec

Počet obyvatel Počet zásobených Předpokládaný
(1/2015)
obyvatel (2010)
vývoj r. 2015

Slatinice

1 549

1 471

1 471

Počet zásobených
obyvatel/počet
obyvatel
95%

Zdroj: http://mapy.kr-olomoucky.cz/prvk/

Slatinice
V obci Slatinice je vybudován veřejný vodovod, který je v majetku a správě obce Byl budován
postupně v letech 1960 – 1990 a v současné době je na něj napojeno asi 95 % obyvatel. Původním
zdrojem z roku 1960 je studna o vydatnosti 3,9 l/s, která se nachází ve východní části obce Lutín.
Tento zdroj původně zásoboval pouze ZD Lutín a Slatinice a později byl rozšířen i do části obce. U
zdroje je umístěna AT stanice, která zajišťuje dopravu vody do obce řadem AC DN 250 délky 2 350 m
(tento řad je značně poruchový). V letech 1987 –90 byl postaven nový vodovod se zdrojem vrtanou
studnou o vydatnosti 4,0 l/s. Voda je z vrtu čerpána výtlačným řadem DN 80 délky 420 m do zemního
VDJ Slatinice 500 m3 (296,50 – 291,50). Odtud je pak obec zásobena rozvodnou vodovodní sítí
zhotovenou z PVC v profilech DN 80 – 250. V současné době se pro zásobování zdroj v Lutíně již
nevyužívá (je používán jen pro průmyslovou zónu a ČOV). Obec Slatinice je včetně lokality Lípy
zásobena ze zdroje Slatinice. Lázně Slatinice využívají jednak vodu z veřejného vodovodu a jednak
mají vlastní zdroje s léčivými vodami a vodovodem z roku 1880.
Údaje o vodovodu:
délka přívodního řadu 2 770 m
délka vodovodní sítě 10 515 m
počet přípojek 330 ks
délka přípojek 2 950 m
Stávající systém zásobování obce Slatinice pitnou vodou z vlastních zdrojů je vyhovující a zůstane
zachován i do budoucna. Předpokládá se, že zdroj v Lutíně se i nadále nebude využívat. Místo toho se
předpokládá vybudování nového zdroje-vrtu situovaného východně od obce v blízkosti stávajícího
přivaděče ze zdroje v Lutíně. Ze zdroje bude voda čerpána v první etapě přes rozvodnou síť obce do
vodojemu stávajícím přívodním řadem, který je ve velmi špatném technickém stavu. V druhé etapě je
navrženo vybudování nového přívodního řadu z nového zdroje. Nový přívodní řad povede částečně
stávající trasou, ale bude dopravovat vodu přímo do vodojemu Slatinice. Přívodní řad bude délky 2,06
m DN 100. S dalším rozšířením vodovodní sítě je počítáno pro novou výstavbu v lokalitách k tomuto
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účelu určených v celkové délce asi 1 300 m. Kompletní rekonstrukce vodovodu spočívá ve výstavbě
nového výtlačného potrubí z vrtu do VDJ, výstavbě zásobovacího řadu z VDJ do obce, RVS po obci,
výměnu čerpadel a vystrojení, strojního vybavení a technologie vodojemu.
Náklady: 28 869 000 Kč
Lípy
V obci Lípy je vybudován veřejný vodovod z roku 1995, který je v majetku a správě obce a v současné
době je na něj napojeno asi 90 % obyvatel. Vodovod je napojen na přívodní řad DN 150 ze zemního
vodojemu Slatinice 500 m3 (296,50 – 291,50) vedoucího do obce Slatinice. Rozvodná vodovodní síť je
zhotovena z PVC v profilech DN 80 – 150 a zásobuje obec v jednom tlakovém pásmu.
Údaje o vodovodu:
délka vodovodní sítě 2 970 m
počet přípojek 108 ks
délka přípojek 1 100 m
Plynovod
Obec Slatinice je plynofikována, většina obyvatel je na plynovod napojena. Plynovod je ve špatném
technickém stavu. I přes stáří jen cca 22 let. Plynovod byl vyroben z nekvalitního materiálu, a proto se
předpokládá, že bude v roce 2018 v celé obci vyměněn za nový. V současné době je na plynovod
napojeno přípojkami 469 nemovitostí, avšak z tohoto počtu je 44 přípojek neaktivních, což je 9,38 %.
Informační servis obce
Občané obce Slatinice a místní části Lípy jsou informování pomocí emailů, obecní vývěsky,
internetových stránek obce a obecního rozhlasu, který je v dobrém stavu, avšak je nutné jej doplnit
v nové lokalitě spolu s veřejným osvětlením obce. V obci je v současné době veřejný rozhlas, který
však již nevyhovuje a začíná být poruchový. V budoucnu je potřeba vybudovat nový bezdrátový
rozhlas.
Veřejné osvětlení a elektrická síť
Veřejné osvětlení v obci již částečně bohužel nevyhovuje standardům, které jsou v dnešní době
požadovány. Část osvětlení je již i ve špatném technickém stavu. Výměna veřejného osvětlení je též
nutná kvůli energetickým úsporám obce, kdy po nahrazení stávajících lamp veřejného osvětlení
technologii led dojde ke snížení nákladů až o polovinu původních nákladů. V rámci rekonstrukce
veřejného osvětlení by rovněž mělo dojít k položení elektrické sítě do země, která je jen v části obce
Slatinice nad zemí.
Odpadové hospodářství
V obci Slatinice je směsný komunální odpad vyvážen jednou za 14 dní. Odvoz směsného komunálního
odpadu zajišťuje FCC enviroment cee. Na území obce je dvakrát ročně zajištují svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu, který rovněž zajišťují obec sama nebo FCC nebo centra cz. Sběrné místo je
nově zřizováno. V rámci třídění odpadů existuje 5 sběrných míst, kde občané mohou odložit tříděný
odpad jako plasty, papír, sklo bílé i barevné a nápojové kartony. Na obecním úřadě mají možnost
odložit i kovy a bioodpad. Bioodpad je v obci řešen pomocí domácích kompostérů a kontejnerů (4) a
6 na stání. Obec má rovněž na svém pozemku kontejnery na bioodpad, které po naplnění odváží do
kompostárny v Lutíně. V obci Loučany se nenachází funkční, ale zrekultivována skládka odpadu.
Skládka rekultivovaná v severozadní části.
Datové sítě, kabelové rozvody
V obci je nově vybudován optický kabel. Je zde využívána i telefonní linka pro ADSL a VDSL internet.
Většina obyvatel však využívá WI-FI internet. Připojení přes telefonní linku je zajišťováno pomocí O2.
Rychlost i kvalita připojení je na standartní úrovni. Připojení na internet je též možné pomocí WIFI a
poskytovatelů: BAja net, fofrnet, sigmasoft, atd.
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Napojení obce na silniční a železniční síť
Obec Slatinice a její místní část Lípy jsou napojeny na silniční síť díky komunikaci 2. třídy a to II/449 a
II/570. Tyto komunikace nejsou v dobrém stavu. Obcí Loučany též prochází komunikace II/449, která
není intravilánu obce v dobrém stavu a byla provedena její rekonstrukce po provedení všech
rekonstrukcí. Obec je dále napojena na silnici II. třídy II/570, která vede do města Olomouc.
Z obce Olšany u Prostějova je dále možné se napojit na dálniční sít a to díky D46. V tomto případě je
vzdálenost na nájezd D46 cca 7,1 km. Dále je možné se napojit na D35 ve směru na Mohelnici, kde je
vzdálenost na nájezd do Unčovic cca 12,2 km.
Nejbližší napojení obce na železniční trať (trať 275 Olomouc- Senice na Hané- Slatinice) je ve
Slatinicích a odtud se občané mohou dostat dále do Prostějova na železniční trať OlomoucProstějov- Vyškov- Brno. Nicméně spoje ze Slatinic nejsou moc časté a lepší dostupnost je zajištěna
pomocí autobusové dopravy. Dopravní zatížení obce je vyšší díky faktu, že obec leží na důležité
dopravní trase (Litovel- Prostějov), která vede přímo přes obec.
Mapa 1 Krajské komunikace na území obce

Zdroj:http://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Orthoimagery&keywordList=inspire
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Tabulka 22 Seznam krajský cest procházejících katastrem obce

Číslo
II/449

Silnice
Silnice
DrahanoviceSlatinice- Lípy- Čelechovice
na Hané

II/570

Silnice Slatinice- Lutín

III/44923

Silnice Slatinice- Luběnice

III/44925

Silnice II/449- Lípy- Třebčín

Technický stav
Silnice v úseku Drahanovice- Slatinice (špatný stavrozpadající se krajnice, výtluky). Silnice v intravilánu
v dobrém stavu). Úsek Slatinice- Lípy (průtah obcí po
rekonstrukci)- Smržice ve špatném stavu.
Silnice v intravilánu obce v dobrém stavu, místní zhoršení
stavu. Silnice v úseku Slatinice- Lutin ve zhoršeném
stavu- nutná rekonstrukce.
Silnice v intravilánu obce v dobrém stavu. Silnice
v extravilánu obce ve špatném stavu- nutná
rekonstrukce.
Silnice v intravilánu obce ve zhoršeném stavu. Silnice
v extravilánu obce ve špatném stavu.

Zdroj: vlastní šetření

Místní komunikace
Obec disponuje sítí místních komunikací o celkové délce 15 037 m. Výše uvedená délka je rovna délce
všech místních komunikací. Z celkové výměry je 5 931 m v havarijním stavu s nutností rekonstrukce či
vystavěním v nejbližší době. Ostatní komunikace jsou ve vyhovujícím stavu a jsou kryty živicí případně
dlažbou. Podrobná mapa stavu místních komunikací lze naleznout v mapové příloze, kde jde jasně
vidět stav místních komunikací a jejich lokalizace. Místní komunikace jsou udržovány vlastními
kapacitami, v případě nedostatku vlastních kapacit vypomáhají s údržbou najatí soukromí
podnikatelé.
Parkováni v obci
V obci Slatinice nejsou řešena parkovací místa krom návsi, kde proběhlo jejich vybudování v roce
2015. Ostatní parkovací plochy jsou neoficiální a lidé parkují na svých pozemcích či vjezdech. Obec
Slatinice se snaží při nové bytové výstavbě řešit parkovací místa komplexně. Vždy dána podmínka,
kolik parkovacích míst musí investor vytvořit. Velkým problémem jsou i parkovací místa v místní části
Lípy, kde není ani dostatek místa na jejich vybudování podél krajské komunikace.
Cyklodoprava
Cyklodoprava není v současné době v obci řešena. Přes obec vedou cyklotrasy, které jsou značeny.
V současné době je v přípravě cyklostezka do obce Lutín a i do okolních obcí.
Tabulka 23 Stav místních komunikací

Slatinice Stav místních komunikací

Celková délka místních komunikací
v daném stavu
Místní komunikace v uspokojivém stavu, Cca 2 361 m
v nejbližších 7 letech nebude třeba výraznějších
investic
Místní komunikace v kritickém stavu, vyžaduje Cca 3 971 m
okamžitou opravu či investici, velmi zhoršená
sjízdnost
Místní komunikace ve zhoršeném stavu, Cca 6 606 m
v nejbližších letech nutnost investovat pro
zabezpečení požadované funkčnosti

Zdroj: Vlastní šetření
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Tabulka 24 Stav místních komunikací

Lípy

Stav místních komunikací

Celková délka místních komunikací
v daném stavu
Místní komunikace v uspokojivém stavu, Cca 0 m
v nejbližších 7 letech nebude třeba výraznějších
investic
Místní komunikace v kritickém stavu, vyžaduje Cca 1 960 m
okamžitou opravu či investici, velmi zhoršená
sjízdnost
Místní komunikace ve zhoršeném stavu, Cca 139 m
v nejbližších letech nutnost investovat pro
zabezpečení požadované funkčnosti

Zdroj: Vlastní šetření

Chodníky v obci Slatinice
Chodníky v obci Slatinice jsou v dobrém stavu. V rámci vypracování programu rozvoje obce Slatinice
došlo k zjištění stavu všech chodníků v obci. Rovněž byla zjištěna potřeba vybudování chodníků
nových podél místní komunikací. Stav chodníků, celkové metry lze vyčíst z tabulky viz níže a
z přiložené mapy v příloze tohoto dokumentu. Celková délka všech chodníků i s chodníky, které je
nutné vybudovat je 12 126 m z toho je ve špatném stavu 2 698 m. Délka nově vybudovaných
chodníků by měla být 3 195m.
Tabulka 25 Stav chodníků

Slatinice Stav chodníku
Chodníky v dobrém stavu, do kterých není
potřeba výraznějších investic v dalších letech.
Místa bez chodníků, kde je nutné vybudování
nových chodníků.
Chodníky, do jejichž rekonstrukce je nutné
investovat nejlépe ihned.

Celková délka chodníku v daném stavu
Cca 4 848 m
Cca 3 195 m
Cca 2 454 m

Zdroj: Vlastní zpracování
Tabulka 26 Stav chodníků

Lípy

Stav chodníku
Celková délka chodníku v daném stavu
Chodníky v dobrém stavu, do kterých není Cca 1 385 m
potřeba výraznějších investic v dalších letech.
Místa bez chodníků, kde je nutné vybudování Cca 0 m
nových chodníků.
Chodníky, do jejichž rekonstrukce je nutné Cca 244 m
investovat nejlépe ihned.

