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Úvod
Základním plánovacím dokumentem, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), je program rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Česká právní úprava
se nevěnuje nijak významně vymezení struktury, obsahu ani procesu vytváření koncepčních
dokumentů regionálního rozvoje. Zákon o obcích užívá termín program rozvoje obce [§ 84
odst. 2 písm. a)], resp. program rozvoje města [termín je použit v § 130 písm. g)
a v § 131 písm. a)] v souvislosti s úpravou vztahů mezi statutárními městy a jejich městskými
obvody a částmi v rámci statutu města a oprávněním městských obvodů a částí vyjadřovat se
k programu rozvoje města jako celku.
Program rozvoje obce formuluje představy o budoucnosti obce spolu s činnosti, které vedou
k naplnění dohodnutých představ. Program rozvoje obce:


zachycuje hlavní problémy a předpoklady rozvoje obce a formuluje možná řešení –
umožňuje tak komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání
finančních a personálních kapacit obce i celkového potenciálu obce,
 je podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech,
 slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce – slouží tak k prevenci
budoucích sporů a zajišťuje kontinuitu rozvoje,
 podporuje vytvoření platformy spolupráce různorodých subjektů v obci tak, aby byl
využit potenciál lidí i organizací působících v obci,
 zvyšuje šance získat finanční prostředky z vnějších zdrojů (z veřejných dotací, ze
soukromého sektoru),
 je podkladem pro cílený a zdůvodněný územní průmět rozvojových aktivit v územním
plánu,
 je marketingovým nástrojem, který slouží k propagaci cílů obce a zvyšuje její
konkurenceschopnost,
 je nástrojem koordinace rozvoje v širším území (reflexe rozvojových záměrů okolních
obcí, zohlednění vazeb jednotlivých programů rozvoje obcí).
Hlavní motivací obce k vytvoření aktualizovaného Programu rozvoje obce Hraničné Petrovice
na období 2016–2023, je efektivně dosáhnout stanovených cílů a lépe využít finančních,
personálních a jiných zdrojů.
Program rozvoje obce Hraničné Petrovice byl vytvářen v období prosinec 2015 až leden 2016
na osmileté plánovací období 2016–2023. Zpracovatelem byl autorský kolektiv Mikroregionu
Šternbersko. Hlavním řešitelem za obec byl pan starosta Drahomír Havlík, přičemž aktivně bylo
zapojeno rovněž zastupitelstvo obce, veřejnost, spolky a podnikatelé v obci (dotazníkové
šetření). Program rozvoje obce je zpracován v souladu s metodikou Ministerstva pro místní
rozvoj ČR vydanou pro potřeby tvorby rozvojových dokumentů obcí (v rámci projektu
CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ METODICKÁ PODPORA TVORBY ROZVOJOVÝCH
DOKUMENTŮ OBCÍ).
Dokument byl schválen zastupitelstvem obce Hraničné Petrovice dne 25. 2. 2016 pod číslem
usnesení 154/2014-2018.
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A. Analytická část
A. 1 Charakteristika obce
Hraničné Petrovice – přehled základních informací:
Status: obec
LAU 2 (obec): CZ0712 546976
Kraj (NUTS 3): Olomoucký (CZ071)
Okres (NUTS 4): Olomouc (CZ0712)
Obec s rozšířenou působností: Šternberk
Pověřená obec: Šternberk
Historická země: Morava
Katastrální výměra: 1 215ha
Kód ZUJ: 546976
ID obce: 4790
Zeměpisná šířka: 49°44′27″
Zeměpisná délka: 17°24′18″
Nadmořská výška: 587 m
Katastrální území: 1
Adresa obecního úřadu: Hraničné Petrovice č.p. 75, 785 01 Šternberk
Starosta: Drahomír Havlík
IČ/DIČ: 00601144/CZ00601144
E-mailová adresa: obec@hranicnepetrovice.cz
WWW stránky: www.hranicnepetrovice.cz

A.1.1 Území
Umístění obce
Hraničné Petrovice leží na úpatí Nízkého Jeseníku, v těsném sousedství Šternberka (Těšíkova),
Jívové, Domašova nad Bystřicí a Horní Loděnice. Katastr obce (1 215 ha) je situován mezi
Trusovický potok, který tvoří západní hranici katastru a řeku Bystřici (na východě). Díky tomu
se dá považovat území Hraničných Petrovic za poměrně členité, nejvyšší kótou je vrch
Hamberk (640m) oddělující obec od Domašova nad Bystřicí a Hraničný (637 m) od Jívové.
Naproti tomu nejnižší nadmořské výšky dosahuje katastr na jihozápadě, v údolí Trusovického
potoka (420m). Z hlediska absolutní výškové členitosti tak zaznamenáváme rozdíl 220 m.
Z hlediska správního členění se obec Hraničné Petrovice nachází v severovýchodní části okresu
Olomouc, spadá pod obec s rozšířenou působností Šternberk, obcí s pověřeným obecním
úřadem je rovněž Šternberk. Silniční vzdálenost do Šternberka (obecní úřad – městský úřad)
představuje 13 km (cca 15 min), 30km činí vzdálenost do okresního, resp. krajské města
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Olomouce (přibližně 35min). Správní území obce se skládá pouze z jednoho katastrálního
území. Poloha v rámci České republiky je znázorněna na obr. 1.
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Obr. 1: Geografická poloha a katastrální území obce.

Území obce
Území obce se nečlení na dílčí katastrální území, celková rozloha je 1 215 ha. Z celkové výměry
připadají dvě třetiny na půdu zemědělskou. Ta je nadpoloviční většinou tvořena trvalými
travními porosty, 340 ha připadá na ornou půdu, marginálně jsou zastoupeny ostatní plochy
v podobě zahrad nebo sadů. Zbylé třetině obce dominují lesy (338 ha). Na zástavbu připadá
něco málo přes 5 ha, podobně jako na vodní plochy (viz obr. 2).

Obr. 2. Využití ploch v Hraničných Petrovicích.
Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty.

Z hlediska charakteru zástavby se jedná o typickou venkovskou zástavbu s převládajícími
rodinnými domky. Domů úhrnem (SLDB 2011) je 44. Většina domů byla vybudována na
přelomu 19. a 20. století a nese znaky typické zástavby Sudet. Obec Hraničné Petrovice
představuje poměrně kompaktní malé vesnické sídlo. Rozptýlená zástavba se v řešeném území
prakticky nevyskytuje. Převažujícími funkcemi řešeného území je funkce obytná, a částečně
rekreační.

