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Úvod 

Strategie rozvoje Mikroregionu Zábřežsko je strategickým rozvojovým dokumentem, který vznikl na základě 

potřeby představitelů obcí mikroregionu vytvořit dlouhodobou vizi rozvoje regionu a stanovit jednotlivé 

kroky k jejímu postupnému naplňování. Dokument však není zpracován jako souhrn představ zástupců 

mikroregionu, ale jeho vznik je spojen se širší diskuzí s aktivními občany měst a obcí v regionu a tzv. hybateli 

rozvoje města (zástupci podnikatelů, neziskových organizací, školských a volnočasových zařízení apod.).  

Forma, kterou je dokument zpracován vychází z metodiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro tvorbu 

programů rozvoje obcí a obsahuje 3 základní části: 

a) Analytická část 

b) Návrhová část 

c) Implementační část 

Strategie rozvoje regionu je základním plánovacím dokumentem na mikroregionální úrovni, zakotveným 

v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je chápán jako klíčový dokument pro řízení rozvoje regionu. 

Význam programu rozvoje regionu 

- zachycuje hlavní problémy rozvoje regionu a formuluje možná řešení – umožňuje tak komplexní 

přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání finančních a personálních kapacit regionu 

i celkového potenciálu regionu;  

- slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji regionu – slouží tak k prevenci budoucích sporů 

a zajišťuje kontinuitu rozvoje; 

- podporuje vytvoření platformy spolupráce různorodých subjektů v regionu tak, aby byl využit 

potenciál lidí i organizací působících v regionu; 

- zvyšuje připravenost regionu k podání žádostí o dotační podporu a zvyšuje šance získat vnější 

finanční prostředky; 

- je podkladem pro cílený a zdůvodněný územní průmět rozvojových aktivit v územních plánech měst 

a obcí; 

- je nástrojem koordinace rozvoje v širším území (reflexe rozvojových záměrů obcí v regionu, 

zohlednění vazeb jednotlivých programů rozvoje obcí, strategie MAS apod.); 

- je podkladem pro rozhodování orgánů svazku obcí v rozvojových záležitostech 

- lze jej využít jako marketingový/informační nástroj (vůči potenciálním obyvatelům, investorům, 

resp. i návštěvníkům) 
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Písemná podoba vize, struktury cílů, opatření a aktivit napomůže k jejich snadnějšímu naplnění – jednak je 

stanoveno, co je více a co méně důležité, jednak jsou definovány realizační podmínky (konkrétní činnosti, 

odpovědný subjekt, využitelné zdroje financí apod.) 

Jedná se o koncepční dokument pro řízení obce pro období následujících 7 let. 

Dokument obsahuje:  

1) Komplexní zhodnocení situace mikroregionu a zachycení hlavních problémů a limitů 

2) Dlouhodobou vizi směřování rozvoje mikroregionu 

3) Způsoby naplňování vize ve střednědobém období v podobě opatření a aktivit 

 

Forma zpracování dokumentu 

Tvorba dokumentu byla zvolena formou komunitního plánování, tzn. se zapojením veřejnosti.  

Zapojení obyvatel mikroregionu proběhlo prostřednictvím 

1) Dotazníkového šetření – tištěná i elektronická forma dotazníků v samostatných verzích pro 

obyvatele, podnikatele a neziskové organizace v jednotlivých obcích mikroregionu (výstupy 

z dotazníkového šetření jsou shrnuty v příloze č.1 Strategie) 

2) Informace v místním tisku 

3) Veřejných projednávání v průběhu tvorby strategie (fotodokumentace z projednávání jsou umístěny 

do přílohy č.2 Strategie). 

Tvorba dokumentu probíhala tzv. komunitním způsobem, který je založený na aktivním podílení se veřejnosti 

na tvorbě dokumentu, např. formou účastí na veřejných projednáváních/ jednáních pracovních skupin. 

Zainteresování veřejnosti při tvorbě dokumentu napomáhá vytvářet dobrou a funkční spolupráci mezi 

představiteli regionu a jeho dalšími obyvateli a zároveň mezi obyvateli regionu navzájem. 

Strategický rozvojový plán je pak komunitní dohodou – společnou formulací problémů 

z pohledu veřejnosti a dohodou nad způsoby jejich řešení, dohodou o prioritách v oblasti 

rozvoje mikroregionu. 

Jedná se o dokument, který vzniká procesem „plánování odspodu“, na jeho přípravě a pravidelné aktualizaci 

spolupracují místní lidé, obyvatelé mikroregionu za účasti odborníků. Samotná tvorba dokumentu 

představuje množství komunitních projednávání a veřejných setkání a jeho kvalitní příprava tak zabere 

několik měsíců.  
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V případě komunitní strategie se tak nejedná pouze o sběr názorů veřejnosti, občanů města, ale zároveň         

o vytváření atmosféry důvěry v to, že názory občanů/široké veřejnosti jsou při rozvoji mikroregionu                       

a financování místních aktivit zohledňovány. 

Důležitým znakem komunitního plánování je partnerství – nejedná se tedy o „ukládání úkolů 

zástupcům mikroregionu ze strany občanů mikroregionu“, ale naopak o partnerský postup 

všech místních subjektů (např. školy, neziskových organizací, podnikatelů apod.) k řešení 

veřejností vytyčených úkolů. 

 

Strategický občanský tým pro tvorbu strategie 

V týmu pro tvorbu strategie spolupracovalo 18 lidí, z toho 12 starostů obcí mikroregionu, 3 zástupci 

neziskových organizací a 3 osoby v kategorii ostatní účastníci. Tým se scházel na odpoledních přibližně dvou 

a půl hodinových schůzkách, termín konání se vždy dohodl na schůzce předchozí. Celkem proběhly                            

3 schůzky. 

Členové týmu odpracovali ve svém volném čase v týmu strategie celkem 82,5 hodin (člověkohodin). 

Tabulka č. 1: Prezenční listina a sumář týmové práce (dle podepsaných prezenčních listin) 

  16.05.2017 15.06.2017 13.09.2017 
  

zástupce za obec obec NNO ostatní obec 

Horní Studénky 1 1       2 

Zborov 1         1 

Lesnice 1 1       2 

Leština 1         1 

Postřelmov 1 1       2 

Rovensko 1 1 2   1 5 

Lukavice 1 1       2 

Dubicko 1 1     1 3 

Rájec 1 1     1 3 

Svébohov 1 1     1 3 

Zábřeh 1 1 1 3 1 7 

Hrabová   1     1 2 

Celkem 11 
10 3 3 

6 33 
16 

Zdroj: vlastní zpracování 

  

Doložka o schválení: „Strategie rozvoje mikroregionu Zábřežsko na období 2018–2024 byla 

schválena 23.11.2017 na 11. jednání Valné hromady mikroregionu Zábřežsko pod číslem 

usnesení 17/11/23/09.“ 
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 Analytická část 
 

  

1. Socio-demografická analýza a ekonomické údaje o regionu 
  

1.1 Vymezení regionu  

Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko sdružuje ve 30 obcích cca 35 000 obyvatel. Jsou to obce: Bohuslavice, 

Brníčko, Drozdov, Dubicko, Horní Studénky, Hoštejn, Hrabová, Hynčina, Chromeč, Jedlí, Jestřebí, Kamenná, 

Kolšov, Kosov, Lesnice, Leština, Lukavice, Nemile, Postřelmov, Postřelmůvek, Rájec, Rohle, Rovensko, 

Sudkov, Svébohov, Štíty, Vyšehoří, Zábřeh, Zborov a Zvole.  

Přirozeným ekonomickým a společenským centrem regionu je město Zábřeh s 13 645 obyvateli. Druhým 

významným střediskem je město Štíty, které má sice neporovnatelně méně obyvatel (2 023), ale představuje 

atraktivní středisko v blízkosti podhůří Orlických hor a podhůří Jeseníků. 

Region bychom mohli rozdělit na severozápadní část, která má kopcovitý až horský charakter (podhůří 

Orlických hor a Kralického masivu) a jižní rovinatou část.  

Mapa č. 1 – schématická mapa Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 

 

        Zdroj: Městský úřad Zábřeh 



1.2 Správní členění  

  

Z administrativního hlediska se mikroregion Zábřežsko rozkládá v jižní části okresu Šumperk. V rámci 

mikroregionu spadá většina členských obcí do správního obvodu ORP Zábřeh, pouze obce Chromeč a 

Sudkov spadají do správního obvodu ORP Šumperk.  Z hlediska veřejné správy je mikroregion součástí 

Olomouckého kraje.  

 

Svou polohou tvoří na západě přirozenou hranici Olomouckého a Pardubického kraje. Území Zábřežska 

se nachází v západní části Olomouckého kraje. Na severu sousedí se Šumperskem, na jihu s 

Mohelnickem a na východě kousek s Uničovskem. Na níže uvedené mapě mikroregionů Olomouckého 

kraje je barevně odlišen mikroregion Zábřežsko.  

 

Mapa č. 2 – Olomoucký kraj a mikroregiony  

  

Zdroj:www.zabrezsko.cz  
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Mapa č. 3 – Olomoucký kraj a postavení Zábřežska  

  

Zdroj: ČSÚ   
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1.3 Historie území regionu Zábřežsko  

 

Osídlení regionu začalo v období středověku, kdy vznikaly první osady na významných obchodních 

trasách či v oblastech s výjimečnými surovinovými zdroji a přírodními podmínkami vhodnými pro 

usídlení.  

Region začal vzkvétat až od počátku 15. století, kdy jsou jeho dějiny spjaty s významnými šlechtickými 

rody, které investovaly svůj kapitál do ekonomického rozvoje regionu. Jedním z nejvýznamnějších rodů 

byl panský rod Tunklů (1442-1510), který proslul jako zakladatel soustavy rybníků. 

V 16. století působil v regionu významný šlechtický rod Žerotínů, kteří se účastnili stavovského 

povstání a po bitvě na Bílé hoře v roce 1620 byl jejich majetek převeden na rod Lichtenšteinů, jenž 

byl s historií Zábřežska spjat po celých tři sta let a měl významný podíl na jeho ekonomickém rozvoji.  

Třicetiletá válka znamenala pro region na dlouhou dobu stagnaci v jeho rozvoji. Až polovina 19.století, 

zahájením provozu na železniční trati Severní Ferdinandovy dráhy v roce 1845, vytvořila nové 

předpoklady pro to, aby se region opět stal významným obchodně-průmyslovým a přepravním centrem. 

V počátcích rozvoje železnice působila na Zábřežsku významná podnikatelská rodina Kleinů a také 

textilní podnikatel Vilhelm Brass.  

V tomto období se také zrodila nejslavnější osobnost Zábřežska – Jan Eskymo Welzl (1868–1948)                               

- polární lovec, cestovatel, dobrodruh, zlatokop známý pod jmény: "Eskymo Welzl", "Artic Bird 

(Arktický pták)", "Moojak Ojaak (Pojídač medvědů)" aj. Narodil se roku 1868 a spíše než rodák by se k 

této postavě hodilo označení "světoběžník, který zdrží se jen krátce". Jako námořník proplul všemi 

oceány, pěšky cestoval přes Sibiř až na Novosibiřské ostrovy. Pro své schopnosti se zde stal náčelníkem 

Eskymáků. V roce 1928 se poprvé a naposledy vrací do Zábřehu. Podle jeho neuvěřitelných historek 

vychází celá řada knih. Toužil se vrátit znovu mezi Eskymáky. Nikdy se mu to však již nepodařilo. Zemřel 

ve věku 80 let a je pochován na zlatokopeckém hřbitově v Dawsonu na Aljašce. V roce 1998 se stal 

čestným občanem města Zábřeh. Slavného rodáka dnes připomíná expozice v místním muzeu, festival 

Welzlování a pískovcová socha od Stanislava Lacha.    

Období I. a II. světové války opět přerušilo rozvoj podnikatelských aktivit v regionu. Část území regionu 

byla součástí Sudet, a po odsunu německého obyvatelstva došlo v obcích k poklesu počtu obyvatel a 

především úpadku tradičních řemeslných výrob. Region je také znám partizánským odbojem v průběhu 

II. světové války.  

  

1.4 Vznik svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 

Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko byl založen již v roce 1999. Součástí svazku obcí je v současnosti 

30 obcí.  
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První období existence do roku 2003 je charakteristické nízkou mírou spolupráce jednotlivých obcí. Byly 

vytvořeny zakládající dokumenty, především stanovy, kde byla identifikována potřeba spolupráce v 

několika oblastech. V této době ještě neexistoval společný rozpočet a ani nedocházelo k vyhodnocování 

dopadů činnosti mikroregionu na rozvoj území.    

V období let 2003-2004 se míra spolupráce zvyšuje a dochází k plánování společných projektů. Byla 

zřízena funkce tajemníka a dochází k vytváření společného rozpočtu. Rozpočet byl tvořen členskými 

příspěvky pět korun na obyvatele. Na konci roku 2004 byla vytvořena první zpráva o činnosti Svazku 

obcí, která popsala uskutečněné aktivity.  

V období 2004–2005 dochází k vysoké spolupráci obcí, kdy již lze použít termín partnerství. Obce se 

vzájemně podporují v projektech a dochází i k realizaci společných projektů. Jednání se již také účastní 

podnikatelé a zástupci neziskových organizací. Dochází k vytvoření obecného strategického dokumentu.  

V období 2006–2007 pokračuje Svazek obcí ve spolupráci na realizaci společných projektů (př. 

cyklodoprava) a tvoří odvětvové strategické dokumenty (Strategie cestovního ruchu, Marketingová 

studie cestovního ruchu, Územní energetická koncepce).  

Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko založil místní akční skupinu, která vznikla 14.3. 2006 podpisem 

zakládací smlouvy, pod názvem MAS Zábřežsko o.p.s. Hlavním smyslem existence této neziskové 

organizace bylo postupné budování partnerské sítě subjektů ziskové i neziskové sféry a veřejného 

sektoru za účelem rozvoje venkovské prostoru a regionu Zábřežsko. V roce 2008 se obecně prospěšné 

společnosti MAS Zábřežsko a MAS Horní Pomoraví spojují v jednu společnost tvořící partnerství 

veřejného, soukromého a neziskového sektoru na území od Hanušovicka až po Zábřežsko. Mikroregion 

Zábřežsko je tedy nejen zakládajícím, ale i jedním z nejvýznamnějších členů.  

V roce 2012 byl mikroregionem realizován společný projekt na pořízení mobilního pódia se zastřešením, 

které bylo dotované z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje. 

Na počátku roku 2015 byla vytvořena Analýza odpadového hospodářství na území Svazku obcí 

Mikroregionu Zábřežsko za období 2010–2013, která posloužila tvorbě projektů mikroregionu i členských 

obcí, financovaných z Operačního programu životní prostředí (OPŽP) a otevřela se tak cesta 

k intenzivnější spolupráci v oblasti péče o životní prostředí a efektivního odpadového hospodářství. 

Mikroregion Zábřežsko byl v roce 2015 úspěšným žadatelem v 64. výzvě OPŽP 2007-2013 s projektem 

Systém odděleného sběru BRKO a jiných odpadů v části mikroregionu Zábřežsko. Projektu se účastní 8 

obcí, pro které je v rámci projektu pořízeno 11 velkoobjemových kontejnerů na BRKO, 400 ks nádob na 

BRKO a 27 kontejnerů na tříděný odpad. V roce 2017 byl realizován navazující projekt, Zábřežsko 

kompostuje (výzva č. 40 OPŽP 2014-2020), ve kterém je pro 5 obcí Zábřežska pořízeno 1170 

kompostérů a 2 štěpkovače pro potřeby obyvatel zapojených obcí.  
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1.5 Vazba Integrované strategie na ostatní strategické dokumenty   

Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko je v souladu s rozvojovými dokumenty, vyšších 

územních celků a dlouhodobými koncepčními  dokumenty, a to především:  

Dokumenty pro využití dotačních fondů EU:   

• Dohoda o partnerství, Národní plán reforem ČR a operační programy 

 

Dokumenty na úrovni státu:   

• Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 

• Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 

• Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 

• Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR pro léta 2013–2020   

  

Dokumenty na úrovni kraje:  

• Zásady územního rozvoje 

• Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2015-2020 

• Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2015-2017 

• Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji 

• Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje 

• Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje 2014-2020 

• Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje 2016-2025 

 

Dokumenty na úrovni regionu:  

• Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví 

• Strategie rozvoje města Zábřeh 2015–2020 

• 3. komunitní plán sociálních a navazujících služeb na období 2016–2019 

• Plán prevence kriminality města Zábřeh 2016–2019 

  

1.6 Poloha a přírodní podmínky  

Zábřežsko je charakteristické mírně zvlněnou, bohatě zalesněnou krajinou jesenického podhůří, 

nacházející se v průměrné nadmořské výšce 347 m. n.m., přičemž nejvýše je položená obec Hynčina 

(545 m.n.m) a obec s nejnižší nadmořskou výškou jsou Bohuslavice (258 m. n.m.)  

Region je tvořen Zborovskou vrchovinou, pro jejíž ráz jsou typické, jednak rovinaté a mírně zvlněné 

náhorní oblasti, jednak soustava hluboce zaříznutých údolí, jmenovitě řeky Březné a Moravské Sázavy, 

dále lesní porosty na mnoha místech s přirozenou druhovou skladbou, charakteristickou strukturou 



Strategie rozvoje mikroregionu Zábřežsko 

 
   

13 

zemědělských kultur a krajinné zeleně. Krajina má vhodné podmínky pro rekreaci, především k 

turistickým výletům, vyjížďkám na kole nebo případně pro zimní vyžití na běžkách.   

Největší řeka, protékající územím Zábřežska je řeka Morava, která je při své celkové délce 329 km 

jedním z nejvýznamnějších toků na území České republiky a z evropského hlediska jí lze řadit mezi 

nejvýznamnější přítoky Dunaje. Její přítok, Moravská Sázava vzniká soutokem několika potoků v 

Podorlické pahorkatině.  

Menším, ale také významným tokem, který protéká mikroregionem je řeka Březná. Březná pramení v 

jesenickém podhůří severně od Červené Vody ve výšce 900 m n.m. a její tok ústí do Moravské Sázavy.   

  

1.7 Krajinné zajímavosti  

Mezi významné přírodní atraktivity Zábřežska lze zařadit přírodní park Březná v povodí říčky Březné s 

výskytem chráněných rostlinných a živočišných druhů. Tato lokalita je významná geologicky, 

geomorfologicky či paleontologicky. 

Dále potom přírodní rezervaci Pod Trlinou, která se rozkládá na západním a jihozápadním úbočí vrchu 

Trlina nedaleko Leštiny. Rezervace byla vyhlášena roku 1998. Na území jsou chráněná lesní společenstva 

bučin i dubových bučin a fragment zachovalé kulturní krajiny luk, pastvin a mezí. Vyskytuje se tu řada 

zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin. V blízkosti Leštiny nalezneme ještě chráněnou plochu 

Leštinské tůně. Oblíbeným místem je i Napoleonův kopec poblíž Hynčiny. Atraktivní z pohledu možného 

využití pro rozvoj cestovního ruchu je i obora (mufloni a daňci) v Horních Studénkách.   

  

1.8 Kulturní a technické zajímavosti  

Velké zastoupení v regionu mají především sakrální památky, které se nacházejí v každé z 30 obcí. 

Nalezneme zde množství kostelů, kaplí i kapliček, božích muk a soch svatých. Turisticky atraktivní jsou 

dvě zříceniny hradů – Hoštejn a především romantická zřícenina Brníčko, tyčící se nad stejnojmennou 

obcí. Ve městě Zábřeh je zachovalý zámek, který dnes slouží pro účely MÚ Zábřeh. Mezi další zajímavosti 

patří renesanční hrobka Bukůvků z Bukůvky s mumiemi v Postřelmově. V mikroregionu se nachází také 

několik objektů lidové architektury a památných domů.  

Technických památek na tomto území není mnoho. Jedná se o památník dokončení tratí Olomouc – 

Praha a zahájení provozu na této trati 17.10.1871 na návrší bývalého hradu nad obcí Hoštejn. Dále v 

současné době nepřístupnou budovu cihelny ve Štítech a původní areál železničního nádraží s 

jednokolejkou v Zábřehu. 
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2 Obce, jejich rozloha, technické vybavení, domovní a bytový fond  
 

2.1 Přehled obcí  

Tabulka č.1  Základní údaje o obcích regionu Zábřežsko  

Obec Počet obyvatel Místní části  Rozloha (ha)  Hustota obyv./km2  

Bohuslavice  515 1 396,9 129,8 

Brníčko  649 2 848,8 76,5 

Drozdov  343 1 1 369,3 25,0 

Dubicko  1 063 1 784,0 135,6 

Horní Studénky  340 1 724,3 46,9 

Hoštejn  430 1 182,6 235,5 

Hrabová  632 1 810,8 77,9 

Hynčina  197 3 2 546,4 7,7 

Chromeč  564 1 549,0 102,7 

Jedlí  680 1 992,6 68,5 

Jestřebí  627 2 869,1 72,1 

Kamenná  517 1 512,3 100,9 

Kolšov  734 1 376,3 195,1 

Kosov  318 1 546,8 58,2 

Lesnice  653 1 733,1 89,1 

Leština  1 276 1 524,3 243,4 

Lukavice  871 3 1 121,4 77,7 

Nemile  647 2 553,5 116,9 

Postřelmov  3 081 1 954,8 322,7 

Postřelmůvek  304 1 401,1 75,8 

Rájec  488 1 491,5 99,3 

Rohle  683 3 1 856,1 36,8 

Rovensko  814 1 743,0 109,6 

Sudkov  1 131 1 489,8 230,9 

Svébohov  431 1 614,5 70,1 

Štíty  2 023 4 2 992,8 67,6 

Vyšehoří  233 1 347,0 67,1 

Zábřeh  13 645 5 3 459,1 394,5 

Zborov  222 1 315,1 70,5 

Zvole  860 1 657,9 130,7 

Celkem MiZ 34 971 46  27 764,0 126,0 

Zdroj: všechny údaje z UAP, ČSÚ k 31. 12. 2016 
 

Dominantní postavení v regionu má město Zábřeh. Tento fakt ukazuje i nejvyšší počet obyvatel ze všech 

obcí regionu. Největší obcí bez statutu města je Postřelmov s 3 081 obyvateli. Nejmenší je obec Hynčina 

se 197 obyvateli.   
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2.2 Sídelní struktura  

Město Zábřeh má sedmkrát více obyvatel než druhé město regionu Štíty, ale jen čtyřikrát více než 

největší obec bez statutu města Postřelmov. Postřelmov má skoro o 1 200 obyvatel více než město Štíty 

a je téměř třikrát větší než druhá největší obec Leština. Ve městě Zábřeh bydlí 40 % všech obyvatel 

regionu.   

2.2.1 Velikostní skupiny obcí  

Obce lze zařadit do pěti skupin podle velikosti. V regionu Zábřežsko jsou dvě obce se statutem města, 

které spadají do samostatné skupiny. Jsou to Zábřeh a Štíty.  

A) Statut města (2)     Zábřeh, Štíty    

B) Velké obce – přes 1000 obyvatel (4)  Dubicko, Leština, Postřelmov, Sudkov  

C) Středně velké obce – 500-1000 obyvatel (14)  Bohuslavice, Brníčko, Hrabová, Chromeč, Jedlí,  

Jestřebí, Kamenná, Kolšov, Lesnice, Lukavice, Nemile, 

Rohle, Rovensko, Zvole 

D) Malé obce – cca 300-500 obyvatel (7)  Drozdov, Horní Studénky, Hoštejn, Kosov,  

Postřelmůvek, Rájec, Svébohov  

E) Velmi malé obce – méně než 300 obyvatel (3)  Hynčina, Vyšehoří, Zborov 

  

  Tabulka č.2 Velikostní skupiny obcí Zábřežska 

velikostní kategiorie 
počet 

obcí 
podíl 

počet obyvatel 

2006 2009 2012 2016 

statut města 2 7 % 16 291 16 064 15 926 15 668 

velké obce 4 13 % 6 736 6 727 6 697 6 551 

středně velké obce 14 47 % 9257 9 214 9 430 9 446 

malé obce 7 23 % 3180 2 694 2 663 2 654 

velmi malé obce 3 10 % 805 631 649 652 

Zdroj:www.czso.cz  

U všech velikostních skupin obcí dochází k úbytku obyvatel vyjma středně velkých obcí, kde došlo 

k přechodu obce Bohuslavice do této velikostní kategorie.  

 

2.2.2 Obce podle rozlohy území  

I podle rozlohy (či katastrální výměry obcí) je největší z obcí regionu Zábřeh. Rozsáhlé katastry mají 

následně město Štíty a obec Hynčina (s počtem obyvatel pouze 191- nejméně zalidněná obec regionu). 

Významnými svou rozlohou nad tisíc hektarů jsou také obce Rohle, Drozdov a Lukavice. Osm obcí má 

rozlohu menší než 500 hektarů a z toho jediný Hoštejn pod 300 hektarů (183 ha).  

Obce s velkou rozlohou mají většinou své místní části. Nejvíce jich mají největší Zábřeh (5) a Štíty (4). 

Po 3 místních částech mají Hynčina, Lukavice a Rohle.  

Nejnižší hustotu zalidnění má z důvodů výše popsaných Hynčina (7 ob./km2). Zajímavostí je, že většina 

(21) obcí je pod regionálním průměrem 126 ob./km2. Průměr kromě města Zábřeha (394 ob./km2) 
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výrazně zvyšují 3 nejhustěji zalidněné obce regionu. Jsou to Postřelmov (322 ob./km2), Leština (243 

ob./km2), Sudkov (230 ob./km2).  