Zdroj: Vlastní zpracování
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Dopravní obslužnost
Tabulka 27 Dostupnost a vzdálenost měst Olomouce a Prostějova

Slatinice
Olomouc
Prostějov

Vzdálenost (km)
13,8
11,5

Dostupnost (min)
50
30

Zdroj: Vlastní šetření
Tabulka 28 Dostupnost a vzdálenost měst Olomouce a Prostějova

Lípy
Olomouc
Prostějov

Vzdálenost (km)
15,5
9,7

Dostupnost (min)
60
30

Zdroj: Vlastní šetření
Tabulka 29 Dopravní spojení do Olomouce a Prostějova (počet spojů)

Místní část
Slatinice
Lípy

Olomouc (počet spojů)
Všední dny
Víkend
35
15
19
2

Prostějov (počet spojů)
Všední dny
Víkend
29
14
15
3

Zdroj: vlastní šetření, idos.cz

Počet spojů jak autobusů, tak vlaků je 29, a to ve všední den. O víkendu je celkový počet spojů 14.
Doba, za kterou mohou občané docestovat do města Prostějova, je cca 30 minut. Dopravní spojení
mezi Loučany a krajským městem Olomouc je možné přes pracovní dny cca 35 spoji. A o víkendu je
možné se dopravit do krajského města 15 spoji. Průměrná doba, která je potřeba na dopravu do
krajského města, je cca 70 minut, některé spoje jedou do krajského města i více než dvě hodiny a to
díky faktu, že je nutné přesedat na jiný autobus či vlak. Na většinu návazných spojů je nutné
přesedat v městě Prostějov. Spoje jsou zajišťovány například ARRIVA MORAVA a.s., České dráhy a.s. a
FTL- First Transport Lines a.s., Tourbus a.s. a Vojtila.
Množství a kvalita spojů je dostatečná, avšak u vlakových spojů, které jedou ze Slatinic, byla by
potřeba kvalitnějších dopravních prostředků, které jsou z větší části mnoho let staré a je potřeba
jejich rekonstrukce či jejich celková náhrada za nové dopravní prostředky. Obec nemá v majetku
žádný dopravní prostředek, kterým by vozila občany jak na kulturní akce, tak k lékaři či za prací,
jelikož je tato aktivita dostatečně pokryta soukromými subjekty. V rámci dopravní obslužnosti
nechybí žádné spoje. Obec je zapojena do KIDSOK.
Území leží mimo zájmy dopravy vodní, letecké a mimo zájmy výstavby dálnic, resp. rychlostních
komunikací.
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1.5 Vybavenost
1.5.1

Bydlení

Níže uvedená tabulka zobrazuje domovní fond v obci Slatinice. Tato tabulka vychází ze SLDB (sčítání
lidu, domů a bytů) z roku 2011.
Tabulka 30 Domovní fond v obci Slatinice včetně místní části

499
438
417
2
1

rodinné
domy
489
428
410
1
-

13
48
163
48
62
62
46

Celkem
Domy úhrnem
Domy obydlené
fyzická osoba
obec, stát
bytové družstvo
spoluvlastnictví
vlastníků bytů
1919 a dříve
z toho podle
1920 - 1970
období
1971 - 1980
výstavby nebo
1981 - 1990
rekonstrukce
1991 - 2000
domu
2001 - 2011
z toho podle
vlastnictví
domu

bytové
domy

ostatní
budovy
7
7
5
1
1

3
3
2
-

13

-

-

47
160
48
59
62
46

2
3
-

1
1
-

Zdroj: ČSÚ (veřejná databáze, SLDB 2011)

Z tabulky je patrné, že ve Slatinicích bylo v roce 2011 (SLDB) celkem 489 rodinných domů, 7 bytových
domů a 3 ostatní budovy. Z toho obydlených rodinných domů bylo 428, 7 obydlených bytových domů
a 3 ostatní budovy. Fyzických vlastníků rodinných domů bylo 410 osob, 5 fyzických vlastníků bytových
domů a 2 ostatní budovy. Obec, či stát vlastnil 1 rodinný dům a 1 bytový dům. Bytové družstvo
vlastnilo 1 bytový dům. Celkem 13 rodinných domů bylo ve spoluvlastnictví vlastníků bytů. Dále je
možné z tabulky vyčíst období výstavby nebo rekonstrukce domu v jednotlivých letech.
Další tabulka zobrazuje obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností.
Celkem obydlených rodinných domů bylo 485, 44 obydlených bytových domů a 3 ostatní budovy.
Z toho právního důvodu užívání bytu bylo celkem 389 rodinných domů ve vlastním domě, 3 bytové
domy ve vlastním domě a 2 ostatní budovy. Dle tabulky se ve Slatinicích nacházelo 12 nájemních
rodinných domů a 37 nájemních bytových domů. Dále z níže uvedené tabulky můžeme vyčíst počet
obytných místností v rodinných či bytových domech.
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Tabulka 31 Obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností

rodinné
domy

Celkem
Obydlené byty celkem
ve vlastním
domě
z toho
v osobním
právní
vlastnictví
důvod
užívání bytu nájemní
družstevní
1
z toho s
2
počtem
3
obytných
4
místností
5 a více

bytové
domy

ostatní
budovy

532

485

44

3

394

389

3

2

-

-

-

-

49
3
23
33
93
137
206

12
9
22
87
125
205

37
3
12
11
6
12
1

2
-

Zdroj: ČSÚ (veřejná databáze, SLDB 2011)

Informace z katastrálního úřadu (ČÚZK) - statistické údaje uvádějí, že k 07. 02. 2016 je v katastrálním
území Slatinek 368 rodinných domů č.p., 23 objektů rodinné rekreace č.e., 22 garáží bez čp /če, 27
jiných staveb bez čp /če, 11 zemědělských staveb bez čp/če atd. Více údajů prezentuje níže uvedená
tabulka.
Tabulka 32 Statistické údaje z ČÚZK (stav ke dni: 07. 02. 2016) – katastrální území Slatinice

Typ údaje

Způsob využití

Počet

č.p.

byt.dům

4

č.p.

obč.vyb.

2

č.p.

rod.dům

368

č.p.

rod.rekr

1

č.p.

shromaž.

6

č.p.

Výroba

2

č.e.

Garáž

9

č.e.

rod.rekr

23

č.e.

shromaž.

2

č.e.

tech.vyb

2

bez čp/če

Garáž

22

bez čp/če

jiná st.

27

bez čp/če

obč.vyb.

4

bez čp/če

rod.dům

1

bez čp/če

shromaž.

5

bez čp/če

tech.vyb

7
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Způsob využití

Počet

bez čp/če

Výroba

1

bez čp/če

zem.stav

11

rozestav.

1

Celkem BUD

498

byt.z.

Byt

7

byt.z.

rozest.

1

Celkem JED

8

LV

741

Spoluvlastník

1390

Zdroj: ČÚZK (stav ke dni 07. 02. 2016))

Informace z katastrálního úřadu (ČÚZK) - statistické údaje uvádějí, že k 07. 02. 2016 je v katastrálním
území Lípy 1 obchod č.p., 141 rodinných domů č.p., 10 garáží bez čp/če, 2 zemědělské stavby bez
čp/če atd. Více údajů prezentuje níže uvedená tabulka.
Tabulka 33 Statistické údaje z ČÚZK (stav ke dni: 07. 02. 2016) – katastrální území Lípy

Typ údaje

Způsob využití

Počet

č.p.

Obchod

1

č.p.

rod.dům

141

č.e.

rod.dům

1

č.e.

rod.rekr

1

bez čp/če

Garáž

10

bez čp/če

jiná st.

7

bez čp/če

rod.dům

1

bez čp/če

shromaž.

2

bez čp/če

zem.stav

2

Celkem BUD
obč.z.
Celkem JED

166
Byt

2
2

LV

184

Spoluvlastník

243

Zdroj: ČÚZK (stav ke dni 07. 02. 2016))
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Počet zájemců o dům/byt:
Ano jsou ( sk. do 60 let).

Rozvojové plochy, územní plán (plochy připravené pro bytovou výstavbu):
Pro developera uděláno osvětlení - veřejné. Obec má k dispozici 2 zastavitelné plochy, další 2
v rezervě.
Zanedbané a nevyužívané budovy:
Pražírna, RD na návsi- plánuji zde 2-3 byty po opravě.
Sociální bydlení:
Ve Slatinicích jsou k dispozici sociální byty. Malometrážní byty staví soukromý podnikatel.
Podíl domů využívaných pro rekreaci, individuální rekreační objekty:
Cca 10 objektů, Chata Lumpík.

1.5.2

Školství a vzdělávání

Obec disponuje poměrně dobrými možnostmi pro školní i mimoškolní vzdělávání. Pro děti je
k dispozici mateřská škola, pro žáky devítiletá základní škola. Technické vybavení škol je na dobré
úrovni, přesto investiční potřeby existují. Pro děti a žáky je k dispozici družina a školní jídelna.
K dispozici jsou i mimoškolní aktivity a kroužky pro děti.
Mateřská škola
Zřizovatelem mateřské školy je obec Slatinice. Mateřská škola disponuje třemi odděleními a výdejnou
školní jídelny s kapacitou 140 osob. Tabulka č. … uvádí kapacitu dle Rejstříku škol a školských zařízení
a reálnou naplněnost. Do mateřské školy dochází děti ze Slatinic, Slatinek, Luběnic, Třebčína.
Problém s naplněností v mateřské škole není.
Tabulka 34 Kapacita MŠ

Rok
2015/2016

Kapacita
86

Naplněnost
86

Volná místa
0

Zdroj: Rejstřík škol a školských zařízení a vlastní šetření, 2015.

Mateřská škola má celkem 6 pedagogů a jednoho asistenta pedagoga. Mateřská škola disponuje
speciálním pedagogem (asistentem pedagoga vychovatelem, psychologem výchovným poradcem)
dle potřeb daného období.
Na jednoho učitele připadá v průměru 14,3 dětí. V MŠ je celkem 6 pedagogů.
Základní škola
Základní škola Slatinice je součástí příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Slatinice.
Celá organizace sdružuje mimo základní školu i školu mateřskou, školní družinu a školní jídelnu.
Škola je úplná s devíti postupnými ročníky, má kapacitu 300 žáků, v posledních letech se počet žáků
pohybuje okolo 140.
Budovy základní školy se nachází uprostřed obce Slatinice asi 15 km od Olomouce. Škola je spádová
pro obce Slatinice a Slatinky.
Základní škola má pro školní rok 2014 /2015 celkem 12 učitelů a jednoho asistenta pedagoga.
Na jednoho učitele v průměru připadá 10,8 žáků.
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Tabulka č. 35 uvádí současný stav kapacity dle Rejstříku škol a školských zařízení a reálnou
naplněnost.
Tabulka 35 Kapacita ZŠ

Rok
2015/2016

Kapacita
300

Naplněnost
130

Volná místa
170

Zdroj: Rejstřík škol a školských zařízení

Součástí základní školy je školní jídelna s kapacitou 200 osob a družina s kapacitou 80 dětí a žáků.
2. stupeň základní školy je spádovým stupněm pro okolní obce. Do základní školy dochází žáci
z Loučan, Olbramic, Střížova, Drahanovic, Ludéřova a Lhoty pod Kosířem. Dojezdy do škol jsou
zajišťovány linkovými autobusy, které relativně dobře navazují na školní výuku (nevím, jak je na tom
Střížov, Ludéřov a Lhota).
Školní infrastruktura
V prostorách MŠ je zřízeno nové oddělení, základní škola je po rekonstrukci stropu, podlah a je nově
vybudována učebna.
Mimoškolní aktivity
V rámci mateřské školy mohou děti navštěvovat tyto zájmové aktivity:
- taneční kroužek paní Hubené
- flétna
- keramika
V rámci základní školy mohou děti navštěvovat tyto zájmové a vzdělávání aktivity:
- cvičení z matematiky
- cvičení a kroužek z českého jazyka
- cvičení z anglického jazyka
- aerobik
- robotika
- dramatický kroužek
- Malá Hanačka
- keramický kroužek
- hra na kytaru
Práce s dětmi a mládeží
Práci s dětmi a mládeží vykonávají i mimoškolní zařízení. Práci s dětmi a mládeží zastává také SK
Slatinice a oddíl Skautu.
Sociální inkluze
Základní a mateřská škola má zkušenosti se sociální inkluzí. Ve škole je pro děti k dispozici individuální
logopedická péče a reedukace.
Financování školství
Zřizovatel přispívá každoročně na provoz škol. Základní a mateřská škola dostává příspěvek od státu
cca 7 890,- Kč ročně na žáka. Tabulka č. … udává výši financování základní a mateřské školy obce.
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Tabulka 36 Financování škol

Rok
Mateřská škola
Základní škola

Příspěvek zřizovatele
Školní rok 2014/2015

Příspěvek státu

2 800 000 Kč

1 704 240,- Kč

Graf 9 Financování škol

Zdroj: Vlastní vypracování

1.5.3

Zdravotnictví

V obci se nachází zdravotní středisko. Spádovým sídlem, které poskytuje základní zdravotnické služby,
je také obce Lutín. Nejbližší nemocnice je pak v nedalekém Prostějově (vzdálena 12 km), dále pak
nemocnice v Olomouci (Fakultní nemocnice Olomouc – vzdálena 12 km), Vojenská nemocnice
v Olomouci (vzdálena 16 km). Zdravotnická záchranná služba je dostupná z Olomouce, Prostějova,
nebo Litovle (max. dojezd 20 min.)
Specializovaná zdravotnická zařízení se nachází v Olomouci (např. Poliklinika Olomouc – vzdálena 14
km, SPEA Olomouc – vzdálena 14 km, Poliklinika AGEL – vzdálena 16 km). V těchto specializovaných
zdravotnických zařízeních jsou poskytovány zejména zdravotnické služby ambulantního typu (péče
pro děti a dorost, gynekologie, interna, kožní oddělení, neurologie, oční klinika, onkologie, ORL,
ortopedi, praktický lékař, urologie, zubní ambulance aj.). Další specializované zdravotnické zařízení
nalezneme v Prostějově (zdravotnické centrum Prostějov – 11,5 km). Do Olomouce a jiných okolních
obcí je velmi dobrá dopravní dostupnost pomocí veřejné hromadné dopravy.
Níže uvedená tabulka zobrazuje přehled některých poskytovatelů zdravotnických služeb ve Slatinicích
a v Lutíně.
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Tabulka 37 Poskytovatelé zdravotnických služeb v obci Slatinice a Lutín

Typ zařízení

Jméno a příjmení

1.

Ordinace
praktického
pro dospělé

MUDr. Monika
lékaře Behúňová

2.

Ordinace
praktického
pro dospělé
Ordinace
praktického
pro dospělé

MUDr. Monika
lékaře Chvátilová

3.

MUDr. Olga Kužílková
lékaře

4.

Ordinace
praktického lékaře
pro děti a dorost

MUDr. Hana Přikrylová

5.

Samostatná
ordinace
praktického lékaře stomatologa
Zařízení lékárenské
péče

MUDr. Roman Zbořil,
MUDr. František Střída

6.

7.
8.

Ortopedická
ambulance
Gynekologická
ambulance

Lékárna Lutín

MUDr. Marek Večeřa
Gynap, s.r.o.