Vývoj obce
Obec Hraničné Petrovice jako taková vznikla kolem roku 1798 spojením dvou blízko sebe
ležících vsí Hraničná a Petrovice, jejich historie ale podle latinských listin sahá až do poloviny
14. století (k roku 1364). Až do konce 2. světové války byla obec osídlena zejména německými
obyvateli a několika starousedlíky.
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Obr. 3: Vývoj počtu domů a obyvatel 1869-2011.
Zdroj: ČSÚ, SLDB 1869-2011.

Právě rok 1945, resp. celé období 2. světové války, je významným předělem ve vývoji obce.
Vždyť do té doby se počet obyvatel stabilně držel nad hodnotou 400, na přelomu 19. a 20.
století se dokonce populace blížila číslu 500. Odsun německy mluvícího obyvatelstva znamenal
nejen výrazné skokové populační oslabení obce (vlastně ale celého regionu – nutno uvažovat
v širších souvislostech), ale tím i její destabilizaci. To je jasně patrné z obr. 3. Od války počet
obyvatel kontinuálně klesá až na hodnotu 134 ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011. To
znamená prakticky poloviční stav proti roku 1950 nebo dokonce méně než třetinový proti
začátku 20. století. Ještě musíme zmínit, že v oblasti mezi Šternberkem a Moravským
Berounem probíhaly snahy o dosídlení (nově příchozí obyvatelstvo pocházelo převážně
z Vysočiny) a obnovení života v obcích dotčených poválečným odsunem. Složitý vztah
dosídlenců k pro ně novému prostoru a území, ztráta regionálních tradic a zvyklostí pak
zapříčinila to, že depopulační procesy pokračovaly i v druhé polovině 20. století.

A.1.2 Obyvatelstvo
Demografická situace
Nejdříve se budeme věnovat dynamice obyvatelstva. Jak už jsme uvedli výše, demografické
procesy v obci jsou velmi nepříznivé. Negativní trend počtu obyvatel mezi jednotlivými cenzy
je zřejmý. Pokud se podíváme na data z průběžné statistiky (viz tab. 1) můžeme detailně
analyzovat situaci po roce 1990, pro přehlednost se věnujeme jednotlivým pětiletým obdobím
až do současnosti.
Tab. 1: Vybrané charakteristiky dynamiky obyvatelstva 1991-2014.
období
1991-1995
1996-2000
2001-2005
2006-2010
2011-2014*

narození zemřelí
13
5
5
4
9

8
8
4
4
5

přirozený
migrační celkový
přistěhovalí vystěhovalí
sňatky rozvody
přírůstek
saldo
přírůstek
5
19
28
-9
-4
5
0
-3
8
14
-6
-9
5
0
1
11
16
-5
-4
1
0
0
14
12
2
2
7
2
4
5
21
-16
-12
3
1

Zdroj: ČSÚ, průběžná statistika, vlastní výpočty.
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Tab. 2: Vývoj počtu obyvatel za posledních 10 let.
rok
2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
meziročně (rozdíl)
-1
-6
2
3
3
0
0
-3
-6
-4
meziročně (%)
0,99 0,96 1,01 1,02 1,02 1,00 1,00 0,98 0,96 0,97
podíl k roku 2001
0,97 0,93 0,95 0,97 0,99 0,99 0,99 0,97 0,93 0,90
Zdroj: ČSÚ, průběžná statistika, vlastní výpočty.

Z tabulky č. 1 jednoznačně vyplývá, že z hlediska přirozené měny obyvatelstva je obec za
posledních více než 20 let poměrně stabilní. Průměrně se narodí zhruba 1,5 dítěte za rok,
průměrný počet zemřelých je ještě o něco málo nižší. Za klesání stavu populace může záporné
migrační saldo, z obce se průměrně každoročně odstěhují čtyři lidé na pouhé dva příchozí. To
na první pohled nepůsobí až tak dramaticky, ale pro obec o velikosti 130 obyvatel to jsou velmi
nepříznivá čísla.

Obr. 4: Vývoj počtu obyvatel 1991-2014.

Zdroj: ČSÚ, průběžná statistika.

Ze struktur obyvatelstva začněme věkem. Věková pyramida se na první pohled může jevit
docela příznivě. Skoro tři čtvrtiny obyvatelstva jsou v produktivním věku (72 %). Jenže
zaznamenáváme velmi nízký podíl dětí ve věku 0-14 let (nižší než 10 % populace). Osob starších
65 let je pak přibližně jedna pětina. Aktuálně tedy situace z hlediska indexu ekonomické
zátěže, který vztahuje obyvatelstvo v produktivním věku na obyvatelstvo složek
předproduktivní a poproduktivní, není až kritická (byť jsou jeho hodnoty nadprůměrné ve
šternberském regionu). Z hlediska indexu stáří, což je podíl obyvatelstva staršího 65 let k
dětské složce populace, dosahují Hraničné Petrovice výrazně negativní hodnoty. Situace se
může v blízké budoucnosti ještě daleko zhoršit, protože v rámci produktivního obyvatelstva
dosahují vysokých četností kategorie věku nad 40 let.
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Obr. 5. Věková pyramida obyvatel obce Hraničné Petrovice.
Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty.

Ani z pohledu vzdělanostní struktury není situace zrovna příznivá. Tři čtvrtiny obyvatel nemá
ani maturitu, na vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání dosáhlo pouze šest osob. To může
poměrně negativně ovlivňovat rozvojový potenciál obce. Z pohledu úrovně vzdělanosti
obyvatelstva se jedná o území (směrem na Moravský Beroun) s nejhoršími charakteristikami
v okrese Olomouc.

Obr. 6. Vzdělanostní struktura obyvatel obce Hraničné Petrovice.
Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty.