   

2.3 Technická vybavenost  

Každá obec Zábřežska má více jak 80 % domů připojených na vodovod (veřejný či soukromý), a lze tak 

připojení na vodovod považovat za standardní vybavení a rozvojovou otázkou je zachování kvality 

dodávek vody (v době nižších srážek či zachování zdravotní nezávadnosti vody). Sedmnáct obcí je 

plynofikováno. Čtrnáct obcí disponuje kanalizací, na kterou je s napojeno alespoň 50 % domů. Jedná 

se většinou o větší obce.  

Tabulka č. 3 Technická vybavenost obcí Zábřežska 

  
Připojení domů na 

vodovod 

Připojení domu na 

kanalizaci 

Připojení domů na 

plynovod 
 počet podíl počet podíl počet podíl 

Bohuslavice  128 92% 138 99% 110 79% 

Brníčko  173 93% 0 0% 0 0% 

Drozdov  92 93% 93 94% 0 0% 

Dubicko  278 98% 262 92% 224 79% 

Horní Studénky  84 92% 79 87% 33 36% 

Hoštejn  96 96% 95 95% 0 0% 

Hrabová  149 92% 149 92% 56 35% 

Hynčina  61 88% 0 0% 0 0% 

Chromeč  155 97% 0 0% 0 0% 

Jedlí  171 92% 0 0% 0 0% 

Jestřebí  167 93% 0 0% 78 44% 

Kamenná  86 95% 0 0% 0 0% 

Kolšov  190 94% 60 30% 0 0% 

Kosov  80 88% 0 0% 0 0% 

Lesnice  163 95% 155 91% 74 43% 

Leština*  305 99% 280 91% 152 49% 

Lukavice  171 98% 149 86% 141 81% 

Nemile  168 90% 0 0% 98 53% 

Postřelmov  552 95% 561 96% 364 62% 

Postřelmůvek  94 94% 0 0% 0 0% 

Rájec  118 86% 0 0% 97 71% 

Rohle  171 87% 0 0% 0 0% 

Rovensko  214 95% 0 0% 112 50% 

Sudkov  243 94% 228 88% 0 0% 

Svébohov  123 99% 0 0% 75 60% 

Štíty  395 94% 219 52% 181 43% 

Vyšehoří  53 93% 0 0% 0 0% 

Zábřeh  1 942 96% 1 668 82% 1 204 59% 

Zborov  57 93% 0 0% 27 44% 

Zvole  224 97% 214 93% 184 80% 

Celkem MiZ 6 903 94% 4 350 60% 3 210 44% 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

* Tabulka obsahuje údaje z SLDB 2011, u obce Leština došlo ke změnám, aktuální údaje za říjen 2017 již uvádí 

počet připojených domů na vodovod 340 a počet připojených domů na kanalizaci 243 (tedy 72%) 
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2.4 Domovní a bytový fond  

Podle výsledků SLDB 2011 bylo v regionu Zábřežsko sečteno celkem 7 307 obydlených domů, ve kterých 

je 13 737 obydlených bytů, což znamená nárůst o 11 % více než při posledním sčítání lidu domů a bytů 

v roce 2001. Tento vývoj znamená vyšší počet bytů, které jsou užívány nižším počtem obyvatel, což by 

i odpovídalo úbytku obyvatel ve větších sídlech (viz kapitola 2.2.3) nebo při SLDB došlo ke změně 

způsobu provádění sčítání. Největší část neobydlených bytů tvoří objekty sloužící k rekreaci.  

Pokud je více jak 10 % bytů/domů určeno k rekreaci, můžeme danou obec definovat, jako rekreační 

oblast (např. Hynčina, Brníčko, Drozdov, Rohle, Svébohov), což má vazbu na cíle a opatření v oblasti 

cestovního ruchu. Rekreační oblasti jsou dále spojené se sezonní produkci komunálního odpadu, která 

zvyšuje nároky na její svoz a likvidaci případných černých skládek.  

 

Tabulka č. 4 Obydlené byty (vč. rodinných domů) a důvod neobydlenosti bytů 

 
celkový 

počet 
bytů 

počet 

obydlených 
bytů 

neobydlené byty 

počet 
neobydlených 

bytů 

nezpůsobilé 

k bydlení 

slouží k 

rekreaci 

podíl bytů 

k rekreaci 

Bohuslavice  188 181 7 3 2 1% 

Brníčko  292 237 55 12 30 10% 

Drozdov  171 127 44 5 32 19% 

Dubicko  396 363 33 7 5 1% 

Horní Studénky  179 129 50 1 10 6% 

Hoštejn  172 155 17 2 10 6% 

Hrabová  239 217 22 1 15 6% 

Hynčina  117 71 46 3 35 30% 

Chromeč  235 210 25 9 6 3% 

Jedlí  314 253 61 8 27 9% 

Jestřebí  249 213 36 5 20 8% 

Kamenná  224 209 15 1 6 3% 

Kolšov  319 293 26 4 1 0% 

Kosov  135 114 21 5 11 8% 

Lesnice  245 219 26 3 11 4% 

Leština  499 471 28 8 11 2% 

Lukavice  358 333 25 7 5 1% 

Nemile  254 223 31 2 22 9% 

Postřelmov  1 310 1 255 55 16 11 1% 

Postřelmůvek  133 126 7 2 3 2% 

Rájec  195 174 21 6 7 4% 

Rohle  316 250 66 8 51 16% 

Rovensko  312 286 26 9 8 3% 

Sudkov  516 473 43 11 14 3% 

Svébohov  212 167 45 14 22 10% 

Štíty  882 764 118 20 45 5% 

Vyšehoří  76 72 4 0 1 1% 
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Zábřeh  6 041 5 775 266 48 27 0% 

Zborov  108 85 23 4 2 2% 

Zvole  322 292 30 10 13 4% 

Celkem MiZ 15 009 13 737 1 272 234 463  

Zdroj: SLDB 2011 

Vybavenost domácností osobním počítačem či připojením k internetu byla v roce 2011 překvapivě 

srovnatelná ve všech obcích i velikostních skupinách obcí. Byty ve městech byly dokonce méně často 

vybaveny připojením k internetu než domácnosti ve velkých obcích, což může být způsobeno vyšším 

podílem starších osob ve městech.  

 

Tabulka č. 5 Vybavenost domácností IT podle velikostních kategorií obcí 

Kategorie obcí 
Počet 

obyvatel 

Počet 
obydlených 

bytů 

Byty s PC Byty s internetem 

počet podíl počet podíl 

statut města 15668 6539 3406 52% 3104 47% 

velké obce 6551 2562 1342 52% 1243 49% 

středně velké obce 9446 3416 1675 49% 1528 45% 

malé obce 2654 992 497 50% 462 47% 

velmi malé obce 652 228 110 48% 98 43% 

Zdroj: SLDB 2011 

Jelikož technologický pokrok ve výpočetní technice a komunikačních technologiích je velmi rychlý a data 

za rok 2011 jsou díky rozvoji mobilního internetu velmi nevypovídající, je na obrázcích č. 1 a č.2 aktuální 

mapa Českého telekomunikačního úřadu k 9. 10. 2017 znázorňující velmi špatné pokrytí venkovských 

obcí mobilním internetem s vyšší přenosovou rychlostí. 

Obrázek č. 1 Pokrytí mobilním internetem                  Obrázek č. 2 Pokrytí mobilním 

internetem (UMTS-2100) od O2 a T-Mobile      (UMTS-2100) od Vodafone 

Zdroj: ČTÚ      Zdroj: ČTÚ 
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Tabulka č. 6 Vybavenost domácností IT 

 Byty s PC Byty s internetem 

počet podíl počet podíl 

Bohuslavice  90 53% 84 49% 

Brníčko  108 48% 90 40% 

Drozdov  52 44% 50 43% 

Dubicko  207 60% 187 54% 

Horní Studénky  62 52% 59 49% 

Hoštejn  88 59% 80 53% 

Hrabová  92 47% 84 43% 

Hynčina  22 32% 18 26% 

Chromeč  107 53% 96 47% 

Jedlí  114 48% 107 45% 

Jestřebí  100 48% 92 44% 

Kamenná  97 48% 84 42% 

Kolšov  154 56% 142 52% 

Kosov  60 55% 53 49% 

Lesnice  112 53% 103 49% 

Leština  248 58% 233 54% 

Lukavice  165 53% 151 49% 

Nemile  121 58% 112 54% 

Postřelmov  656 55% 612 51% 

Postřelmůvek  67 57% 61 52% 

Rájec  81 49% 79 48% 

Rohle  102 44% 92 39% 

Rovensko  153 56% 137 50% 

Sudkov  231 53% 211 49% 

Svébohov  87 55% 80 50% 

Štíty  374 52% 342 48% 

Vyšehoří  42 59% 40 56% 

Zábřeh  3 032 55% 2 762 50% 

Zborov  46 57% 40 49% 

Zvole  160 57% 154 55% 

Celkem MiZ 7 030 54% 6 435 50% 

Zdroj: SLDB 2011 

Obec s nejnižším podílem domácností s PC a připojením k internetu je horská obce Hynčina. Naopak 

nejlepší vybavenost je v obci Vyšehoří a Dubicko.  
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Tabulka č. 7 Počet bytů dle energie využívající k vytápění 

 Celkem 

obydlených 
bytů 

Energie k vytápění 

 mimo 
dům 

uhlí aj. plyn elektřina dřevo 

Bohuslavice  170 3 10 110 10 28 

Brníčko  224 4 115 1 24 66 

Drozdov  117 1 50 - 6 55 

Dubicko  345 7 22 223 20 62 

Horní Studénky  120 1 25 31 14 45 

Hoštejn  150 8 53 - 9 72 

Hrabová  197 - 43 34 39 59 

Hynčina  69 - 7 - 2 57 

Chromeč  203 1 87 1 34 72 

Jedlí  237 2 128 - 21 75 

Jestřebí  209 7 44 59 16 72 

Kamenná  201 43 90 - 23 40 

Kolšov  275 2 165 - 25 66 

Kosov  109 1 46 - 5 40 

Lesnice  212 2 62 69 14 53 

Leština  431 9 116 170 71 54 

Lukavice  309 25 17 161 11 70 

Nemile  209 1 40 69 30 50 

Postřelmov  1 196 405 85 434 119 79 

Postřelmůvek  118 2 62 1 16 36 

Rájec  165 1 16 92 6 35 

Rohle  234 1 71 - 50 96 

Rovensko  272 1 78 73 41 66 

Sudkov  433 7 171 - 160 68 

Svébohov  159 1 20 63 8 64 

Štíty  719 12 112 260 81 166 

Vyšehoří  71 3 39 - 8 18 

Zábřeh  5 470 2 243 410 1 839 353 285 

Zborov  81 - 18 15 14 30 

Zvole  281 3 18 189 14 45 

Celkem MiZ 12 986 2 796 2 220 3 894 1 244 2 024 

Zdroj: SLDB 2011 

Z pohledu ochrany životního prostředí je důležité u bytů využívajících k vytápění uhlí, koks, brikety                     

a dřevo, dbát na modernizaci domovních topenišť, například v rámci „kotlíkových dotací“. Na území 

Zábřežska se jedná o 2 220 bytů topících uhlím aj. a 2 024 bytů, ve kterých se topí dřevem (viz tabulka 

č. 8). Jedná se tak o jednu třetinu obydlených bytů na území mikroregionu.  
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3 Obyvatelstvo  

3.1 Vývoj počtu obyvatel  

Region Zábřežsko se dlouhodobě potýká s úbytkem obyvatelstva, který je ale spíše výsledkem úbytku 

obyvatel z důvodu stěhování, nežli přirozeným úbytkem (rozdíl narození/ zemřelí). Jak ukazuje graf                 

č. 1, tendence úbytku obyvatel je setrvalá a pouze mezi roky 2005 až 2010 došlo k mírnému nárůstu 

počtu obyvatel.  

Celkový úbytek obyvatel za roky 1995 až 2016 lze sledovat v 15 obcích regionu. Největší úbytek 

zaznamenali ve městě Zábřeh (-1370 ob.) a obcích Kamenná (-136 ob.), Lukavice (-120 ob.) či 

Postřelmov (-109 ob.). Naopak v 15 obcích došlo k nárůstu obyvatel, který ale nebyl natolik významný, 

aby zvrátil celkovou statistiku, a za sledované období tedy došlo k celkovému úbytku o 1 140 obyvatel 

mikroregionu. Mezi obce s největším nárůstem obyvatel patří Jestřebí (+122 ob.), Rovensko (+121 ob.) 

či Zvole (+116 ob.) 

K růstu počtu obyvatel dochází především v menších obcích v blízkosti města Zábřeh. K poklesu dochází 

především v hůře dostupných obcích, ležících na Zábřežské vrchovině či větších sídlech, jako je Zábřeh, 

Postřelmov, Dubicko aj. 

 

Graf č.1 Vývoj počtu obyvatelstva na Zábřežsku 

 

Zdroj: vlastní zpracování, data: ČSÚ 

 

Pro přesnější vnímání vývoje počtu obyvatel obsahuje tabulka č. 8 údaje od roku 1990 až do roku 2016, 

ze kterých je zřejmá tendence k růstu, poklesu či stagnaci počtu obyvatel jednotlivých obcí.  
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Tabulka č.8  Vývoj počtu obyvatel v obcích Zábřežska 

  1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016 Tendence 

Bohuslavice  435  440  472 468  521 515 515 růst 

Brníčko  615  610  609 605  628 636 649 růst 

Drozdov  x  385  358 348  342 351 343 pokles 

Dubicko  1 623  1 024  1 068 1 079  1069 1068 1 063 stagnace 

Horní Studénky  x  330  359 347  360 339 340 stagnace 

Hoštejn  404  457  450 460  432 419 430 stagnace 

Hrabová  x  610  569 514  532 635 632 růst 

Hynčina  217  216  220 197  188 206 197 stagnace 

Chromeč  x  572  575 565  588 568 564 stagnace 

Jedlí  720  733  709 684  689 672 680 stagnace 

Jestřebí  502  505  544 593  609 626 627 růst 

Kamenná  650  653  596 577  533 528 517 pokles 

Kolšov  695  737  749 742  775 740 734 stagnace 

Kosov  282  279  286 303  317 319 318 růst 

Lesnice  496  553  585 581  623 652 653 růst 

Leština  1 203  1 193  1 223 1 257  1302 1259 1 276 růst 

Lukavice  992  991  965 911  925 873 871 pokles 

Nemile  x  550  568 588  630 636 647 růst 

Postřelmov  3 259  3 190  3 230 3 253  3240 3121 3 081 pokles 

Postřelmůvek  x  336  339 348  335 312 304 pokles 

Rájec  458  462  455 478  482 504 488 stagnace 

Rohle  682  685  658 685  676 667 683 stagnace 

Rovensko  1 004  693  735 730  778 814 814 růst 

Sudkov  1 219  1 223  1 198 1 162  1145 1130 1 131 pokles 

Svébohov  378  409  439 440  430 418 431 stagnace 

Štíty  2 553  2 078  2 029 2 036  2034 2039 2 023 stagnace 

Vyšehoří  x  195  185 202  224 231 233 růst 

Zábřeh  15 935  15 015  14 725 14 268  14004 13792 13 645 pokles 

Zborov  x  243  217 221  227 217 222 stagnace 

Zvole  702  744  749 759  778 863 860 růst 

Celkem 35 024 36 111 35 864 35 401 35 416 35 150 34 971 pokles 

Zdroj: ČSÚ 

 

3.1.1 Faktory vývoje obyvatelstva 

Vývoj počtu obyvatel má zásadní vliv na charakter požadovaných veřejných služeb obyvatel a budoucí 

potenciál rozvoje obce. Flexibilnější a ovlivnitelnější je přírůstek/úbytek obyvatelstva migrací, protože 

obec má více nástrojů, jak přilákat více obyvatel k životu v obci. Na druhou stranu obec nemá příliš 

možností, jak ovlivnit přirozený přírůstek/úbytek obyvatelstva, ale počet narozených dětí je důležitý pro 

plánování udržitelnosti či rozvoje mateřské či základní školy v obci. 
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Tabulka č. 9 Vývoj salda migrace obcí Zábřežska 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Celkem za 

období 2009 

až 2016 

Bohuslavice 16 7 -2 5 12 -1 -8 0 29 

Brníčko 3 2 2 8 -7 -4 3 10 17 

Drozdov -7 3 6 -2 -2 0 6 -5 -1 

Dubicko -29 -9 4 -11 -4 -1 7 -9 -52 

Horní Studénky 2 -4 -14 -5 0 2 -5 5 -19 

Hoštejn 2 -3 -3 -7 -2 -3 3 12 -1 

Hrabová 3 8 17 25 0 2 16 -5 66 

Hynčina 0 -2 -5 4 7 -1 8 -8 3 

Chromeč 4 3 -13 3 -7 2 -8 -6 -22 

Jedlí 7 3 0 -3 9 0 -1 12 27 

Jestřebí -5 26 5 3 1 8 6 3 47 

Kamenná -5 -7 2 6 5 -3 -12 -10 -24 

Kolšov 13 11 2 -1 -3 -7 -6 1 10 

Kosov -7 9 3 5 0 -2 -2 -1 5 

Lesnice -2 -19 -7 19 12 -1 -8 5 -1 

Leština 1 21 -6 -6 2 -12 -1 19 18 

Lukavice 16 -3 -1 -8 -15 2 -11 -5 -25 

Nemile -3 13 -5 -2 13 -6 0 8 18 

Postřelmov -7 12 -12 -21 -47 -73 -3 -38 -189 

Postřelmůvek -1 -6 -6 -3 1 -15 -4 -7 -41 

Rájec -2 15 5 8 11 -4 2 -14 21 

Rohle 13 0 -2 0 -9 4 -2 12 16 

Rovensko 5 21 -3 1 -1 6 15 -5 39 

Sudkov 0 -15 -14 4 10 -5 -4 -6 -30 

Svébohov 4 -6 -10 1 -1 -24 13 12 -11 

Štíty 10 -1 26 8 -6 8 0 -19 26 

Vyšehoří 3 6 -1 14 -10 4 6 0 22 

Zábřeh -94 -46 -13 -122 -49 14 -77 -153 -540 

Zborov 3 2 1 -1 -1  -2 2 4 

Zvole 3 4 -1 23 5 3 -7 -2 28 

Celkem MiZ -54 45 -45 -55 -76 -107 -76 -192 -560 

Zdroj: ČSÚ, UAP 2009 až 2016 

V tabulce č. 9 jsou červeně označené obce s vysokým negativním saldem migrace za posledních sedm 

let. Zvláštní je, že se většinou jedná o větší sídla, kde by měly být pro občany dostupné všechny potřebné 

veřejné i soukromé služby. Příčinou odlivu obyvatelstva, tak může být nedostupnost bydlení, nižší kvalita 

životního prostředí či nedostatek pozemků pro individuální výstavbu vč. nevhodné cenové úrovně. 

Zeleně jsou označené obce s pozitivním saldem migrace. Většinou se jedná o středně velké obce se 

základní veřejnou i soukromou infrastrukturou.  
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Tabulka č.10 Vývoj přirozeného přírůstku obcí Zábřežska 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Celkem za 

období 2009 

až 2016 

Bohuslavice 6 5 0 0 -4 5 -6 0 6 

Brníčko -7 -1 6 1 0 1 -7 3 -4 

Drozdov 0 -1 0 1 -2 -2 5 -3 -2 

Dubicko 10 8 -6 1 1 -2 3 4 19 

Horní Studénky -3 3 1 -1 -2 -1 3 -4 -4 

Hoštejn -2 -1 4 -1 1 -7 2 -1 -5 

Hrabová 3 4 3 -4 0 -1 1 2 8 

Hynčina -3 -2 0 -2 0 1 -1 -1 -8 

Chromeč -4 2 -7 4 5 -1 0 2 1 

Jedlí 1 -8 -4 -6 -8 -4 -4 -4 -37 

Jestřebí 0 -3 1 1 -1 3 -1 -2 -2 

Kamenná 0 -7 -1 -2 -2 2 -1 -1 -12 

Kolšov 1 1 0 -4 4 -4 -1 -7 -10 

Kosov -2 3 -1 0 -4 0 4 0 0 

Lesnice 1 6 1 -7 3 4 -1 -4 3 

Leština -2 7 2 -7 -9 5 9 -2 3 

Lukavice 2 -6 -3 3 -5 -1 7 3 0 

Nemile 5 3 2 -3 1 4 1 3 16 

Postřelmov 25 1 5 10 -4 1 2 -2 38 

Postřelmůvek 1 -1 -2 1 -1 -6 1 -1 -8 

Rájec -3 -3 -3 2 -7 -3 2 -2 -17 

Rohle -6 -1 4 -3 -5 4 6 4 3 

Rovensko 4 1 6 2 -2 4 3 5 23 

Sudkov -3 4 -5 -8 -2 1 0 7 -6 

Svébohov 0 -4 -4 -2 -1 9 -2 1 -3 

Štíty -7 4 -6 -2 5 30 -4 3 23 

Vyšehoří 3 3 1 -3 0 -3 1 2 4 

Zábřeh 28 17 -14 12 -20 2 33 6 64 

Zborov -1 1 -1 -1 1  -3 3 -1 

Zvole -2 6 3 3 0 5 1 -1 15 

Celkem MiZ 45 41 -18 -15 -58 46 53 13 107 

Zdroj: ČSÚ, UAP 2009 až 2016 

 

Červeně jsou označené obce s vysokým přirozeným úbytkem obyvatelstva za posledních sedm let. Je 

zajímavé, že obce s vysokým negativním saldem migrace mají pozitivní přirozený přírůstek, a naopak 

obce s pozitivním saldem migrace mají přirozený úbytek obyvatelstva. Celkové shrnutí faktorů vývoje 

počtu obyvatelstva zachycuje graf č. 2, ze kterého vyplívá, že vyjma roku 2010 vždy docházelo k úbytku 

obyvatel vystěhováním (migrací) a dále graf zachycuje průběžný pokles obyvatel díky vyššímu počtu 

úmrtí nad narozenými a naopak zlepšení této tendence v letech 2014, 2015 a mírně i v roce 2016. 
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Graf č.2 Vývoj celkového přirozeného přírůstku a salda migrace na Zábřežsku 

 
Zdroj: vlastní zpracování, data ČSÚ 

 

3.2 Věková struktura obyvatelstva  

V rámci statistiky sledujeme především poměr lidí starších 65ti let a lidí do 15ti let v regionu. Na území 

regionu aktuálně žije o něco více starších 60ti let než mladých lidí, i když byl tento poměr v minulých 

letech opačný. Od roku 2009 žije v regionu více lidí starších 65ti let a v současnosti se rozdíl dále 

zvětšuje. 

 

Graf č. 3 Vývoj počtu osob dle věkových skupin na Zábřežsku 

 
Zdroj: vlastní zpracování, data ČSÚ 

 

Celkově lze Zábřežsko (index stáří 121) označit za poměrně mladý region, bereme-li v úvahu stárnutí 

populace v České republice a Olomouckém kraji. Neočekávaně příznivý byl rok 2016, kdy po mnoha 

letech došlo k zastavení růstu indexu stáří. Nejnižší podíl mladých lidí do 15 let je v obci Postřelmůvek 

(10 % populace), Kamenná (12 %) a Horní Studénky (13 %) a naopak největší podíl mladých je v obci 

Vyšehoří (20 % populace), Zborov (19 %), Dubicko a Rovensko (oba 18 % populace). Nevíce vývoj 

indexu stáří ovlivňují dvě největší sídla (Zábřeh a Postřelmov), kde žije takřka polovina populace 

Zábřežska a díky nízkému počtu mladých lidí jejich index stáří dosahuje vysoké hodnoty 138 bodů, což 

je nad průměrem Olomouckého kraje (126) či České republiky (121)  (použitá data jsou za rok 2016). 
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Celkový pozitivní vývoj indexu stáří, na Zábřežsku v roce 2016, je způsoben dobrým stavem ve zbylých 

sídlech, kde index stáři dosahuje 114 bodů. 

 

Graf č. 4 Vývoj počtu osob dle věkových skupin na Zábřežsku  

 

Zdroj: vlastní zpracování, data ČSÚ 

 

   

3.3 Vzdělanostní struktura  

Vzdělání ovlivňuje schopnosti uplatnit se na trhu práce. Vyšší vzdělání přináší větší využití ekonomického 

potenciálu regionu. Nejvíce obyvatel regionu Zábřežsko stále patří do skupiny vyučených a se středním 

odborným vzděláním bez maturity. Tato kategorie převládá (cca 40 % populace) ve všech obcích 

regionu. Ve venkovských obcích jsou druhou nejpočetnější kategorií osoby se základním vzděláním, ale 

díky městu Zábřeh pouze s 19 % osob se základním vzděláním, je za celé Zábřežsko druhou 

nejpočetnější kategorií osoby s maturitou. Oproti předešlému sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) v roce 

2001 došlo k pozitivnímu vývoji - došlo k úbytku v kategorii osob se základním vzděláním (viz graf č. 5) 

a rasantnímu nárůstů v kategorii osob s maturitou, vyšším či vysokoškolským vzděláním.  