Kontaktní informace
Lutín, Jana Sigmunda 87, tel.: 585 652 579,
Ordinační hodiny: Út.: 7:30 – 9:30 akutní
stavy, St.: 9:30 – 12:30 objednaní, Čt.: 13:00 –
18:00 od 17:00 dle osobní domluvy s lékařem
Lutín, Jana Sigmunda 87, tel.: 585 652 580,
Ordinační hodiny: Pondělí – Pátek: 7:00 –
12:00 hod.
Slatinice 26, tel.: 585 944 622, Ordinační
hodiny: Po.: 7:15 – 13:30, Út.: 7:00 – 10:00,
St.: 12:00 – 17:00, Čt.: 7:15 – 12:00, Pá.: 7:15
– 13:30 hod.
Lutín, Jana Sigmunda 87, tel.: 585 652 578,
Ordinační hodiny: Po.: 7:30 – 11:30, Út., Čt.:
7:30 – 11:30, 13:00 – 15:00 objednaní, St.,
Pá.: 7:30 – 11:30 hod.
Lutín, Jana Sigmunda 87, tel.: 585 652 576,
585 652 474,
Ordinační
hodiny:
dle
telefonické konzultace
Lutín, Jana Sigmunda 87, tel.: 585 652 587,
Provozní doba: Pondělí – Pátek: 06:45 – 12:00
a 13:00 – 15:15 hod.
Lutín, Jana Sigmunda 87, tel.: 585 652 583,
Ordinační hodiny: St.: 16:00 – 18:00 hod.
Slatinice 146, tel.: 585 945 132, Ordinační
hodiny: Po., Čt.: 15:00 – 18:00 hod.

Zdroj: vlastní zpracování

Jak uvádí výše uvedená tabulka, v okolních obcích (Slatinice, Lutín) je dostačující síť zdravotnických
služeb. K dispozici jsou ordinace prakt. lékaře pro dospělé, pro děti a dorost, zubní ordinace,
ortopedická či gynekologická ambulance a nechybí ani lékárny. V budově zdravotního střediska
v Lutíně dále nalezneme neurologickou a diabetologickou ambulanci, internu, biologickou a
hematologickou laboratoř a centrum léčebné rehabilitace. V ulici na Záhumení (Lutín) sídlí centrum
fyzioterapie a regenerace.
V obci Slatinice nalezneme i proslulé Lázně Slatinice a. s., které nabízí prvotřídní rehabilitaci (léčba
pohybového ústrojí, oběhového ústrojí, nemoci onkologické, nervové a kožní).

1.5.4

Sociální péče

Samotné ORP Prostějov (jehož součástí je obec Slatinice) komunitně neplánuje, komunitní plánování
sociálních služeb probíhá v městě Prostějově.
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Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Prostějově
Komunitní plánování sociálních služeb je otevřený a cyklický proces zjišťování potřeb a zdrojů
a hledání řešení, která nejlépe odpovídají místním podmínkám a potřebám lidí. Do procesu jsou
zapojeni zástupci obcí/regionů/krajů, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb a veřejnost.
Přínosy KPSS:
a) pro uživatele sociálních služeb a širokou veřejnost:
- možnost prosadit své zájmy a potřeby
- spolupráce na tvorbě místní sociální politiky
- zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb
- plánování budoucí nabídky sociálních služeb dle potřeb
b) pro poskytovatele sociálních služeb:
- spolupráce na tvorbě místní sociální politiky
- zmapování aktuálních potřeb uživatelů
- navázání užší spolupráce se zadavatelem a jednotlivými poskytovateli
- prezentace činnosti v katalogu sociálních služeb
c) pro zadavatele:
- užší spolupráce s poskytovateli sociálních služeb
- zmapování regionální potřebnosti sociálních služeb
- efektivní vynakládání finančních prostředků na zajištění služeb
- systém sociálních služeb odpovídá místním potřebám a regionálním specifikům
- lepši možnosti řešení problematiky sociálních služeb a sociálního začlenění
- partnerství a spolupráce
- zapojování místního společenství
- hledání nových lidských zdrojů a finančních zdrojů
- průběh zpracování komunitního plánování je stejné důležitý jako jeho výsledný dokument
- kompromis přání a možností
Projekt "Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Prostějově" (1. 5. 2009 - 30. 4.
2011)
Smyslem projektu bylo zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území města
Prostějov, který by mapoval situaci v této oblasti. Vznikl tak nadčasový dokument, který poukázal
na nedostatky v systému poskytování sociálních služeb a definuje potřeby jednotlivých uživatelů
na vytyčeném území. Projekt si kladl za cíl dokončit započaté procesy plánování sociálních služeb,
zefektivnit vynaložené finanční prostředky na tyto služby a vytvořit pevné organizační struktury.
Veškeré aktivity navázaly na přípravnou fázi, která byla ve městě Prostějov již realizována pomocí
zřízených pracovních skupin majících plnou podporu Zastupitelstva města.
V rámci projektu byla zpracována např. sociodemografická analýza, na kterou navázaly analýza
potřeb uživatelů sociálních služeb, finanční analýza poskytování těchto služeb nebo katalog jejich
poskytovatelů. Získané informace byly dále zpracovávány a následně použity na tvorbu
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Prostějově.
Tento projekt vznikl ve spolupráci Střediska rozvoje sociálních služeb, o.p.s. v Jeseníku (žadatele
projektu) a města Prostějov (partnera projektu) a za finanční podpory Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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Návazný projekt "Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově" (1. 3.
2012 - 28. 2. 2014)
Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník uspělo již s druhou žádostí o finanční podporu
procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově z prostředků
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Město Prostějov jako partner obou projektů
dokončilo aktivity současného procesu „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě
Prostějově pro období let 2010 – 2013“. Po vyhodnocení jeho úspěšnosti, tedy nakolik se podařilo
uskutečnit vše, co se naplánovalo, byly zahájeny práce na aktualizaci informací o potřebách občanů
Prostějova, ale i poskytovatelů sociálních a návazných služeb. Nejedná se o zřizování nových služeb,
ale především o udržení těch stávajících, které občanům statutárního města Prostějova usnadňují
nelehké životní situace, které jsou nedílnou součástí lidského života.
Kontaktní osoba:
koordinátor projektu
DiS. Lukáš Brzoska
Magistrát města Prostějova, odbor sociálních věcí, ul. Školní 4
tel.: 582 329 450
e-mail: lukas.brzoska@prostejov.eu
Dostupnost sociálních služeb v obci
V samotné obci se zařízení se sociálními službami nenachází (soukromý subjekt v současné době staví
dům pro seniory), obyvatelé však mohou využívat sociálních služeb okolních obcí. Charita Těšetice a
Olomouc zajišťuje v obci pečovatelskou službu (pravidelně sem dojíždí).
Poskytovatelé sociálních služeb v Regionu HANÁ
Tabulka 38 Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Regionu HANÁ

Organizace

Forma

Název zařízení

Poskytované sociální
služby

1.

Dům seniorů František –
Náměšť na Hané, p.o.

p.o.
kraje

Dům seniorů František –
Náměšť na Hané, p.o.

Domov pro seniory

2.

Domov důchodců
Jesenec, p.o.

p.o.
kraje

Domov důchodců Jesenec,
p.o.

Domov pro seniory

3.

Domov pro seniory
Kostelec na Hané, p.o.

p.o.
obce

Domov pro seniory
Kostelec na Hané, p.o.

Domov pro seniory

4.

Domov pro seniory
Ludmírov

p.o. obce
obce

Domov pro seniory
Ludmírov

Domov pro seniory

5.

Domov se zvláštním
režimem Bílsko

6.

Charita Konice
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o.p.s..
kraje
??
církevní
organizace

Domov se zvláštním
režimem Bílsko
Dům pokojného stáří
Bohuslavice a Konice

Domov se zvláštním
režimem
Domov pro seniory
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Charitní pečovatelská
služba

Pečovatelská služba

Pomadol Olomouc

s.r.o.

Pomadol Olomouc

Pečovatelská služba

8.

Trilobit o.p.s.

o.p.s.
zřizovatelem
obec
Čelechovice na
Hané

Trilobit o.p.s.

Chráněné bydlení

9.

Obec Čechy pod
Kosířem (zřizovatel a
provozovatel), Charita
Konice (poskytovatel
soc. služeb)

církevní
organizace

Dům pokojného stáří
s pečovatelskou službou
Čechy pod Kosířem

Pečovatelská a
ošetřovatelská služba

Zdroj: Vlastní zpracování, internetové stránky obcí

9 subjektů poskytuje v RH celkem 10 registrovaných sociálních služeb.

1.5.5

Kultura

V řadě historických prací různých historiků se objevila zmínka o první zprávě o Slatinicích již prý na
počátku 13. století, konkrétně k roku 1207 a někde i 1247. Další písemná zmínka o obci Zlatina,
tentokráte již s bližším určením jako Zlatina Maior (větší Zlatina) v listině Markraběte Moravského
Přemysla Otakara II. ze dne 14. 9. 1249 byla připsána obci Slatinice. V této listině odkazuje jistá
("Matrona") Střezna část svého majetku v naší obci klášteru Sv. Petra v Olomouci. V dalších
písemných zprávách, pokud se objevuje jméno Zlatina, má již rozlišení, a to Zlatina Maior (větší)
Slatinice a Zlatina Parva (menší) Slatinky. Z toho plyne, že skutečně historicky první písemnou zprávou
o naší obci je ta, co se uvádí ve výše uvedené listině z roku 1249.
KULTURNÍ ATRAKTIVITY V OBCI:
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kostel Nanebevzetí Panny Marie – kostel Nanebevzetí Panny Marie je dominantní stavbou
lázeňské obce Slatinice. Postaven byl v 18. století na mírném návrší pod vrcholem Malého
Kosíře. Je nutná komplexní rekonstrukce kostela (tzn. odvlhčení, fasáda, ohradní zeď,
statistické zajištění, oprava fary).
lázně Slatinice - historie Lázní Slatinic sahá až do 16. století. Prvním "lázeňským hostem" byl
jistý vladyka Šimon z Nadějova, který byl v roce 1556 písařem zemského menšího práva
markrabství moravského a také po jistou dobu zastával úřad radního písaře v Prostějově.
Lázně Slatinice využívají jako přírodní léčivý zdroj sirné prameny v kombinaci s odbornou
lékařskou péčí a rehabilitací.
socha Františka Palackého
Jan Nepomucký - havarijní stav
Cyril a Metoděj – havarijní stav - součástí ohradní zdi
Drobná architektura v Lípách, pomníky, kříže. Tyto památky nejsou v příliš dobrém stavu a
vyžadují rekonstrukci.
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Obrázek 5 Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Zdroj: Obec Slatinice
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Obrázek 6 Lázně Slatinice, a.s.

Zdroj: Obec Slatinice

Mezi významné místní kulturní akce patří především tradiční slatinické hody, které probíhají vždy v
polovině srpna, dále nedělní promenádní koncerty v lázních, koncerty vážné hudby v kostele a
množství dalších akcí pořádaných kulturní komisí a různými spolky. OÚ vydává každoročně v prosinci
Zpravodaj obcí Slatinice a Lípy.
V obci se pravidelně odehrává i množství sportovních akcí, kterých se účastní soutěžící z celé
republiky, mnohdy i ze zahraničí. Jsou to především fotbalová utkání ve sportovním areálu, který
využívá stále více družstev, a to i ligových. Na dvou antukových kurtech ve dvoře bývalého
"Lichtenštejnského statku" se pravidelně pořádají tenisové turnaje a příznivci střelných zbraní a
kynologie se mohou zúčastnit soutěží pořádaných členy mysliveckého sdružení v areálu myslivecké
chaty "U Lumpíka".
Spolky se sídlem a působností na území obce jsou významnými pořadateli kulturních a společenských
akcí v obci i regionu. Podrobným přehledem spolků se zabývá kapitola 1.2.3 Spolková, osvětová a
informační činnost. Zde předkládáme přehled nejvýznamnějších akcí, které spolky a obec pořádají
v průběhu kalendářního roku.
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Tabulka 39 Přehled nejvýznamnějších kulturních akcí v obci Slatinice

Datum

Přehled významných akcí pořádaných v
obci
Zimní běh přes Kosíř

Leden

Sportovní ples
Tříkrálová sbírka
Hasičský ples v Lípách

Únor

Březen

Masopust

Charita Olomouc, Naděje Slatinice
SDH Lípy
SDH Slatinice

Sokolské Šibřinky

SK Slatinice

Zahájení lázeňské sezóny

Lázně Slatinice, a.s.
Kulturní komise

Stavění máje

SDH Slatinice

Stavění máje

SDH Lípy
Lázně Slatinice, a.s.

Kácení máje

SDH Slatinice

Kácení máje

SDH Lípy

Noc kostelů, Pouť ke sv. Antonínu na
Malém Kosíři
Červen

SK Slatinice

ZŠ a MŠ Slatinice

Žehnání pramenů
Květen

Liga 100 Olomouc

Ples ZŠ Slatinice

Pálení čarodějnic
Duben

Pořádající

Den zdraví, Lázeňský dětský den
Dětský den

Farnost + Naděje Slatinice
Lázně Slatinice, a.s.
SDH Slatinice + Kulturní komise + MŠ Slatinice

Červenec Střelby na asfaltové holuby

MS Slatinice

Hodové slavnosti

Různí organizátoři

Lázeňský jarmark, hodové slavnosti

Lázně Slatinice, a.s.

Veterán rallye – Z lázní do lázní

Lázně Slatinice, a.s.

Den zdraví

Lázně Slatinice, a.s.

Rozsvícení vánočního stromečku

Lázně Slatinice, a.s.