Jednoduchá analýza demografické situace poukazuje na řadu negativních trendů
v populačním vývoji obce a strukturách obyvatelstva. Tím se Hraničné Petrovice výrazně
odlišují od obcí jižního a západního zázemí města Šternberk a svými charakteristikami se blíží
obcím Moravskoberounska. Do jisté míry lze tvrdit, že úrovní demografických ukazatelů patří
k obcím vykazující perifernost (tzv. vnitřní periferie). To podtrhuje i velmi nízká hustota
zalidnění (hluboko pod 20 obyv./km2), výrazně zaostávající za okresním průměrem.
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Spolková, osvětová a informační činnost
V obci působí dva aktivní spolky:
TJ Hraničné Petrovice, která se věnuje sportovní činnosti, převážně kopané. Má 43 členů
z toho 3 do 18 let. Družstvo mužů hraje okresní fotbalovou soutěž. Každoročně pořádá
v letních měsících turnaj v klasické kopané a i v malé kopané.
Sbor dobrovolných hasičů Hraničné Petrovice, který má 20 členů. Členové sboru působí
v zásahové jednotce obce. Aktivně se účastní setkávání obcí s názvem Petrovice v ČR. V obci
pořádají kulturní akce Mikulášskou nadílku a Dětský den.
Oba spolky hodnotí spolupráci s obcí jako dobrou.
Občané jsou o dění v obci informováni prostřednictvím webových stránek obce a taktéž
prostřednictvím Petrovického zpravodaje, který vychází jako měsíčník a je distribuován
občanům v listinné podobě a současně je uveřejňován na webových stránkách obce. Dalším
prostředkem pro informování občanů je obecní rozhlas.

A.1.3 Hospodářství
Ekonomická situace
Vzhledem k výše uvedeným charakteristikám obce a její velikosti je zřejmé, že budou
absentovat velcí zaměstnavatelé, stejně tak množství a struktura ekonomických subjektů nijak
pestrá nebude.
V tabulce č. 3 jsou prezentována data z Registru ekonomických subjektů, jedná se o přehled
všech evidovaných podniků v obci, včetně uvedení tzv. převažující činnosti. Takovýchto
subjektů bylo registrováno celkem 21, ale pouze u 14 z nich byla zjištěna aktivita, zbylá třetina
je neaktivní.
Tab. 3: Podnikatelské subjekty v obci (k 31. 12. 2014)
Podniky se
zjištěnou
aktivitou

Registrované
podniky
Celkem

21

14

A Zemědělství, lesnictví, rybářství

3

3

B-E Průmysl celkem

5

3

F Stavebnictví

5

4

G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

1

1

H Doprava a skladování

1

.

I Ubytování, stravování a pohostinství

1

1

J Informační a komunikační činnosti

.

.

K Peněžnictví a pojišťovnictví

1

.

L Činnosti v oblasti nemovitostí

.

.

M Profesní, vědecké a technické činnosti

2

1

N Administrativní a podpůrné činnosti

.

.
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O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

1

1

P Vzdělávání

.

.

Q Zdravotní a sociální péče

.

.

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

1

.

S Ostatní činnosti

.

.

X nezařazeno

.

.

Zdroj: Statistiky RES, ČSÚ
Z aktivních subjektů celkem čtyři působí v oblasti stavebnictví, tři v průmyslu a stejný počet
v zemědělství. Výše uvedené vypovídá o celkově nízké ekonomické aktivitě obyvatel obce, což
koresponduje s poměrně nízkým ekonomickým potenciálem, který odráží polohu obce, její
velikost, demografické charakteristiky aj. Jasnou většinu tvoří živnostníci. V obci nepůsobí
žádný státní podnik, absentuje firma zaměstnávající větší počet osob, i z toho důvodu většina
pracujících z obce vyjíždí (viz výše ekonomická struktura a aktivita obyvatelstva).
O nízké ekonomické aktivitě obyvatelstva svědčí i minimální intenzita bytové výstavby, za
posledních deset let byly v obci postaveny 3 nové domy.
Zemědělství
Zemědělské subjekty na území obce se věnují rostlinné i živočišné výrobě. V rámci živočišné je
to chov skotu na maso.
Z místně působících firem zmiňme podnik Farma Petrovice a.s., který se věnuje zemědělství,
včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího
prodeje, výrobě, obchodu a službám neuvedeným v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
Dalšími subjekty jsou RAIWARA s.r.o., Josef Malecký a Aleš Hrubý.
Lesnictví
Obec vlastní lesní pozemky o celkové výměře cca 30 ha. Na správu lesů má formou dohody o
provedení práce zajištěného odborného lesního hospodáře. Příjem z prodeje vytěženého
dřeva tvoří podstatnou část příjmů obce.
Dřevařské výrobě se v obci věnují jako OSVČ např. Antonín Příhoda, který provozuje pilu a Jan
Bábek.
Ekonomická aktivita obyvatelstva
Mírně nadpoloviční většina (68 osob) populace obce je podle SLDB 2011 ekonomicky aktivní.
Z nich převažují zaměstnanci (44), z nichž zhruba polovina za prací z obce vyjíždí (především
do Olomouce a Šternberka). Nicméně tyto toky jsou v okresním měřítku marginální (do 20
osob). Zbytek ekonomicky aktivního obyvatelstva tvoří přibližně desítka osob samostatně
výdělečně činných, jednotlivci v podobě pracujících důchodců a desítka nezaměstnaných.
Z ekonomicky neaktivního obyvatelstva převažují nepracující důchodci (přes 30) a osoby
navštěvující školy – do 20 osob.
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Vývoj podílu nezaměstnaných osob
Pokud se podíváme na nezaměstnanost, tak ta vykazuje výrazné sezónní výkyvy. V letních
měsících se pohybuje nad hranicí 10 %, zpravidla mezi 11-13 % a týká se desítky uchazečů o
zaměstnání. V průběhu měsíců zimních jich ale přibývá. Číselně vyjádřeno – Nezaměstnanost
(červen 2015: 14 %) je dvakrát vyšší než v olomouckém okrese (7 %) a podstatně vyšší než ve
šternberském obvodu (8 %). Jinak situaci na trhu práce lze hodnotit jako celkem stabilní, ale
těžko lze dělat závěry pro takto malou obec. Nejnižších hodnot dosahovala nezaměstnanost
v obci před nástupem ekonomické recese (v roce 2008 pouze 6 uchazečů o zaměstnání a
nezaměstnanost 7 %). Následně se situace zhoršila, počet nezaměstnaných osob se
zdvojnásobil, s čímž se obyvatelé obce vyrovnávají dodnes.
Tab. 4: Nezaměstnanost v Hraničných Petrovicích v letech 2006-2014
K 31. prosinci roku
2006
2007
2008
2009
2010
2011
míra nezaměstnanosti (%)
16,7
8,3
6,9
16,7
16,7
12,5
dosažitelní uchazeči
12
6
5
12
12
9
Zdroj: Integrovaný portál MPSV, statistiky nezaměstnanosti z územního hlediska.