Pro rozvoj regionu jsou velmi podstatnou skupinou osob osoby s vyšším a vysokoškolským vzděláním, 

jejichž podíl je mezi jednotlivými obcemi Zábřežska velmi odlišný. Přirozeně je více osob s vyšším či 

vysokoškolským vzděláním ve městě Zábřeh (15 %) následují jej Nemile, Postřelmov, Postřelmůvek, 

Svébohov a Zvole s 13 % obyvateli s dosaženým vyšším či vysokoškolským vzděláním. Naopak nejnižší 

podíl „vysokoškoláků“ je v Drozdově a Kamenné, kde žije pouze 5 % těchto osob. 

Do skupiny vyučených a se středním odborným vzděláním bez maturity patří 40 % obyvatel regionu. 

Úplné střední vzdělání s maturitou má 26 % obyvatel regionu, což je o 5 % více než lidí se základním 

vzděláním, těch je 21 %. Počet osob s vyšším a vysokoškolským vzděláním je 12 %. 
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Graf č. 5 Vzdělanostní struktura obyvatelstva na Zábřežsku (rok 2001 a 2011)  

  
Zdroj: vlastní zpracování, data ČSÚ, SLDB 2001 a 2011 

  

4 Kvalita života - školství, zdravotnictví, sociální péče a služby  

Ve většině obcí regionu Zábřežsko je mateřská škola. Chybí ve třech nejmenších obcích – Hynčině, 

Vyšehoří, Zborově. Ve městě Zábřeh je pět mateřských škol zřízených městem a jedna v rámci Dětského 

domova Zábřeh. Úplnou devítiletou základní školu mají kromě třech škol v Zábřehu také Štíty, Sudkov, 

Rohle, Postřelmov a Dubicko. Základní školu s prvním stupněm (pět ročníků) mají v jednadvaceti obcích. 

Bez základní školy je 6 obcí - Drozdov,  Hynčina, Kosov, Vyšehoří, Postřelmůvek, Zborov. 

Každá obec s výjimkou Hynčiny a Kamenné má na svém území knihovnu, některé obce také ve svých 

místních částech. Ve většině obcí se nachází sakrální stavba – kostel, kaplička apod. a drtivá většina                    

z nich disponuje kulturním zařízením.   

 

4.1 Vzdělávání a školství  

Základní škola se nachází v jednadvaceti obcích regionu Zábřežsko, z toho ve městě Zábřeh jsou čtyři 

základní školy (3 devítileté a 1 pětiletá). Mateřská škola se nachází v 28 obcích, z toho v Zábřehu jich je 

pět.   

 

4.1.1 Předškolní vzdělávání 

Na Zábřežsku působí dlouhodobě a stabilně 33 mateřských škol, které jsou ve 31 případech zřízeny 

obcemi resp. městy. Výjimkou je jedna třída mateřské školy v rámci Dětského domova Zábřeh a jedna 

třída soukromé Mateřské školky Malíček (zřízená společností H&P Edc. s.r.o.), která není zařazena do 

rejstříku škol. Mateřské školy zřízené obcemi a městy na Zábřežsku v předešlých letech otevřely 60 tříd 

pro děti předškolního věku. Na území ORP Zábřeh není provozována žádná registrovaná dětská skupina 

(dle zákona č. 247/2014 Sb.) či lesní školka registrovaná v rejstříku škol. 
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Kapacita mateřských škol je dlouhodobě neměnná a dosahuje 1 546 dětí v MŠ zřízených obcemi, 20 dětí 

v Dětském domově Zábřeh (označovaná jako Mateřská škola Šmoulov). Celkově se jedná o kapacitu              

1 566 dětí. 

Vývoj počtu dětí v mateřských školách prodělal ve sledovaném období 2011 až 2016 nárůst a následný 

pokles, který dle demografického vývoje (porodnosti) bude pokračovat i v následujících letech. 

Obsazenost mateřských škol dosáhla svého maxima ve školním roce 2012/13, kdy docházelo do 

mateřských škol 1 378 dětí. Přestože se jednalo o maximum v naplněnosti, bylo na Zábřežsku 

v mateřských školách stále více jak 176 „volných míst“. Nutné je však říct, že se jedná údaj z rejstříkové 

kapacity, která nemusí odpovídat reálným podmínkám v MŠ (hygienickým a personálním) a jedná se 

často o volné kapacity v okrajových obcích Zábřežska.  

Volné kapacity nelze považovat za problém, pokud nízký počet dětí nevede k extrémně nízké naplněnosti 

a jednání o udělení výjimky dle §23 školského zákona a nezbytnosti dofinancování personálních nákladů 

školy (pedagogů) ze strany zřizovatele (obce). Ve vztahu k potřebám dětí se kolektivně socializovat a 

potřebám rodičů návratu na trh práce jsou spíše problémem mateřské školy s dlouhodobě plně 

obsazenou kapacitou. 

Graf č. 6 Vývoj počtu volných míst v MŠ v ORP Zábřeh 

 

Zdroj: vlastní zpracování, data MěÚ Zábřeh 
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Tabulka č. 11 Vývoj počtu děti v mateřských školách na Zábřežsku 

zkrácený název školy název obce 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 

ZŠ a MŠ Bohuslavice Bohuslavice 20 20 28 26 25 20 

ZŠ a MŠ Brníčko Brníčko 28 28 28 28 26 24 

MŠ Drozdov Drozdov 20 20 20 18 14 15 

ZŠ a MŠ Dubicko Dubicko 51 52 56 56 50 52 

ZŠ a MŠ Horní Stud. Horní Stud. 17 20 19 19 17 20 

ZŠ a MŠ Hoštejn Hoštejn 27 25 23 20 22 18 

ZŠ a MŠ Hrabová Hrabová 26 27 27 25 28 28 

ZŠ a MŠ Chromeč Chromeč - 28 - - - 28 

ZŠ a MŠ Jedlí Jedlí 21 20 19 19 13 19 

ZŠ a MŠ Jestřebí Jestřebí 16 20 20 20 20 14 

ZŠ a MŠ Kamenná Kamenná 14 15 15 15 17 14 

ZŠ a MŠ Kolšov Kolšov 36 36 33 32 29 23 

MŠ Kosov Kosov 14 16 15 18 15 14 

ZŠ a MŠ Lesnice Lesnice 21 24 21 21 20 22 

ZŠ a MŠ Leština Leština 54 53 49 47 48 42 

ZŠ a MŠ Lukavice  Lukavice  53 48 36 33 27 23 

ZŠ a MŠ Nemile Nemile 20 21 24 22 23 21 

MŠ Postřelmov Postřelmov 102 108 111 106 108 86 

MŠ Postřelmůvek Postřelmůvek 16 18 20 14 10 14 

ZŠ a MŠ Rájec Rájec 19 17 20 21 20 19 

ZŠ a MŠ Rohle Rohle 20 25 27 28 24 25 

ZŚ a MŠ Rovensko Rovensko 35 35 35 33 28 32 

ZŠ a MŠ Svébohov Svébohov 14 19 22 23 24 13 

ZŠ a MŠ Sudkov Sudkov  55    34 

ZŠ a MŠ Štíty Štíty 75 81 81 69 70 69 

MŠ POHÁDKA Záb. Zábřeh 170 170 170 170 162 147 

MŠ SEVERÁČEK Záb. Zábřeh 120 120 120 108 106 96 

MŠ Zábřeh, Strejcova Zábřeh 80 80 80 80 80 80 

MŠ Zábřeh, Zahradní Zábřeh 100 100 100 100 100 100 

ZŠaMŠ Zábřeh,R. Pavlů Zábřeh 31 49 48 50 46 49 

ZŠ a MŠ Zvole Zvole 28 28 28 30 32 32 

MŠ Dětský domov Záb. Zábřeh - - 15 15 16 12 

Zdroj: rejstřík škol, MAP ORP Zábřeh 

 

Ve vztahu k plným kapacitám MŠ je důležitý i demografický vývoj v jednotlivých obcích regionu, který 

se po letech nízké porodnosti, po globální hospodářské krizi se v letech 2014 a 2015, opět významně 

zlepšuje. V regionu se v roce 2014 narodilo 378 dětí, v roce 2015 se narodilo 400 dětí a v roce 2016 

opět 379 dětí, což je oproti předešlým letem významný nárůst.  Růst počtu narozených dětí v regionu 

není ve všech obcích lineární. Nejlépe zřetelný nárůst počtu narozených dětí je ve městě Zábřeh a 

okolních obcích (Hrabová, Jestřebí, Leština, Nemile, Rájec).  
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Tabulka č. 12 Vývoj počtu volných míst v MŠ dle registrované kapacity zařízení 

zkrácený název subjektu název obce kapacita 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 

ZŠ a MŠ Bohuslavice Bohuslavice 28 8 8 0 2 3 

ZŠ a MŠ Brníčko Brníčko 30 2 2 2 2 4 

MŠ Drozdov Drozdov 20 0 0 0 2 6 

ZŠ a MŠ Dubicko Dubicko 60 9 8 4 4 10 

ZŠ a MŠ Horní Studénky Horní Studénky 25 8 5 6 6 8 

ZŠ a MŠ Hoštejn Hoštejn 40 13 15 17 20 18 

ZŠ a MŠ Hrabová Hrabová 35 9 8 8 10 7 

ZS a MŠ Chromeč Chromeč 28 - 0 - - 0 

ZŠ a MŠ Jedlí Jedlí 43 22 23 24 24 30 

ZŠ a MŠ Jestřebí Jestřebí 20 4 0 0 0 0 

ZŠ a MŠ Kamenná Kamenná 30 16 15 15 15 13 

ZŠ a MŠ Kolšov Kolšov 36 0 0 3 4 7 

MŠ Kosov Kosov 20 6 4 5 2 5 

ZŠ a MŠ Lesnice Lesnice 25 4 1 4 4 5 

ZŠ a MŠ Leština Leština 55 1 2 6 8 7 

ZŠ a MŠ Lukavice  Lukavice  56 3 8 20 23 29 

ZŠ a MŠ Nemile Nemile 26 6 5 2 4 3 

MŠ Postřelmov Postřelmov 120 18 12 9 14 12 

MŠ Postřelmůvek Postřelmůvek 25 9 7 5 11 15 

ZŠ a MŠ Rájec Rájec 36 17 19 16 15 16 

ZŠ a MŠ Rohle Rohle 35 15 10 8 7 11 

ZŚ a MŠ Rovensko Rovensko 35 0 0 0 2 7 

ZŠ a MŠ Svébohov Svébohov 30 16 11 8 7 6 

ZŠ a MŠ Sudkov Sudkov 55 - 0 - - 21 

ZŠ a MŠ Štíty Štíty 81 6 0 0 12 11 

MŠ POHÁDKA Zábřeh Zábřeh 170 0 0 0 0 8 

MŠ SEVERÁČEK Záb. Zábřeh 112 0 0 0 4 6 

MŠ Zábřeh, Strejcova Zábřeh 80 0 0 0 0 0 

MŠ Zábřeh, Zahradní Zábřeh 100 0 0 0 0 0 

ZŠ a MŠ Zábřeh, R. Pavlů Zábřeh 50 19 1 2 0 4 

Dětský domov Zábřeh Zábřeh 20 - - 5 5 4 

ZŠ a MŠ Zvole Zvole 40 12 12 12 10 8 

Celkem 1 483 223 176 176 212 280 

Zdroj: MAP ORP Zábřeh, vlastní zpracování 

 

4.1.2 Základní vzdělávání 

Na území ORP Zábřeh působí dvacet šest základních škol, které jsou zřízeny obcemi a městy ze 

Zábřežska., jedinou výjimkou je základní škola při Dětském domově Zábřeh, ta je zřízená Olomouckým 

krajem. 
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Tabulka č. 13 Charakteristiky základních škol na Zábřežsku 

zkrácený název školy název obce 
počet 

tříd1 

počet 

žáků1 

růst 

počtu 

žáků2 

typ školy 
výjimka 

14/15 

výjimka 

15/16 

ZŠ a MŠ Bohuslavice Bohuslavice 2 24 8 neúplná ANO  

ZŠ a MŠ Brníčko Brníčko 2 32 6 neúplná   

ZŠ a MŠ Dubicko Dubicko 9 149 0 úplná ANO ANO 

ZŠ a MŠ Horní Stud. Horní Stud. 2 23 3 neúplná ANO ANO 

ZŠ a MŠ Hoštejn Hoštejn 2 35 4 neúplná   

ZŠ a MŠ Hrabová Hrabová 2 37 11 neúplná   

ZŠ a MŠ Chromeč Chromeč 1 9 -19 neúplná ANO ANO 

ZŠ a MŠ Jedlí Jedlí 2 30 12 neúplná ANO  

ZŠ a MŠ Jestřebí Jestřebí 2 20 4 neúplná ANO ANO 

ZŠ a MŠ Kamenná Kamenná 2 15 1 neúplná ANO ANO 

ZŠ a MŠ Kolšov Kolšov 2 25 6 neúplná ANO  

ZŠ a MŠ Lesnice Lesnice 2 38 14 neúplná   

ZŠ a MŠ Leština Leština 5 69 17 neúplná ANO ANO 

ZŠ a MŠ Lukavice  Lukavice  2 32 11 neúplná ANO  

ZŠ a MŠ Nemile Nemile 2 28 1 neúplná   

ZŠ Postřelmov Postřelmov 10 238 19 úplná   

ZŠ a MŠ Rájec Rájec 2 21 1 neúplná ANO ANO 

ZŠ a MŠ Rohle Rohle 5 45 -5 neúplná ANO ANO 

ZŠ a MŠ Rovensko Rovensko 2 43 17 neúplná   

ZŠ a MŠ Svébohov Svébohov 1 10 -2 neúplná ANO  

ZŠ a MŠ Sudkov Sudkov 9 148 -1 úplná   

ZŠ a MŠ Štíty Štíty 12 235 0 úplná   

ZŠ Zábřeh, B. Němcové Zábřeh 24 578 130 úplná   

ZŠ a MŠ Záb., R. Pavlů Zábřeh 2 30 3 neúplná   

ZŠ Záb., Severovýchod Zábřeh 15 333 -40 úplná   

ZŠ Zábřeh, Školská Zábřeh 21 566 14 úplná   

Gymnázium Zábřeh 4 115 -7 --   

ZŠ při Dětském domově Zábřeh 9 71 -1 úplná   

ZŠ a MŠ Zvole Zvole 3 35 3 neúplná ANO ANO 

1- údaje za školní rok 2015/16 

2 – srovnání školního roku 2015/16 a 2011/12 

 

Tyto školy ve školním roce 2015/2016 otevřely 144 tříd, což je nejvíce za posledních pět školních roků. 

Počet otevřených tříd v základních školách se každým rokem zvyšuje. Růst počtu tříd souvisí s růstem 

počtu žáků, který se také každý rok v posledních pěti letech zvyšuje. Ve školním roce 2015/16 dosahoval 

počet žáků 2 692, což je stále hluboko pod registrovanou kapacitou ZŠ, která dosahuje výše 4 782 žáků. 

Během sledovaného období muselo mít více jak deset škol pro svůj provoz tzv. výjimku (tzn. souhlas 

zřizovatele o dofinancování nákladů školy z důvodu nízkého počtu žáků ve třídě), ale ve školním roce 

2015/16 klesl tento počet až na počet osm škol (viz tabulka níže). 
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Většina základních škol na území Zábřežska jsou neúplné málotřídní školy. Pouze sedm škol je úplných, 

jedná se o školy v Dubicku, Postřelmově, Sudkově, Štítech a Zábřeze. Málotřídních škol je v regionu 

Zábřežska celkově 18 a většinou nemají problém s úbytkem žáků, ale přesto řada z nich stále musí žádat 

o udělení výjimky dle § 23 školského zákona. 

 

4.1.3 Střední vzdělávání 

V regionu se nachází čtyři střední školy1 a všechny jsou v městě Zábřeh. Nalezneme zde také tři speciální 

školy a Základní uměleckou školu. Vysoké školství je také zastoupeno pouze v Zábřehu a to Vyšší 

odbornou školou automobilní, kde je možnost získání titulu DiS., a to v oboru Diagnostika silničních 

vozidel. Jazyková škola v regionu chybí.  

 

4.2 Sociální služby a zdravotnictví na Zábřežsku  

Sociální péče je v regionu poskytována řadou subjektů řízených krajem, městem, obcemi, Charitou 

Zábřeh. Pro čtyři základní kategorie cílových skupin (senioři, zdravotně postižení, rodiny a osoby v krizi) 

je na území Zábřežska poskytováno 39 sociálních služeb, které jsou vzájemně provázané v osobě 

poskytovatele či svým zaměřením na více cílových skupin (viz níže či Katalog poskytovatelů sociálních 

služeb Zábřežska). 

 

Služby pro seniory (název služby a zřizovatel/poskytovatel): 

Charitní pečovatelská služba Zábřeh – Charita Zábřeh  

Domovinka - denní stacionář pro seniory – Charita Zábřeh 

Pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení - Interna Zábřeh s.r.o. 

Domov pro seniory Štíty, p.o. – příspěvková organizace Olomouckého kraje  

Domov se zvláštním režimem Jedlí, p.o. – příspěvková organizace Olomouckého kraje 

Charitní ošetřovatelská služba Zábřeh – Charita Zábřeh 

Fyzioterapie, léčebná rehabilitace – Charita Zábřeh 

Domácí hospicová péče – Charita Zábřeh  

Penzion Hněvkov – město Zábřeh 

Domy zvláštního určení – město Zábřeh 

Klub důchodců města Zábřeh – město Zábřeh 

Penzion pro seniory „U lípy“ Postřelmov – obec Postřelmov 

 

Služby pro lidi s postižením (název služby a zřizovatel/poskytovatel): 

Středisko odlehčovacích služeb – Charita Zábřeh 

Středisko osobní asistence – Charita Zábřeh 

                                                           
1 Gymnázium Zábřeh; Střední škola sociální péče a služeb; VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh; Střední škola 

Zábřeh, Sušilova 1912/40 
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Individuální přepravní služba – Charita Zábřeh 

Půjčovna kompenzačních, rehabilitačních pomůcek – Charita Zábřeh 

Oáza - centrum denních služeb – Charita Zábřeh 

Sociální rehabilitac e– Charita Zábřeh 

Chráněná pracoviště - veřejné toalety – Charita Zábřeh 

Poradna a půjčovna pomůcek pro zrakově postižené – SONS ČR, spolek 

Ranná péče pro Moravu a Slezsko Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s.  

Půjčovna kompenzačních, rehabilitačních pomůcek Interna Zábřeh s.r.o.  

Přeprava osob se zdravotním postižením - Interna Zábřeh s.r.o.  

Svaz tělesně postižených – zapsaný spolek Svaz tělesně postižených 

Centrum soc. poradenství sluchově postiženým občanům - Svaz neslyšících a nedoslýchavých 

Hipoterapie - AREÁL PIVOŇKA, o.p.s. 

 

Služby pro děti, mládež a rodinu (název služby a zřizovatel/poskytovatel): 

Domov pro matky s dětmi – město Zábřeh 

SOS Kompas Zábřeh - SOS dětské vesničky, z.s. 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Společnost Podané ruce, o.p.s. 

Hnízdo - mateřské a rodinné centrum Zábřeh – spolek Hnízdo 

Dobrovolnické centrum Zábřeh – Charita Zábřeh 

 

        Služby pro osoby v krizi (název služby a zřizovatel/poskytovatel): 

Azylový dům pro muže a ženy - město Zábřeh 

Občanská poradna Zábřeh – Charita Zábřeh 

Terénní programy na Šumpersku - Společnost Podané ruce o.p.s 

Terapeucké centrum v Olomouckém kraji - Společnost Podané ruce o.p.s 

Poradna pro rodinu Šumperk - Středisko sociální prevence Olomouc 

Intervenční centrum Šumperk - Středisko sociální prevence Olomouc 

Prevence sociálně patologických jevů - ABATOP z.s. 

Naděje - středisko krizové a sociální pomoci – Charita Zábřeh 

Krizový a sociální byt – město Zábřeh 
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4.3 Zdravotnictví 

V jedenácti obcích regionu je ordinace praktického lékaře. Celkem jich je 212, což je výrazně méně než 

v době tvorby Strategie mikroregionu Zábřežsko pro roky 2007-13, kdy dle údajů strategie bylo na 

Zábřežsku 33 ordinací. Nejvíce ordinací přirozeně je a bylo v městě Zábřehu, kde v roce 2015 bylo 10 

ordinací praktického lékaře. Ordinace jsou v devíti obcích Zábřežska, což je o dvě méně než v roce 2006. 

Ordinace byla zrušena v obci Chromeč a Lukavice. Relativně dobré pokrytí ordinacemi „praktiků“ 

nekoresponduje s dostupností lékáren, které jsou pouze ve Štítech, Postřelmově, Rohli a samozřejmě 

Zábřehu, kde je 8 lékáren. 

 Tabulka č. 14 Vývoj počtu ordinací praktického lékaře na Zábřežsku 

obec 
Počet ordinací v roce 

2006 
Počet ordinací v roce 

2015 

Dubicko 2 1 

Hrabová 1 1 

Chromeč 1   

Jedlí 1 1 

Kamenná 1 1 

Leština* 1 1 

Lukavice 1   

Postřelmov 4 4 

Rohle 2 1 

Štíty 2 1 

Zábřeh 16 10 

Zvole 2 1 

Zdroj: ČSŮ  

* předpoklad ukončení činnosti ordinace na konci roku 2017 

 

Stomatologickou péči najdeme v osmi obcích. Kromě dvanácti zubařů v Zábřehu a třech v Postřelmově 

dále ve Zvoli, Štítech, Kamenné a Dubicku. Specializovaná lékařská péče je kumulována v centru regionu 

v Zábřehu, kde je i nemocnice, další odborné lékařské služby jsou poskytovány ve městě Šumperk                 

(13 km od Zábřehu). Gynekologa najdeme pouze ve městě Zábřeh, kde jsou tři ordinace. 

   

5 Ekonomické ukazatele a trh práce  

Ekonomické ukazatele hodnotí region z hlediska ekonomické aktivity jeho obyvatel, podílu ekonomicky 

aktivních na celkovém počtu obyvatelstva a podílu ekonomicky neaktivních na celkovém počtu 

obyvatelstva. Dále jsou zaměřeny na zkoumání regionálního trhu z hlediska pracovních odvětví, kde je 

v posledních deseti letech viditelný postupný přesun lidských činností z tzv. sekundárních odvětví do 

odvětví terciárních, zahrnující poskytování služeb. Tradičně silné postavení mezi pracovními odvětvími 

má průmysl a stavební sektor.   

                                                           
2 Dle dat ČSÚ z ÚZIS za rok 2015.  
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Zajímavým ukazatelem z regionálního hlediska je také sledování výjezdů, případně příjezdu do regionu 

za prací či vzděláním. Tento ukazatel hodnotí schopnost regionu nabídnout dostatek pracovních 

příležitostí pro své obyvatele a případně pro obyvatele okolních regionů a hodnotí také vybavenost 

regionu z hlediska nabídky vzdělávacích zařízení s akcentem především na nabídku vyššího vzdělávání 

– střední, vyšší a vysoké školy.   

V rámci této kapitoly je také sledován počet podnikatelských subjektů, což má výrazný vliv na rozvoj 

regionální ekonomiky.  

Mezi významné sledované ekonomické ukazatele patří také míra nezaměstnanosti a její srovnání s 

okolními regiony a výše průměrné mzdy v regionu.  

  

5.1 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo  

Celkový počet ekonomicky aktivních obyvatel mikroregionu Zábřežsko byl podle sčítání lidu v roce 2011- 

16 651 obyvatel, což je o 1 128 ekonomicky aktivních méně než v roce 2001. Počet ekonomicky 

aktivních je mnohem menší než počet obyvatel ekonomicky neaktivních (důchodci, studenti a jiní), 

kterých bylo na území mikroregionu 17 364, tedy 51 %. 

  

Tabulka č. 15   Obyvatelstvo v obcích podle ekonomické aktivity  

Obce 

Ekonomicky aktivní 
Ekonomicky neaktivní 

2001 2011 
v tom: 

zaměstnaní nezaměstnaní 2001 2011 

Bohuslavice  227  227 203 24 243  256 

Brníčko  282  276 236 40 330  325 

Drozdov  174  147 129 18 164  168 

Dubicko  542  502 463 39 524  502 

Horní 

Studénky  
185  161 153 8 158  175 

Hoštejn  206  200 166 34 243  215 

Hrabová  263  267 241 26 294  293 

Hynčina  84  68 54 14 125  92 

Chromeč  291  255 231 24 293  291 

Jedlí  349  321 289 32 361  367 

Jestřebí  255  262 218 44 294  296 

Kamenná  292  241 202 39 282  267 

Kolšov  385  340 295 45 357  373 

Kosov  132  175 148 27 150  168 

Lesnice  300  283 256 27 283  335 

Leština  605  583 527 56 649  658 

Lukavice  485  445 398 47 442  377 

Nemile  272  317 274 43 305  295 

Postřelmov  1 615  1 499 1 326 173 1 615  1 551 

Postřelmůvek  164  164 148 16 177  144 

Rájec  206  209 193 16 264  254 
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Rohle  291  283 230 53 363  318 

Rovensko  353  365 320 45 379  395 

Sudkov  603  517 437 80 594  609 

Svébohov  213  192 167 25 226  226 

Štíty  1 000  944 872 72 1 021  975 

Vyšehoří  98  108 96 12 99  106 

Zábřeh  7 422  6 815 5 964 851 7 079  6 834 

Zborov  113  105 92 13 98  112 

Zvole  372  380 350 30 407  387 

Celkem MiZ  17 779  16 651 14 678 1 973  17 819  17 364 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001 a 2011 

 

5.2 Trh práce podle odvětví  

Z hlediska pracovního odvětví převažuje v regionu Zábřežsko jednoznačně práce v průmyslu – celkem 

38%. Další v pořadí je veřejný sektor zahrnující veřejnou správu, vzdělávání, sociální péči                                     

a zdravotnictví, kde pracuje 16 % ekonomicky aktivních. Mezi ostatními odvětvími již žádné nevyniká                              

a pohybují se pod 10 % body. Podíl nezaměstnaných činil v době sčítání lidu v roce 2011 necelých                     

12,0 % ekonomicky aktivních obyvatel, což se významně promítlo do výše podílu všech ekonomických 

sektorů. 