Srpen

Září
Listopad

Mikuláš
Adventní koncert v kostele Nanebevzetí
Prosinec Panny Marie
Setkání u vánočního stromu
Silvestr v lázních
Zdroj: vlastní zpracování
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Kulturní komise
Lázně Slatinice
ZŠ, kulturní komise
Lázně Slatinice, a.s.
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Dostupnost kultury v okolí:
Občané převážně dojíždí za kulturou spádově do Prostějova, Kostelce na Hané, Olomouce. Olomouc
je městem kultury. Nalezneme zde sídlo Moravské filharmonie a Moravského divadla, které již
oslavilo 80. výročí svého založení. Dalším známým divadlem je Divadlo hudby, které se věnuje
alternativním projektům a jako intimní klubová scéna nabízí širokou škálu představení zaměřenou na
různorodé publikum. Divadlo Tramtárie a Divadlo Konvikt doplňují olomouckou alternativní scénu a
svým repertoárem přitahují hlavně mladé publikum. Divadlo Konvikt ve spolupráci s Moravským
divadlem pravidelně pořádá na přelomu dubna a května úspěšný festival Divadelní Flora. Nejmenším
divákům nabízí Olomouc loutkové divadlo Kašpárkova říše. V Olomouci nalezneme nespočet galerií,
muzeí (např. Arcidiecézní muzeum, Vlastivědné muzeum, atd.) a kin (Multikino Cinestar, Premiere
Cinemas a Kino Metropol).
Sály (pro divadlo), kina, výstavní prostory, koncertní prostory:
 Sokolovna Slatinice
 Kulturní dům Lípy
Kulturní památky nehmotné:
Obec Slatinice nemá klasický folklor.

1.5.6

Sport a volnočasové aktivity

V obci Slatinice a okolí mají občané široké sportovní vyžití. V obci Slatinice občané naleznou
multifunkční areál, kde je možné provozovat malou kopanou, tenisový kurt, volejbal, házenou a
další míčové hry. Hřiště je využíváno pro cvičení žáků z místní základní školy. Tento areál se
nachází v těsné blízkosti sokolovny. V sokolovně se pořádají různé kulturní akce, plesy a
v neposlední řadě je využívána pro různé sporty.
V rámci sportovního využití mají občané možnost využít i 2 fotbalová hřiště, která slouží místnímu
SK Slatinice. V rámci SK Slatinice se pracuje s malými dětmi „benjamínky“, dorostem, staršími
žáky, mladšími žáky a muži. Ve Slatinicích mohou občané využít i volejbalové hřiště, 2 tenisové
kurty, petanquové hřiště a beachvolejbalový kurt.
V zimním období je možné využít kluziště a vnitřní bazén v lázních Slatinice. V obci však dle
dotazníkového šetření chybí posilovna.
V místní části Lípy je vybudováno pouze asfaltové hřiště, které je však nedostačující a bylo by
potřeba vybudování nového multifunkčního hřiště. Rovněž v místní části Lípy u tohoto hřiště chybí
celkové zázemí na pořádání jak sportovních, tak kulturní akcí.
V obci funguje sbor dobrovolných hasičů a to SDH Slatinice, který se stará i o malé děti a jezdí
s nimi na soutěže v hasičském sportu. Hasičský sport provozují i dospělí. SDH Slatinice pořádá jak
soutěže v požárním sportu, tak taneční zábavy. V místní části Lípy existuje také SDH lípy.

1.6 Životní prostředí
1.6.1

Stav životního prostředí

V obci Slatinice se nevyskytuje žádný závažnější jev negativně ovlivňující životní prostředí v obci.
Půdní fond, kvalita půd, míra ohrožení erozí
Zemědělská půda tvoří více než 74% rozlohy katastru obce, lesní pozemky pak téměř 16 %. V rámci
širšího regionu jde o poměrně vysoké zastoupení lesů v katastru obce, díky masívu Velkého Kosíře. Ze
zemědělské půdy je 90% orná, a cca 7,5% zahrady a sady.
Vzhledem k charakteru krajiny a svažitosti území je zemědělská půda potenciálně náchylná k vodní
erozi. V současné době díky způsobu hospodaření dochází k občasným problémům se splachem půd.
46

A.ANALYTICKÁ ČÁST
A.1. SITUAČNÍ ANALÝZA OBCE

OBEC SLATINICE
PROGRAM ROZVOJE OBCE

Kvalita ovzduší
V obci neexistuje větší zdroj znečištění ovzduší. Problémem, zejména v chladnější polovině roku, je
bodové znečištění nesprávným topením v lokálních v některých domácích topeništích (kotle, krby,
kamna), a to zejména v období inverzního klimatu.
Částečným problémem je místní znečištění průtahem silnice II/449 přes střed obce Slatinice i části
Lípy (zejména prašnost a hluk z dopravy).
Kvalita vody z lokálních zdrojů
Poměrně hojné je v obci využívání lokálních zdrojů podzemní vody domácnostmi, jako doplněk
vybudované kompletní vodovodní sítě, u části domácností též výlučné.
Nejvýznamnější tok v obci – Slatinka, je pravostranným přítokem Blaty. Lípami protéká Deštná.
Kvalita vody je zde uspokojivá, vzhledem k rozsáhlým zalesněným plochám na horním toku.
Obec je významným lázeňským místem vázaným na minerální prameny. Jejich ochrana a kvalita vod
je pro obec zásadní.
Léčivé sirné prameny ve Slatinicích:
Pramen svatý Václav
Situován u křižovatky silnic Slatinice – Lutín – Prostějov. Nachází se přímo pod sokolovnou. Dnešní
podobu získal až v roce 2004 a jeho pramen vyvěrá z hloubky 165 metrů. Tento pramen čerpaly Lázně
Slatinice po dobu několika let.
Pramen svatý Jan Adam z Lichtenštejna
Pramen Jana Adama z Lichtenštejna je nejmladším v Lázních Slatinice, nahradil v lázních pramen
svatý Václav. Do provozu byl uveden v roce 2011, objeven byl o dva roky dříve. Jeho vývěr je pro
veřejnost vyveden do lázeňského parčíku před hlavní budovou. Vrt má hloubku 372 m a ve180 m se
nachází hlubinný zlom. Tím je možné využívat minerální vodu z obou ložisek.
Pramen svatý Vít
Pramen vyvěrá z hloubky 150 metrů. Přístřešek nad tímto pramenem byl vybudován v roce 2004.
Zároveň došlo i k úpravě jeho okolí.
Pramen Zdeněk
Vyvěrá z hloubky 13 metrů. Je situován ve mlýně.
Pramen svatý Jiří
Byl otevřen v roce 2001. Pramen vyvěrá vedle lázeňské budovy Morava z hloubky 92 metrů a teplota
se pohybuje kolem 17°C
Míra ohrožení hlukem
Nejzávažnějším zdrojem hluku v obci je průtah frekventované silnice II. třídy č. 449 přes střed obce,
komunikace spojující Prostějov s Litovlí.
V obci se nenacházejí žádné plochy nebo areály brownfields, které by obec musela řešit.

Přehled nejvýznamnějších prvků ovlivňujících životní prostředí obce pozitivně
- obec je v relativně harmonické kulturní krajině
- vysoký podíl lesních ploch ve vyšších částech katastru obce
- přírodní park Velký Kosíř a přírodní památka Malý Kosíř
- pravidelná údržba zeleně v obci, rozsáhlé plochy zeleně - lázeňský park
- plynofikace v obci
- veřejná vodovodní síť v obci
- veřejná kanalizační síť v obci
- místa pro sběr tříděného odpadu (sklo, plasty, papír, kovy, bio odpad)
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Přehled nejvýznamnějších prvků ovlivňujících životní prostředí obce negativně
- v obci je stále část domácností se systémem vytápění tuhými palivy
- navýšení dopravní zátěže u silnice II. třídy středem obce, velké množství osobních vozidel a četný
průjezd nákladních vozidel
- eroze půdy

1.6.2

Ochrana životního prostředí

Obec Slatinice neleží na území žádného velkoplošného zvláště chráněného území. Nejbližšími
velkoplošnými chráněnými územími jsou CHKO Litovelské Pomoraví a CHKO Moravský Kras. Na
katastru obce se nachází regionálně významné maloplošné zvláště chráněné území - přírodní
rezervace Malý Kosíř. Území Slatinic náleží do území přírodního parku Velký Kosíř.
Přírodní park Velký Kosíř
Přírodní park Velký Kosíř je chráněná lokalita v jižní části Zábřežské vrchoviny. Rozkládá se v okolí
vrcholu Velký Kosíř (442 m n.m.), který je nejvyšším vrcholem Hané. Tento zalesněný plochý kopec s
nejbližším okolím je přírodním parkem o celkové rozloze 19,6 km² a vyhlášen byl roku 2000
Okresními úřady v Olomouci a Prostějově. Nachází se zde naučná stezka popisující přírodní hodnoty
území. Posláním ochrany přírodním parkem je zachovat typický krajinný ráz s jeho přírodními,
estetickými a biologickými hodnotami.
Velký Kosíř je z jižní strany porostlý zakrslou doubravou se suchomilnou vegetací. Mnohé druhy zde
rostou na nejsevernější hranici svého rozšíření.
Přírodní rezervace Malý Kosíř
Předmětem ochrany je krajinářsky působivý soubor stanovišť, zejména kyselých suchých trávníků,
vřesovišť a porostů třešně křovité, dříve typických pro zemědělsky využívanou krajinu jihovýchodního
okraje Zábřežské vrchoviny. Nachází se zde velké množství ohrožených druhů rostlin a živočichů, jako
například sasanka lesní, třešeň křovitá, vemeník dvoulistý, zvonek moravský, či rozrazil klasnatý.
Nachází se zde nejbohatší populace vstavače kukačky na střední Moravě. Z živočichů zde najdeme
především vzácné bezobratlé, např. přástevník kostivalový, ohniváček černočerný, žluťásek
barvoměnný. Území je v rámci evropské soustavy Natura 2000 vyhlášeno evropsky významnou
lokalitou.
Rozvojové záměry obce nejsou ve střetu s územní ochranou přírody. Obec také neeviduje žádné
závažnější problémy obecné ochrany přírody na svém území.
V obci nesídlí žádná organizace věnující se systematicky oblasti ochrany přírody, na péči o chráněná
území se podílí Český svaz ochránců přírody Regionální sdružení Iris Prostějov a Sdružení pro ochranu
přírody střední Moravy – Sagittaria.
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1.7 Správa obce
1.7.1

Obecní úřad a kompetence obce

Velikost úřadu, personální zajištění
Tabulka 40 Personální zajištění OÚ Slatinice

Personální zajištění OÚ Slatinice
Orgán

Počet
osob/členů

Funkce

OÚ

4

starosta, místostarosta, účetní, referent

Zastupitelstvo

15

rada, 10 členů

Rada

5

starosta, místostarosta, 3 členové

Finanční výbor
Kontrolní výbor
Obecní zaměstnanci

3
3
4

předseda, 2 členové
předseda, 2 členové
2 kmenoví zaměstnanci ,VPP 2, sokolnice

Zdroj: www.slatinice.com

Vybavenost obce Slatinice
Tabulka 41 Vybavenost obce

Vybavenost obce
Typ úřadu
Kód obce
Okres
SO ORP
SO POÚ
Finanční úřad
Stavební úřad
Matrika
Kanalizace (ČOV)
Veřejný vodovod
Plynofikace
Pošta
Veřejná knihovna
Zdravotnické zařízení
Lékárna
Mateřská škola
49

Obecní úřad
505111
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Olomouc
Lutín
Lutín
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
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Základní škola

ANO

Dostupnost sídla kraje (km)

14

Dostupnost sídla okresu (km)

14

Zdroj: ČSÚ – karty obcí

Organizace zřízené obcí:
Organizace zřizované obcí, obory jejich činnosti, hlavní aktivity: DOPLNÍ PROGRAMOVACÍ VÝBOR
Obec zřizuje Služby obce Slatinice s.r.o., škola, školka
Obecní vyhlášky:
Přehled vydaných obecních vyhlášek:
http://www.slatinice.com/urad-obce/obecne-zavazne-vyhlasky/

1.7.2

Hospodaření a majetek obce

S majetkem obce úzce souvisí finanční ukazatel celkové likvidity obce. Tedy jak je majetek obce
schopný přeměnit se na peníze za sledované období. Likvidita obce je vyjádřena podílem oběžných
aktiv ku krátkodobým závazkům. Míra likvidity v obci Slatinice za rok 2014 je na hodnotě 1,5, vhodná
míra je právě 1,5. Nejméně likvidní jsou budovy, nejvíce likvidní peníze. Ovšem volně ležící finanční
prostředky nepřináší žádné výnosy.
Rozpočet obce a jeho zhodnocení za 5 let, (vyrovnaný/přebytkový/deficitní rozpočet)
Saldo rozpočtu značí rozdíl mezi příjmy a výdaji obce. Kladnou hodnotou se rozumí přebytek
rozpočtu, zápornou schodek. Tabulku č. 42 doplňuje graf č. 8, ze kterého lze jasně vypozorovat, že
saldo rozpočtu obce Slatinice v pětiletém horizontu kolísá. Výkyv je zaznamenán v roce 2011, kdy
schodek činil přes 2 miliony Kč z důvodu realizace ČOV, sokolovny a vodního zdroje.
Tabulka 42 Saldo obce

Celkem saldo
(po konsol.)
Na obyvatele

2010

2011

2012

2013

2014

8 470 160 Kč

-2 650 117 Kč

2 732 553 Kč

2 407 765 Kč

3 451 435 Kč

5 598 Kč

-1 733 Kč

1 777 Kč

1 566 Kč

2 237 Kč

Zdroj: www.monitor.statnipokladna.cz
¨
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Graf 10 Saldo obce

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

Nelze však přesně určit, zda přebytkový rozpočet je pozitivní a deficitní negativní. Více informací o
zhodnocení rozpočtu obce můžeme získat z rozpočtové třídy financování.
Strukturu obecních příjmů a výdajů uvádějí tabulky č. 43 a č. 44.
Tabulka 43 Příjmová stránka obecního rozpočtu

Rok

Daňové příjmy

Nedaňové příjmy

Přijaté transfery

Kapitálové příjmy

2010
2011
2012
2013
2014

12 973 tis. Kč
12 967 tis. Kč
12 345 tis. Kč
16 014 tis. Kč
16 638 tis. Kč

1 858 tis. Kč
5 005 tis. Kč
2 005 tis. Kč
2 551 tis. Kč
1 822 tis. Kč

29 717 tis. Kč
11 828 tis. Kč
1 414 tis. Kč
2 174 tis. Kč
10 897 tis. Kč

4 537 tis. Kč
0 KČ
89 tis. Kč
0 Kč
577 tis. Kč

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/

Příjmová stránka obce je charakteristická největším podílem z daní, což je typické pro obecní
rozpočty. Do daňových příjmů obecně patří svěřené či sdílené daně a místní, správní a ostatní
poplatky. Z tabulky je zřejmé, že výše daňových příjmů v letech roste, což je pozitivní skutečnost pro
obec Slatinice.
Tabulka 44 Výdajová stránka obecního rozpočtu