2014
17,5
17

Region Šternberska patří z dlouhodobého hlediska k oblastem s vyšší mírou nezaměstnanosti
(v rámci Olomouckého kraje). Netýká se to tak ani samotného města Šternberk, které
disponuje dostatečnou podnikovou základnou, ale spíše perifernějších částí správního
obvodu, tedy těch s vyšší vzdáleností od měst Olomouc či Šternberk a s vyšší nadmořskou
výškou. Jde především o oblast Moravského Berouna a okolních obcí (kde leží i Hraničné
Petrovice), dále potom o sever území (např. obec Huzová atd.). Nicméně celorepublikový vývoj
hospodářství a růst ekonomiky v posledních letech se pozitivně projevil i na Šternbersku.

Obr. 7. Podíl nezaměstnaných osob v obcích SO ORP Šternberk k 31. 12. 2014
Zdroj: Integrovaný portál MPSV, vlastní zpracování.
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Tab. 5: Podíl nezaměstnaných osob v obcích SO ORP Šternberk
SO ORP Šternberk
obce
Babice
Domašov nad Bystřicí
Domašov u Šternberka
Hlásnice
Hnojice
Horní Loděnice
Hraničné Petrovice
Huzová
Jívová
Komárov
Lipina
Lužice
Mladějovice
Moravský Beroun
Mutkov
Norberčany
Řídeč
Strukov
Štarnov
Šternberk
Žerotín
SO ORP celek

kód
obce
552356
545279
552313
552330
502405
569798
546976
597414
503142
547123
552305
569844
552348
597678
547093
597686
554103
569054
552011
505188
505862

k 30. 6. 2015
k 31. 12. 2014
podíl
podíl
nezam.
volná
nezam.
volná
osob
místa
osob
místa
(%)
(%)
5,6
2
8,3
0
11,5
0
10,3
0
7,2
1
11,2
0
4,4
0
6,5
0
8,2
2
10,4
0
11,3
2
12,2
0
13,7
0
17,5
0
12,3
1
14,9
1
4,9
0
13,0
0
10,5
0
12,9
0
5,8
0
12,0
0
6,8
6
7,8
0
6,9
0
8,5
0
10,2
14
11,1
8
6,3
0
6,3
0
7,5
0
11,7
0
4,2
0
12,2
0
7,4
0
15,8
0
5,9
2
6,5
0
7,6
118
9,0
32
4,2
0
7,6
0
7,6
148
9,5
41

k 30. 6. 2014
podíl
rozdíl
nezam.
volná
30. 6. 2015
osob
místa
30. 6. 2014
(%)
9,9
0
-4,3
12,0
0
-0,5
12,6
0
-5,4
4,3
0
0,1
9,7
1
-1,5
11,8
0
-0,5
11,3
0
2,4
15,8
0
-3,5
8,3
0
-3,4
6,5
0
4,0
10,2
0
-4,4
6,6
1
0,2
8,5
0
-1,6
11,2
14
-1,0
6,3
0
0,0
11,2
0
-3,7
7,2
0
-3,0
7,9
0
-0,5
5,6
0
0,3
8,2
27
-0,6
5,9
0
-1,7
8,6
43
-1,0

Zdroj: Integrovaný portál MPSV, statistiky nezaměstnanosti z územního hlediska, vlastní
zpracování.
Z hlediska územního rozložení je nejnižší podíl nezaměstnanosti k 30. červnu 2015 v obci Řídeč
(4,2 %), maximum je potom v obci Hraničné Petrovice (13,7 %). Průměrná hodnota za správní
obvod je 7,6 %, medián 7,2 %. Samotné město Šternberk má podíl nezaměstnaných 7,6 %, což
odpovídá průměru za celý správní obvod. Moravský Beroun dosahuje hodnoty 10,2 % podílu
nezaměstnaných osob.1

1

Pozn.: Ministerstvo práce a sociálních věcí počínaje lednem 2013 přešlo na nový ukazatel registrované nezaměstnanosti v
ČR s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze
všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje doposud zveřejňovanou míru registrované nezaměstnanosti. Pro
potřeby statistik z územního hlediska se vychází z počtu obyvatel v členění podle jednotlivých obcí, který se aktualizuje 1x
ročně. Počet obyvatel na úrovních POÚ a ORP je součtem počtu obyvatel v obcích.
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Obr. 8. Rozdíl podílu nezaměstnaných osob v obcích SO ORP Šternberk mezi roky 2014 a
2015 (Zdroj: Integrovaný portál MPSV, vlastní zpracování).
Pokud posuzujeme vývoj za poslední rok, došlo na území správního obvodu ORP Šternberk
k mírnému poklesu podílu nezaměstnaných osob (o 1 %). Největší pokles nastal v obci
Domašov u Šternberka (o 5,4 %). K mírnému nárůstu pak došlo u obcí Hraničné Petrovice a
Komárov. U malých obcí je však třeba brát údaje s rezervou, neboť kolísají díky nízkému počtu
obyvatel a většina osob za prací dojíždí. Ve městech Šternberk a Moravský Beroun došlo
k poklesu o 0,6, resp. 1 %. Pozitivně lze hodnotit nárůst volných pracovních míst, kterých je
aktuálně na Šternbersku přibližně 150, oproti 40 před rokem. Lze tedy říci, že v současné době
je situace na trhu práce na Šternbersku poměrně stabilizovaná (byť, nynější čísla ovlivňují
sezónní práce). O oživení na trhu práce kromě trendu mírného poklesu nezaměstnanosti
hovoří i zvyšování počtu volných míst. Problémem, o kterém hovoří zaměstnavatelé je
nedostatek kvalifikovaných pracovníků a odborných profesí, které poptávají především
strojírenské firmy v území.
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Podíl nezaměstnaných osob v SO ORP Šternberk
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Obr. 9: Vývoj podílu nezaměstnaných osob v obcích Šternberska (vlastní zpracování)
Zdroj: Integrovaný portál MPSV, vlastní zpracování.

Cestovní ruch
Přestože obcí probíhají dvě cyklotrasy, které jsou v zimě hojně využívány i běžkaři, absentuje
zde restaurační zařízení, které by mělo stálý provoz. Je zde zařízení hospodského typu, ve
kterém se nevaří a je otevřeno pouze od čtvrtku do neděle (každý týden).
V obci je k dispozici turistická základna v majetku obce. Její technický stav a zastaralé zázemí
však nevyhovuje dnešním potřebám turistů.