Pro srovnání údaje ve městě Zábřeh: průmysl – 35 %; veřejný sektor – 18 %; obchod – 10 %; 

stavebnictví – 7 %; doprava – 7 %; zemědělství, lesnictví a rybolov – 2 %, což je stejná struktura, jako 

v roce 2001.   

Z tohoto srovnání vyplývá, že v průmyslu, stavebnictví a zemědělství pracuje méně lidí ve městě Zábřeh 

než v celém regionu a naopak více ve školství, zdravotnictví a sociální sféře, což je dáno postavením 

města Zábřeh jako centra regionu, v němž je sídlo mnoha institucí poskytující služby a vzdělávacích 

zařízení.  

Základní rysy a parametry odvětvové struktury ekonomické činnosti obyvatelstva jsou neměnné a mezi 

lety 2001 a 2011 nedošlo k významným změnám. U všech sektorů došlo k poklesu počtu ekonomicky 

aktivních obyvatele (EAO). Počtem je největší pokles v sektoru průmyslu, kde ubylo 1 541 osob (viz graf 

č. 7). Při relativním srovnání, tak došlo k největšímu poklesu ekonomicky aktivních v zemědělství (pokles 

o 47 %) a stavitelství (pokles o 29 %). Naopak ve veřejném sektoru jsou nejmenší rozdíly a došlo zde 

k nejmenšímu úbytku v absolutním i relativním vyjádření. 
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Graf č. 7   Srovnání počtu EAO v regionu Zábřežsko podle ekonomické činnosti  

 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001 a 2011, vlastní zpracování 

 

Graf č. 8 Úbytek pracujících dle ekonomické činnosti 2001/2011 

 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001 a 2011, vlastní zpracování 

 

    

5.2.1 Srovnání pracovních odvětví na Zábřežsku, v okrese, kraji a ČR  

V regionu Zábřežsko pracuje v zemědělství, stavebnictví a dopravě ve srovnání s republikovou, krajskou 

a okresní úrovní relativně stejný počet obyvatel. Nejvýraznější odlišnost v celorepublikovém i krajském 

srovnání se nachází v odvětví průmyslu, kde je hodnota podílu pracujících na Zábřesku v tomto odvětví 

o více než 13 % vyšší. Naopak ve veřejné správě a službách pracuje na Zábřežsku oproti vyšším celkům 

nejmenší podíl osob (tj. 16 %). 
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Graf č. 9 Srovnání odvětvové struktury ekonomické činnosti obyvatelstva 

 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011, vlastní zpracování 

 

 

 

5.3 Dojížďka do zaměstnání a škol  

Do práce dojíždí celkem 57 % procent obyvatel regionu Zábřežsko bez rozlišení, zda dojíždí denně či ve 

vícedenních intervalech, z čehož vyplývá, že většina obyvatel vyjíždí za zaměstnáním mimo obec, v níž 

bydlí, což je charakteristické především pro venkovské regiony, kterým Zábřežsko bezesporu je. Celkově 

dle Sčítání lidu, domů, bytů 2011 dojíždělo za prací mimo svou obce 5 917 obyvatel. Z celkových 8 349 

vyjížděních pracujících obyvatel je 56 procent lidí vyjíždějících za prací do jiné obce v rámci okresu. 

Mírně přes 2 procenta obyvatel regionu vyjíždí za zaměstnáním v rámci kraje a přibližně 5 % obyvatel 

dojíždí za prací mimo kraj. Vyjížďka studentů do školy je samostatnou kapitolou z celkových 5 675 žáků, 

studentů a učňů jich 65 % vyjíždí. 

Přirozené je, že se podíl vyjížďky za prací či studiem týká především venkovských obcí, kde není dostatek 

pracovních míst a škol. Podíl vyjíždějících obyvatel za prací či studiem je srovnatelný se statistikami za 

celou Českou republiku či Olomoucký kraj.  

 

5.4 Podnikání  

Celkový počet aktivních podnikatelských subjektů v roce 2016 v regionu Zábřežsko dosahuje 3 121 

subjektů. Nejvíce podnikatelských činností je registrováno v oblasti stavebnictví (NACE-F, 470 subjektů), 

obchodu (NACE-G, 460 subjektů) a zpracovatelském průmyslu (NACE-C, 412 subjektů).  
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Graf č. 10 Počet ekonomických subjektů na Zábřežsku 

 
Zdroj: ČSÚ, UAP 2016, vlastní zpracování 

 

Významné firmy regionu z hlediska zaměstnanosti  

Mezi největší zaměstnavatele ve městě Zábřeh patří firma Slovácké strojírny, a.s.. Předmětem její 

činnosti je strojírenská výroba. Dalším velkým zaměstnavatelem v regionu je firma KLEIN automotive 

s.r.o se sídlem ve Štítech zaměstnávající přes 500 zaměstnanců (dle RES), jejímž hlavním výrobním 

programem je výroba autodílů v kovooboru. Dalšími významnými zaměstnavateli v regionu jsou PAS, 

a.s., Sulko, s.r.o., Ekozis, s.r.o. či HDO, spol. s r.o.; NordSüd Czech s.r.o. a Balsac papermill s.r.o. 

   

5.5 Nezaměstnanost  

Míra nezaměstnanosti byla na Zábřežsku vždy nad republikovým průměrem o několik procentních bodů, 

ale v souvislosti s hospodářským oživením ČR po roce 2013 se Zábřežsko v roce 2014 a 2015 dostává 

na úroveň celorepublikového průměru. Od roku 2016 a 2017 je stav nezaměstnanosti na Zábřežsku 

dokonce lepší než je průměr v Olomouckém kraji a ČR. Region Zábřežsko se s nezaměstnaností pod                 

4 % v roce 2017 dostal na úroveň přirozené nezaměstnanosti, tedy stavu kdy nezaměstnanost není 

sociálním problémem. 

 

Graf č. 11 Vývoj nezaměstnanosti v ČR, Olomouckém kraji a na Zábřežsku 

 
Zdroj: MPSV, vlastní zpracování 
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Díky dobrému stavu Českého hospodářství v roce 2017, je stav nezaměstnanosti v obcích Zábřežska 

těžké hodnotit, protože v žádné z obcí není nezaměstnanost vyšší než 6 %. Spíše je možné hodnotit 

extrémní situace, kdy ve více jak v 10 obcích je nezaměstnanost pod 3 % a například v obci Jedlí je celý 

rok nezaměstnanost na úrovni 0,5 až 0,9 %. V letech 2015 a 2016 byla nezaměstnanost na „normální“ 

úrovni, kdy v řadě periferních obcích byla nezaměstnanost nad regionálním a státním průměrem, a byla 

tak sociálním problémem. Jednalo se o obce jako Drozdov, Hoštejn, Hynčina, Jestřebí, Kosov, kde 

v letech 2015 a 2016 byla nezaměstnanost cca 10 %. Ve stejných letech v obcích jako Bohuslavice, 

Kolšov, Leština, Jedlí, Postřelmůvek, Zvole byla nezaměstnanost na úrovni 3 %. Zajímavé je, že v obcích 

Jedlí a Horní Studénky, kde byla nezaměstnanost dlouhodobě vysoká, došlo k zásadnímu obratu a 

v letech 2016 a 2017 byla nezaměstnanost v těchto dvou obcích minimální. 

 

Tabulka č. 16 Podíl nezaměstnaných v letech 2101–2017  

obec  2011  2013 2014 2015 2016 9/2017  

Bohuslavice 9,7 % 9,9 % 8,5 % 4,4 % 2,7 % 2,5 % 

Brníčko 11,3 % 13,7 % 11,1 % 7,7 % 6,7 % 3,1 % 

Drozdov 7,9 % 10,6 % 10,4 % 8,3 % 5,8 % 4,1 % 

Dubicko 7,1 % 7,0 % 6,8 % 5,0 % 3,8 % 2,8 % 

Horní Studénky 6,0 % 7,1 % 5,8 % 6,3 % 2,7 % 3,2 % 

Hoštejn 11,0 % 11,0 % 13,7 % 10,7 % 8,0 % 3,8 % 

Hrabová 8,3 % 9,6 % 6,8 % 7,5 % 5,8 % 4,1 % 

Hynčina 10,3 % 15,2 % 15,1 % 10,4 % 9,2 % 3,9 % 

Chromeč 6,1 % 7,4 % 6,5 % 5,1 % 3,5 % 4,7 % 

Jedlí 5,6 % 5,0 % 7,0 % 4,3 % 2,3 % 0,9 % 

Jestřebí 9,9 % 14,2 % 11,8 % 7,2 % 8,5 % 5,1 % 

Kamenná 11,7 % 12,8 % 10,0 % 6,8 % 5,0 % 5,1 % 

Kolšov 8,8 % 6,5 % 3,7 % 3,0 % 4,1 % 4,0 % 

Kosov 12,0 % 14,9 % 7,7 % 9,1 % 7,5 % 4,9 % 

Lesnice 8,6 % 6,1 % 7,3 % 5,1 % 6,3 % 2,3 % 

Leština 6,9 % 9,2 % 6,7 % 3,5 % 3,9 % 3,3 % 

Lukavice 6,8 % 9,3 % 6,4 % 5,5 % 3,9 % 3,0 % 

Nemile 6,8 % 8,8 % 7,9 % 5,9 % 5,7 % 3,8 % 

Postřelmov 8,6 % 11,4 % 9,3 % 6,6 % 5,0 % 2,9 % 

Postřelmůvek 6,1 % 4,4 % 3,1 % 3,1 % 2,7 % 3,4 % 

Rájec 6,5 % 7,0 % 5,8 % 5,6 % 4,4 % 2,5 % 

Rohle 11,8 % 12,1 % 9,7 % 6,9 % 6,6 % 3,1 % 

Rovensko 9,2 % 10,3 % 8,5 % 5,8 % 7,1 % 3,6 % 

Sudkov 10,5 % 12,4 % 10 ,5 % 7,4 % 5,5 % 3,9 % 

Svébohov 7,9 % 9,1 % 4,3 % 4,4 % 3,6 % 2,5 % 

Štíty 7,5 % 6,6 % 5,1 % 4,1 % 3,6 % 2,3 % 



Strategie rozvoje mikroregionu Zábřežsko 

 
   

41 

Vyšehoří 7,0 % 9,2 % 6,7 % 4,0 % 5,3 % 2,0 % 

Zábřeh 9,1 % 10,7 % 9,1 % 7,0 % 6,0 % 4,0 % 

Zborov 6,7 % 5,5 % 2,5 % 4,0 % 6,2 % 2,8 % 

Zvole 9,0 % 6,5 % 4,1 % 3,7 % 3,1 % 2,4 % 

CELKEM  8,6 % 9,8 % 8,2 % 6,2 % 5,3 % 3,5 % 

Uvedené údaje jsou vždy k 31. 12 daného roku vyjma roku 2017. 

Zdroj: MPSV, vlastní zpracování 

  

Přes dlouhodobý pokles nezaměstnanosti v ČR i na Zábřežsku, je neměnným faktem nárůst 

nezaměstnanosti v době zimního období, kdy dochází k útlumu sezonních prací v zemědělství                              

a stavitelství. Tento fakt znázorňuje graf č. 12. 

 

 

Graf č. 12 Vývoj nezaměstnanosti v okrese Šumperk a na Zábřežsku 

 

Zdroj: MPSV, vlastní zpracování 
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6 Životní prostředí  
  

Relativně vysoká kvalita životního prostředí na území mikroregionu Zábřežsko vyplývá z nadprůměrného 

zastoupení zeleně a lesních porostů.   

  

6.1 Ochrana ovzduší  

Znečišťování ovzduší je v mikroregionu způsobeno místními zdroji, mobilními zdroji a dálkovými přenosy 

imisí i ze zdrojů mimo region. K překračování stanovených imisních limitů dochází ojediněle. Výhledově 

lze předpokládat jen pozvolné snižování znečišťování ovzduší.   

Znečišťování ovzduší lokálními zdroji je možné snižovat postupným omezováním nekvalitních fosilních 

paliv, přechodem na spalování plynu, dřevní hmoty a zaváděním el. vytápění a využívání alternativních 

zdrojů a kvalitních moderních technologií spalování. Mobilní zdroje znečištění lze omezit regulací 

dopravy. K dalšímu zlepšení je možno přispět přechodem na ekologické vytápění domácností                               

a moderinizací domácích topenišť pomoci „kotlíkových dotací“.  

  

6.2 Odpady  

Na území Zábřežska nepůsobí extrémně velcí znečišťovatelé ovzduší ani producenti nebezpečných 

odpadů. Odpadové hospodářství tvoří součást technické obsluhy území. Komunální odpad vznikající                    

na území obce, jeho třídění, ukládání a likvidaci mají v kompetenci jednotlivé obce. V roce 2015 byla                

vytvořena Analýza odpadového hospodářství na území Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko, ze které 

vyplynulo, že odpadové hospodářství obcí je na dobré úrovni a jeho výsledky se zlepšují. Pozitivní je 

především úbytek směsného komunálního odpadu, který je ukládán na skládky, což je ekologická                         

i finanční zátěž. Zároveň dochází k mírnému nárůstu tříděných odpadů (papír, sklo, plasty). V souvislosti 

s povinností obcí zajistit zázemí pro separaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu (dále BRKO) 

v každé obci v ČR, došlo k rasantnímu nárůstu množství tun BRKO.  

 

Graf č. 13 Vývoj struktury produkce komunálních odpadů na Zábřežsku 

 
Zdroj: MěÚ Zábřeh, vlastní zpracování 
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V rámci Analýzy odpadového hospodářství na území Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko byly zjištěny 

zásadní rozdíly v rozsahu separace odpadů a množství produkovaného odpadu ve městě Zábřeh                          

a ostatních obcí Zábřežska. Proto všechny statistiky produkce jednotlivých odpadů byly vždy vztaženy 

k mikroregionu, městu Zábřeh a venkovským obcím. O to zajímavější je, že v rámci tohoto dokumentu 

jsme provedli aktualizaci dat i o roky 2015, 2016 a 2017, kdy u většiny druhů komunálních odpadů 

dochází ke srovnání měrné produkce na venkově a ve městě Zábřehu. 

Měrná produkce směsného komunálního odpadu ještě v roce 2010 dosahovala ve městě Zábřehu 273 

kg na občana, přičemž v ostatních obcích Zábřežska dosahovala 227 kg na občana. Díky modernizaci                   

a rozšíření sběrnému systému tříděného odpadu a postupnému vzdělávání veřejnosti ve smysluplnosti 

třídění odpadů dochází na celém Zábřežsku mezi lety 2012 až 2015 k postupnému poklesu měrné              

i absolutní produkce směsného komunálního odpadu.  

 

 

Graf č. 14 Vývoj měrné produkce směsného komunálního odpad na Zábřežsku 

 

 
Zdroj: MěÚ Zábřeh, vlastní zpracování 

 

Graf č. 15 Vývoj měrné produkce biologicky rozložitelného komunálního odpad                   

na Zábřežsku 

 
Zdroj: MěÚ Zábřeh, vlastní zpracování 
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Separace papíru tedy papírových obalů, lepenky, tiskovin a jiných papírových odpadů je přirozeně velmi 

odlišná ve městě a na venkově, kde je díky místním topeništím tento odpad přirozeně užíván k zátopu.  

 

Graf č. 16 Vývoj měrné produkce papíru na Zábřežsku 

 
Zdroj: MěÚ Zábřeh, vlastní zpracování 

 

Díky modernizaci sběrné sítě dochází k postupnému růstu měrné produkce plastů a její úroveň je 

v posledních dvou letech ve městě Zábřeh a ostatních obcích Zábřežska obdobná. 

 

Graf č. 17 Vývoj měrné produkce plastů na Zábřežsku 

 
Zdroj: MěÚ Zábřeh, vlastní zpracování 

 

Vývoj měrné produkce skla je přes mírné výkyvy stále stejný. 
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Graf č. 18 Vývoj měrné produkce skla na Zábřežsku 

 
Zdroj: MěÚ Zábřeh, vlastní zpracování 

 

Systém odděleného sběru odpadů na Zábřežsku nevykazuje významnější nedostatky a je postupně 

modernizován. V mikroregionu není umístěna žádná skládka. Odpady jsou vyváženy na dvě skládky –   

v Medlově (okr. Olomouc) a Rapotíně (okr. Šumperk). Pro obce Zábřžeska je velkou výzvou příprava 

řešení situace po ukončení skládkování neupraveného směsného komunálního odpadu na skládky. 

  

Ostatní průmyslový odpad je zneškodňován skladováním, recyklací a biologickými metodami.  

 

     

6.3 Vymezení území chráněných krajinných oblastí  

Přírodní park Březná patří mezi významné atraktivity Zábřežska, nachází se v povodí říčky Březná                   

a je charakteristický výskytem chráněných rostlinných a živočišných druhů. Tato lokalita je významná 

geologicky, geomorfologicky i paleontologicky.  

Přírodní park Březná   

Přírodní park Březná se rozkládá a jeho hranice jsou vymezeny na následujících katastrálních územích 

nebo jejich částech: Hoštejn, Hynčina, Lupěné, Hněvkov, Václavov, Pivonín, Svébohov, Nemile, Zábřeh, 

Rovensko, Postřelmůvek, Vyšehoří, Klášterec, Olšany, Zborov, Bušín, Jakubovice, Písařov, Bukovice, 

Březná, Březenský Dvůr, Štíty, Crhov, Jedlí, Horní Studénky, Drozdov a Kosov.  
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Mapa č. 6  - Území Přírodního 

   
Zdroj: Machovský s.r.o. 

 

6.4 Pozemky – krajina v regionu  

Největší část území regionu Zábřežsko zaujímá zemědělská půda (přes 54 procent) – nejvíce je                     

na katastrech měst Zábřeha (1 759 hektarů) a Štítů (1 662 ha). Velkou část také zaujímá lesní (přes 35 

procent) a orná půda (téměř 33 procent).  

Nejvíce lesů je v Hynčině (1 834 hektarů), kde to znamená téměř 60 procent celého katastru obce. Přes 

1 000 hektarů lesní půdy mají také Zábřeh (1 142 hektarů) a Štíty (1 042 hektarů). Nejvíce orné půdy 

mají opět města Zábřeh (1 131 hektarů) a Štíty (983 hektarů, tj. o 86 ha méně než v roce 2007). Z obcí 

bez statutu města má nejvíc hektarů orné půdy Postřelmov (692).  
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7 Doprava  

Územím regionu prochází některé významné silniční a železniční trasy, které mají i celostátní význam. 

Slabou stránkou v oblasti je malá hustota silniční sítě všech kategorií a její špatný technický stav, 

nenapojenost území na velké dopravní tahy a dopravní obslužnost. Větší význam má silniční doprava, 

která má výrazný podíl na přepravě osob i zboží.   

  

7.1 Silniční komunikace  

Nejvýznamnější silniční tahy procházející územím regionu:  

  

I/11      Opava – Šumperk – Bludov – Jablonné nad Orlicí – Hradec Králové  

Intenzita dopravy dle ŘSD dle sčítání dopravy v roce 2016: 

- Chromeč – 4333 vozidel za 24 hodin 
 

I/43      Štíty – Lanškroun – Svitavy  

- Štíty – 3 242 vozidel za 24 hodin 
 

I/44      Mohelnice – Zábřeh – Šumperk – Jeseník – Mikulovice  

Intenzita dopravy dle ŘSD dle sčítání dopravy v roce 2016: 

- Vlachov a Zvole (obchvat) – 10 798 vozidel za 24 hodin 

- Rájec (obchvat) – 11 994 vozidel za 24 hodin 

- Zábřeh – 11 510 vozidel za 24 hodin 

- Postřelmov (obchvat) – 7 112 vozidel za 24 hodin 
 

II/315   Úsov – Zábřeh – Lanškroun  

Intenzita dopravy dle ŘSD dle sčítání dopravy v roce 2016: 

- Dubicko - 1 362 vozidel za 24 hodin 

- Hrabová – 2 050 vozidel za 24 hodin 

- Leština – 3 730 vozidel za 24 hodin 

- Zábřeh – 9 997 vozidel za 24 hodin 

- výjezd z města Zábřeh – 1 759 vozidel za 24 hodin 

- Kosov – 880 vozidel za 24 hodin 
 

II/368   Rovensko – Štíty – Moravská Třebová  

Intenzita dopravy dle ŘSD dle sčítání dopravy v roce 2016: 

- Rovensko – 2 373 vozidel za 24 hodin 

- Horní Studénky – 1 162 vozidel za 24 hodin 
 

II/369   Zábřeh – Vyšehoří  

Intenzita dopravy dle ŘSD dle sčítání dopravy v roce 2016: 

- Rovensko – 4 387 vozidel za 24 hodin 

- Vyšehoří – 1 452 vozidle za 24 hodin 
 

II/370   Zábřeh – Hrabišín  

Intenzita dopravy dle ŘSD dle sčítání dopravy v roce 2016: 

- Lesnice – 840 vozidel za 24 hodin 

- Brníčko – 795 vozidle za 24 hodin 
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Mapa č. 7 – Intenzita dopravy dle sčítání dopravy ŘSD 

 
Zdroj: http://scitani2016.rsd.cz 

 

V současné době dochází ke zvyšování kapacitních parametrů stávajících komunikací. V osobní 

hromadné dopravě hraje rozhodující roli autobusová doprava, na niž jsou napojeny téměř všechny obce 

regionu. Zejména na území s malou hustotou obyvatel je ekonomicky náročné zajištění hromadné 

dopravy. Tyto oblasti nemají ani dostatečné služby, což ohrožuje nejen rozvoj území, ale může to také 

způsobit vysídlování, a tím změnu sociální demografické struktury. To platí i o železniční dopravě.  

Zábřeh je přirozeným spádovým centrem regionu – silniční tahy regionem měří téměř 300 km, přičemž 

téměř polovinu však tvoří silnice 4 tř. a místní komunikace. Silnice I. třídy vede regionem, a to 

obchvatem, jedná se o silnici I/44 kolem obce Zvole, Rájec a Postřelmov. Obchvat ale neodvádí všechnu 

dopravu z centra obce Postřelmov (viz mapa č. 7), protože není hotov navazující obchvat Bludova.  

 

http://scitani2016.rsd.cz/
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Tabulka č.17   Vzdálenosti od vybraných měst  

Orientační vzdálenosti vybraných měst od Zábřehu  

Olomouc   cca 50 km   

Brno   cca 110 km   

Ostrava   cca 130 km   

Praha   cca 240 km   

Wroclaw   cca 160 km   

Vídeň   cca 250 km   

  

7.2 Autobusová doprava   

Autobusová doprava je v regionu nejčastěji využívanou dopravou, která zabezpečuje dostupnost 

okolních obcí vůči městu Zábřeh.  Autobusové spoje provozuje společnost Arriva Morava a.s.. Zábřeh je 

přirozeným centrem autobusových spojů v regionu – přestupní stanicí a také zastávkou pro dálkové 

autobusové spoje, projíždějící regionem.  

Jako nevhodné se ukazuje umístění autobusového nádraží v centru města na ulici Valová ve městě 

Zábřeh, kdy projíždějící autobusy přispívají k nárůstu dopravy v centru města.  Další více ostrůvková 

autobusová stanice se nachází v prostoru před vlakovým nádražím, která je z pohledu obyvatel města 

ne příliš využívaná, z důvodu velké vzdálenosti od centra, ale má význam pro obyvatele regionu, kteří 

kombinují autobusovou a železniční dopravu při cestách do zaměstnání.   

Významnou skutečností pro využívání autobusových spojů je také jejich návaznost na spoje vlakové,             

k čemuž je při tvorbě jízdních řádů přihlíženo, ovšem především návaznost autobusů na ranní vlaky je 

nedostatečná.  

 Mapa č. 8  - Dostupnost autobusové dopravy   

  

 Zdroj: MěÚ Zábřeh 
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7.3 Železnice  

Celostátní význam má trať 270 Praha – Česká Třebová – Olomouc, na niž navazují tratě 291 

Zábřeh – Šumperk a 292 Šumperk – Hanušovice – Jeseník, která pouze okrajově zasahuje 

do regionu. 