Rok
2010
2011
2012
2013
2014

Průmyslová a
ostatní
odvětví
hospodářství
12 789 tis. Kč
18 012 tis. Kč
476 tis. Kč
1 358 tis. Kč
1 201 tis. Kč

Bezpečno
st státu a
právní
ochrana
80 tis. Kč
105 tis. Kč
677 tis. Kč
54 tis. Kč
242 tis. Kč

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/
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Služby pro
obyvatelstvo

Zemědělství,
lesnictví a
rybářství

21 361 tis. Kč
7 364 tis. Kč
8 266 tis. Kč
12 465 tis. Kč
17 300 tis. Kč

0 Kč
60 tis. Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Všeobecná
veřejná
správa a
služby
6 386 tis. Kč
6 909 tis. Kč
3 701 tis. Kč
4 454 tis. Kč
7 738 tis. Kč

Sociální věci
a politika
zaměstnano
sti
0 Kč.
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
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Výdajová stránka obecního rozpočtu je charakteristická nejvyššími výdaji na služby pro obyvatelstvo,
což je typická skutečnost pro obecní rozpočty. Další velkou část obecních výdajů tvoří výdaje na
služby pro obyvatelstvo. Výkyv je zaznamenán v roce 2011, kdy výdaje na hospodářství obce tvořily
přes 18 mil. Kč z důvodu realizace ČOV, sokolovny a vodního zdroje.
Získané nenárokové dotace v posledních 5 letech
Nenárokové dotace jsou dotace, o které se obec musí sama ucházet a dle splnění různých kritérií jsou
obci přiděleny finanční prostředky. Nenárokové dotace jsou účelově zaměřeny. Tabulka č. 45 udává
získané nenárokové dotace v posledních 5 letech.
Tabulka 45 Získané nenárokové dotace

Rok

Poskytovatel

Účel

Dotace (v tis. Kč)

2010

SFŽP
ROP SM
MZE
OPŽP
SZIF

Výsadba a obnova remízů
Víceúčelové centrum pro kulturu a sport
Rekonstrukce ČOV
Doprovodná zeleň
Lípy obnova veřejného prostranství

331
14.095
11.415
1.849
418

2011

POV
OPŽP
Leader
KUOK
MZE
MF ČR

Oprava podlahy KD Lípy
Doprovodná zeleň
Parkové úpravy
Rekonstrukce ČOV
Rekonstrukce ČOV
Havarijní stav stávajícího zdroje a vodojemu

470
221
443
1.559
1.060
6.863

2012

SZIF
OPŽP

Audit lesa
Doprovodná zeleň

38
183

2013

OPŽP

2014

MMR
SZIF
OPŽP
MMR
OPŽP
OPŽP
MŽP
OPŽP

2015

OPŽP
OPŽP
OPŽP
MŽP
OPŽP

2016
ROP
Zdroj: Vlastní zpracování
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Zateplení učebnového pavilonu MŠ
Územní plán
Pergola v Lípách

1.003

Místo pro šťastné děti
Revitalizace dřevin
Svoz bioodpadu
Přírodní zahrady MŠ
Zateplení učebnového pavilonu MŠ

441
300
1.908
400
1.495
204
4.402
188

Energetické úspory ZŠ a MŠ Slatinice čp. 105
Energetické úspory ZŠ a MŠ Slatinice čp. 124
Zlepšení systému nakládání s odpady
Přírodní zahrady MŠ
Svoz bioodpadu

1.970
2.866
2.348
494
1.402

Úprava návsi Slatinice

5.742

Pořízení stroje za účelem snížení prašnosti
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Přehled nejdůležitějších budov ve správě obce a jejich stav (nemovitý majetek obce, jeho stav a
způsob využívání)
Tabulka č. 46 uvádí přehled nejdůležitějších nemovitostí v majetku obce. Tak jako ve většině obcí,
vlastní i obec Slatinice typické nemovitosti jako je hasičská zbrojnice, budova obecního úřadu a
obecního domu nebo drobné sakrální stavby.
Tabulka 46 Přehled nejvýznamnějších nemovitostí v majetku obce

Název objektu
(nemovitosti)

Stav *

Potřebná opatření a investice ke
zlepšení stavu

Sokolovna

Uspokojivý stav

Běžná oprava

Základní škola

Dobrý

Stropy, podlahy

Mateřská škola

Dobrý

nástavba

Lichtenštejnský dvůr

Zhoršený stav

Rekonstrukce technického zázemíhospodářských budov, nová fasáda,

Zhoršený stav

Fasáda, střecha

Havarijní stav

Komplexní rekonstrukce

Kulturní dům Lípy

Dobrý stav

Běžné opravy, oprava schodiště

Hasičská zbrojnice Lípy
Zdroj: Vlastní zpracování

Dobrý

Běžné opravy

Hasičská zbrojnice
Slatinice
Dům služeb

Budovy na fotbalovém hřišti

dobrý stav

běžná oprava

*popište stav výběrem jedné varianty: vynikající, velmi dobrý, uspokojivý, nedostačující, havarijní stav
** V budově OÚ sídlí praktický doktor (dochází 1x měsíčně), místní lidová knihovna vybavená internetem (1x týdně), klubovna hasičů s
kuchyňkou (slouží i jako místnost pro setkávání jiných spolků, seniorů, pro soukromé oslavy)
*** V budově Obecního domu najdeme obchod (Smíšené zboží), pohostinství, hasičskou zbrojnici.

Vlastnictví obecních pozemků (lesy, pole, pozemky k zastavění)
Vlastní obec lesy 79 ha, pole 18,92 ha nebo pozemky k zastavění- 5000 m2
Technické a technologické vybavení (tech. služby, apod.)
Obec vlastní drobné technické vybavení k tradičnímu obstarávání obce: Iveco – nosič kontejnerů,
zametač, 3 x sekačka na trávu, 2 traktorky, štěpkovač,
Stav: kolový nakladač Hon – velmi špatný stav, Bobcat – nový, VW Transporter -

Personál
Zaměstnanci obce: v současné době nejsou zaměstnáni žádní zaměstnanci na VPP (jinak cca 2), dva
kmenoví.
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Bezpečnost

Bezpečnostní situace v obci nevybočuje z průměru. Obci jsou na standardní výši přestupky. Obec
využívá přestupkové komise ve městě Olomouc. V obci není v současné době obecní policista, který
by řešil případný vandalismus v obci a dohled nad obcí. Byla by však potřebná obecní policie.
V rámci prevence kriminality se obec snaží již od mladého věku občany podporovat ve sportování.
Největším problémem v obci Slatinice je dopravní bezpečnost, která souvisí s dopravním zatížením na
silnici 2. třídy II/449 a II/570. V obci existují dva sbory dobrovolných hasičů, a to SDH Slatinice (JPO V)
a SDH Lípy (JPO V), které řeší případné náhle příhody. Občané jsou před nebezpečím informováni
pomocí obecního rozhlasu.

1.7.4

Vnější vztahy a vazby

Následující tabulka prezentuje přehled nejvýznamnějších organizací, svazků obcí, sdružení, jichž je
obec členem.
Tabulka 47 Přehled DSO, organizací, sdružení, partnerských obcí

Přehled DSO, organizací, sdružení, partnerských obcí

ANO/NE

Mikroregion Kosířsko
Region HANÁ, z.s.
Partnerské obce v ČR
Partnerské obce v zahraničí
SMO ČR
Člen lázeňských měst a obcí
SONO (Sdružení obcí a neziskových organizací z.s.)

ANO
ANO
NE
NE
ANO
ANO
ANO

Zdroj: vlastní zpracování

Obec Slatinice je členem DSO Mikroregion Kosířsko, z.s., MAS Region HANÁ, z. s., Svazu měst a obcí
ČR, je členem lázeňských měst a obcí. Slatinice nemají žádné partnerské obce v ČR ani v zahraničí.
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A.2. PROBLÉMOVÁ ANALÝZA
Problémová analýza řeší hlavní problémy rozvoje obce. Problémy byly stanoveny pracovní skupinou,
která se tvorbou PRO zabývala. Některé podněty vznikly i na základě dotazníkového šetření mezi
obyvateli obce.
Mezi nejvýraznější problém, který ovlivňuje další rozvoj obce, je špatný stav části místních
komunikací či jejich absence. Chybí i část chodníků, které je potřeba vybudovat. Dalším problémem je
špatný stav vodovodu a plynovodu. Limitem rozvoje obce je i nadměrná doprava, která nevytváří pro
obyvatele příjemné bydlení. Více o problémech v obci v následující tabulce.
Tabulka 48 Problémová analýza

ANALÝZA PROBLÉMŮ

Hlavní problém rozvoje

Špatný stav vodovodu Slatinice

Špatný stav místních komunikací

Špatný stav
chodníků
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a

neexistence

Významnost
(nejmenší
1-10
největší)

Příčina

10

Stáří, lokální poruchy, havárie

8

Stáří, zhoršení stavu
rekonstrukci kanalizace

8

Riziko neřešení
situace

Havárie, ohrožení
dodávek vody

Riziko úrazů,
po prašnost, škody na
majetku obyvatel a i
obce

Špatný stav, stáří, neexistence

Riziko úrazů,
prašnost, škody na
majetku obyvatel a
obce
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Nedostatečná kapacita MŠ

8

Malé prostory, kapacita

Odchod dětí do
okolních obcí, ztráta
financí pro školu,
obec

Revitalizace vodních toků a jejich
koryt, profilu

8

Špatný stav, stáří, prosakování
do sklepů

Zhoršování stavu,
škody na majetku

Realizace
opatření

9

Neexistence v současné době

Riziko povodní,
škody na majetku
občanů i obce

Rekonstrukce Lichtenštejnského
dvora na centrum služeb

8

Stáří, nedokončenost

Zhoršování stavu,
snižování nabídky
služeb v obci

Kostel, fara a okolí

7

Stáří, špatný stav, zavlhčení,
statika

Zhoršování stavu,
teoretická újma na
zdraví, riziko pádu
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Příprava
k výstavbě
domů

nových
lokalit
nových rodinných

Nezasíťované,
nedostatek
pozemků
pro
výstavbu
rodinných domů

Odliv obyvatel,
stárnutí obce

9

Neexistence

Zhoršování sportovní
vyžití sportovních
aktivit místních
obyvatel

8

Neexistence

Nebezpečnost
dopravy do okolních
obcí

Sběrná místa pro tříděný odpad

5

Neexistence, nedostatek

Snížení množství
tříděného odpadu

Revitalizace zeleně v obci

4

Nedostatečná údržba

Zhoršování stavu
dřevin, úrazy

Hřiště v Lípách

Chybějící
cyklostezky
okolních obcí
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Rekonstrukce
a
veřejného osvětlení

7

Stáří, špatný stav, neexistence

Úrazy, bezpečnost
obyvatel

Rekonstrukce rozhlasu

5

Stáři, neexistence

Špatná
informovanost

Absence vyhlídek

4

Neexistence

Zhoršení turistického
ruchu

Nový zdroj pitné vody

8

Pouze jeden zdroj pitné vody

Nedostatek vody

Realizace obchvatu obce

6

Neexistence

Zvyšování dopravy v
obci
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Kruhový objezd v Lípách

Riziko nehod,
bezpečnost obyvatel
zpomalení dopravy,
zlepšení přechodu
pro chodce

8

Neexistence

8

Riziko nehod,
bezpečnost obyvatel
Neexistence, rychlé vjíždění
zpomalení dopravy,
do obcí
zlepšení přechodů
pro chodce

Absence parkovacích míst v obci

7

Neexistence,
parkování v obci

Úprava poutního místa- Svatého
Antoníčka na Malém Kosíři

3

Špatný stav a neexistence

Zhoršování stavu,
neatraktivnost pro
církevní turismus

Chybějící prostor pro uskladnění
materiálu a manipulaci s nimi

7

Nedostatek prostor

Zhoršování situace
pro další rozvoj obce

Dopravně bezpečnostní opatření
v intravilánu obce
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Riziko nehod,
nevhodné bezpečnost obyvatel
zpomalení dopravy,
zlepšení vzhledu obce
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A.2. PROBLÉMOVÁ ANALÝZA

Realizace lesních a polních cest

Chybějící
hospodaření
pozemcích

technika
na

pro
lesních

Krizové ubytování

Zdroj: Programovací výbor
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Špatný stav, stáří

Zhoršení přístupu do
lesa a polí

5

Chybí

Zhoršená možnost
postarat se o obecní
majetek

6

Neexistence

Odchod obyvatel,
riziko ohrožení
bezdomovectvím
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A.3. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Úvodní charakteristika dotazníku
Dotazník byl distribuován mezi občany obce Slatinice. Obyvatelé měli možnost dotazník vyplnit
elektronicky, ale i písemně. Dotazník byl distribuován do každé domácnosti. Byl k dispozici v termínu
od 25.1.2016 do 15.2.2016. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit spokojenost občanů, jejich názor
na současnou podobu obce, spokojenost se stavem její vybavenosti, měli možnost se vyjádřit
k žádoucímu směru budoucího vývoje.
Dotazník vyplnilo 215 respondentů z celkových 499 oslovených, což činí 43,08 %. Z toho dotazník
vyplnilo 109 mužů (50,7 %) a 106 žen (49,3 %). Nejvíce respondentů vyplnilo dotazník ve věku 65 a
více let a to 76 osob (35,3 %). Nejméně ve věku 15-29 let a to 22 osob (10,2 %). Většina respondentů
měla střední odborné (74 osob – 34,4 %) a střední odborné s maturitou (71 osob – 33 %). Dotazník
vyplnil nejvyšší počet respondentů žijících v obci od narození (100 osob – 46,7 %) a přistěhovalých
v dospělosti před více než 5 lety (82 – 38,3%). Většina respondentů je typem domácnosti bez dětí
(104 osob – 51,5 %) a domácností s nezaopatřenými dětmi do 18 let (59 osob – 29,2%).
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Přehled získaných výsledků
Tabulka 49 Souhrn otázek z dotazníku

spíše
velmi
je mi to
velmi
spíše
nespokojen nespokojen lhostejné
spokojen
spokojen
ani dobře
spíše
velmi
Otázky
velmi dobře spíše dobře ani špatně
špatně
špatně
ab relat. ab relat. ab relat. ab relat. ab relat.
s.
(%)
s.
(%)
s.
(%)
s.
(%)
s.
(%)
11
77 35,8
54,9 19
8,8
0
0,0
1
0,5
Jak se Vám v obci žije?
8
Zhodnocení obce z hlediska 10
49,3 99 46,0
1
0,5
2
0,9
7
3,3
bydlení
6
Zhodnocení obce z hlediska
31 14,4 97 45,1 34 15,8
7
3,3
46 21,4
školství
Zhodnocení obce z hlediska
14
6,5
64 29,8 65 30,2 47 21,9 25 11,6
zdravotnictví
Zhodnocení obce z hlediska 74
veřejné dopravy