Obr. 10: Budova turistické základny v obci Hraničné Petrovice
Zdroj: oficiální web obce http://www.hranicnepetrovice.cz/
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Tab. 6: Využití turistické základny v obci Hraničné Petrovice v letech 2008-2014

2008

Počet dní
pronajatých
na pobyt
dětí
(tábory)
13

2009

36

20

56

195

66

109

370

2010

47

46

93

316

93

106

515

2011

68

6

74

268

68

52

388

2012

60

17

77

247

93

140

480

2013

82

10

92

216

99

141

456

2014

70

8

78

253

67

100

420

Celkem

376

109

485

1543

499

679

2721

Rok

Počet dní
pronajatých
na soukr.
akce

Celkový
počet
pronajatých
dní

Počet
dětí na
táborech

2

15

48

Počet
dospělých
(doprovod
dětí na
táborech)
13

Počet
dospělých
na soukr.
akcích

celkový
počet ubyt.
osob

31

92

Zdroj: vlastní šetření, evidence obce

Turistická základna v obci je zřízena v budově bývalé školy. Do majetku obce byla převedena
dne 16. 11. 1994 darovací smlouvou. Budova však není plnohodnotným ubytovacím zařízením
(neexistují patřičná povolení). V současnosti je budova ve špatném technickém stavu, který
vyžaduje adaptaci. Kapacita TZ je 35 osob. V přízemí je klubovna, kuchyň, jídelna, pokoj s 5
lůžky, koupelna (4 umyvadla, 2 sprchy), 1x WC. V patře jsou dívčí toalety (dvě WC, dvě
umyvadla), chlapecké toalety (dvě WC, dvě umyvadla, tři pisoáry) a 6 pokojů (4, 10, 4, 3, 3, 6
lůžek). Cena pronájmu objektu se pohybuje od 1500 Kč / noc do 2000 Kč / noc v závislosti na
sezóně. Stravování není možné.
A.1.4 Infrastruktura
Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou
V obci je vodovod, který byl vybudován na konci sedmdesátých let minulého století.
Vodovodní síť je na území celé obce a má celkovou délku 2 160 m. V roce 2015 bylo
vyfakturováno celkem 5 738 m3 vody. Dle sdělení vedení obce je stav vodovodu dobrý.
Vlastníkem vodovodu je Vodohospodářská společnost Olomouc a.s., jejímž akcionářem je i
obec Hraničné Petrovice. Provozovatelem vodovodu je Moravská vodárenská a.s. Zásoby vody
a kvalita kolísají z důvodu, že zdrojem pitné vody je řeka Bystřice, a ta je ohrožena v letních
měsících suchem. Kvalitu vody taktéž ohrožují přívalové srážky. Obec v současné době jedná
s vlastníkem i provozovatelem o zajištění nového zdroje pitné vody.
Odpadní vody
V obci není vybudována splašková kanalizace ani čistírna odpadních vod. Splaškové odpadní
vody jsou likvidovány individuálně jednotlivými majiteli nemovitostí, a to buď jímáním do
odpadních jímek a žump, a dále vyváženy nebo částečně čištěny v septicích. Tento stav je pro
budoucnost nevyhovující, proto je nutné provést zpracování technicko-ekonomické analýzy za
účelem navržení nejvhodnější varianty řešení jak likvidovat odpadní vody.
Dešťové vody jsou majiteli nemovitostí likvidovány většinou vsakem, část dešťových vod
z nemovitostí je spolu s vodou z komunikací odváděna dešťovou kanalizací (betonové roury),
která vyúsťuje do místní vodoteče, která je následně přítokem Trusovického potoka.
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Plynofikace a vytápění
Obec není plynofikována a ani se o plynofikaci v budoucnu neuvažuje z důvodu nedostatečné
poptávky. Jednotlivé domy jsou vytápěny tuhými palivy, většinou dřevem.
Elektrické sítě a výroba elektrické energie
Obec je plně elektrifikována. Provozovatelem přenosové soustavy je společnost ČEZ distribuce
a.s.
V rámci jižní části katastru obce, směrem na sousední Jívovou se nachází vrchol Hraničný (637
m n. m.). V jeho blízkosti je od roku 2005 v nadmořské výšce 635 m instalována větrná farma
Hraničné Petrovice. Sestává ze dvou elektráren:
1) Vestas V 52: průměr rotoru 52 m, výška osy rotoru 74 m, instalovaný výkon 850 kW,
2) Nordex N 54: průměr rotoru 54 m, výška osy rotoru 60 m, instalovaný výkon 850 kW.
Celkový instalovaný výkon větrné farmy je tedy 1,7 MW. Provozovatelem elektráren jsou
společnosti APB a Haná Metal Wind (Územní studie Větrné elektrárny na území Olomouckého
kraje).
Internetové připojení
V obci jsou dva poskytovatelé internetového připojení. Drátové připojení poskytuje firma O2
a bezdrátové firma Sprintel.
Veřejné osvětlení, veřejný rozhlas
V obci je vybudováno veřejné osvětlení, které vzhledem k umístění jednotlivých svítidel
(nejsou v souladu s normami pro osvětlení komunikací) a vzhledem k stáří svítidel (neúsporná)
neodpovídá současnému standardu.
Veřejný rozhlas je po obci rozveden pomocí drátů do jednotlivých reproduktorů. Jeho stav je
dle sdělení obce vyhovující. Zatím se neuvažuje o jeho náhradě bezdrátovým způsobem.
Odpadové hospodářství
Směsný komunální odpad je svážen 1 x za 14 dnů. Občané ukládají odpad do nádob, které
jsou v jejich vlastnictví. Nebezpečný a velkoobjemový odpad je svážen 2 x ročně
prostřednictvím mobilního svozu. V obci jsou dvě stanoviště (u obecního úřadu a u bytovek),
na kterých jsou umístěny kontejnery na separovaný odpad (plast, papír, barevné sklo, bílé sklo
a kov). Plast a papír je svážen v týdenní frekvenci, sklo a kov ve čtrnáctidenní frekvenci. Vše je
sváženo firmou Marius Pedersen a.s.
Tab. 7: Produkce směsného komunálního odpadu (SKO)
Rok
Množství SKO
v tunách
Průměr na 1
obyvatele v
kg