  

Tabulka č. 18 železniční zastávky v regionu  

  

 

  

 

 

Zdroj: místní šetření 

 

 

 

Mapa č. 9  - Dostupnost železniční dopravy   

  

Zdroj: MěÚ Zábřeh 

 

 

 

 

 

 

 

 

počet železničních zastávek na území regionu  8 

počet spádových oblastí k železničním 

zastávkám  
17 

počet spádových železničních zastávek za 
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Mapa č. 10  - Celková dopravní dostupnost regionu    

   

 Zdroj: MěÚ Zábřeh 
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8 Správa Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko  

 

8.1 Organizační struktura Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko  

Obrázek č.2: Schematické zobrazení organizační struktury Svazku obcí Mikroregionu 

 

Valná hromada se skládá ze všech členů svazku 

zastupovaných starosty či jejich zástupci nebo 

jinými zmocněnci jednotlivých obcí mikroregionu  

a je jeho nejvyšším orgánem. Schází se nejméně 

dvakrát ročně. Valná hromada je 

usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň 3/5 

většina členů a rozhoduje nadpoloviční většina 

přítomných členů.  

Valná hromada schvaluje stanovy svazku, volí        

z členů svazku (resp. ze zástupců členů svazku) 

předsedu a místopředsedu svazku a radu 

mikroregionu, schvaluje zprávu o činnosti                

a hospodaření svazku, schvaluje zprávu o revizi 

hospodaření, schvaluje vstup nových členů                      

do svazku, výši členských příspěvků a jejich 

splatnost a činí další úkony podle stanov.  

Předseda jedná jménem svazku a zastupuje svazek navenek. Místopředseda svazku plní úkoly 

předsedy, pokud je předseda neplní nebo ze závažných důvodů delší dobu plnit nemůže.  

Rada mikroregionu připravuje veškeré podklady pro zasedání valné hromady a zajišťuje záležitosti 

svazku, pokud nejsou v kompetenci předsedy nebo valné hromady. Skládá se z pěti volených členů 

svazku.  

Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda 

svazku a jeden člen rady mikroregionu.  

Koordinační a administrativní činnost svazku obcí zajišťuje tajemník mikroregionu, který je 

zaměstnancem Městského úřadu Zábřeh. Město Zábřeh má nárok na refundaci nákladů, které mu vznikly 

v souvislosti s administrativním zabezpečováním činnosti svazku obcí. Tajemník mikroregionu připravuje 

veškeré podklady pro zasedání Rady mikroregionu a po projednání podkladů v Radě mikroregionu také 

podklady pro zasedání Valné hromady. Tajemník mikroregionu zajišťuje záležitosti svazku obcí, pokud 

nejsou v kompetenci předsedy nebo valné hromady. 
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8.2 Předmět činnosti Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 

Předmětem činnosti svazku obcí jsou zejména:  

1) Koordinace postupů při řešení problémů týkajících se:  

- trvale udržitelného rozvoje obcí,  

- hospodářského, sociálního a kulturního života obcí, životního prostředí obcí  

- rozvoje samosprávy obcí  

- vztahů k orgánům státní správy a vyšších územních samosprávných celků.  

 

2) Další společné aktivity k následujícím účelům: 

- podpora zemědělského a nezemědělského podnikání, řešení problémů a důsledků 

nezaměstnanosti, rozvoj a diversifikace nezemědělských prostorů,  

- podpora řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí,  

- vzájemná pomoc při řešení problematiky životního prostředí, především v oblasti odpadů, 

znečišťování ovzduší a vodních toků, 

- využití netradičních zdrojů energie, zejména biomasy,  

- společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče,  

- podpora venkovské turistiky, marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů,  

- řešení dalších akcí místních programů obnovy (např. obnova občanské vybavenosti, péče o 

veřejná prostranství, zeleň a drobnou architekturu),  

- podpora společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví 

nemovitostí v mikroregionu, společná příprava projektů pozemkových úprav,  

- spolupráce a výměna know-how mezi partnerskými městy a zeměmi EU,  

- zřízení koordinačního a informačního centra pro podporu řešení společné problematiky  

- společná péče o památky v mikroregionu. 

 

3) Spolupráce s dalšími aktéry místního rozvoje, městy, obcemi, krajskými úřady, školami, zástupci 

podnikatelské sféry a neziskovými organizacemi. Spolupráce s Odborem strategického rozvoje 

Olomouckého kraje a Ministerstvem pro místní rozvoj. 

 

4) Jednání s peněžními ústavy o garancích na finanční prostředky pro dofinancování mikroregionálních 

projektů 

 

8.3 Hospodaření Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 

Rozpočet svazku obcí se bez dotačních příjmů zpravidla pohybuje v částce okolo 200 tis.Kč, které jsou 

na jedné straně tvořeny příjmy z příspěvků od 30 obcí na druhé straně výdaji tradičně spojenými 

s provozem a organizačním zajištěním funkčnosti svazku obcí, výdaji na cyklodopravu a pořádání dnů 

mikroregionu Zábřežsko. 
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  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

příjmy                 

v tis.Kč 179 546 1 346 722 241 181 180 181 349 207 196 3 665 208 175 

výdaje                

v tis.Kč 179 546 1 346 876 221 94 280 220 481 232 184 1 988 1 810 470 

 

V průběhu let 2004–2017 byl rozpočet svazku obcí ovlivňován příjmy, které plynuly z dotací. V období 

let 2005–2008 se jednalo o dotace směřované na vypracování strategických dokumentů jako projektové 

dokumentace pro cyklodopravu, strategie rozvoje mikroregionu, energetické koncepce a komunitní 

plánování sociálních služeb. 

V roce 2012 bylo mikroregionem pořízeno mobilní pódium se zastřešením, které bylo dotované 

z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje a výrazný výkyv na straně příjmů i výdajů je patrný 

v letech 2015-2016, kdy byl realizován projekt Systém odděleného sběru BRKO a jiných odpadů v části 

území Mikroregionu Zábřežsko, jednalo se o projekt, který přispěl ke zkvalitnění separace odpadů (papír 

atd.) a především biologicky rozložitelných odpadů. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií a SFŽP 

ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Bylo pořízeno 400 ks nádob na BRKO (240 l),                        

20 kontejnerů na BRKO (1100 l), 23 kontejnerů na tříděný odpad, 11 velkoobjemových kontejnerů.                    

Do projektu bylo zapojeno 8 obcí.  
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9 SWOT analýza 

 

9.1 Co je SWOT analýza? 

SWOT analýza je analytická metoda pro zhodnocení vnitřních a vnějších faktorů, které ovlivňují 

úspěšnost konkrétního záměru, v našem případě determinuje schopnost naplnění strategie = schopnost 

dosažení vytyčených cílů ve strategii. 

SWOT je akronym z počátečních písmen anglických názvů jednotlivých faktorů: 

 Strengths - silné stránky 

 Weaknesses - slabé stránky  

 Opportunities - příležitosti 

 Threats - hrozby 

Podstatou SWOT analýzy je identifikovat klíčové silné a slabé stránky uvnitř, tedy v čem je mikroregion 

(nebo jeho část) dobrý a v čem se skrývají problémy mikroregionu. Stejně tak je důležité znát klíčové 

příležitosti a hrozby, které se nacházejí v okolí, tedy ve vnějším prostředí. Cílem SWOT analýzy je 

identifikovat a následně omezit slabé stránky, podporovat silné stránky, hledat nové příležitosti a znát 

hrozby. Svazek obcí Mikroregionu Zábřežsko by měl využívat příležitostí, které se nabízejí a předcházet 

hrozbám. 

9.1.1 Lidské zdroje a ekonomické prostředí 

Silné stránky Slabé stránky 

 Zábřeh – přirozené centrum mikroregionu  

 Dostatečný počet středních škol ve městě, 

respektive absolventů  

 Existence volných lokalit k využití pro 

podnikání s poměrně příznivou cenou 

pozemků a nemovitostí  

 Existence Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko 

a místní akční skupiny MAS Horní Pomoraví 

o.p.s 

 Úbytek obyvatel v mikroregionu 

 Zvyšující se podíl obyvatel v postproduktivním 

věku na celkovém věkovém složení obyvatelstva 

 Řada vysokoškoláků má sice trvalý pobyt 

v regionu, ale pracuje mimo něj 

 Omezená perspektiva budoucího uplatnění pro 

absolventy vysokých škol 

 Omezené možnosti dalšího vzdělávání 

 Nedostatečná připravenost rozvojových ploch 

 Nízká úroveň mezd, nízká kupní síla obyvatel 

 Kvalifikace/kvalita pracovní síly mnohdy 

neodpovídá potřebám a požadavkům 

zaměstnavatelů 

 Nedostatečná veřejná doprava a špatná 

návaznost spojů v některých částech regionu 

Příležitosti  Hrozby 

 Vytváření podmínek pro usídlování mladých 

rodin, příp. pro jejich udržení v regionu 

 Zvyšování počtu obyvatel se středním a 

vyšším vzděláním 

 Aktualizace nabídky studijních oborů střední 

škol dle potřeb trhu práce 

 Rozvoj celoživotního vzdělávání 

 Odchod mladých a vzdělaných obyvatel (odchod 

absolventů-vysokoškoláků z regionu) 

 Stárnutí populace kladoucí vyšší nároky na 

sociální služby 

 Odchod kvalifikovaných zaměstnanců 

 Odchod investorů ve výrobní sféře 

https://managementmania.com/cs/okolni-prostredi
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 Rozvoj možností aktivního jazykového 

vzdělávání 

 Nabídka pracovních příležitostí 

 Nabídka nových ploch pro bytovou výstavbu 

 Vytváření nabídky pro trávení volného času 

obyvatel 

 Posilování patriotismu obyvatel ve vztahu 

k mikroregionu, identifikace obyvatel 

s problémy regionu 

 Rozvoj pracovních příležitostí v důsledku 

nových usídlení nového investora či rozvoje 

stávajících firem 

 Zlepšení spolupráce zástupců obcí 

s podnikatelskými subjekty 

 Existence nabídky rozvojových ploch 

 Možnost využití podpor pro malé a střední 

podnikání 

 Využití podpory rozvoje lidských zdrojů 

z fondů EU 

 Zlepšující se vzdělanostní infrastruktura 

zaměstnanců – větší počet lidí s nejvyšším 

vzděláním 

 Nezájem podnikatelských subjektů o rozvoj 

podnikání v důsledku nepřipraveností území 

 Udržování nízké úrovně mezd v regionu 

 

9.1.2 Životní prostředí 

Silné stránky Slabé stránky 

 Kvalitní přírodního a životního prostředí 

v regionu 

 Dobrá kvalita vody v řece Moravská Sázava i 

Morava 

 Separovaný sběr odpadu 

 Provoz odpadového centra v regionu 

 Spolupráce obcí mikroregionu v oblasti 

nakládání s odpady 

 

 Existence lokálních topenišť na tuhá paliva 

v regionu 

 Neexistence centra pro ekologické 

vzdělávání 

Příležitosti  Hrozby 

 Rozvoj spolupráce obcí mikroregionu 

v oblasti nakládání s odpady a modernizace 

odpadového centra 

 Využití ekologických zdrojů energie  

 Rozvoj zelených ploch v obcích 

 Rozvoj spolupráce s organizacemi v oblasti 

péče a ochrany ŹP 

 Environmentální výchova v MŠ a ZŠ 

 

 Nedostatek financí na ekologické projekty 
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9.1.3 Infrastruktura, vybavenost obcí 

Silné stránky Slabé stránky 

 Existence významné železniční trasy 

 Dostatečná síť mateřských a základních škol 

 Relativně široká nabídka středoškolských 

vzdělávacích oborů 

 Dobrá dostupnost základní zdravotnické 

péče  

 Existence nabídky sociálních služeb a sítě 

jejich poskytovatelů – návaznost na 

komunitním plánování sociálních služeb 

v regionu  

 Nevyhovující dostupnost na síť rychlostních 

komunikací 

 Špatný technický stav komunikací 

 Špatné napojení na páteřní silniční tahy 

 Relativně špatná dostupnost (autobusové 

spojení, napojení na železnici) mezi obcemi 

regionu 

 Nedostatečně řešená problematika bydlení 

seniorů, sociálně slabých a mladých rodin 

 

Příležitosti  Hrozby 

 Možnost využití prostředků z fondů EU na 

spolufinancování infrastrukturálních projektů 

 Napojení regionu na rychlostní komunikaci 

 Budování sítě cyklostezek a cyklotras 

 Vybudování infrastruktury v obcích regionu, 

kde doposud chybí 

 Orientace na využívání obnovitelných 

místních energetických zdrojů 

 Zlepšit dostupnost regionu vlakem a 

autobusem 

 Rozvoj informačních technologií  

 Poskytování sociálních služeb na principu 

komunitního plánování v regionu 

 Zvyšování podílu nestátního sektoru na 

poskytování zdravotnických, kulturních, 

sociálních a vzdělávacích služeb 

 Zvyšování kvality vzdělávání v regionu 

 Rozsáhlejší začlenění škol a neziskových 

organizací do systému nabídky 

volnočasových aktivit 

 Možnost využití prostředků z fondů EU na 

spolufinancování sociálních projektů 

 Snižování dopravní obslužnosti omezující 

rozvoj zaměstnanosti 

 Nedostatek financí na infrastrukturální 

projekty  

 Přírodní katastrofy (záplavy) 

 Snižování počtu dětí, rušení škol především 

v malých obcích 

 Stárnutí populace a vyšší nároky na služby a 

bydlení seniorů 

  

 

9.1.4 Cestovní ruch  

Silné stránky Slabé stránky 

 Významný rozvojový potenciál 

v oblastech:  

- Poznávacího CR – přírodní atraktivity, 

sakrální objekty, objekty venkovského 

charakteru a podmínky pro venkovský 

turismus (vč. Akgro a ekoagro)  

- Aktivní rekreace (aktivní dovolená) 

využívající zajímavé nabídky cyklotras, 

tras pro pěší turistiku, nabídky vodních 

ploch a toků, hippoturistiky  

 Významná lokalita z hlediska turismu – 

sportovní a relaxační centrum Bozeňov 

 Poloha regionu mimo hlavní silniční tahy 

 Nízké příjmy místních obyvatel (pod 

celorepublikovým průměrem) 

 Neexistence výrazných a z pohledu známosti 

resp. návštěvnosti významných přírodních 

atraktivit 

 Nedostatek alternativních atrakcí pro 

návštěvníky a turisty v případě špatného 

počasí 

 Málo nadstandardních zařízení v pohostinství 

a ubytování 
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 Existence systému regionálního značení – 

produktů, služeb a zážitků 

 Významné osobnosti pro turismus 

o Jan Eskymo Welzl – polárník 

o Obr Drásal 

 Image regionu se silným postavením 

železnice a potenciál pro jeho využití 

(nevyužívaný opuštěný úsek trati) 

 Malá spolupráce subjektů podnikajících 

v cestovním ruchu 

 Nedostatečná nabídka produktů cestovního 

ruchu a nedostatečná propagace turistických 

cílů 

Příležitosti Hrozby 

 Rostoucí zájem o poznávací turistiku 

kombinovanou se zábavním programem 

 Rostoucí zájem obyvatel ČR o domácí 

turistiku 

 Orientace na zahraniční trhy (Polsko, 

Slovensko, Německo) 

 Vytvořit specifické atraktivity regionu pro 

vybrané cílové skupiny turistů a návštěvníků  

 Rozvoj charakteristických regionálních 

produktů a tradičních suvenýrů; podpora 

regionálního značení produktů 

 Budování a propagace naučných stezek 

 Podcenění významu cestovního ruchu jako 

předmětu podnikání, lidského faktoru a 

profesionální přípravy odborníků v oblasti 

cestovního ruchu 

 Velmi omezená nabídka v oblasti turistických 

produktů a produktových balíčků 

 Nedostatek zavedených špičkových atraktivit 

cestovního ruchu národního a 

mezinárodního významu 

 Rostoucí konkurence v oblasti cestovního 

ruchu ze strany okolních regionů  

 

 

 

9.2   Analýza potřeb 

 

Analýza potřeb identifikuje potřeby mikroregionu ve vtahu k jeho rozvoji 

potřeba nositel potřeby bližší specifikace potřeby 

Nacházet a používat 

potenciál aktivních lidí 
Obce                                                                         
Spolky                                                                     

Meziobecní spolupráce 

Potřeba objevovat aktivní lidi, spolupracovat 

s nimi                                                                            

- aktivní lidi pracující ve spolcích a zároveň 
schopnost jim poskytnout podporu, i formou 

nabídky prostor či finanční prostředků 

Opravdová spolupráce Mikroregion 

 - pravidelné pořádané akce (např. Den 

mikroregionu), organizace dalších aktivit                                                                                                                
- specifikace činnosti a financování                                                                                  

- personální posílení 

Finanční zajištění aktivit 

mikroregionu 

Obce                                                           

Mikroregion 
  

Rekonstrukce zázemí pro 
spolkovou činnost 

Obce                                                               
Spolky 

 - podpora aktivit občanů obcí, kteří nemají 
odpovídající prostory 

Zachování kulturního a 
přírodního bohatství 

regionu 

Obce                                                    
Mikroregion                                               

Meziobecní spolupráce 

 - ochrana kulturního a přírodního bohatství                                                       
- prostupnost krajiny                                                                         

- vytipování a společná propagace atraktivit 
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Informovanost veřejnosti 
Obce                                                                         

Mikroregion 

Možnost sdílet pracovníka pro poskytování 

informací obcemi:                                                                                  
zahrnuje:                                                                                                                                          

- udržování aktuálních informací                                                                                                          
- spolupráce, předávání informací                                                                                                     

- provázanost informací MiZ x Obce 

Prostory pro pohybové 
aktivity 

Obce                                                    

Mikroregion                                               

Meziobecní spolupráce 
  

Zvyšovat kvalitu 
komunikací 

Meziobecní spolupráce 

  

Odpadové hospodářství 
Obce                                                           

Mikroregion 

- Spolupráce obcí při modernizaci sběrných 

systémů 

- Společné aktivity v oblasti odpadového 
hospodářství (např. provozování a rozvoj 

společného odpadového centra v Zábřeze)                                                       

 

 

9.3   Audit zdrojů 
Jaké klíčové zdroje máme v mikroregionu Zábřežsko? 

A B C D 

Infrastruktura /                             

vybavenost obcí 

Přírodní zdroje  a 

atraktivity regionu 

 Historie, tradice, 

místí identita 

Lidské zdroje                                              

a spolupráce 

 - existence významné 

železniční trasy 

 - kvalitní přírodní a 
životní prostředí v 

regionu 

 - památky 

 - existence spolků, 
zájmových organizací 

(sportovní, kulturní, 
volnočasové) 

 - dostupnost většiny 

služeb pro obyvatele 
regionu 

 - dobrá kvalita vody v 

řekách Moravská 
Sázava i Morava 

 - tradice (tradiční 
akce, zvyky, také 

systém značení 
místních tradičních 

produktů) 

 - spolupráce obcí, 

spolupráce v rámci 
Svazku obcí 

mikroregionu 

Zábřežsko  (zahrnuje 
společné jednání např.             

v oblasti odpadového 
hospodářství, rozvoje 

cyklostras, cestovního 

ruchu, apod.) 

 - dostatečná síť 

základních a mateřských 
škol v regionu/ relativně 

široká nabídka 
středoškolských 

vzdělávacích oborů 

 - příznivé prostředí 

pro sport, 
cykloturistiku, 

turistiku, lyžování, 

vodáctví 

 - historie (osobnosti, 

příběhy,...) 

 - spolupráce veřejného, 

neziskového a 

podnikatelského sektoru 
v rámci MAS Horní 

Pomoraví o.p.s. 
(zahrnuje značení místní 

produktů, služeb a 

zážitků) 

 - existence sítě 

poskytovatelů sociálních 
služeb - pestrá nabídka 

sociálních služeb - 

plánování sociálních 
služeb v regionu 

   - festivaly  

 - spolupráce MŠ a ZŠ                

v regionu rozvíjená 
platformou MAP 

vzdělávání ORP Zábřeh 

(zaměřeno na zvyšování 
kvality ve vzdělávání) 
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Mikroregion Zábřežsko je jedinečný svou polohou na páteřním železničním tahu – což je chápáno jako 

významný zdroj z hlediska rozvojových možností území. Schopnost využít tento potenciál pak z velké 

části závisí na dalších dopravních možnostech – návaznost na rychlostní silniční síť, kvalita a údržba 

komunikací uvnitř regionů, bezpečnost dopravy, oddělení cyklodopravy apod. 

Spokojený život obcí je obyvateli mikroregionu z velké míry hodnocen z hlediska infrastrukturálního 

vybavení obcí a dostupnosti služeb. Většina obyvatel (60-75%) je s nabídkou služeb spokojena, 

pouze v oblasti zdravotnictví se míra spokojenosti snižuje na 55% což je jen mírná nadpoloviční většina. 

Také podmínky pro podnikání v mikroregionu jsou kladně hodnoceny jen těsnou nadpoloviční většinou 

obyvatel.  

 

Potenciál pro rozvoj regionu je také objevován ve spolupráci subjektů, které mohou společnými silami 

přispět ke zkvalitňování podmínek života v regionu – např. činnost neziskových organizací,                                   

ale i spolupráce v rámci Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko či v rámci MAS Horní Pomoraví o.p.s. 

 

 

 

Fotodokumentace z veřejného projednávání ze dne 15.06.2017 
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Návrhová část 

Návrhová část je hlavní částí strategického dokumentu, kde jsou vymezeny rozvojové priority, společná 

opatření a konkrétní aktivity, které povedou k rozvoji území regionu Zábřežsko. 

Díky jasně stanoveným prioritám a pojmenování cílů v jednotlivých prioritách může být úsilí a finanční 

zdroje regionálních aktérů koncentrováno do několika vymezených oblastí, které se budou dynamicky 

rozvíjet. 

 

10  Vize mikroregionu 

Vize je jasně formulovanou představou o budoucí podobě mikroregionu Zábřežsko v roce 2024. 

Mikroregion Zábřežsko je místem, kde chceme bydlet, vychovávat děti, pracovat 

i trávit volný čas. Území mikroregionu Zábřežsko je ideální pro zdravý a spokojený život. 

Jsou zde dostupné kvalitní a efektivně poskytované služby pro všechny věkové skupiny 

obyvatel. Občan mikroregionu má možnost dle svých představ využít vlastní potenciál 

v pracovním i osobním životě, a také dále tento potenciál rozvíjet. Mikroregion láká 

návštěvníky díky široké nabídce atraktivit a kvalitních služeb. Efektivně využíváme 

spolupráci s cílem dalšího rozvoje našeho území. 
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10.1   Cíle  

Cíle specifikují konečné stavy, kterých by mělo být dosaženo realizací strategie. Dosahování cílů je 

měřeno ukazateli (indikátory), pomocí kterých lze vyhodnocovat úspěšnost realizace strategie – tedy 

schopnost uskutečňování představ zástupců mikroregionu o rozvoji území mikroregionu. 

Cíle jsou formulovány z výše uvedené vize a jsou zúžením představ o rozvoji mikroregionu do několika 

málo bodů, kterým budou představitele svazku obcí dále věnovat pozornost. 

Přehled definovaných cílů: 

Cíl 1:  Spokojený život v obcích 

Cíl 2: Příznivé prostředí pro bydlení a práci v obcích 

Cíl 3:  Kvalitní životní prostředí 

Cíl 4: Funkční spolupráce za účelem dalšího rozvoje regionu 

 

10.2    Priority (opatření) 

Priority vymezují pouze několik klíčových směrů rozvoje, které jsou pro rozvoj daného území společné 

všem nebo většině místních subjektů. Jejich vymezení je důležité pro větší koncentraci úsilí regionálních 

aktérů do několika málo oblastí, které mohou přinášet efekty v rozvoji nebo řešení problémů v území 

mikroregionu. 

Přehled definovaných priorit: 

Priorita 1.1:  Spokojení lidé  

Priorita 2.1:  Infrastruktura 

Priorita 2.2:  Vybavenost obcí 

Priorita 2.3:  Územní a strategické plánování  

Priorita 3.1:  Životní prostředí 

Priorita 4.1: Spolupráce 

 

10.3    Aktivity 

Každé opatření se skládá z dílčích aktivit, jejichž uskutečnění vede k realizaci tohoto opatření. Aktivitami 

jsou chápány projekty obcí či jiných aktérů v regionu, jsou podrobněji specifikovány v akčním plánu, 

včetně časového plánu realizace a odhadu finančních nákladů na realizaci. 
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10.4    Návaznost cílů na priority, opatření a aktivity 

Strategie mikroregionu Zábřežsko tedy vychází ze čtyř cílů, které jsou shrnuty do šesti priorit a v nich 

specifikovaných dvacetidvou podporovaných opatřeních.  

Aktivity jsou souhrnem připravovaných projektů ze strany obcí a v rámci strategie jsme v nich hodnotili 

význam aktivity pro rozvoj mikroregionu nikoliv význam pro jednotlivé obce, dále ve strategii uvádíme 

možné zdroje financování a indikátory, kterými bude sledováno naplňování jednotlivých priorit. 

 

Cíl 1: Spokojený život v obcích v obcích mikroregionu Zábřežsko 

Priorita 1.1: Spokojení lidé mikroregionu Zábřežsko 

Definice priority: 

Vychází z definovaného cíle Spokojený život v obcích, který je založen na kvalitních službách 

poskytovaných v oblasti vzdělávání, sociální oblasti, dále dostupnosti infrastruktury pro neformální, 

zájmové a volnočasové aktivity s důrazem na sport v regionu a kulturu a tradice.  