34,4

95

44,2

24

11,2

9

4,2

13

6,0

Zhodnocení obce z hlediska 47
kultury a společenského života

21,9

10
9

50,7

28

13,0

5

2,3

26

12,1

Zhodnocení obce z hlediska 82
sportovního vyžití

38,1

81

37,7

14

6,5

2

0,9

36

16,7

Zhodnocení obce z hlediska 88
životního prostředí

40,9

10
1

47,0

13

6,0

7

3,3

6

2,8

Zhodnocení obce z hlediska 68
péče obce o své prostředí

31,6

11
1

51,6

20

9,3

7

3,3

9

4,2

Zhodnocení obce z hlediska 10
podmínek pro podnikání
Zhodnocení obce z hlediska
45
rozvoje obce

4,7

65

30,2

29

13,5

6

2,8

10
5

48,8

20,9

11
6

54,0

22

10,2

7

3,3

25

11,6

29,8

95

44,2

27

12,6

13

6,0

16

7,4

5,6

97

45,1

63

29,3

15

7,0

28

13,0

15,3

11
8

54,9

39

18,1

4

1,9

22

10,2

Zhodnocení obce z hlediska 64
informovanosti o dění v obci
Mezilidské vtahy v obci
12
pavažujete za?
Myslíte si, že obyvatelé obce
mají dostatek příležitostí ke
33
vzájemným
společenským
kontaktům ?
Zdroj: Vlastní zpracování

Tabulka uvádí přehled spokojenosti obyvatel s životem v obci. Z průzkumu je zřejmé, že obyvatelé v
obci Slatinice jsou velice spokojeni s blízkostí přírody, klidným žitím v obci, příznivým životním
prostředím a sportovním vyžitím v obci.

62

A.ANALYTICKÁ ČÁST
A.3.DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

OBEC SLATINICE
PROGRAM ROZVOJE OBCE

Jak se Vám v obci žije?
Na otázku „Jak se Vám v obci žije“ odpověděli obyvatelé obce Slatinice spíše dobře (54,9 %). 35,8 %
respondentů odpovědělo dokonce, že se jim v obci žije velmi dobře. Jen 0,5 % (tzn. jen jeden
respondent) z respondentů si myslí, že by se v obci žilo velmi špatně.
Graf 11 Vyhodnocení dotazníku – Jak se Vám v obci žije?

Zdroj: Dotazníkové šetření
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Mezilidské vtahy v obci považujete za?
45,1 % respondentů hodnotí mezilidské vztahy v obci jako spíše dobré. 29,3 % respondentů je
nerozhodných - dle jejich názoru nejsou vztahy ani dobré ani špatné. 7 % z respondentů si myslí, že
vztahy v obci jsou spíše špatné a 13 % respondentů si myslí, že vztahy v obci jsou velmi špatné.
Graf 12 Vyhodnocení dotazníku – Mezilidské vztahy v obci považujete za?

Zdroj: Dotazníkové šetření
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Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům?
70,2 % obyvatel hodnotní, že občané mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům. 18,1 % respondentů si však myslí, že dostatek příležitostí spíše není a dokonce 1,9%
občanů hodností, že rozhodně není dostatek možností pro společné kontakty.
Graf 13 Vyhodnocení dotazníku – Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům?

Zdroj: Dotazníkové šetření

Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
Připomínky nebyly cenzurovány. Nedošlo ani k opravám případných pravopisných či stylistických
chyb.
Drobní živnostníci, zedník, elektrikář, dlaždič apod.
posilovna, sauna, veterinář
Kvalitní lékař
kadeřnictví, manikúra, pedikúra
čistírna, zubař, moštárna
Bankomat
místní praktický lékař
Obec by se měla starat o všechny ulice v obci.
bankomat, zdarma ( nebo za mírný poplatek), internet pro celou obec (kabel v zemi)
Spolehlivý lékař Výstavba bytů
obchod s delší dobou otevření
pořádná restaurace
domov důchodců
Zákaz domácího prodeje služeb (elektřiny).
lékař- nevyhovující prostory
bankomat, restaurace, kavárna
pobočka české spořitelny
Odborní lékaři, veřejné koupaliště
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kvalitní praktický lékař
pohostinstvi
Cyklostezky
posilovna, restaurace na lepší úrovni, čistírna, opravna bot
sauna
koupaliště, obchod- večerka, lepší chodníky, cyklostezka na Lutín, chodník do Lip- oprava
jsem spokojen se službami v obci
dobrá restaurace
absence zubního lékaře
Farář na faře
delší pracovní doba na poště - mohla by být obdobná jako na poště Lutín
Kvalitní praktický lékař, dětský lékař.
dobrý lékař
Časopis o obci by neměl vycházet jen jednou za rok, ale aspoň 2-4x. Násobně se zvýší
informovanost. Taky by měl být ve všech schránkách....
nějaké obchody- textil, květinářství, bankomat- cs
širší nabídka sortimentu
Zdravotnické - dobrý paktický lékař, stomatolog
Fitcentrum (posilovna), bazén.
levný obecní internet, cyklostezky
kavárna- nekuřácká, možnost poledního stravování
bankomat ČS a prostory pro obchody
delší prodejní doba obchodů
Veřejné koupaliště
bankomat, veřejné koupaliště
Mam zde vse, co potrebuji.
Vecerka,dobra restaurace,
Zubař
prodejna textilu a obuvi
Dětský lékař, delší otevírací doba obchodů
- kontrola a postih -> čím lidé doma topí, co spalují na zahradách - bankomat
lepší restaurace, cyklostezka do Lutína, čistírna, opravna obuvi
skládku na bioodpad, popř. pořízení kontejnerů na bioodpad.
kvalitní lékaři
Častější odvoz biiodpadu (zahradního), zvláště v podzimním období, popř. pořízení kontejnerů.
Veřejný bazén
více obchodů
kontrola
bankomat
kvalitní praktický lékař !!! příjemná hospůdka
při zachování pošty, ČSAD, Lékárny nechybí nic základního
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fitness zařízení
zubní lékař, čistírna, stánek PNS
obchod obuv, galanterie
sklenář, textil- ťaman
zájezdy pro seniory a větší program pro ně, pořádné dětské funkční hřiště,
kadeřník, špatné hlášení rozhlasu
sport pro děti
Supermarket, kde bude vše co tady nemáme i pro okolí.
Dětský lékař otevírací doba obchodů, konkurence autobusům, koupaliště
koupaliště, ideálně v součinnosti s lázněmi, kryté !
veřejná doprava - chybí zastávka autobusu u nádraží vzhledem k nové výstavbě malometrážních bytů
pro seniory
Vývěska s informacemi v horní části Líp (vím, že je internet, ale co vidím - to vidím, a hlavně pro starší
a všichni na stránky obce pořád nechodí.
častější delší otevírací odpolední služba pošty.
Obchod večerka
zubní lékař
dobrý praktický a dětský lékař
Otevírací doba obchodů ve večerních hodinách
Pořádný lékař.
kvalitní pediatr, praktický lékař, zubař, dobrá restaurace
kvalitní lékař
Možná, nějaké posezení na kávu a zákusky atd., i s dětmi. U Veterána je to sice krásné ale pro děti
které "neposedí" docela nevhodné. Hlavně v zimních měsících když nefunguje předzahrádka a ani
posezení na hřišti :(
bankomat, dětský lékař
prosím, více odpadkových košů, v některých částech úplně chybí. škoda, že bylo zrušeno přímé
vlakové spojení do Olomouce
mladší a dobrý praktický lékař
bankomat
kvalitní restaurace
veřejné koupaliště
Služby pro seniory
Bankomat
špatná organizace odvozu biologického odpadu a jeho odkládání (častěji, delší dobu, více míst)
vodní (nejlépe přírodní) plocha pro letní koupání a sportovní využití (a sjezdovka s lyžařským vlekem
se šesti-sedačkovou lanovou dráhou .o)
veterinární lékař
odvoz bioodpadu od domu (jak to chodí ve městě, každý má popelnici na bioodpad a jednou za 14 dní
je svoz)
vývěska (obecní vývěska) v lipách u zastávky Větrák pro lepší informovanost
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Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?
Nejvíce respondentů je spokojeno s blízkostí přírody (80 % osob) a klidný život v obci (52,6 % osob).
Obyvatelé jsou dále spokojeni s příznivým životním prostředím a vzhled obce. Více odpovědí lze
vypozorovat z grafu.
Graf 14 Vyhodnocení dotazníku – co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?

Zdroj: Dotazníkové šetření
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Co se Vám na Vaší obci nelíbí?
43,6 % respondentů záporně hodnotí špatně nezájem lidi o obec. Občané dále hodnotí jako velký
problém nedostatek č i špatnou dostupnost obchodů a služeb a to 31,2% a považují to jako velký
problém obce. Jako velký problém též občané považují i nedostatečnou bytovou výstavbu a špatnou
dostupnost lékařů.
Ostatní odpovědi jsou viditelné z přiloženého grafu.
Graf 15 Vyhodnocení dotazníku – Co se Vám na Vaší obci nelíbí?

Zdroj: Dotazníkové šetření
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Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že jen 20 % z respondentů pravidelně a to jednou týdně
navštěvuje obecní webové stránky a sledují zde dění o obci. Více než 45,1 % obyvatel však webové
stránky obce sleduje občas a to cca jednou za měsíc. Dalších 9,8 % obyvatel však nesleduje obecní
stránky vůbec. A 25,6 % respondentů dotazníku vůbec nemá internet což je poměrně vysoké
procento s porovnáním s okolními obcemi. Tento fakt je dán věkovou strukturou, která vyplnila
valnou část dotazníků a to obyvatelé nad 64 let.
Graf 16 Vyhodnocení dotazníku – Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?

Zdroj: Dotazníkové šetření
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Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
59,2 % respondentů je rozhodně ano a spíše ano ochotno udělat něco pro rozvoj své obce.
Respondenti odpověděli, že by mohli pomáhat brigádně při pořádání obecních akcí a dále různě
pomáhat dle potřeb obecního úřadu.
Graf 17 Vyhodnocení dotazníku – Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?

Zdroj: Dotazníkové šetření
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Jak by se měla obec dále rozvíjet?
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že obyvatelé obce nemají zcela jednoznačný názor ohledně
výstavby nových rodinných domů v obci Slatinice. 33 % respondentů si myslí, že by obec měla zůstat
přibližně stejně veliká a rozrůstat se jen v menším měřítku. Pro pozvolný rozvoj obce je 28,8 %
obyvatel. A 19,1 % obyvatel si myslí, že by se Slatinice měly rozrůst až na 2 000 obyvatel. Zbylých 19,5
% obyvatel je nerozhodných. Díky tomuto faktu jako závěr plyne, že by se měly Slatinice mírně
rozrůstat.
Graf 18 Vyhodnocení dotazníku – Jak by se měla obec dále rozvíjet?

Zdroj: Dotazníkové šetření
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Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků.
Více jak 52,7 % respondentů by vložilo finanční prostředky do péče o veřejnou zeleň a prostředí v
obci. Občané v obci Slatinice by dále využili finanční prostředky na opravy památek v obci 39,1 %.
38,6 % respondentů by finanční prostředky využilo na podporu kulturních, společenských a
sportovních aktivit.
Jako poslední lze uvést podpora bytové výstavby. Ostatní frekvence odpovědi znázorňuje následující
graf.
Graf 19 Vyhodnocení dotazníku – Využití obecních finančních prostředků.