2010
40,93
282,3

2011
Údaje nebyly k
dispozici
Údaje nebyly k
dispozici

2012

2013

2014

43,61

37,13

35,56

307,1

273,0

269,4

Zdroj: vlastní šetření, evidence obce

V roce 2014 bylo v obci vyprodukováno 35,56 t směsného komunálního odpadu, což činí na
jednoho obyvatele v průměru 269,4 kg. Průměr na jednoho obyvatele v ORP Šternberk činil
266,5 kg.
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Bioodpad je ukládán do kompostéru, který je umístěn u turistické základny a ve vegetačním
období jsou umístěny ještě 2 kontejnery u rybníka a za obecním úřadem. Kompostárna ani
sběrný dvůr se v obci nenachází.
Dopravní infrastruktura
Silnice II. třídy č. 444, tvoří pomyslnou osu západ-východ katastrálního území. Na západ vede
směrem do Těšíkova a Lipiny s následným napojením na silnici I. třídy č. 46 do Šternberka,
popř. dále do Olomouce, východním směrem pak do Domašova nad Bystřící, popř. do Města
Libavá. Jedná se o jednu z nejvýše položených komunikací v okrese Olomouc. Další dopravní
spojnicí je silnice III. třídy č. 44434 do Jívové s dalším napojením na silnice do Dolan a
Olomouce. Uvedené silnice jsou v intravilánu obce po opravách a v dobrém technickém stavu.
Mimo obec je jejich stav však špatný a odpovídá neutěšenému stavu silnic II. a III. třídy na
Šternbersku.
V blízkém okolí Hraničných Petrovic není žádná dálnice, nejbližší rychlostní komunikace (R35
z Olomouce ve směru na Mohelnici a Lipník nad Bečvou) je vzdálená cca 33 km od obce.
Územím přímo neprochází železničních trať, ta vede pouze při severovýchodní hranici katastru
(trať č. 310 Olomouc-Bruntál). Nejbližší železniční stanicí je Moravský Beroun, zastávkou pak
Domašov nad Bystřicí ve vzdálenosti cca 5 km.
Obec má ve svém vlastnictví a správě cca 1,5 km místních komunikací. Stav zpevněných
povrchů je většinou dobrý odpovídající stáří komunikací. Ve vlastnictví má obec taktéž i
nezpevněné místní komunikace, která bude potřeba v budoucnu opravit a povrchy zpevnit,
zejména komunikaci ke hřbitovu. Před touto akcí bude nutné majetkové vypořádání pozemků,
na kterých bude komunikace realizována. Opravy jsou prováděny průběžně, většinou
dodavatelskou firmou. Zimní údržba místních komunikací je prováděna rovněž dodavatelsky,
prostřednictvím místního zemědělského podnikatele.
V obci je vybudováno cca 750 m chodníků, které jsou podél silnice II. třídy č. 444 a jsou
v dobrém stavu. Výstavba chodníků proběhla v roce 2011. V záměrech je vybudování
zbývajících cca 400 m chodníků podél výše jmenované silnice II. třídy na obou koncích obce,
aby byla zajištěna bezpečnost obyvatel pohybujících se podél této silnice. Zimní údržba na
stávajících chodnících je prováděna prostřednictvím pracovníka obce.
V obci nejsou samostatné parkovací plochy. Většina majitelů motorových vozidel parkuje na
vlastních pozemcích nebo částečně na místních komunikacích. Obec plánuje zřízení
parkovacích stání u obecního úřadu (3 stání) a u fotbalového hřiště (7 stání).
Obcí probíhají dvě cyklotrasy (6 009 Paseka – Velká Bystřice a 6 108 Hrubá Voda – Hraničné
Petrovice).
Dopravní obslužnost
Obec je zapojena do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Pravidelnou
linkovou autobusovou dopravu v obci zajišťuje dopravce ARRIVA MORAVA a.s. na dvou
linkách:
890797 Šternberk - Domašov nad Bystřicí - Norberčany
890788 Šternberk - Jívová - Domašov nad Bystřicí
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V pracovních dnech je obec obsluhována 14 přímými spoji a o víkendu 9 spoji do spádového
centra, města Šternberka. Průměrná přepravní doba je 35 minut. Četnost spojů je však
nedostatečná. Do krajského města Olomouc jede z obce jeden ranní spoj a nazpět taktéž jeden
odpolední spoj s přestupem v Jívové. V případě ostatních spojů musí lidé přestupovat ve
Šternberku na další autobusový nebo vlakový spoj.
A.1.5 Vybavenost obce
Bydlení
Tab. 8: Domovní fond
Celkem
Domy úhrnem
Domy obydlené
fyzická osoba
obec, stát
z toho podle
vlastnictví
bytové družstvo
domu
spoluvlastnictví
vlastníků bytů
1919 a dříve
z toho podle
1920 - 1970
období
1971 - 1980
výstavby nebo
1981 - 1990
rekonstrukce
1991 - 2000
domu
2001 - 2011

rodinné
domy

bytové
domy

ostatní
budovy

44
33
27
4
-

41
30
27
1
-

2
2
2
-

1
1
1
-

2

2

-

-

3
13
10
2
3
2

2
11
10
2
3
2

2
-

1
-

Zdroj: ČSÚ

Tab. 8 vypovídá o značném stáří domovního fondu, kdy většina domů byla postavena ještě
před druhou světovou válkou, případně do roku 1970. Od roku 1981 bylo postaveno pouze 7
nových domů. Z celkového počtu 44 domů jsou 4 domy využívány jako chalupy pro individuální
rekreaci.
V nově zpracovávaném územním plánu jsou navrženy nové zastavitelné plochy pro výstavbu
rodinných domů o celkové výměře 5,4 ha, přičemž se na jeden RD počítá s plochou 0,18 ha,
z čehož vyplývá, že jsou navrženy plochy pro 30 nových RD. Vzhledem k vývoji migrace a
zjištěných informací o demografické (a celkově socioekonomické) situaci v obci se plán
výstavby takového množství rodinných domů v horizontu platnosti tohoto dokumentu jeví
jako příliš ambiciózní.
Školství a vzdělávání
Obec Hraničné Petrovice nezřizuje základní ani mateřskou školu. Děti předškolního věku a děti
z I. stupně základní školy navštěvují mateřskou školku a základní školu v Jívové nebo ve
Šternberku. Mateřská škola je využívána i v Domašově u Šternberka. Volba školy většinou
závisí na místě pracoviště rodičů. Děti z II. stupně základní školy většinou dojíždějí do
Šternberka.