Vymezení klíčových aktérů: 

 Obce, svazek obcí 

 Příspěvkové organizace obce a organizační složky obce 

 Neziskové organizace, vč. církevních organizací, nadací, místní akční skupina 

Opatření priority 1.1 Spokojení lidé: 

1.1.1 Kvalitní vzdělávání 

- modernizace zázemí pro vzdělávání v mateřských, základních a středních školách a sdílení 

výukových prostor a prostředků 

- spolupráce při zvyšování kvality výchovy a výuky v obcích mikroregionu 

- rozvoj celoživotního a profesního vzdělávání 

 

1.1.2 Efektivní sociální a zdravotní služby 

Aktivity: 

- stavby, stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace, obnovy objektů pro bydlení pro 

seniory a jiné sociálně znevýhodněné obyvatele (startovací byty, sociální bydlení) 

- budování, modernizace, rekonstrukce – stavby, stavební úpravy a vybavení pobytového 

zařízení domovů se zvláštním režimem, chráněného bydlení, komunitních domů a např. 

domů na půl cesty 

- podpora sítě zdravotnických služeb ve venkovských obcích a udržení praktických lékařů ve 

venkovských obcích mikroregionu  
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1.1.3 Neformální, zájmové a volnočasové aktivity 

Aktivity: 

- budování, obnova, modernizace ploch pro neformální, zájmové a volnočasové aktivity 

(dětská hřiště, dětské koutky, apod.) 

- stavby, stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace, obnovy objektů pro činnost 

neziskových organizací – vnitřní i venkovní plochy (klubovny, apod.) 

- podpora činnosti zájmových a volnočasových organizací 

 

1.1.4 Sport 

Aktivity: 

- budování, obnova, modernizace sportovišť, areály zdraví, výstavba a stavební úpravy, 

rekonstrukce sportovních hal, tělocvičen, sportovišť 

- činnost sportovních organizací vedoucích především děti a mládež k pohybu a podpora 

sportovních organizací prezentujících region 

 

1.1.5 Kultura, tradice 

Aktivity: 

- budování, zřizování, obnova, modernizace, stavby a stavební úpravy místních/regionálních 

muzeí, včetně pořizování vybavení 

- budování, opravy, obnovy, modernizace, stavby a stavební úpravy kulturních domů a 

obdobných objektů sloužících k pořádání kulturních akcí 

- pořizování vybavení a techniky pro pořádání kulturních akcí 

- podpora kulturních aktivit, tradičních aktivit, spolkových aktivit 

 

Cíl 2: Příznivé prostředí pro bydlení a práci v obcích mikroregionu Zábřežsko 

Priorita 2.1: Infrastruktura obcí mikroregionu Zábřežsko 

Definice priority: 

Priorita je zaměřená na dopravní infrastrukturu v regionu vč. bezmotorové dopravy a bezpečnostních 

opatření v obcích, které zahrnují také opatření mimo dopravu. 

Vymezení klíčových aktérů: 

 Obce, svazek obcí 

 Neziskové organizace 

 Kraj 
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Opatření priority 2.1 Infrastruktura obcí mikroregionu Zábřežsko: 

2.1.1  Dopravní infrastruktura 

Aktivity: 

- bezbariérovost při pohybu ve městech a obcích mikroregionu 

- opravy, obnovy, budování místních komunikací 

- opravy, obnovy, budování chodníků 

- výstavba, rekonstrukce, modernizace, obnova, opravy zastávek hromadné dopravy 

- rozvoj a modernizace statické dopravy (parkoviště, parkovací systémy) 

2.1.2  Bezmotorová doprava 

Aktivity: 

- výstavba, rekonstrukce, doplnění vybavení cyklostezek (in-line dráhy), pěších stezek, apod. 

2.1.3  Bezpečnost v obcích 

Aktivity: 

- kamerové systémy v obcích 

- dopravní bezpečnost – budování bezpečnostních prvků v dopravě 

- vzdělávání a osvěta občanů vedoucí k eliminaci vandalismu, prevenci kriminality 

- modernizace Městské policie Zábřeh 

- rozvoj IZS, HZS, zejména JPO obcí 

Priorita 2.2: Vybavenost obcí mikroregionu Zábřežsko 

Definice priority: 

Priorita je zaměřená na veřejnou infrastrukturu zahrnující revitalizace veřejných prostranství, péči o 

zeleň v obcích, dále veřejné rozhlasy, osvětlení i optickou síť a na budování středisek technických služeb 

a sběrných dvorů. 

Součástí priority jsou i občanské služby zahrnující zázemí, vybavení a činnost složek integrovaného 

záchranného systému, především hasičů.; budování a obnovu bytového fondu obcí. 

Do vybavenosti obcí zahrnujeme také památky místního významu a hřbitovy. Součástí priority je také 

vytváření podmínek pro rozvoj podnikání v regionu minimálně v rozsahu přípravy ploch a prostor pro 

rozvoj podnikání.  

Vymezení klíčových aktérů: 

 Obce, svazek obcí 

 Příspěvkové organizace obce a organizační složky obce 

 Neziskové organizace, místní akční skupina 

 Podnikatelé 
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Opatření priority 2.2 Vybavenost obcí mikroregionu Zábřežsko: 

2.2.1  Veřejná infrastruktura 

Aktivity: 

- revitalizace obcí/částí obcí 

- revitalizace sídlišť 

- úpravy/ obnovy veřejných prostranství 

- budování, modernizace, obnova, oprava veřejných rozhlasů 

- budování, modernizace, obnova, oprava veřejného osvětlení 

- optická síť, vysokorychlostní internet 

- střediska technických služeb obcí a sběrné dvory 

2.2.2  Občanské vybavení a služby 

Aktivity: 

- budování, opravy, modernizace hasičských zbrojnic 

- pořizování techniky určené pro hasičský záchranný sbor (HZS) 

- budování, modernizace, obnovy, opravy areálů pro výcvik IZS (HZS) 

- budování, modernizace obnovy, opravy bytového fondu obcí 

2.2.3  Památky místního významu 

Aktivity: 

- revitalizace, obnova a opravy památek místního významu 

- revitalizace, obnova a opravy památek zapsaných v rejstříku nemovitých památek 

- revitalizace, obnova a opravy hřbitovů, hřbitovních zdí 

2.2.4  Podnikatelská infrastruktura 

Aktivity: 

- průmyslové zóny 

- revitalizace brownfieldů – nevyužívaných/opuštěných objektů v majetku obcí, které by mohly 

dále sloužit k podnikatelským aktivitám 

- podpora modernizace zázemí soukromých firem a výrobních prostředků  

Priorita 2.3: Územní a strategické plánování v obcích 

Definice priority: 

Priorita je významná z hlediska dlouhodobého koordinovaného, systematického plánování rozvoje území 

(obcí i mikroregionu). Plánování definuje cíle rozvoje, způsoby a zdroje pro jejich dosahování. Důležité 

je především systematické vyhodnocování pokroku – rozvoje. 
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Strategický přístup je aktuálně uplatňován nejen v rozvoji obcí/mikroregionů/území místních akčních 

skupin, ale je také dále uplatňován např. pro rozvoj škol. 

Vymezení klíčových aktérů: 

 Obce, svazek obcí 

 Příspěvkové organizace obce  

 Místní akční skupina 

 Neziskové organizace 

Opatření priority 2.3 Územní a strategické plánování v obcích 

2.3.1  Územní plány 

Aktivity: 

- územní plány obcí – pořizování (zpracování) územních plánů 

2.3.2  Strategie obcí 

Aktivity: 

- strategické dokumenty obcí/ plány rozvoje obcí / akční plány – pořizování (zpracování), veřejná 

projednávání 

2.3.3  Strategické plány škol 

Aktivity: 

- strategické dokumenty škol/ akční plány 

 

Cíl 3: Kvalitní životní prostředí  

Priorita 3.1: Životní prostředí 

Definice priority: 

Priorita byla definovaná s cílem trvale udržitelného rozvoje regionu, který respektuje ochranu životního 

prostředí, zachování rázu krajiny a zároveň umožní ekonomický i sociální rozvoj v regionu. 

Priorita zahrnuje efektivní hospodaření s odpady, ochranu životního prostředí, péči o krajinu a 

ekologickou energetiku.  

Vymezení klíčových aktérů: 

 Obce, svazek obcí 

 Příspěvkové organizace obce  

 Neziskové organizace, místní akční skupina 
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Opatření priority 3.1 Životní prostředí 

3.1.1  Efektivní hospodaření s odpady 

Aktivity: 

- pořizování nádob na tříděný odpad a kompostérů 

- pořizování techniky na nakládání s odpady 

- rozšíření separace odpadů 

- spolupráce v oblasti likvidace a využití odpadů v regionu 

- vzdělávání a osvěta obyvatel  

3.1.2  Ochrana životního prostředí 

Aktivity: 

- vodovody, vodojem, vybavení pro zadržování dešťových vod 

- kanalizace, ČOV 

- revitalizace vodních toků 

- budování a revitalizace vodních ploch 

- revitalizace, úpravy, budování biocenter, ochrana významných přírodních prvků v krajině 

3.1.3  Péče o krajinu/ zeleň v obcích 

Aktivity: 

- pozemkové úpravy 

- úpravy veřejné zeleně vč. pořizování techniky pro údržbu zeleně 

- opravy, obnovy lesních a polních cest 

3.1.4  Ekologická energetika 

Aktivity: 

- budování kompostáren 

- využití obnovitelných zdrojů energie (biomasa, fotovoltaika, aj…..) 

 

Cíl 4: Funkční spolupráce za účelem dalšího rozvoje mikroregionu Zábřežsko  

Priorita 4.1: Spolupráce 

Definice priority: 

Spolupráce je důležitým předpokladem pro koordinovaný, systematický rozvoj regionu. Spolupráce 

přináší regionu možnost inspirace, motivace, přenosu zkušeností a hledání nových řešení a přístupů. Je 

efektivním nástrojem pro dosahování vytyčených cílů. 

Vymezení klíčových aktérů: 

 Obce, svazek obcí 
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 Příspěvkové organizace obce  

 Neziskové organizace, místní akční skupina 

 Podnikatelské subjekty 

 

4.1.1  Hájení zájmů regionu a modernizace správy 

Aktivity: 

- rozvoj spolupráce v rámci mikroregionu, místní akční skupiny a dalších platforem 

- E-government – elektronické řešení poskytování služeb veřejné správy 

- multimediální komunikace s občany 

 

4.2.1  Propagace a cestovní ruch 

Aktivity: 

- budování, rozšiřování, modernizace naučných stezek 

- budování zařízení sloužících k rozvoji cestovního ruchu – ubytování, campy, atraktivity CR a další 

služby 

- rozvoj systému regionálního značení výrobků 

- budování sportovních ploch (vč. vodních) 

- budování a rozvoj informačních center v regionu 

- budování, modernizace, obnova a opravy, stavba a stavební úpravy rozhleden 

- spolupráce subjektů v oblasti cestovního ruchu, propojování atraktivit cestovního ruchu 

 

4.2.2  Dopravní obslužnost 

Aktivity: 

- hájení zájmů obyvatel regionu při vyjednávání dopravní obslužnosti s poskytovateli služeb 

hromadné dopravy 
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11   Přehled aktivit, jejich význam a zdroje financování 
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Rekonstrukce, modernizace, 
stavby a přístavby ZŠ a MŠ 
(vč. bezbariérovosti) 

3 ANO NE NE ANO ANO 

Rekonstrukce, modernizace, 
sportovišť a zahrad při ZŠ a 
MŠ 

2 NE ANO ANO ANO ANO 

Budování odborných 
učeben - environmentální, 
polytechnika, jazykové 
apod. 

1 ANO NE NE ANO ANO 

Zvyšování kvality výuky v 
MŠ, ZŠ i SŠ 

1 ANO ANO ANO ANO ANO 

Budování infrastruktury pro 
celoživotní a profesní 
vzdělávání 

2 ANO NE NE ANO ANO 

Rekonstrukce, modernizace, 
obnovy a opravy hospod. 
budov a jídelen při ZŠ a MŠ 

4 NE NE NE ANO NE 
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Stavby, stavební úpravy, 
rekonstrukce, modernizace, 
obnovy objektů pro bydlení 
pro sociálně znevýhodněné 
obyvatele 

3 ANO ANO NE ANO NE 

Stavby, stavební úpravy, 
rekonstrukce, modernizace, 
obnovy objektů pro bydlení 
pro seniory 

2 NE ANO NE ANO NE 

Budování, zakládání, rozvoj 
sociálních podniků 

3 ANO ANO NE ANO ANO 

Budování, modernizace, 
rekonstrukce - stavby, 
stavební úpravy a vybavení 
nízkoprahového denního 
centra 

3 ANO NE NE ANO ANO 

Budování, modernizace, 
rekonstrukce - stavby, 
stavební úpravy a vybavení 
Domu na půl cesty 

4 ANO ANO NE ANO NE 
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Budování, modernizace, 
rekonstrukce - stavby, 
stavební úpravy a vybavení 
pobytového zařízení - 
domovů se zvláštním 
režimem, chráněného 
bydlení, komunitních domu 

3 ANO ANO ANO ANO NE 
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Budování, obnova, 
modernizace ploch pro 
zájmové a volnočasové 
aktivity (hřiště, dětské 
koutky apod.) 

3 NE ANO NE ANO ANO 

Stavby, stavební úpravy, 
rekonstrukce, modernizace, 
obnovy objektů pro činnost 
neziskových organizací 
(klubovny, venkovní plochy, 
apod.) 

2 NE NE NE ANO ANO 

Činnost organizací 
poskytujících neformální, 
zájmové a volnočasové 
aktivity  

3 NE ANO ANO ANO ANO 
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rt
 

Budování, obnova, 
modernizace sportovišť, 
areály zdraví, výstavba a 
stavební úpravy, 
rekonstrukce sportovních 
hal, tělocvičen, sportovišť... 

3 NE ANO NE ANO ANO 

Činnost sportovních 
organizací vedoucích 
především děti a mládež k 
pohybu a podpora 
sportovních organizací 
prezentujících region 
 

2 NE ANO ANO ANO ANO 
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Budování, zřizování, obnovy, 
modernizace, stavby a 
stavební úpravy 
místních/regionálních 
muzeí, vč. pořizování 
vybavení 

3 NE ANO ANO ANO ANO 

Budování, opravy, obnovy, 
modernizace, stavby a 
stavební úprav kulturních 
domů, apod. 

2 NE NE ANO ANO NE 

Pořizování vybavení a 
techniky pro pořádání 
kulturních akcí 

3 NE ANO ANO ANO ANO 

Pořádání kulturních aktivit, 
tradičních akcí, spolkových 
aktivit 

2 NE ANO ANO ANO ANO 



Strategie rozvoje mikroregionu Zábřežsko 

 
   

72 

P
ří

zn
iv

é
 p

ro
st

ře
d

í p
ro

 b
yd

le
n

í a
 p

rá
ci

 v
 o

b
cí

ch
 m

ik
ro

re
gi

o
n

u
 Z

áb
ře

žs
ko

 

In
fr

as
tr

u
kt

u
ra

 o
b

cí
 m

ik
ro

re
gi

o
n

u
 Z

áb
ře

žs
ko

 

D
o

p
ra

vn
í i

n
fr

as
tr

u
kt

u
ra

 

Bezbariérovost při pohybu 
ve městech a obcích 
mikroregionu 

3 ANO ANO ANO ANO ANO 

Opravy, obnovy, budování 
místních komunikací 

2 NE NE NE ANO NE 

Opravy, obnovy, budování 
chodníků 

3 NE NE NE ANO ANO 

Budování a modernizace 
ploch a zařízení statické 
dopravy ( parkoviště, 
parkovací systémy) 

3 NE NE NE ANO ANO 

Výstava, rekonstrukce, 
modernizace, obnova, 
opravy zastávek hromadné 
dopravy 

4 ANO NE ANO ANO ANO 
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Výstavba, rekonstrukce, 
doplnění vybavení 
cyklostezek  (in-line dráhy), 
pěších stezek 
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Kamerové systémy v obcích 4 NE ANO NE ANO NE 

Dopravní bezpečnost - 
budování bezpečnostních 
prvků v dopravě 

4 ANO ANO ANO ANO ANO 

Vzdělávání a osvěta občanů 
vedoucí k eliminaci 
vandalismu, prevenci 
kriminality 

3 NE NE NE ANO ANO 

Modernizace Městské 
policie Zábřeh 

4 NE NE NE ANO NE 

Rozvoj IZS, HZS, zejména 
JPO obcí 

2 ANO NE ANO ANO ANO 
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Rekonstrukce, modernizace, 
provádění energetických 
opatření na objektech obcí a 
měst - obecní úřady, školy, 
kulturní domy, zdravotní 
střediska, apod. 

3 ANO NE NE ANO NE 

Příprava stavebních 
obvodů, budování nových 
stavebních parcel vč. 
inženýrských sítí 

1 NE NE NE ANO NE 

Revitalizace obcí/částí obcí 
2 ANO ANO ANO ANO ANO 

Revitalizace sídlišť 4 NE ANO NE ANO ANO 

Úpravy/ obnovy veřejných 
prostranství 

2 ANO ANO ANO ANO ANO 
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Budování, modernizace, 
obnova, oprava veřejných 
rozhlasů 

4 NE NE NE ANO NE 

Budování, modernizace, 
obnova, oprava veřejného 
osvětlení 

4 NE NE ANO ANO NE 

Optická síť/ 
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2 NE NE NE ANO NE 
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Budování, opravy, 
modernizace hasičských 
zbrojnic 

4 ANO ANO ANO ANO NE 

Pořizování techniky určené 
pro hasičský záchranný 
systém (HZS) 

4 ANO ANO ANO ANO ANO 

Budování, modernizace, 
obnovy, opravy areálů pro 
výcvik IZS  (HZS) 

2 NE NE ANO ANO NE 

Budování, modernizace, 
obnovy, opravy bytového 
fondu obcí 
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Revitalizace, obnova a 
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významu 
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Průmyslové zóny 

3 NE NE NE NE NE 

Revitalizace brownfieldů 
4 NE NE NE ANO ANO 

Podpora modernizace 
zázemí soukromých firem a 
výrobních prostředků 
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Strategické dokumenty obcí 
/ plány rozvoje obcí - 
pořizování (zpracování), 
veřejná projednávání 

2 NE NE NE ANO NE 
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Pořizování nádob na tříděný 
odpad a kompostérů 
 

3 ANO ANO NE ANO NE 

Pořizování techniky na 
nakládání s odpady 
 

3 ANO ANO NE ANO NE 

Rozšíření separace odpadů 3 ANO ANO NE ANO NE 

Spolupráce v oblasti 
likvidace a využití odpadů 
v regionu 
 

2 ANO ANO NE ANO ANO 

Vzdělávání a osvěta 
obyvatel v oblasti 
uvědomělé spotřeby a 
využití odpadu 
 

3 ANO ANO ANO ANO ANO 
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Vodovody, vodojem, 
vybavení pro zadržování 
dešťové vody 
 

2 NE ANO ANO ANO NE 

Kanalizace, ČOV 3 ANO ANO ANO ANO NE 

Revitalizace vodních toků 
 

5 ANO ANO ANO ANO NE 

Budování a revitalizace 
vodních ploch 
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Revitalizace, úpravy, 
budování biocenter, 
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Pozemkové úpravy 
2 ANO ANO NE ANO NE 

Úpravy veřejné zeleně vč. 
pořizování techniky pro 
údržbu zeleně 

3 ANO ANO ANO ANO NE 

Opravy, obnovy lesních a 
polních cest 

4 ANO NE NE ANO ANO 
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Budování kompostáren 
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Využití obnovitelných zdrojů 
energie (biomasa, 
fotovoltaika, aj.…….) 

3 ANO ANO NE ANO NE 



Strategie rozvoje mikroregionu Zábřežsko 

 
   

75 

Fu
n

kč
n

í s
p

o
lu

p
rá

ce
 z

a 
ú

če
le

m
 d

al
ší

h
o

 r
o

zv
o

je
 m

ik
ro

re
gi

o
n

u
 Z

áb
ře

žs
ko

 

Sp
o

lu
p

rá
ce

 

H
áj

en
í z

áj
m

ů
 r

eg
io

n
u

 a
 

m
o

d
er

n
iz

ac
e 

sp
rá

vy
 

Rozvoj spolupráce v rámci 
MiZ, MAS a dalších 
platforem 

2 ANO ANO ANO ANO ANO 

E-government - elektronické 
řešení poskytování služeb 
veřejné správy 
 

3 ANO ANO NE ANO NE 

Multimediální komunikace s 
občany 

3 NE NE NE ANO ANO 

P
ro

p
ag

ac
e 

a 
ce

st
o

vn
í r

u
ch

 (
C

R
) 

Budování, rozšiřování, 
modernizace naučných 
stezek 

3 ANO ANO ANO ANO ANO 

Budování zařízení sloužících 
k rozvoji cestovního ruchu - 
ubytování, campy, 
atraktivity CR a další služby 

2 NE NE ANO ANO ANO 

Rozvoj systému 
regionálního značení 
výrobků 

3 ANO NE ANO ANO NE 

Budování sportovních ploch 
(vč. vodních - i koupaliště) 

3 NE NE NE ANO ANO 

Budování a rozvoj 
informačních center 

4 NE NE ANO ANO ANO 

Budování, modernizace, 
obnova a opravy, stavba a 
stavební úpravy rozhleden 

3 NE NE ANO ANO ANO 

D
o

p
ra

vn
í 

o
b

sl
u

žn
o

st
 

Hájení zájmů obyvatel 
regionu při vyjednávání 
dopravní obslužnosti s 
poskytovateli služeb 
hromadné dopravy 
 

2 NE NE NE NE NE 

 
* 1 - prioritní; 2 – velmi významná; 3 - významná; 4 - méně významná; 5 - nevýznamná;                                      
   0 – nerelevantní 
** nadační zdroje, finance rozdělované prostřednictvím dalších poskytovatelů dotací 
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Implementační část 
 

12   Implementace 
 

12.1 Implementace, monitoring 

Pojem implementace – popisuje způsob realizace akčního plánu, zahrnuje stanovení vhodné 

institucionální struktury pro realizaci aktivit akčního plánu. 

Systém implementace je v případě Svazku obcí Mikroregionu Zábřežsko založen na pravidelném 

vyhodnocování naplňování strategie, a to formou tematického bodu v programu jednání Rady 

mikroregionu. V tomto bodu jednání by měli zástupci svazu pravidelně projednávat: 

a) stav realizace aktivit, jejichž nositelem je přímo svazek obcí 

b) možnosti financování aktivit, které jsou zařazeny v akčním plánu a jejichž nositelem je svazek 

obcí 

c) vyhodnocení dopadu již zrealizovaných aktivit, jejichž nositelem je svazek obcí min. 1x ročně: 

d) aktuální stav realizace aktivit obcí, které jsou zařazeny v akčním plánu. 

Pojem monitoring znamená zhodnocení, zda je strategie stále relevantní, zahrnuje vyhodnocení 

dosavadních výsledků implementace; posouzení, zda se změnily nějaké podmínky, ze kterých se při 

tvorbě strategie vycházelo a které je nutné vzít v úvahu. Monitorování je soustavnou činností, která 

probíhá během celého období naplňování strategie. 

Aktualizace dokumentu se předpokládá v pravidelných cyklech, např. v návaznosti na komunální volby, 

kdy se zpravidla část představitelů mikroregionu obmění, a je vhodné seznámit nově zvolené starosty 

s činností mikroregionu i s rozvojovou strategií mikroregionu Zábřežsko a opětovně hledat širokou shodu 

na nastavených prioritách. 

12.2    Sledování a hodnocení naplňování strategie – evaluace 

Smysluplnost získává strategie tehdy, je-li jejím vlastníkem pravidelně ověřováno, zda-li „děláme věci 

správně“.  Hodnocení – evaluace strategie poskytuje informace pro další práci se strategií a pro přijímání 

odpovědných rozhodnutí pro řízení realizace strategie. Hodnocení je zpracování informací získaných 

monitoringem, interpretace a formulace doporučení ke zlepšení za účelem efektivního strategického 

rozhodování. Toto hodnocení tak přispívá k hospodárnosti při nakládání s veřejnými prostředky a při 

jejich čerpání.  

Evaluace by měla být zaměřena především na oblast dopadů: Jaký dopad měla realizace strategie                     

na život lidí na území mikroregionu Zábřežsko? Jak realizace strategie přispěla ke zvýšení efektivity 

využívání potenciálu území (sociální, ekonomický, environmentální)? Jaká je udržitelnost dosažených 

výsledků? Odpovědi na otázky je nutno doložit konkrétními kvantitativními (naplňování indikátorů)                        

i kvalitativními údaji a sledováním změn. 
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Pro efektivnější naplňování strategie doporučuje každoroční tvorbu ročního akčního plánu a sledování 

jeho naplňování v těchto kratších jednoletých intervalech. 

12.3    Indikátory, časový a finanční plán realizace 

Pro sledování naplňování strategie, ale i vývoje širších souvislostí a vývoje socioekonomické situace 

v rámci území je nezbytné nastavit omezené množství indikátorů. Jejich účelem je změřit změny, k nimž 

v území dochází.  

Je tedy nutné zdůraznit, že indikátory jsou pouze statistické ukazatele, určené pouze pro popis v dané 

oblasti a sledování trendů, nejsou určeny pro hodnocení efektu intervencí. 

Indikátory definují měrnou jednotku, musí být sledovány v pravidelné frekvenci, aby mohly být 

dlouhodoběji vyhodnocovány, a musí pramenit ze spolehlivého zdroje dat. 

V rámci strategie byly tedy zvoleny indikátory zjišťující většinou počet podpořených/realizovaných 

projektů v daném opatření. Zjišťování by mělo probíhat pravidelně vždy po ukončení kalendářního roku. 