Zdroj: Dotazníkové šetření
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Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
Komentáře, náměty a připomínky zapsala valná většina občanu. Připomínky nebyly cenzurovány.
Nedošlo ani k opravám případných pravopisných či stylistických chyb.
Všechny tyto podněty byly projednány na schůzce programovacího výboru dne 5.4.2016
ve Slatinicích. Závěrem z projednání je souhrn podnětů, které programovací výbor považuje za
důležité pro další rozvoj obce:
obecní vyhláškou upravit - zakázat používání zábavné pyrotechniky v obci, na hřišti a blízkém okolí
domů.
zlepšení bezpečnosti provozu na komunikacích, údržba zeleně v širším okolí obce, více dostupné
třídení odpadu, málo možností k zaškrtnutí v bodě 11
co takhle 2x ročně?
právě se dusím s plodinami z plastů a nevhodného topiva prosím o urychlení řešení.
V obci se mi libi.
zakázat používání pyrotechniky v obci, určit oblasti kde to lze ) jako je vyhláškou upraveno venčení
psů bez vodítka)
vývěska, která je plná informací, pravidelně se aktualizuje a je na očích! přispěje k většímu zájmu lidí
o činnosti v obci atd.. .Vím, co to je se sem přestěhovat, skoro nikoho neznat a přitom pracovat mimo
obec ( tzn. že jste většinou pryč). Nedozvíte se nic, když nemáte známé. A lidi tu nejsou moc otevření,
sami se k vám moc nehrnou.
špatný praktický lékař, chod obce je velmi v pořádku
Věnovat se odpadním vodám- odpady vedou přímo do potoku, nebát se vysadit ovocné stromy v obci,
jsme přece Hanácká obec, nesázet okrasné dřeviny viz minulá výsadba hlavní ulice a přilehlých ulic.
Tuto výsadbu rozhodli lidé, kteří nemají k obci vztah!!!
Přednostně bych zabezpečil přechod pro chodce mezi budovami ZŠ Slatinice, současný stav je
alarmující!!! Např. zpomalovacím prahem. Dále preferuji vybudování sítě bezpečných cyklostezek
mezi obcemi (i v obci), které povedou mimo silnice. Doprava na kole či pěšky je ekologická,
nezatěžuje životní prostředí a navíc je zdravotně prospěšná.
Zdar a sílu!
Propojení Slatinic s okolními obcemi (městy) cyklostezkami, popř. turistickými stezkami
Je potřeba udělat něco s domem vedle lázní, který je u hlavní silnice, vstup do lázní a u autobusové
zastávky, hrůza!
-chybí tu pořádná hospoda, kde se dá posedět, výměna lékaře ! - zakázat sekání trávy a řezání dřeva
v neděli
nádražní ulice- napojení na vodu z Lutína- azbestové roury??
ze srdce přejeme vedení obce Slatinice hodně spokojených občanů.
Přistěhovali jsme se z Olomouce, protože jsme hledali klid a blízkost přírody, nejsem pro podporu
další výstavby bytů nebo domů, protože by to zvýšilo dopravu a noví obyvatelé by stejně jezdili do
práce mimo obec
Cyklostezka Slatinice - Lutín, kolem potoka s využitím polních cest.
oprava polních cest (využití na cyklostezky)
V ulici za lázněmi dát značku obytná zóna nebo zpomalovací prahy. K odpadkovým košům dát sáčky
na psí exkrementy. Zajistit, aby se v obci nepálil biologický odpad na zahradách, jestli lze obecní
vyhláškou a pokutovat ty co zákaz poruší. V jiných obcích zcela běžná praxe. Zajistit, aby obec sama
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nepálila biologický odpad! např. v oblasti za rybníkem se už několik dní intenzivně kouří a zamořuje se
obec. Snažit se zvětšovat zelené plochy a ne naopak, viz rekonstrukce obce, kde místo zelených
trávníků jsou vykostkované plochy, čímž nevím jestli se zvýšila estetičnost návsi, ale rozhodně se
zvýší prašnost a nebezpečnost pohybu pro malé děti ( ostré hrany nějakých zvláštních schodů do
trojúhelníku). O kvalitě provedené práce bych nechala mluvit odborníky, ale zkuste se po těch ostrých
kostkách projít třeba v lodičkách na podpatku. Nebo přechod končící u plotu lázní atd. Prostě se mi
rekonstrukce nelíbí, ale berte to jako můj osobní názor, se kterým nemusíte souhlasit.
cyklostezka Slatinice,Lutín priorita na prvním místě
očista trávníků od psích exkrementů. Pejskaři venčí psy a nechávají jejich výtvory v trávě. Ani se
nezastydí! Co ty děti? Kde mají běhat? Podívejte se u školy. Nebo po cestě na Řehůlku. To jsou lejna
snad od krav a né těch dog, apod? S tímto obec opravdu nic nedělá. Je to i vaše vizitka.
Nemám další připomínky
Už hodně let je obec rozdělena na dva nesnášející se tábory, kdy se už ani sousedi nepozdraví.
Mezilidské vztahy jsou v obci na bodě mrazu. Doufám, že se to nynější vedení bude snažit vylepšit
častější komunikací s občany. Sám jsem stávající vedení nevolil, ale nyní věřím, že je to jediná cesta,
jak z toho ven.
rekonstrukce a využití obecního úřadu.
Cyklostezky v okolí jsou pro mě velmi důležité, současný stav je nevyhovující.
chválím dobrou práci starosty a pracovníků na obci
-Podnikání na Majorce - absolutní ztráta soukromí, porušování nočního klidu a parkoviště pod okny
vše ok
jednoznačně by měla obec zavést kontroly kotlů - čím lidé topí !!!
podpořit vybudování nových tenisových kurtů v areálu fotbalového hřiště. Lezecká stěna - v areálu
sokolovny. Děkujeme za Váš zájem o názor občanů.
Bylo by vhodné přidat osvětlení v ulici za sportovním hřištěm - od bytového domu výše
Kozlovice - Otevření nové skautské klubovny s podporou obce 70% www.BeskydskaTelevize.cz
www.youtube.com/watch?v=TwZg-4N_JpU https://vimeo.com/95021052
Jsou i daleko horsi obce
Marie Foukalová
zřízení koupaliště, cyklostezka do Lutína
V obci chybí retardéry, lidé si zkracují cestu na Luběnice kolem obecního úřadu, parkovací místa u
domů, případně u školky, málo přechodů v obci (např. školka,) nedá se přejít u figleny, chybí zrcadlo,
špatná viditelnost
žádné + mohl by se v obci pořídit bankomat č.s. pro občany a lázeňské hosty
Děkuji všem za starost, aby se nám v obci dobře žilo. Štěstí zdraví lásko, vše nej ať je nám hej
vybudování cyklostezky do Olomouce
výsadba stromů komunikace Slatinice- Lutín, cyklostezka podél komunikace směr Lutín, veřejné
koupaliště, (finance čerpání ROP)
prosím vyměňte praktického lékaře !!!
Používat obecní techniku a vidět zaměstnance pracovat.
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Pro svůj věk počítač nemám, tak bych si přála, aby obecní rozhlas v ulici Záhumení byl v provozu,
abych věděla co se děje v obci nového!!
Nemám žádné připomínky.
Řešení neutěšené situace na silnicích, na příjezdu do obce, hlavně od Lutína, špatný stav vozovek,
překračování max. rychlosti. Nikdo to neřeší. Hrozí úrazy chodů, hlavně školáků.
Cyklostezka Slatinice - Lutín
Líbil by se mi sespaný měsíční plán akcí obce a v okolí obci dopředu - někde k nahlédnutí
Lepší pochopení obce pro potřeby občanů
Chválím pana starostu Mikmeka za jeho práci, snahu zlepšit vzhled obce a snahu zlepšit mezilidské
vztahy.
oprava chodníků a silnic, cyklostezka na Lutín, chodník do Lip
momentálně mě nic nenapadá. Snad jen o Vánocích více osvětlení.
námět: - budování cyklotras kolem silnic směr Lípy, Lutín, Drahanovice - protažení autobusové linky
ve směru k vlakovému nádraží - kontrola a postih neukázněných občanů, kteří ničí životní prostředí
především nevhodným topením a spalováním odpadů
Nejlepší starosta! :)
neúnosný provoz na silnicích (spíše neukázněnost řidičů), zvláště na hlavním tahu Drahanovice Prostějov. Myslím si, že by celkově obci prospělo vyřešit nějakým způsobem první křižovatku při
vjezdu do Slatinic od Drahanovic.
Větší komunikaci s občany a poslouchat jejich názory a plnit je.
vidím zlepšení situace, starosta ma mou podporu
omezit obecní vyhláškou parkování aut (i dočasné) na veřejných komunikacích ( viz. problematika
ulice z obecním úřadem a z nádraží ve Slatinicích
více podpořit rozvoj mládeže
Rušení nočního klidu Znečišťování ovzduší dům č. p. (pálí cokoliv).
cyklsotezka Slatinice- Lutín, položit optický kabel Slatinice- Lutín v případě realizace cyklostezky,
velmi lukrativní pro firmy i poskytovatele internetu při dalším rozvedením po obci- granty EU? P. M.
tel…..
rozhodně by se mělo něco dělat s ruinou domu vedle lázní. je to ostuda
nemam zadne
Minulé vedení nemělo zájem o zvelebení obce, ale peníze za funkce bralo do poslední koruny. Hlavně
starosta.
zapojení mládeže (žáků) při úklidu zeleně ) odpadky u hřiště, na Kosíři atd) - den Země
Měl by přijít nový lékař
prosím lépe organizovat odvoz biooodpadu -kontejner na více místech nebo častěji nebo déle
Prostě mi zde žití vyhovuje
Chybí bazén nebo přírodní koupaliště.
Vedení obce, pokračuje velmi dobře a ke spokojenosti většiny občanů - nenechte se zviklat.
nutná kontrola domácností s kotly na pevná paliva.
Volil jsem Vás - lituji toho
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Bylo by hezké, kdyby byla lepší vánoční výzdoba.
Domnívám se, že bychom si zasloužili bankomat
Špatné ozvučení rozhlasu v ulici za lázněmi
spolupráce s OÚ - OK - zlepšit třídění odpadu - kontakt OÚ s obyvateli i mimo OÚ - zeptat se lidí v
obci na jejich problémy je to i pro vaše hodnocení, cyklostezka - Lutín. Výměna školníka, návštěva
hospody v pracovní době, děti si ztěžují, že páchne - jeho pracovní vytíženost. Neuklizené psí výkaly
zamezit šíření plevelů ze zanedbaných pozemků
Hřiště u MŠ je velice pěkné, jen by třeba mohlo být o víkendu přístupné veřejnosti. Na hřišti v létě
větší "zahrádka"
zřízení fitness centra.
veškeré finanční prostředky použít na zastavení obrovské výstavby - pension pro důchodce
navrhuji věnovat větší péči pálení odpadů a tím zlepšit ovzduší v lázeňské obci a operativnější
informovanost o dění v obci na webových stránkách
V okolí obce chybí cyklostezky
zvlášť prosím o pomoc s opravou kostela a okolí
oprava ulice Za mlýnem- vykácení hrušek, prohloubení příkopy, oprava silnice a chodníku, natření
lektrických sloupů, lepší všímání obce, jaké je životní prostředí mimo hlavní ulice Slatinic
Prosím soustřeďte se na ochranu životního prostředí a trestejte bezohledné topiče a vandaly.
Proč je vypnutý rozhlas u Hradilů? Tím přicházíme o informace dění v obci
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A.4. SWOT ANALÝZA
Na základě vytvořené SWOT analýzy jsou definována prioritní témata pro návrhovou část. Ostatní
přednosti a nedostatky obce definované ve SWOT analýze jsou podnětná a slouží jako návrh řešení
limitů rozvoje obce.
Z analýzy vyplývá, že obec má problémy se špatným stavem vodovodu, plynovodu. Tyto nemovitosti
v obci potřebují rekonstrukci a je nutná v co nejkratším horizontu. Obec je zatížena nadměrnou
dopravou. Tato skutečnost také ohrožuje bezpečnost občanů, zejména dětí jdoucích do školy. Obec
jako celek je však v dobrém stavu. Nutná je však rekonstrukce a výstavba části místních komunikací a
chodníků.
Obec Slatinice má velkou přednost v dostupnosti do města Prostějov a Olomouc, míra
nezaměstnanosti je zde tedy kolem 5%. Ve Slatinicích jsou široce zastoupeny různé zájmové spolky,
které v obci aktivně působí a dotvářejí tak celkový obraz obce. Příležitostí obce je výstavba nových
domů, která je v současné době na vzestupu.
V rámci demografického vývoje stav obyvatel v obci je na stejné výši a v poslední době lze vidět mírný
nárůst. V obci se zvyšuje i počet obyvatel v důchodovém věku. Více lze vypozorovat ze SWOT analýzy,
která byla stanovena v pracovní skupině.
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A.4.SWOT ANALÝZA
Tabulka 50 SWOT analýza

Vnitřní prostředí
– interní analýza

SWOT ANALÝZA
Přednosti

Nedostatky

Silné stránky (S)

Slabé stránky (W)

faktory, kterými je nositel projektu schopen
podpořit jeho úspěšnou realizaci

faktory, kterými nositel projektu může
ohrozit jeho úspěšnou realizaci

-

Vnější prostředí
- externí analýza

-

životní prostředí
blízkost města- PV a OL
dobrá občanská vybavenost
infrastruktura
sportovní vyžití
lázně
klidný život
dobrá finanční situace obce
není sociálně vyloučená lokalita
bohatý kulturní život
dopravní obslužnost
zemědělsky úrodný kraj
množství kulturních památek

-

mezilidské vztahy
chybí parcely pro stavbu
rodinných domů
centrum obce se vylidňuje
parkování
dopravní zatížení
fara-špatný stav- využití
chybějící služby
chybějící protipovodňová
opatření
dostavba MŠ
horší stravování
nedostatek kulturního a
sportovního zázemí v Lípách
cyklostezky

Příležitosti (O)

Hrozby (T)

vnější podmínky, které mohou realizaci
projektu podpořit

vnější podmínky, které mohou realizaci
projektu zmařit

-

komplexní pozemkové úpravy
obchvat
cyklostezky
lázně
Kosíř- rozhledna

Zdroj: Programovací výbor
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-

-

bleskové povodně
přírodní riziko- sucho
znečištění ovzduší
stárnutí obyvatelstva
bezpečnost na komunikacích
změna RUD

B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1. STRATEGICKÁ VIZ E

OBEC SLATINICE
PROGRAM ROZVOJE OBCE

B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1. STRATEGICKÁ VIZE
Obec Slatinice je jednou z nejkrásnějších obcí ve svém regionu. K tomu přispívá nejen její
geografické umístění, ale také velmi hluboká historie osídlení. Dále nelze opomenout skvělou
infastrukturu v rámci intravilánu obce, občanskou vybavenost a celkové ideální zázemí pro žití.
Věříme, že Slatinice zůstanou velmi atraktivní pro nové občany i v budoucnosti.
Nepředpokládáme ani příliš neprosazujeme neřízený rozvoj a přehnané zvyšování počtu obyvatel.
Rádi bychom udrželi dle našeho názoru pro střední obec ideální počet obyvatel do 2000. Je naším
cílem zajistit, aby obec dlouhodobě nevymírala, ale naopak udržovala počet obyvatel a případně se
pomalu rozrůstala na uvedených 2000 obyvatel. Naší vizí je zachovat krásnou venkovskou obec se
všemi jejími výhodami. Chceme i do budoucna dbát na ochranu přírody a čistotu prostředí.
Jednoznačným cílem je co nejdokonalejší soužití všech občanů s důrazem na vzájemnou pomoc a
ochotu se zapojovat do kulturně společenského dění v obci a komunitě. Dalším z cílů je vzbudit zájem
občanů o své okolí a obec tak, aby byli schopni být v rámci svých možností přínosem pro obec
samotnou i své spoluobčany,
Samotný investiční rozvoj obce by měl směřovat k ještě lepšímu zajištění takovéhoto žití, ať
už podporou místních spolků a sdružení či toho, kterého investičního projektu. Například jde o
cyklistické napojení obce k ostatním obcím, realizaci protierozních, protipovodňových a výsadbových
projektů, realizaci projektů zadržujících vodu v krajině, údržba a obnova technické infrastruktury
(vodovody, kanalizace, ČOV, vodojem, silnice, chodníky, zpevněné, parkovací plochy, podpora a
rozvoj ZŠ a MŠ Slatinice). Jednoznačnou nutností je i podpora stávajících i nových podnikatelů v rámci
obce, dále pak výše zmíněná rozumná podpora cestovního ruchu.
Tím nejdůležitějším cílem je spokojené žití lidí v naší obci při dodržování zákonů naší
republiky a vyhlášek naší obce, samozřejmě s důrazem na zdravý selský rozum a ochotu být součástí
komunity naší obce i přes nutnost občas ustoupit ze svého pohodlí a sobeckosti. Obec by pak měla
být nositelem, garantem a zajišťovatelem dostatečné občanské vybavenosti, společensko kulturního
vyžití a co nejlepším správcem a hospodářem na svém majetku.
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B.2. OPATŘENÍ A AKTIVITY
Aneb na co se zaměřit v následujících 4 – 7 letech. Dané opatření a aktivity formulují způsoby naplňování vize ve střednědobém období. Jednotlivá
stanovená opatření jsou naplňována prostřednictvím realizace konkrétních rozvojových aktivit. Aktivity se opírají o volební programy a programová
prohlášení vedení obce. Další aktivity vyplynuly ze společných setkání realizačního týmu při tvorbě Programu rozvoje obce Slatinice a další vyplynuly
z námětů občanů, kteří měli možnost se vyjádřit v dotazníkovém šetření.
Navržené náklady, termíny a zdroje financování má pouze orientační vypovídací schopnost. Při přípravě jednotlivých akcí k realizaci musí dojít k upřesnění
nákladů na základě podrobnější předprojektové a projektové dokumentaci.
Tabulka 51 Opatření a aktivity