- 20 -

Program rozvoje obce Hraničné Petrovice na období 2016–2023
Na střední či vysoké školy dojíždí studenti z Hraničných Petrovic dle oboru svého zaměření.
Olomouc nabízí široké spektrum středoškolského či univerzitního vzdělání, ve Šternberku je
Gymnázium a Střední odborná škola lesnická a strojírenská.
Tab. 9: Vyjíždějící do zaměstnání a škol z obce Hraničné Petrovice (rok 2011)
Vyjíždějící celkem
vyjíždějící do zaměstnání
v rámci obce
do jiné obce okresu
v tom

35
21
3
16

do jiného okresu kraje

-

do jiného kraje

1

do zahraničí

1

vyjíždějící do škol

14

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011
Zdravotnictví
V obci není zřízeno žádné zdravotnické zařízení. Občané využívají převážně zdravotnická
zařízení ve Šternberku.
Sociální služby
Obec nedisponuje žádnými sociálními službami a občané mají možnost využít pečovatelských
služeb poskytovaných v domácnostech klientů, které zajišťuje Charita Šternberk.
Kultura
V obci je pro veřejnost pořádáno několik akcí, na jejichž přípravě a realizaci se podílí spolky,
místní samospráva a dobrovolníci z řad občanů obce. K pořádání akcí je využíván kulturní dům.
Mezi tradiční kulturně-společenské akce v obci patří:
- dětský den
- mikulášská nadílka
- setkání se seniory
- rozsvěcení vánočního stromu
Nově pořádané akce:
- setkání žen
- dětský karneval
V obci se nacházejí tyto památky místního významu:
- kostel s. Petra a Pavla
- sousoší Piety jihovýchodně od obce
- kaple
- kamenný kříž před kostelem sv. Petra a Pavla
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Sport a tělovýchova
V obci působí TJ Hraničné Petrovice, která se věnuje sportovní činnosti, převážně kopané. Ke
své činnosti využívá místní hřiště na kopanou. Každoročně pořádá v letních měsících turnaj
v klasické kopané a i v malé kopané.
Je zde vybudován taktéž tenisový kurt, který bohužel vzhledem ke svému špatnému
technickému stavu není v současné době využíván. Pro děti je v obci vybudováno dětské
hřiště, které je nové a v dobré stavu. Jeho součástí jsou i fitness prvky pro dospělé. V obci chybí
kryté prostory, ve kterých by bylo možné provozovat sportovní činnost v případě nepříznivého
počasí nebo v zimě.
A.1.6 Životní prostředí
Půdní fond
Pokud posuzujeme kvalitu půd v rámci regionu správního obvodu ORP Šternberk, pak nejvíce
hodnotná půda se nachází v jihozápadní části území v obcích Hnojice a Žerotín, v menší míře
však také na jihovýchodě na území v obcích Jívová a také Hraničné Petrovice. S růstem
nadmořské výšky směrem na sever obecně klesá bonita půd.
V rámci České republiky dochází v posledních letech k záborům půdy. Zábor půd, především
pro stavební účely je většinou nevratným procesem, který podstatně omezuje nebo úplně
odstraňuje plnění funkcí půdy. Zábory půd patří podle závěrů dokumentu „Politika ochrany
půdy EU“ mezi nejzávažnější procesy poškozující půdní fond jako celek. V souvislosti se
změnami ve společnosti po roce 1989 je i v ČR zábor půdního fondu vážným problémem. K
úbytku zemědělské půdy docházelo v období posledního desetiletí na úrovni celorepublikové
i ve SO ORP. To může být způsobeno jak záborem půdy pro zástavbu, technickou
infrastrukturu, tak např. zalesňováním, především některých méně úrodných a svažitých
pozemků. V SO ORP Šternberk je relativní úbytek ZPF o 0,4 % vyšší, než je průměr České
republiky (mezi roky 2003-2010). Celorepublikově v daném období došlo k úbytku ZPF v ČR o
0,9 %, v SO ORP Šternberk o 1,3 %.
V samotném katastru obce Hraničné Petrovice došlo mezi roky 2003 až 2010 k úbytku ZPF o
1,1 % (úbytek o cca 10 ha) převážně díky zalesňování.
Ochrana životního prostředí
V rámci řešeného území obce Hraničné Petrovice se nevyskytují kategorie chráněných území
typu Národní park, Chráněná krajinná oblast ani NATURA 2000 – ptačí oblast a evropsky
významná lokalita. Na sousedním katastru obce Domašov nad Bystřicí se nachází maloplošné
zvláště chráněné území PP Kamenné proudy u Domašova. Jde o ukázku mrazového zvětrávání
- mrazové sruby, kamenná moře, sutě. Rozloha PP je 21,58 ha (nachází se pouze v katastrálním
území Domašova nad Bystřicí).
Na území katastru obce Hraničné Petrovice však zasahuje okrajová část přírodního parku Údolí
Bystřice, kde jsou předmětem ochrany krajinné a estetické hodnoty krajiny. Na území katastru
obce se nenachází památné stromy.
Severovýchodní částí katastrálního území prochází regionální biokoridory, které propojují
regionální biocentra Ondrášovské údolí, Hrušový potok, Sedmidvorská niva a Údolí Bystřice.
Biokoridory prochází především výše zmíněným přírodním parkem Údolí Bystřice.
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Pro zjištění stavu krajiny z hlediska její vyváženosti a rovnováhy se krajina oceňuje
koeficientem ekologické stability (KES). Pro účely tohoto hodnocení byla zvolena obecně
uznávaná klasifikace vytvořená Ing. Igorem Míchalem.
KES = plocha ekologicky stabilních ploch / plocha ekologicky nestabilních ploch
Na základě výpočtu dle výše uvedeného vzorce je KES pro obec Hraničné Petrovice 2,09, což
dle klasifikace odpovídá krajinnému typu B (krajina intermediální) s KES 0,9–2,9. Jde tedy o
území mírně stabilní - běžnou kulturní krajinu, v níž jsou technické objekty v relativním souladu
s charakterem relativně přírodních prvků.
V rámci regionu SO ORP lze většinu obcí SV od Šternberka klasifikovat jako území mírně
stabilní či stabilní. Naopak JV partie správního obvodu jsou významně poznamenané
zemědělskou činností a hodnoceny jako území nestabilní nebo málo stabilní.
Měření kvality povrchových vod se na území obce neprovádí. Z hlediska ochrany vod je
problematická absence splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod. Z hlediska velikosti
obce, počtu obyvatel a místního rozpočtu, by však byla stavba centrální ČOV neekonomická.
Do budoucna lze však uvažovat o postupném budování lokálních čističek. Území obce není
ohroženo nadměrným množstvím hluku ani výrazným znečištěním půd.
Problémem v zimních měsících je znečištění ovzduší. Zdroje jsou především z místních topenišť
(chybějící plynofikace obce).
A.1.7 Správa obce
Kompetence obce a obecní úřad
Obec Hraničné Petrovice je samosprávným subjektem se základní působností, nevykonává
správní činnost pro jinou obec a spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností
Šternberk.
Obec má jen jednoho zaměstnance – referentku obecního úřadu. Všechny ostatní činnosti
zajišťuje prostřednictvím dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti (lesní
hospodář, správce turistické základy, správce kulturního domu, údržba prostranství,
kronikářka, knihovnice, členové redakční rady obecního zpravodaje). Na sezónní práce (květen
až říjen) využívá veřejně prospěšných prací a to v průměru třech pracovníků na ½ úvazku.
Obec má zřízeny organizační složky - jednotku sboru dobrovolných hasičů a knihovnu.
Hospodaření a majetek obce
Tab. 10: Vývoj rozpočtového hospodaření obce Hraničné Petrovice v letech 2010-2014 (v tis. Kč)
2010
2011
2012
2013
2014
Daňové příjmy
1 682
1 662
1 644
1 937
2 082
Nedaňové příjmy
560
532
904
834
1 607
Kapitálové příjmy
68
3
185
87
36
Neinvestiční přijaté dotace
130
98
93
396
479
Investiční přijaté dotace
0,00
139
0
0
0
Příjmy
2 440
2 433
2 825
3 254
4 204
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Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo příjmů a výdajů
Podíl kapitálových výdajů
Podíl běžných výdajů na
celkových příjmech
Zdroj: ČSÚ, obec Hr. Petrovice