Výsledkem by se měla zabývat časově následující Rada mikroregionu, která na základě těchto výsledků 

bude sledovat naplňování jednotlivých opatření strategie a může stanovit další postup – nasměrování 

aktivit do oblastí, které jsou pro rozvoj regionu prioritní a které doposud nebyly dostatečně projekty 

rozvíjeny. 

Tímto způsobem sledujeme indikátory výsledků – to jsou ukazatelé s přímou vazbou na stanovené 

cíle, které prokazují, zda bylo změny dosaženo. 

Parametry pro indikátory výsledku: 

- definice, měrná jednotka, metoda sledování (frekvence dostupnosti); spolehlivý zdroj dat 

- výchozí hodnota (zpravidla nenulová) 

- cílová hodnota (je třeba ji stanovit) 

Indikátor musí mít vazbu na indikátory výstupu, které měří výsledky prováděných opatření a aktivit. 

 

Indikátory výstupů – ukazatel určený pro sledování a vyhodnocování prováděných aktivit. 

Parametry pro indikátory výstupu: 

- definice, měrná jednotka, metoda sledování (frekvence dostupnosti); spolehlivý zdroj dat 

- výchozí hodnota (zpravidla nulová) 

- cílová hodnota (je třeba ji stanovit) 

- nutná agregovatelnost hodnot 

Indikátor musí mít jednoznačnou vazbu na indikátory výsledku, které měří výsledky prováděných aktivit. 

Součástí dokládání plnění aktivit by se měl stát i „důkaz“ v podobě kvalitativního hodnocení plnění dané 

aktivity a prokázání jejích o vlivu na naplňování stanoveného cíle. 

 

 

 



Strategie rozvoje mikroregionu Zábřežsko 

 
   

78 

13   Akční plán 2018-2024  
 

Akční plán je souhrnem projektových záměrů, investičních potřeb obcí mikroregionu Zábřežsko. 

Projektové záměry byly shromážděny ze dvou zdrojů, a to z dokumentů: 

1) Registr plánu strategického rozvoje obcí mikroregionu Zábřežsko, který byl schválen na jednání 

Valné hromady mikroregionu 8.6.2017 pod číslem usnesení 17/06/08/03 

2) Soupis všech investičních potřeb obcí v území Olomouckého kraje – stav 10.7.2017  

Nositel projektu Název projektu 
Opatření Strategie 

rozvoje MiZ 

Náklady 
projektu 

(v tis. Kč) 

Termín 

realizace 

obec Bohuslavice Územní plán obce Bohuslavice Územní plány 400 2017-2018 

obec Bohuslavice Revitalizace návsi 
Veřejná 
infrastruktura 2 000 2017-2019 

obec Bohuslavice 
Rekonstrukce pavilonu na školní 
zahradě 

Kvalitní celoživotní 
vzdělávání 800 2017-2018 

obec Bohuslavice 

Rekonstrukce chodníků, místních 

komunikací 

Dopravní 

infrastruktura 5 000 2017-2019 

obec Bohuslavice 
Opravy památek místního 
významu 

Památky místního 
významu 1 500 2018-2021 

obec Bohuslavice 
Rekonstrukce budovy obecního 
úřadu 

Veřejná 
infrastruktura 10 000 2018-2023 

obec Bohuslavice 
Rekonstrukce hřiště na UMT 
povrch 

Neformální, zájmové 

a volnočasové 
aktivity 4 000 2018-2019 

obec Bohuslavice Komunitní centrum 

Efektivní sociální a 

zdravotní služby 4 000 2018-2022 

obec Bohuslavice Rekonstrukce kulturního domu 

Veřejná 

infrastruktura 500  2020-2022 

obec Bohuslavice Rekonstrukce tenisového kurtu Sport 500 2020-2022 

obec Bohuslavice 
Sociální zázemí na fotbalovém 
hřišti Sport 500 2020-2023 

obec Bohuslavice 
Oprava drobných sakrálních 
staveb 

Památky místního 
významu 200 2018-2020 

obec Bohuslavice 

Rozšíření vodovodu a kanalizace 

do nové zástavby 

Veřejná 

infrastruktura  2019-2024 

obec Bohuslavice Intenzifikace ČOV 
Ochrana životního 
prostředí  2019-2024 

obec Bohuslavice Vybudování nové základní školy 

Kvalitní celoživotní 

vzdělávání 16 000    2018-2022 

obec Dubicko Oprava místních komunikací 
Dopravní 
infrastruktura 5 000 2017-2025 

obec Dubicko Výstavba cyklostezek  

Dopravní 

infrastruktura 15 000 2017-2025 

obec Dubicko Příprava stavebních obvodů  

Veřejná 

infrastruktura 12 000 2017-2025 

obec Dubicko Územní plán obce Územní plány 500 2018-2025 

obec Dubicko Domácí kompostéry 

Efektivní hospodaření                     

s odpady 1 500 2017 

obec Dubicko Oprava hasičské zbrojnice 

Občanské vybavení a 

služby 3 000 2017-2019 

obec Dubicko Dětské hřiště u ZŠ 
Kvalitní celoživotní 
vzdělávání 4 500 2018-2025 
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obec Dubicko Rekonstrukce ZŠ  
Kvalitní celoživotní 
vzdělávání 12 000 2018-2025 

obec Dubicko 
Vybudování sportovního hřiště u 
ZŠ 

Neformální, zájmové 

a volnočasové 
aktivity 4 500 2018-2025 

obec Dubicko 

Rekonstrukce dětské zahrady s 

herními prvky u MŠ 

Kvalitní celoživotní 

vzdělávání 500 2018-2025 

obec Dubicko 

Úprava veřejného prostranství 

před školou, zřízení 
environmentální venkovní učebny  

Kvalitní celoživotní 
vzdělávání  3 000 2018-2025 

obec Dubicko Kamerový systém v obci Bezpečnost v obcích  200 2017 

obec Dubicko Rekonstrukce požární zbrojnice 

Občanské vybavení a 

služby 3 000 2018-20120 

obec Dubicko 

Oprava zpevněné plochy u 

sokolovny + opěrná zeď před 
sokolovnou 

Neformální, zájmové 

a volnočasové 
aktivity 1 500 2018-2025 

obec Dubicko 
Zvýšení dopr. bezp. - chodníky + 
pěších uliček 

Bezpečnost v obcích,          

Dopravní 
infrastruktura 10 000 2017-2025 

obec Dubicko 

Schodiště, chodník  a parkoviště u 

hřbitova 

Dopravní 

infrastruktura 900 2017-2025 

obec Dubicko 

Příprava pro bytovou výstavbu vč. 

inženýrských sítí 

Veřejná 

infrastruktura 900 2017-2025 

obec Dubicko 
Úprava veřejné zeleně + pořízení 
techniky 

Veřejná 
infrastruktura  2018-2021 

obec Dubicko 

Zdokonalení odpadového 

hospodářství - nákup techniky 

Efektivní hospodaření                     

s odpady 1 500 2017-2025 

obec Dubicko Oprava "Dubického potoka" 

Ochrana životního 

prostředí 15 000 2017-2025 

obec Dubicko Malá vodní plocha Potůčky 
Ochrana životního 
prostředí 10 000 2017-2025 

obec Dubicko Komplexní pozemkové úpravy 

Péče o krajinu / 

zeleň v obcích  2019-2024 

obec Dubicko Rekonstrukce OÚ 
Veřejná 
infrastruktura 3 000 2017-2025 

obec Dubicko 

Zdravotní středisko Dubicko, 
výměna oken + zateplení + byt 

pro lékaře 

Veřejná 

infrastruktura  5 000 2017-2025 

obec Dubicko 
Oprava sakrárních památek 
místního významu 

Památky místního 
významu 600 2017-2025 

obec Dubicko Muzeum obce Dubicko Kultura, tradice 1 000 2017-2025 

obec Dubicko Průmyslová zóna 
Podnikatelská 
infrastruktura  1 000 2017-2025 

obec Dubicko 

Úprava kostela CČSH  včetně 

příjezdu přes park 

Památky místního 

významu  250 2017-2025 

obec Dubicko 

Obnova památek – socha 
sv.Trojice, socha sv.Jana 

Nepomuckého 

Památky místního 

významu  300 2017-2019 

obec Dubicko 

Vybudování hřiště pro teenager u 

cyklostezky  

Neformální, zájmové 

a volnočasové 

aktivity  450 2017-2025 

obec Dubicko 

Obnova a zpřístupnění "požeráku" 

bývalého Dubického rybníka 

Ochrana životního 

prostředí  450 2017-2025 

obec Dubicko Úprava veřejné zeleně 
Veřejná 
infrastruktura  250 2017-2025 

obec Dubicko 

Rekonstrukce areálu fotbalového 

hřiště Sport 5 000 2017-2025 
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obec Dubicko 
Úprava a vybavení biocentra 
Hosena 

Ochrana životního 
prostředí 850 2017-2025 

obec Dubicko Oprava obecního rozhlasu 

Veřejná 

infrastruktura  350 2017-2025 

obec Dubicko Oprava veřejného osvětlení 

Veřejná 

infrastruktura  450 2017-2025 

obec Dubicko Rekonstrukce tenisových kurtů Sport  3 500 2017-2025 

obec Dubicko Cyklostezka Dubicko-Bohuslavice 

Bezmotorová 

doprava 10 000 2018 

obec Dubicko Naučné stezky 
Propagace a cestovní 
ruch  450 2017-2025 

obec Horní 

Studénky 

Rekonstrukce sokolovny (oprava 
elektroinstalace, zateplení, 

výměna střechy) Sport 1 700 2018-2019 

obec Horní 
Studénky 

Chodník v dolní části obce směr 
Svébohov 

Dopravní 
infrastruktura 8 500 2017-2018 

obec Horní 

Studénky Opravy místních komunikací 

Dopravní 

infrastruktura 300 2017-2019 

obec Horní 

Studénky 

Rekonstrukce budovy OÚ – více 

etap 

Veřejná 

infrastruktura 3 000 2017-2019 

obec Horní 
Studénky 

Vytvoření nových stavebních 
parcel včetně inženýrských sítí 

Veřejná 
infrastruktura 5 000 2017-2019 

obec Horní 

Studénky Územní plán obce Horní Studénky Územní plány 363 2016-2018 

obec Horní 

Studénky Revitalizace veřejných prostranství 

Veřejná 

infrastruktura 300 2017-2019 

obec Hrabová 

Komunitní dům pro seniory + soc. 

bydlení 

Efektivní sociální a 

zdravotní služby 19 000 2018-2019 

obec Hrabová Opravy místních komunikací 
Dopravní 
infrastruktura 4 000 2018-2020 

obec Hrabová Víceúčelové sportovní hřiště Sport  1 500 2018-2019 

obec Hrabová 
Rozšíření zástavbového území 
Záhumení  (6 BJ) 

Veřejná 
infrastruktura 3 000 2018-2019 

obec Hrabová 

Zvýšení bezpečnosti II. etapa 

(Před Lihovarem) Bezpečnost v obcích  2 000 2019-2020 

obec Hrabová 

Zástavbové území pro 10 BJ (Pod 

Lihovarem) 

Veřejná 

infrastruktura 15 000 2020-2022 

obec Hrabová 
Rekonstrukce zázemí pro 
sportovce Sport  8 000 2020-2022 

obec Hrabová Cyklostezka Hrabová - Dubicko 

Bezmotorová 

doprava 20 000 2019-2020 

obec Hrabová 

Cyklostezka Hrabová - Zvole 

(Lávka přes Moravu) 

Bezmotorová 

doprava 20 000 2022-2024 

obec Hrabová Restaurace s ubytováním 
Propagace a cestovní 
ruch 20 000 2022-2024 

obec Jedlí Výstavba chodníku s opěrnou zdí 
Dopravní 
infrastruktura 2 000    2017-2018 

obec Jedlí Zateplení kulturního domu 

Veřejná 

infrastruktura 4 855    2017-2018 

obec Jedlí 

Výstavba přechodu pro chodce            

u školy Bezpečnost v obcích 500    2017-2018 

obec Jedlí Parkoviště s veřejným osvětlením 

Dopravní 
infrastruktura         

Veřejná 
infrastruktura 1 000    2017-2018 
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obec Kamenná Kanalizace a ČOV Kamenná, Rohle 

Ochrana životního 

prostředí 102 866    2017-2018 

obec Kolšov 

Revitalizace bývalého 

zem.družstva 

Podnikatelská 

infrastruktura 4 000    2018-2019 

obec Kolšov výstavba sociálních bytů 
Efektivní sociální a 
zdravotní služby 5 000    2019-2022 

obec Kolšov 
výstavba nových inž.sítí                     
k bytové zástavbě 

Veřejná 
infrastruktura 1 500    2017-2019 

obec Kosov Rekonstrukce společenské budovy 

Veřejná 

infrastruktura 5 000 2019-2024 

obec Kosov 
Vodovod – oprava, rekonstrukce 
vodovodní sítě 

Ochrana životního 
prostředí 3 000 2019-2024 

obec Kosov Oprava obecního úřadu 
Veřejná 
infrastruktura 3 000 2019-2024 

obec Kosov 

Rekonstrukce stravovacího 

zařízení v MŠ 

Veřejná 

infrastruktura 1 000 2019-2024 

obec Kosov Oprava a rekonstrukce hřiště 

Neformální, zájmové 
a volnočasové 

aktivity 1 000 2019-2021 

obec Kosov Revitalizace rybníku 

Ochrana životního 

prostředí 1 000 2019-2024 

obec Kosov Oprava, rekonstrukce místních 
komunikací, chodníků 

Dopravní 
infrastruktura 15 000 

2019-2024 

obec Kosov 
Revitalizace centra obce 

Veřejná 
infrastruktura 

10 000 
2019-2024 

obec Kosov 
Veřejné osvětlení 900 

2017-2018 

obec Kosov Pořízení nádob na bioodpad a 
ostatní tříděný odpad 

Efektivní hospodaření 
s odpady 800 

 
2017-2018 

obec Kosov 
Oprava záchytných poldrů 

Ochrana životního 

prostředí 500 

 

2019-2024 

obec Kosov 
Oprava Hasičské budovy 

Občanské vybavení a 
služby 300 

 
2019-2021 

obec Kosov 
Přechody pro chodce Bezpečnost v obcích 100 2019-2024 

obec Leština 

Odkanalizování části obce oblast 
Zálavčí, ul. Sokolská, 

Komenského, 7. května 

Ochrana životního 

prostředí  25 000 2018,2019 

obec Leština 
Výstavba cyklostezky Leština - 
Zábřeh, část Leština 

Bezmotorová 
doprava 9 500 2017,2018 

obec Leština 
Příprava pozemků pro novou 
výstavbu - výkup, zasíťování 

Veřejná 
infrastruktura 10 000 2018,2019 

obec Leština 

Oprava (přestavba) nevyužitého 

objektu v areálu ZD na hasičskou 
zbrojnici a klubovny  

Občanské vybavení a 
služby 3 500 2019, 2020 

obec Leština 

Výstavba parkovací plochy u 

sportovního areálu 

Veřejná 

infrastruktura 200 2018 

obec Leština 

Rekonstrukce bývalého kina a 
přestavba na bytový dům (9-10 

bytových jednotek) 

Občanské vybavení a 

služby 16 000 2020 - 2022 

obec Lukavice 

Výstavba technického dvora v 

Lukavici 

Veřejná 

infrastruktura 3 000 2018-2022 

obec Lukavice 

Víceúčelové sportovní hřiště 

Slavoňov Sport 2 000 2018-2022 

obec Lukavice Oprava kapličky Vlachov 
Památky místního 
významu 1 000 2018-2022 
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obec Lukavice 
Víceúčelové sportovní hřiště 
Lukavice Sport 2 000 2018-2022 

obec Lukavice Penzion pro seniory Lukavice 

Efektivní sociální a 

zdravotní služby 5 000 2018-2022 

obec Lukavice 

Oprava sakrálních staveb 

Lukavice, Vlachov, Slav. 

Památky místního 

významu 2 000 2018-2022 

obec Lukavice Oprava kapličky Lukavice 
Památky místního 
významu 1 000 2018-2022 

obec Lukavice 
Rekonstrukce chodníků a místních 
komunikací Dopravní 

infrastruktura 

8 000 2018-2024 

obec Lukavice 

Obnova komunikací Lukavice, 

Vlachov, Slavoňov  2018-2024 

obec Lukavice Cyklostezka Vlachov - Květín 

Bezmotorová 

doprava 5 000 2018-2021 

obec Lukavice Rekonstrukce křižovatky v Lukavici 
Veřejná 
infrastruktura   2018-2022 

obec Nemile Domácí kompostéry na bioodpad 

Efektivní hospodaření 

s odpady 600 2017 

obec Nemile Naučná stezka Lupěnských hor 
Propagace a cestovní 
ruch 1 000 2017 

obec Nemile Kontejnery na kov 

Efektivní hospodaření 

s odpady 100 2017 

obec Nemile Oprava kaple Lupěné 

Památky místního 

významu 500 2017 

obec Nemile Domácí ČOV 
Ochrana životního 
prostředí 500 2018 

obec Nemile Kanalizace a ČOV v celé obci 

Ochrana životního 

prostředí 67 502 2017-2018 

obec Nemile Oprava hasičárny 

Občanské vybavení a 

služby 1 500 2018 

obec Nemile Kamerový systém v obci Bezpečnost v obcích 1 000 2018-2023 

obec Nemile Výměna veřejného osvětlení 
Veřejná 
infrastruktura 

1 000 2018-2024 

obec Nemile 

Rekonstrukce veřejného 

prostranství u OÚ 500 2018-2021 

obec Nemile Rozšíření hřbitova Nemile 
Veřejná 
infrastruktura 200 2018 

obec Nemile Rekonstrukce komunikací 

Dopravní 

infrastruktura 15 000 2018-2021 

obec Nemile Oprava lesních cest 

Péče o krajinu/zeleň 

v obcích 3 000 2018 

obec Nemile Výstavba a oprava chodníků 
Dopravní 
infrastruktura  15 000 2019 

obec Nemile Parkoviště u hřbitova v Nemili 

Dopravní 

infrastruktura 1 000 2019 

obec Nemile Oprava hřbitov Lupěné 

Veřejná 

infrastruktura 500 2019 

obec Nemile Rozšíření ZŠ a MŠ Nemile 
Kvalitní celoživotní 
vzdělávání 5 000 2019-2024 

obec Nemile Výstavba cyklostezky 

Dopravní 

infrastruktura 3 000 2019 

obec Nemile 
Výstavba a úprava multifunkčního 
hřiště 

Neformální, zájmové 

a volnočasové 
aktivity  10 000 2020 

obec Nemile Výstavba volnočasového areálu 

Veřejná 

infrastruktura  20 000 2020-2024 
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obec Nemile Rekonstrukce OÚ 
Veřejná 
infrastruktura  3 000 2020 

obec Nemile Dětské hřiště Lupěné 

Neformální, zájmové 

a volnočasové 
aktivity  2 000 2020 

obec Nemile 

Rekonstrukce hřiště u ZŠ a MŠ 

Nemile 

Kvalitní celoživotní 

vzdělávání  1 000 2020 

obec Nemile Kontejnery na odpad 

Efektivní hospodaření                 

s odpady 100 2017-2018 

obec Nemile Kamerový systém v obci Bezpečnost v obcích 1 000 2021 

obec Nemile Výstavba streetového hřiště Sport  1000 2021 

obec Nemile Rekonstrukce zastávek 

Dopravní 

infrastruktura 2 000 2022 

obec Nemile Rekonstrukce tělocvičny 

Kvalitní celoživotní 

vzdělávání  3 000 2023 

obec Nemile Popelnice na komunální odpad 
Efektivní hospodaření 
s odpady 3 000 2024 

obec Nemile Kanalizace, vodovod nad Lupěným 

Ochrana životního 

prostředí  6 995 2024 

obec Nemile Odpadové centrum 

Efektivní hospodaření 

s odpady 5 000 2025 

obec Postřelmov 

ZŠ - vybudování special. Učeben a 

bezbariérovost 

Kvalitní celoživotní 

vzdělávání  30 000 2018 

obec Postřelmov 
Zdrav. středisko - rekonstrukce 
kotelny 

Veřejná 

infrastruktura 
  

  

600 2018 

obec Postřelmov 

Zdrav. středisko - rekonstrukce 

elektroinstalace 3 000 2018 

obec Postřelmov 

Zdrav. středisko - rekonstrukce 

vodoinstalace  2 000 2018 

obec Postřelmov 
Zdrav. středisko - nová fasáda se 
zateplením 

Veřejná 
infrastruktura 3 000 2019 

obec Postřelmov 

Kulturní dům - úprava zahrady a 

okolí  

Veřejná 

infrastruktura 

  
  

  

1 000 2018 

obec Postřelmov 

Kulturní dům - rekonstrukce 

elektroinstalace 3 000 2019 

obec Postřelmov 
Kulturní dům - rekonstrukce 
podlahy v malém sále 400 2020 

obec Postřelmov 

Kulturní dům - bezbariérový 

přístup 1 500 2020 

obec Postřelmov 

Hasičská zbrojnice - vybudování 

klubovna v podkroví 

Občanské vybavení a 

služby 200 2019 

obec Postřelmov Centrum obce - revitalizace 
Veřejná 
infrastruktura 14 000 2018 - 2019 

obec Postřelmov Nová komunikace - severní spojka 

Dopravní 

infrastruktura 
  

  

  
  

  
  

  

  
  

10 000 2020 

obec Postřelmov 
Nová komunikace - jihozápadní 
spojka  1 000 2022 

obec Postřelmov 

Rekonstrukce mostu 18c - M1             

v ulici 1. máje 2 500 2022 

obec Postřelmov 
Rekonstrukce propustku 1b - M1       
v ulici 1. máje 800 2021 

obec Postřelmov, 
Sudkov Chodník Postřelmov - Sudkov 2 800 2018 

obec Postřelmov 

Vybudování odstavných stání ulice 

Osvobození 3 000 2019 

obec Postřelmov 
Vybudování nových chodníků ulice 
Závořická 400 2018 
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obec Postřelmov Rekonstrukce ulice Brachtlova 2 200 2018 

obec Postřelmov Rekonstrukce ulice Zahradní 1 700 2019 

obec Postřelmov 

Vybudování odstavných stání ulice 

Klubovní 600 2019 

obec Postřelmov 
Oprava opěrné zdi a povrchu ulice 
V Kopci 

Dopravní 
infrastruktura 500 2020 

obec Postřelmov 
Rekonstrukce veřejného osvětlení 
v ulici U Mýta  

Veřejná 

infrastruktura 

  
  

300 2021 

obec Postřelmov 

Rekonstrukce veřejného osvětlení 

v ulici Spojovací 200 2022 

obec Postřelmov 
Rekonstrukce veřejného osvětlení 
v ulici Růžová 250 2023 

obec Postřelmov Výstavba polních cest HC 4 a HC 5 

 
Péče o krajinu/ zeleň 

v obcích  
  

  

7 000 2018 

obec Postřelmov 
Výstavba polních cest VVC 6 a 
VVC 2 7 500 2021 

obec Postřelmov 

Výstavba polních cest VC 5 a VVC 

16 7 500 2022 

obec Postřelmov 

Oprava polních cest HC 2, HC 6 a 

VC 10 6 000 2019 

obec Postřelmov, 
Zábřeh Cyklostezka Zábřeh - Postřelmov 

Bezmotorová 
doprava 

  

5 000 2019 

obec Postřelmov Cyklostezka Postřelmov - Sudkov 2 000 2018 

obec Postřelmov 
Rekonstrukce prostranství v ulici 
Pod Lipami  Veřejná 

infrastruktura 

  