OPATŘENÍ 1

Rekonstrukce místních komunikací, chodníků a vybudování cyklostezek
aktivita
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
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název aktivity

důležitost

termíny

Komunikace Slatinice 11 b

Vysoká

2018-2020

Komunikace Slatinice 12 b

Vysoká

2018-2020

Komunikace Lípy 2b a 1b

Střední

2018-2020

Komunikace Slatinice 3b

Střední

2018-2020

Komunikace Slatinice 7 b

Střední

2018-2020

Komunikace Slatinice 4 c

Střední

2018-2020

Komunikace Slatinice 10 c

Vysoká

2017-2019

Komunikace Slatinice 8 u

Vysoká

Do 2018

odpovědnost
Zastupitelstvo
obce
Zastupitelstvo
obce
Zastupitelstvo
obce
Zastupitelstvo
obce
Zastupitelstvo
obce
Zastupitelstvo
obce
Zastupitelstvo
obce
Zastupitelstvo
obce

náklady

zdroje financování

2,5 mil. Kč

Vlastní + dotace

1 mil. Kč

Vlastní + dotace

2,5 mil Kč

Vlastní + dotace

3 mil. Kč

Vlastní + dotace

1,5 mil. Kč

Vlastní + dotace

3 mil. Kč

Vlastní + dotace

3,5 mil. Kč

Vlastní + dotace

0,5 mil. Kč

Vlastní + dotace
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B.2. OPATŘENÍ A AKTIVITY
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

2018-2020

Chodníky Slatinice

Vysoká

2017-2020

Chodníky Lípy

Vysoká

2017-2020

Cyklostezka Slatinice- Lutín

Vysoká

2017-2020

Cyklostezka Slatinice- Luběnice

Vysoká

2017-2020
Do 2022

1.15.
1.16.

Obchvat obce Slatinice

Střední

Do 2022

název aktivity
Vodovod Slatinice

důležitost
Vysoká

termíny
2017-2020

Zvýšení kapacity ČOV

Vysoká

2018-2022

Rekonstrukce kanalizace

Vysoká

2018-2022

Realizace nových zdrojů pitné Vysoká
vody
Rekonstrukce
veřejného Vysoká
osvětlení a rozhlasu

2018-2022

Zřízení technického dvora

2017

Do 2022

Zastupitelstvo
obce
Zastupitelstvo
obce
Zastupitelstvo
obce
Zastupitelstvo
obce
Zastupitelstvo
obce
Zastupitelstvo
obce
Zastupitelstvo
obce
Olomoucký
kraj

1,5 mil. Kč

Vlastní + dotace

5 mil. Kč

Vlastní + dotace

2,5 mil. Kč

Vlastní + dotace

15 mil. Kč

Vlastní + dotace

10 mil. Kč

Vlastní + dotace

20 mil. Kč

Vlastní + dotace

10 mil. Kč

Vlastní + dotace

odpovědnost
Zastupitelstvo
obce
Zastupitelstvo
obce
Zastupitelstvo
obce
Zastupitelstvo
obce
Zastupitelstvo
obce

náklady
25 mil. Kč

zdroje financování
Vlastní + dotace

15 mil. Kč

Vlastní + dotace

10 mil. Kč

Vlastní + dotace

5 mil. Kč

Vlastní + dotace

5 mil. Kč

Vlastní + dotace

Zastupitelstvo 5 mil. Kč
obce

Vlastní + dotace

100+ mil. Olomoucký kraj
Kč
obec + dotace

Infrastruktura obce
aktivita
2.1.
2.2.
2.3.
2.4
2.5
2.6.
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Střední

Cyklostezka
Slatinice- Střední
Drahanovice
Cyklostezka Slatinice- Kaple
Střední

1.14.

OPATŘENÍ 2

Komunikace Lípy 1c

Vysoká

2018-2022

+
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OPATŘENÍ 3

Budovy v majetku obce
aktivita
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

OPATŘENÍ 4

4.3.

5.1.
5.2.

2018-2022
2017-2020

důležitost
Vysoká

termíny
2017-2022

Tenisové hřiště Sk

Vysoká

2017-2022

Venkovní posilovna

Vysoká

2017-2022

název aktivity
Dostavba MŠ Slatinice

důležitost
Vysoká

termíny
2017-2020

Rekonstrukce ZŠ

Střední

2018-2020

název aktivity
Přehrada Slatinka

důležitost
Vysoká

termíny
2017-2020

Revitalizace toků

Střední

2018-2020

Pozemkové úpravy

Vysoká

2018-2020

náklady
40 mil. Kč

zdroje financování
Vlastní + dotace

10 mil. Kč

Vlastní + dotace

0,3 mil. Kč

Vlastní + dotace

5 mil.Kč

Vlastní + dotace

odpovědnost
náklady
Zastupitelstvo 8 mil. Kč
obce
Zastupitelstvo 1 mil. Kč
obce
Zastupitelstvo 1 mil. Kč
obce

zdroje financování
Vlastní + dotace

odpovědnost
náklady
Zastupitelstvo 18 mil. Kč
obce
Zastupitelstvo 5 mil. Kč
obce

zdroje financování
Vlastní + dotace

odpovědnost
Zastupitelstvo
obce
Zastupitelstvo
obce
Pozemkový
úřad

náklady
25. mil Kč

zdroje financování
Vlastní + dotace

5 mil. Kč

Vlastní + dotace

Vlastní + dotace
Vlastní + dotace

Vlastní + dotace

Environmentální investice
aktivita
6.1.
6.2.
6.3.
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Rekonstrukce střechy hasičské Střední
zbrojnice
Zázemí sportoviště Lípy
Střední

2017-2022

odpovědnost
Zastupitelstvo
obce
Zastupitelstvo
obce
Zastupitelstvo
obce
Zastupitelstvo
obce

Školská zařízení
aktivita

OPATŘENÍ 6

termíny
2017-2022

Sport a volnočasová infrastruktura
aktivita
název aktivity
Sportoviště Lípy
4.1.
4.2.

OPATŘENÍ 5

název aktivity
důležitost
Rekonstrukce Lichtenštejnského Vysoká
dvora
Dům služeb
Vysoká

10+
Kč

mil. Vlastní + dotace
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B.2. OPATŘENÍ A AKTIVITY
6.4.
6.5.
OPATŘENÍ 7

7.1.
7.2.
7.3.

2018-2022

Obnova lomu Řehulka

Střední

2018-2020

Zastupitelstvo 0,5 mil. Kč
obce
Zastupitelstvo 0,2 mil. Kč
obce

Vlastní + dotace
Vlastní + dotace

název aktivity
důležitost
Revitalizace malých sakrálních Střední
staveb
Kaple svatého Antonína na Vysoká
malém Kosíři
Křížová cesta k malému Kosíři
Střední

termíny
2018-2022
2017
2018-2022

odpovědnost
náklady
zdroje financování
Zastupitelstvo 1 mil. Kč
Vlastní + dotace
obce
ŘKF Slatinice
0,3
mil. Vlastní + dotace
Kč.
Zastupitelstvo 0,3 mil. Kč Vlastní + dotace
obce

Obnova komunální techniky
aktivita
8.1.
8.2.
8.3.

Zdroj: Programovací výbor
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Střední

Obnova kulturního dědictví
aktivita

OPATŘENÍ 8

Vyčištění rybníka

název aktivity
důležitost
Zakoupení
traktoru Vysoká
s příslušenství
Technika na údržbu zeleně
Vysoká

termíny
2017

Traktor-bagr

2018-2022

Střední

2017

odpovědnost
náklady
Zastupitelstvo 2,5 mil. Kč
obce
Zastupitelstvo 1 mil. Kč
obce
Zastupitelstvo 2 mil. Kč
obce

zdroje financování
Vlastní + dotace
Vlastní + dotace
Vlastní + dotace
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C. PODPORA REALIZACE PROJEKTU
C.1 Způsob zajištění, řízení, organizace naplňování PRO
 Způsob zajištění, řízení, organizace naplňování PRO
Garantem Programu rozvoje obce Slatinice je: starosta obce
Dokument včetně jeho aktualizací bude zpřístupněn na webových stránkách obce Slatinice a v tištěné
podobě v kanceláři obecního úřadu k nahlédnutí.
 Postup sledování a vyhodnocování realizace PRO
Monitoring plnění PRO bude provádět zastupitelstvo obce se starostou.
- Plnění program rozvoje obce bude vyhodnocovat zastupitelstvo obce.
- Plnění PRO bude vyhodnocováno průběžně, nejlépe 1x ročně, např. zprávou o plnění,
která bude předložena zastupitelstvu.
 Způsob aktualizace PRO
-

Program rozvoje obce bude aktualizován při vzniku dotačních titulů a při potřebě
investic.
Aktualizace se předloží na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.
Aktualizaci bude provádět zastupitelstvo obce.
Změny v Programu rozvoje obce Slatinice budou provedeny aktualizací dokumentu

Program rozvoje obce schválen dne ……………….. zastupitelstvem obce Slatinice.
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D. PŘÍLOHY
D.1 Dotazník
Dotazník pro obyvatele
Milí spoluobčané,
naše obec začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme
vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky.
Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým
podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů.
Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro
to všichni můžeme udělat. Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky
uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro
zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O
výsledcích budete průběžně informováni – na internetu, na vývěsce.
Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.
starosta obce Slatinice Bc. Ondřej Mikmek
Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud si
žádnou nevyberete, formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.
1. Jak se Vám v obci žije?
1. velmi dobře
2. spíše dobře
5. velmi špatně

3. ani dobře ani špatně

4. spíše špatně

2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. klidný život
2. dobré mezilidské vztahy
3. příznivé životní prostředí
4. blízkost přírody
5. dostupnost pracovních příležitostí
6. dobrá dopravní dostupnost
7. kulturní a společenský život
8. sportovní vyžití
9. vzhled obce
10. jiné:………………………………………………………………………
3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. špatné vztahy mezi lidmi
2. nezájem lidí o obec
3. málo kvalitní životní prostředí
4. nedostatek pracovních příležitostí
5. nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
6. nedostatečný kulturní a společenský život
7. špatná dostupnost lékaře
8. nevyhovující veřejná doprava
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9. nedostatečná bytová výstavba
10. nepořádek v obci
11. špatné podmínky pro podnikání
12. jiné: ………………………………………………………………………..
4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
...........................................................................................................................................
……………………………………..........................................................……..................……
5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek
(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):
Velmi spokojen Spíše spokojen Spíše nespokojen Velmi
1 Bydlení
1
2
3
2 Školství
1
2
3
3 Zdravotnictví
1
2
3
4 Veřejná doprava
1
2
3
5 Kultura a společenský život
1
2
3
6 Sportovní vyžití
1
2
3
7 Životní prostředí
1
2
3
8 Péče obce o své prostředí
1
2
3
9 Podmínky pro podnikání
1
2
3
10 Rozvoj obce
1
2
3
11 Informovanost o dění v obci
1
2
3

nespokojen Je mi to lhostejné
4
5
4
5
4
5
4
5
4
4
4

5
5
5

4

5

4
4

5
5

4

5

6. Mezilidské vztahy v obci považujete za:
1. velmi dobré 2. docela dobré 3. ne moc dobré 4. špatné 5. nedovedu posoudit
7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům?
1. rozhodně ano 2. spíše ano 3. spíše ne 4. rozhodně ne 5. nedovedu posoudit
8. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
1. pravidelně (min. 1 x za týden) 2. občas (cca 1 za měsíc) 3. vůbec 4. nemám internet
9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
1. rozhodně ano 2. spíše ano 3. spíše ne 4. rozhodně ne 5. nedovedu posoudit
Pokud ano, jak se můžete zapojit? ………………...........................………….………..........
....................................................................................................................................................
10. Jak by se měla obec dále rozvíjet? (K 1. 1. 2015 měla obec Slatinice 1549 obyvatel.)
1. měla by zůstat přibližně stejně velká
2. měla by se postupně rozrůstat na přibližně 1 700 obyvatel
3. měla by být využita celá kapacita ploch pro výstavbu domů (výsledkem by bylo cca 2000
obyvatel v obci)
4. nedovedu posoudit
11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na
co byste je přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. zlepšení podmínek pro podnikání
2. podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních komunikací)
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3. častější spoje veřejné dopravy
4. zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci
5. rekonstrukce místních komunikací
6. podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
7. péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
8. opravy památek v obci
9. jiné: ………………………………………………………………………

12. Jste?
1. muž 2. žena
13. Váš věk?
1. 15–29 let 3. 50–64 let 2. 30–49 let 4. 65 a více let
14. Vaše vzdělání?
1. základní 2. střední odborné 3. střední odborné s maturitou 3. vyšší odborné
4. vysokoškolské
15. V obci:
1. žiji od narození
2. přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči
3. přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti lety
4. přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech
16. Typ Vaší domácnosti:
1. domácnost bez dětí
2. domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)
3. jiné …………………………………
17. Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
Děkujeme za vyplnění.
Vyplněný dotazník prosím odevzdejte do 15.2. 2016 do příslušných
schránek na obecním úřadě.
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