1 500 2020 

obec Postřelmov 

Rekonstrukce prostranství v ulici 

1. máje 1 000 2020 

obec Postřelmov 

Výstavba parkovacích stání u 

nádraží ĆD 

Dopravní 

infrastruktura 3 300 2020 

obec Postřelmov 
Vybudování kolumbária na 
hřbitově 

Veřejná 
infrastruktura 1 000 2019 

obec Postřelmov 

Vybudování nových hrobových 

míst na hřbitově 

Veřejná 

infrastruktura 200 2020 

obec Postřelmov 

Vybudování areálu pro výcvik IZS 

a sport. Aktivity 

Občanské vybavení a 

služby 45 000 2018 

obec Postřelmov Vybudování koupacího biotopu 
Propagace a cestovní 
ruch  31 000 2019 

obec Postřelmov Vybudování areálu zdraví  Sport 25 000 2020 

obec Postřelmov 

Výstavba dětského hřiště v ulici 

Závořická 

Neformální, zájmové 
a volnočasové 

aktivity  500 2020 

obec Postřelmov 
Vybudování infocentra z bývalé 
hasičárny 

Propagace a cestovní 
ruch 1 000 2021 

obec Postřelmov 

Přestavby domu č.p. 10 na 

malometrážní byty 

Efektivní sociální a 

zdravotní služby  6 500 2018 

obec Postřelmov 

Rekonstrukce kotelny v bytovém 

domě č.p. 191 

Občanské vybavení a 

služby 300 2018 

obec Postřelmov 
Oprava střechy, zateplení budovy 
č.p. 191 

Občanské vybavení a 
služby 2 000 2019 

obec Postřelmov Vybudování IS pro výstavbu RD 

Veřejná 

infrastruktura 10 000 2020 

obec Postřelmov Vybudování kompostárny 

Ekologická 

energetika 600 2020 

obec Postřelmůvek 

Stezka pro chodce a cyklisty 

Postřelmůvek - Postřelmov 

Bezmotorová 

doprava 5 000 

10/2017 - 

06/2018 

obec Postřelmůvek 
Oprava místních komunikací a 
chodníků 

Dopravní 
infrastruktura 11 600 2018-2021 
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obec Postřelmůvek Oprava místní kaple 
Památky místního 
významu 2 500 2018-2021 

obec Postřelmůvek 

Revitalizace prostoru před 

obecním úřadem 

Veřejná 

infrastruktura 1 800 2018-2021 

obec Postřelmůvek Výstavba nového dětského hřiště 

Neformální, zájmové 

a volnočasové 

aktivity 800 2018-2021 

obec Postřelmůvek Oprava veřejného osvětlení Veřejná 

infrastruktura 

700 2018-2019 

obec Postřelmůvek 

Zateplení budovy kde sídlí obecní 

knihovna a hasičská zbrojnice 400 2018-2021 

obec Postřelmůvek Oprava kříže 
Památky místního 
významu 200 2018-2021 

obec Postřelmůvek Výsadba zeleně 
Péče o krajinu/ zeleň 
v obcích 140 2018-2021 

obec Rájec Vyčištění a oprava rybníka 
Ochrana životního 
prostředí 3 000 2018-2020 

obec Rájec 

Univerzální stroj - komunální 

údržba 

Veřejná 

infrastruktura 1 500 2017 

obec Rájec 

Místní komunikace, rekonstrukce 

chodníků 

Dopravní 

infrastruktura 2 000 2019 - 2021 

obec Rájec 
Vybudování splaškové kanalizace 
a přečerpávací stanice 

Ochrana životního 
prostředí 40 000 2018-2022 

obec Rájec Oprava kulturní památky 

Památky místního 

významu 1 000 2018-2021 

obec Rájec 

Rekonstrukce obecního úřadu a 

knihovny 

Veřejná 

infrastruktura 3 000 2018-2023 

obec Rájec Rekonstrukce – demolice budovy 
Veřejná 
infrastruktura 2 000 2021-2022 

obec Rájec Rekonstrukce hasičské zbrojnice 

Občanské vybavení a 

služby 3 000 2018-2020 

obec Rájec Nový stavební obvod 

Veřejná 

infrastruktura 4 000 2018-2021 

obec Rájec Oprava veřejného osvětlení 
Veřejná 
infrastruktura 1 500 2019-2021 

obec Rájec 

Výstavba komunikace a 

rekonstrukce stavby 

Dopravní 

infrastruktura  2 500 2019-2021 

obec Rájec Osvětlení, opona, pódium Kultura, tradice 700 2018 

obec Rájec 

Rekonstrukce fotbalového hřiště a 

zázemí Sport 3 000 2018-2020 

obec Rovensko 

Stavební úpravy objektu č.p. 178 

v Rovensku pro účely komunitního 
centra, sousedská kuchyně a 

sociální bydlení   

Efektivní sociální a 

zdravotní služby 18 700 2017-2018 

obec Rovensko Nový stavební obvod 
Veřejná 
infrastruktura 4 000 2017-2019 

obec Rovensko 

Cyklostazka Rovensko - Zábřeh, 

část Rovensko 

Bezmotorová 

doprava 6 900 2017-2020 

obec Rovensko Přístavba Základní školy Rovensko 

Kvalitní celoživotní 

vzdělávání 23 700 2018-2020 

obec Rovensko 
Rekonstrukce jídelny a hospod. 
budovy ZŠ a MŠ Rovensko 

Veřejná 
infrastruktura 14 000 2018-2020 

Orel Rovensko Víceúčelové sportovní hřiště Sport  3 000 2018-2020 

obec Rovensko 
Dokončení páteřní sítě chodníků v 
obci Rovensko 

Dopravní 
infrastruktura 7 400 2018-2021 
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obec Rovensko 

Rekonstrukce místní komunikace 
1. etapa    Térovna-Janhuba-

škola-orlovna 

Dopravní 
infrastruktura 

 2 000 2019-2020 

obec Rovensko 
Buď fit a vodní centrum u rybníka 
s in-line okruhem 

Propagace a cestovní 
ruch 2 000 2019-2020 

obec Rovensko 

Rekonstrukce místní komunikace 

2. etapa Wagner-Gintherová 

Dopravní 

infrastruktura 2 000 2020-2021 

obec Rovensko 

Oprava střechy, věže, a 

obvodových zdí kaple Narození 
Panny Marie 

Památky místního 
významu 8 000 2020-2021 

obec Rovensko 

Nový vodojem s napojením na vrt 

vody 

Ochrana životního 

prostředí 6 500 2020-2022 

obec Rovensko Nový stavební obvod 
Veřejná 
infrastruktura 4 000 2018-2021 

obec Rovensko 
Rekonstrukce místních komunikací 
(5c-6c; 8c; 10c-13c-14c) 

Dopravní 
infrastruktura 6 000 2018-2019 

obec Rovensko 

Rekonstrukce místní komunikace 

3. etapa Tomášek-Krátký-
Janíčková 

Dopravní 
infrastruktura 2 000 2021-2022 

obec Rovensko 

Rekonstrukce - demolice staré 

Základní školy  

Veřejná 

infrastruktura 3 000 2021-2022 

obec Rovensko 

Naučná stezka s rozhlednou na 

Háječku a rybářskou baštou 

Propagace a cestovní 

ruch 6 000 2021-2022 

obec Rovensko Golfové hřiště 
Propagace a cestovní 
ruch  3 000 2021-2024 

obec Svébohov Splašková kanalizace 
Ochrana životního 
prostředí 50 000 2018-2019 

obec Svébohov Rekonstrukce budovy č.p. 73  

Efektivní sociální a 

zdravotní služby 8 500 2019-2024 

obec Svébohov 

Rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ 

(zateplení, oprava střechy, 

vytápění, výměna dveří) 

Kvalitní celoživotní 

vzdělávání 6 500 2019-2024 

obec Svébohov 

Vybudování hřiště na zahradě ZŠ 

a MŠ 

Kvalitní celoživotní 

vzdělávání 250 2019-2024 

obec Svébohov 
Oprava budovy bývalé Obecné 
školy 

Občanské vybavení a 
služby 3 000 2019-2024 

obec Svébohov 
Revitalizace návsi 

Veřejná 

infrastruktura 2 500 2018-2019 

obec Svébohov 
Výstavba multifunkčního 

sportovního hřiště 

Neformální, zájmové 

a volnočasové 

aktivity  1 500 2019-2024 

obec Svébohov Obytná zástavba Svébohov 

(„Předevsí“) 

Veřejná 

infrastruktura 1 200 2018-2021 

obec Svébohov 
Opravy místních komunikací 

Dopravní 
infrastruktura 1 000 2018-2024 

obec Svébohov 
Propojení vodovodu 

Ochrana životního 

prostředí 900 2018 

obec Svébohov 
Rekonstrukce veřejného osvětlení 

Veřejná 

infrastruktura 800 2018-2021 

obec Svébohov 
Výstavba chodníku v Chaloupkách 

Dopravní 
infrastruktura 750 2018-2021 

obec Svébohov 
Oprava vodovodního řadu v obci 

Ochrana životního 

prostředí 650 2018-2024 

obec Svébohov Revitalizace prostoru za obecním 

domem 

Veřejná 

infrastruktura 250 2018-2024 

obec Svébohov 
Oprava hasičské zbrojnice 

Občanské vybavení a 
služby 200 2018-2024 
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obec Svébohov 
Oprava obecního rozhlasu 

Veřejná 
infrastruktura 150 

2018-2024 

obec Svébohov 
Oprava křížů 

Památky místního 

významu 240 

2018-2024 

obec Svébohov 
Vybudování komunitního centra 

Efektivní sociální a 

zdravotní služby 2 500 

2018-2024 

město Štíty Výstavba sportovní haly Sport 30 000 2019-2024 

město Štíty Výstavba hasičské zbrojnice Štíty 
Občanské vybavení a 
služby 10 000 2019-2024 

město Štíty Oprava místních komunikací 

Dopravní 

infrastruktura 20 000 2019-2024 

město Zábřeh 

Realizace atletické dráhy na 

městském stadionu Sport 15 000 2018 

město Zábřeh Výstavba sportovní haly Sport 50 000 2020-2024 

město Zábřeh 
Rekonstrukce kuželny na 
městském stadionu Sport 5 000 2018 

město Zábřeh 

Výstavba a rekonstrukce dětských 

hřišť 

Neformální, zájmové 
a volnočasové 

aktivity  2 000 2017-2020 

město Zábřeh Rozhledna 
Propagace a cestovní 
ruch 3 000 2020 

město Zábřeh 

Rekonstrukce objektu kulturního 

domu Kultura, tradice 19 650 2018-2020 

město Zábřeh Komunitní dům pro seniory  

 
Efektivní sociální a 

zdravotní služby 

  
  

  

27 000 2019-2024 

město Zábřeh Nízkoprahové denní centrum 1 000 2019 

město Zábřeh Dům na půl cesty 3 000 2019 

město Zábřeh 
Pobytové zařízení – domov se 
zvláštním režimem 80 000 2019 

město Zábřeh Chráněné bydlení 1 000 2019 

město Zábřeh Komunitní dům 60 000 2020 

město Zábřeh 
Zlepšení a zkvalitnění výuky na MŠ 
a ZŠ v Zábřehu Kvalitní celoživotní 

vzdělávání 

  

5 000 2018 

město Zábřeh 

Zlepšení a zkvalitnění výuky na 

středních školách v Zábřehu 5 000 2018 

město Zábřeh 

Prevence kriminality v Zábřehu – 

rozšíření kamerového systému Bezpečnost v obcích 1 000 2017-2020 

město Zábřeh 

Vzdělávání a osvěta občanů 
vedoucí k eliminaci vandalismu, 

prevence kriminality Bezpečnost v obcích 300 2017-2020 

město Zábřeh 
Modernizace Městské policie 
Zábřeh Bezpečnost v obcích 5 000 2017-2020 

město Zábřeh 

Rozvoj integrovaného 
záchranného systému (hlasové 

sirény, spolupráce a propojení IZS 

a Policie ČR,…) 

Bezpečnost v obcích,          

Občanské vybavení a 

služby 6 000 2020 

město Zábřeh 

Podpora a rozvoj Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů Zábřeh 

Občanské vybavení a 

služby 6 000 2020 

město Zábřeh 

Rekonstrukce křižovatky 
komunikací II/315 (ulice Sušilova) 

a II/369 (ul. Dvorská) 

Dopravní 

infrastruktura  16 000 2020 

město Zábřeh Bezbariérové město Zábřeh 
Dopravní 
infrastruktura 10 000 2017-2020 

město Zábřeh Cyklostezka Zábřeh – Lupěné Bezmotorová 

doprava 
  

  

25 000 2020 

město Zábřeh Cyklostezka Zábřeh – Postřelmov 15 000 2018 

město Zábřeh 

Cyklostezka Zábřeh – Leština, část 

Zábřeh 10 000 2018 
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město Zábřeh 
Cyklostezka Zábřeh - Rovensko, 
část Zábřeh 

Bezmotorová 
doprava 15 000 2020 

město Zábřeh 

Rozšiřování a budování nových 

parkovacích míst v Zábřehu 

Dopravní 

infrastruktura 8 000 2020 

město Zábřeh Dopravní terminál Postřelmovská 

Dopravní 

infrastruktura 120 000 2020 

město Zábřeh Vybudování turistického kempu 
Propagace a cestovní 
ruch   2020 

město Zábřeh Průmyslová zóna Leštinská II Podnikatelská 

infrastruktura 

500 000 2020 

město Zábřeh Průmyslová zóna Sadová II 50 000 2018-2019 

město Zábřeh Výstavba vodovodu Václavov Ochrana životního 
prostředí 

10 000 2019 

město Zábřeh Výstavba kanalizace Václavov 30 000 2019 

město Zábřeh Metropolitní optická síť 

Veřejná 

infrastruktura 3 000 2017-2020 

město Zábřeh Rekonstrukce areálu hřbitova 

Veřejná 

infrastruktura 15 000 2017-2020 

město Zábřeh Rekonstrukce Masarykova náměstí Veřejná 
infrastruktura 

  

50 000 2018-2020 

město Zábřeh Rekonstrukce nám. Osvobození 50 000 2018-2020 

město Zábřeh Rekonstrukce staré radnice 40 000 2018-2020 

město Zábřeh 
Realizace zateplení a výměny 
oken ZŠ B. Němcové 15 

Kvalitní celoživotní 
vzdělávání 45 000 2018-2021 

město Zábřeh 
Rekonstrukce ubytovny v 
plaveckém areálu Zábřeh 

Propagace a cestovní 
ruch  40 000 2019 

město Zábřeh Revitalizace sídliště Krumpach Veřejná 
infrastruktura  

30 000 2020 

město Zábřeh Revitalizace sídliště Severovýchod 35 000 2017-2020 

město Zábřeh 

Rekonstrukce historických budov, 

kulturních památek a významných 
míst drobné architektury 

Památky místního 
významu 20 000 2017-2020 

město Zábřeh 

Revitalizace sídliště na ulicích 

Křižkovského a 28. října 

Veřejná 

infrastruktura 20 000 2020 

město Zábřeh Realizace Knížecích sadů 

Péče o krajinu/ zeleň 

v obcích 15 000 2017-2020 

město Zábřeh Protierozní opatření – Klárinka Ochrana životního 

prostředí 

2 000 2018 

město Zábřeh Protierozní opatření – Hněvkov 2 000 2018 

město Zábřeh Vybodování nové aleje v Zábřehu 
Péče o krajinu/ zeleň 
v obcích 1 000 2018-2020 

město Zábřeh 
Ovlivnění využití brownfield’s – 
bývalé továrny Hedva, Perla 

Podnikatelská 
infrastruktura 100 2017-2020 

město Zábřeh Rozšíření separace odpadů 

Efektivní hospodaření                     

s odpady 
  

3 500 2020 

město Zábřeh Rozšíření sběru bioodpadů 4 500 2020 

město Zábřeh 
Rozšíření sběru elektrozařízení a 
elektrospotřebičů 1 500 2020 

město Zábřeh 

E-government – občan nemusí 

chodit na úřad, vše je řešeno 
elektronicky 

Hájení zájmů regionu 
a modernizace 

správy 

5 000 2018 

město Zábřeh 

Zachování a rozvoj multimediální 

komunikace města s občany 100 2017-2020 

město Zábřeh Farmářské trhy 

Spolupráce – 

Propagace a cestovní 
ruch 

350          
(50/rok) 2018-2024 

obec Zborov 
Oprava stropu budovy obecního 
domu 

Veřejná 

infrastruktura 
  

5 000 2018-2022  

  
  

obec Zborov Oprava střechy obecního domu 

obec Zborov 
Výměna oken a zateplení 
obecního domu 
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obec Zborov Chodník ke hřbitovu 
Dopravní 
infrastruktura 3 000  2018-2021  

obec Zborov Oprava budovy na hřbitově 

Veřejná 

infrastruktura 1 200 2020-2022  

obec Zborov Parket v areálu koupaliště 

Propagace a cestovní 

ruch 900  2018-2020  

obec Zborov 

Revitalizace kulturního areálu U 

koupaliště 

Neformální, zájmové 
a volnočasové 

aktivity 900  2018-2020  

obec Zborov Čistička odpadních vod, kanalizace Ochrana životního 
prostředí 

18 000  2018-2024  

obec Zborov Vodovod  17 000 2018-2024  

obec Zborov Oprava chodníků Dopravní 

infrastruktura 

1 500  2018-2019  

obec Zborov Komunikace 2 000  2019-2024  

obec Zborov Rozhledna Háječek 
Propagace a cestovní 
ruch 2 200 2019-2024  

obec Zborov Dětské hřiště 

Neformální, zájmové 

a volnočasové 
aktivity 1 000 2019-2024   

obec Zborov Oprava požární nádrže 
Občanské vybavení a 
služby  500  2019-2024   

obec Zborov 

Obnova památek místního 

významu 

Památky místního 

významu  300  2019-2024   

obec Zborov Obnova třešňové aleje 
Péče o krajinu / 
zeleň v obcích 60 2018-2020   

obec Zborov Oprava víceúčelové nádrže 
Propagace a cestovní 
ruch 3 000  2019-2024   

obec Zvole 

Dokončení nového územního 
plánu obce Zvole zadaného ke 

zpracování v r. 2011 Územní plány 550 2017 

Státní pozemkový 

úřad 

Dokončení pozemkových úprav, 
které zpracovává Státní 

pozemkový úřad 

Péče o krajinu / 

zeleň v obcích 5 2018 

obec Zvole 
Výkupu pozemků pro výstavbu 
rodinných domů v lokalitě Člupek 

Veřejná 
infrastruktura 5 000 2018 

Státní pozemkový 

úřad 

Ve spolupráci s SPÚ  zajištění 

realizace společných zařízení v 
návaznosti na vybudovaný 

obchvat obce a KPÚ 

Dopravní 

infrastruktura 
  

  

  
  

  

20 000 2020 

obec Zvole 

Oprava a rozšíření komunikace na 
pozemku p.č. 1734/1 a přilehlých 

(lokalita u bývalého kravína) 2 000 2019 

obec Zvole 

Vybudování nové komunikace 

včetně inženýrských sítí v části 

obce Luhy 7 000 2019 

obec Zvole 

 Realizace jedné z variant řešení 

chodníku na ulici „Jestřebská“ 2 000 2020 

obec Zvole 

Dokončení předláždění starých 
úseků chodníků v celém 

intravilánu obce 4 000 2020 

obec Zvole 

Zpevněná plocha s parkovištěm za 
hřbitovem – realizace 

zpracovaného projektu 1 500 2020 

obec Zvole 

Optimalizace provozu kanalizace a 
vodovodu v obci dle zpracované 

studie 

Ochrana životního 

prostředí 40 000 2025 
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obec Zvole 

Nátěr fasády, (v případě získání 
dotace tepelná izolace) 

obvodového zdiva  
bytového domu č.p. 169 

Občanské vybavení a 
služby 1 500 2018 

obec Zvole 

Vybudování střediska technických 

služeb obce, včetně sběrného 
dvora 

Veřejná 
infrastruktura 3 000 2019 

obec Zvole Vybudování dětských hřišť 

Neformální, zájmové 

a volnočasové 
aktivity 2 000 2020 

obec Zvole 

Výměna oken, oprava střechy a 

fasády objektu hasičské zbrojnice 

Občanské vybavení a 

služby 1 700 2018 

KÚ 

Ve spolupráci s Olomouckým 

krajem zajištění projektu 

odvodnění části obce     „Na 
Trávníku“ a „Dluhov“ dle 

zpracované studie a realizace 
stavby 

Ochrana životního 
prostředí 7 000 2025 

Státní pozemkový 

úřad 

Realizace suchých poldrů v lokalitě 

„Na Cihelně“.,  
Ovčáry a drátokamenné přehrádky 

- Zvolský potok 

Ochrana životního 

prostředí 30 000 2025 

obec Zvole 
Revitalizace parkových ploch 
včetně doplnění mobiliáře 

Veřejná 
infrastruktura 5 000 2025 

obec Zvole 
Renovace historických křížů 
v lokalitě  „Drchovy a rybníky“ Památky místního 

významu 

  

500 2020 

obec Zvole 

Renovace sakrálních soch 

umístěných před kostelem  1 000 2020 

obec Zvole Sociální bydlení 
Efektivní sociální a 
zdravotní služby 15 000 2019-2024 

obec Zvole Příprava pro výstavbu 

Veřejná 

infrastruktura 16 000 2019-2024 

obec Zvole 

Ochrana před povodněmi, 

revitalizace rybníků, potoků a 
mokřad 

Ochrana životního 
prostředí 13 000 2019-2022 

obec Zvole 

Rekonstrukce chodníků a místních 

komunikací 

Dopravní 

infrastruktura 10 000 2019-2024 

obec Zvole 
Cyklostezka Zvole – Hrabová, 
Ráje, Zvole, Mohelnice 

Bezmotorová 
doprava 5 000 2019-2024 

obec Zvole Obnova návsi, parků, mobiliáře 
Veřejná 
infrastruktura 5 000 2019-2024 

obec Zvole 

Vybudování střediska technických 

služeb 

Veřejná 

infrastruktura 5 000 2019-2024 

obec Zvole Hasičská zbrojnice 
Občanské vybavení a 
služby 3 000 2019-2024 

obec Zvole Venkovní sportovní areál Sport 3 000 2019-2024 

obec Zvole Sběrný dvůr 

Efektivní hospodaření               

s odpady 3 000 2019-2024 

obec Zvole Bytový dům 

Občanské vybavení a 

služby 2 000 2019-2024 

obec Zvole Sakrální stavby 
Památky místního 
významu 1 000 2019-2024 

obec Zvole 

Infrastruktura pro poskytování 

sociálních služeb 

Efektivní sociální a 

zdravotní služby 1 000 2019-2024 
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Svazek obcí 
Mikroregionu 

Zábřežsko Den mikroregionu Zábřežsko 

Spolupráce – 
Propagace a cestovní 

ruch 

700           

(100 /rok) 2018-2024 
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Přílohy 
 

13.1  Příloha_Vyhodnocení dotazníkového šetření 

V průběhu aktualizace Strategie rozvoje mikroregionu Zábřežsko proběhlo dotazníkové šetření. V období 

od 15.6. do 31.8. byla široká veřejnost oslovena formou tištěného dotazníkového šetření rozdávaného 

na obecních úřadech či zveřejněného v obecních zpravodajích, případně se mohla široká veřejnost 

účastnit on-line dotazníkového šetření. Vyplněné dotazníky odevzdalo celkem odevzdalo 321 

respondentů (což je cca 1% z celkového počtu obyvatel mikroregionu). Zhruba 1/3 dozatníků byla 

odevzdána v tištěné formě a 2/3 dotazníků bylo vyplněno prostřednictvím odkazu na webových 

stránkách mikroregionu. 

V rámci dotazníku se hodnotily následující oblasti: 

1. Účastníci dotazníkového šetření 

2. Informovanost  

3. Kvalita života – spokojenost obyvatel se životem v obcích; zahrnuje mezilidské vztahy, služby,  

kvalitu životního prostředí 

4. Preference (= priority) oblastí, do nichž by se mělo ve snaze o rozvoj mikroregionu investovat 

5. Zajímavé náměty 

Ad.1. V rámci dotazníkového šetření bylo poměrně rovnoměrné zastoupení účastníků dle pohlaví i věku 

 

 

Ad.2. Informovanost 

 66,4% obyvatel je spokojeno s informovaností o dění v regionu 

 52,5% obyvatel vyhledává regionální zprávy na internetu 
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Výstup: 

Více než 80% obyvatel se zajímá o dění v regionu, cíleně sleduje informace o dění v 

regionu. 

Doporučení: používat nástroje komunikace s veřejností pro zvýšení informovanosti o dění v regionu. 

Doporučení využívat internet i sociální sítě, rozesílání sms i emailů na základě souhlasů.  

 

Ad.3. Kvalita života 

• 76,6% dotazovaných se žije v regionu dobře nebo velmi dobře (dalších 20% vyjádřilo 

neutrální postoj) 

• 68,1% dotazovaných považuje mezilidské vztahy za dobré (20%neutrální) 

Výstup: 

lidé v mikroregionu žijí rádi: 

- jsou spokojení s bydlením a životním prostředím 

- pozitivně hodnotí školství a péči obcí o své prostředí 

Jako největší slabina v poskytovaných službách se v dotazníkovém šetření projevila oblast 

zdravotnictví. Téměř 1/3 obyvatel není spokojena také s: 

- podmínkami pro podnikání 

- rozvojem regionu Zábřežsko 

- sportovním vyžitím 

- veřejnou dopravou 

 

Ad.4 Priority 

 

- rekonstrukce místních komunikací 

- bytová výstavba 

- podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit 

- péče o veřejnou zeleň a prostředí 

- zvyšování kvality školství 

- častější spoje veřejné dopravy 

- zřizování provozoven obchodu a služeb 

- rozvoj podmínek pro podnikání 

- zvyšování kvality a rozsahu sociálních služeb 

- opravy památek v regionu 

- propagace atraktivit cestovního ruchu, rozvoj cestovního ruchu 

- zvyšování kvality veřejné správy 

 

 

 

 

 



Strategie rozvoje mikroregionu Zábřežsko 

 
   

94 

Ad.5 Zajímavé náměty 

- rozšíření sítě obchodů, služby 

- lékaři (často zubaři) – dostupnost i kvalita 

- sportovní areály – venkovní i vnitřní 

- cyklostezky/ in-line stezky 

- veřejná doprava, četnost spojů 

- rehabilitační služby 

- sociální služby 

- farmářské trhy 

- dětské herny 

- další vzdělávání 

- zachování pošt 

- kultura 

- podpora mladých rodin 

 

13.2  Příloha_Fotodokumentace 

 

Projednávání aktualizace strategie ze dne 16.5.2017 
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Projednávání aktualizace strategie ze dne 15.6.2017 

 

 

Projednávání aktualizace strategie ze dne 15.6.2017 
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Projednávání aktualizace strategie ze dne 15.6.2017 

 

 

Projednávání aktualizace strategie ze dne 13.9.2017 
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Projednávání aktualizace strategie ze dne 13.9.2017 

 

Projednávání aktualizace strategie ze dne 13.9.2017 

 