1 929
202
2 131
309
9,48 %

2 466
385
2 851
-418
13,52 %

2 065
108
2 173
653
4,95 %

2 561
179
2 741
513
6,55 %

2 979
586
3 565
639
16,44 %

79,04 %

101,34 %

73,10 %

78,71 %

70,86 %

V uplynulých 5 letech byl rozpočet pouze v roce v roce 2011 schodkový, v ostatních letech byl
přebytkový. Schodek v roce 2011 byl pokryt přebytky z přecházejících let.

Vývoj daňových příjmů v tis. Kč

Vývoj daňových
příjmů v tis. Kč;
2010; 1 682,00 Kč

Vývoj daňových
příjmů v tis. Kč;
2011; 1 662,00 Kč

Vývoj daňových
příjmů v tis. Kč;
2012; 1 644,00 Kč

Vývoj daňových
Vývoj daňových
příjmů v tis. Kč;
příjmů
v tis.2Kč;
2014;
082,00 Kč
2013; 1 937,00 Kč

Obr. 11. Vývoj daňových příjmů obce
Zdroj: ČSÚ, obec Hr. Petrovice

Vývoj daňových příjmů obce nemá žádné výrazné momenty, kopíruje ekonomický vývoj v ČR
a změny legislativy spočívající ve změně rozpočtového určení daní.
V roce 2014 byl průměrný daňový příjem na jednoho obyvatele 15 773,- Kč.

Vývoj nedaňových příjmů v tis. Kč

Vývoj nedaňových Vývoj nedaňových
příjmů v tis. Kč;
příjmů v tis. Kč;
2010; 560,00 Kč
2011; 532,00 Kč

Vývoj nedaňových
Vývoj nedaňových
příjmů v tis. Kč;
příjmů v tis. Kč;
2012; 904,00 Kč
2013; 834,00 Kč

Obr. 12. Vývoj nedaňových příjmů obce
Zdroj: ČSÚ, obec Hr. Petrovice
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příjmů v tis. Kč;
2014; 1 607,00 Kč
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Vývoj nedaňových příjmů má výrazný nárůst díky vrácení lesů obci a příjmům z lesní činnosti
(prodej dřeva). Tyto výrazně vyšší příjmy lze předpokládat ještě v průběhu let 2016–2017.

Vývoj celkových příjmů v tis. Kč

Vývoj celkových
příjmů v tis. Kč;
2010; 2 440,00 Kč

Vývoj celkových
příjmů v tis. Kč;
2011; 2 433,00 Kč

Vývoj celkových
příjmů v tis. Kč;
2012; 2 825,00 Kč

Vývoj celkových
příjmů v tis. Kč;
2014; 4 204,00 Kč
Vývoj celkových
příjmů v tis. Kč;
2013; 3 254,00 Kč

Obr. 13. Vývoj celkových příjmů obce
Zdroj: ČSÚ, obec Hr. Petrovice

Vývoj celkových příjmů je výrazně ovlivněn vývojem nedaňových příjmů.

Vývoj běžných výdajů v tis. Kč

Vývoj běžných
výdajů v tis. Kč;
2011; 2 466,00 Kč
Vývoj běžných
výdajů v tis. Kč;
2010; 1 929,00 Kč

Vývoj běžných
výdajů v tis. Kč;
2 979,00 Kč
Vývoj2014;
běžných
Vývoj běžných
výdajů v tis. Kč;
2012; 2 065,00 Kč

Obr. 14. Vývoj běžných výdajů obce
Zdroj: ČSÚ, obec Hr. Petrovice
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Vývoj celkových výdajů v tis. Kč

Vývoj celkových
výdajů v tis. Kč;
2011; 2 851,00 Kč

Vývoj celkových
výdajů v tis. Kč;
2014; 3 565,00 Kč

Vývoj celkových
výdajů v tis. Kč;
2013; 2 741,00 Kč
Vývoj celkových
výdajů v tis. Kč;
2012; 2 173,00 Kč

Vývoj celkových
výdajů v tis. Kč;
2010; 2 131,00 Kč

Obr. 15. Vývoj daňových příjmů obce
Zdroj: ČSÚ, obec Hraničné Petrovice

Obec obdržela v letech 2010–2014 dotace (mimo dotací na volby a výkon státní správy),
jejichž přehled je zachycen v rámci tab. č. 11.
Tab. 11: Přehled dotací obdržených obcí v letech 2011–2014
Rok 2011
Částka (Kč)
139 000
24 932
12 000
Rok 2012
Částka (Kč)

Poskytovatel
Olomoucký kraj
Úřad práce
Olomoucký kraj

Poskytovatel
9 920 Olomoucký kraj

Rok 2013
Částka (Kč)
Poskytovatel
228 469 Úřad práce
66 000 Olomoucký kraj

Rok 2014
Částka (Kč)
Poskytovatel
165 737,92 Úřad práce
78 650 Olomoucký kraj

Účel
Výstavbu chodníků v obci
Veřejně prospěšné práce
Jednotka sboru dobrovolných hasičů na nákup čerpadla

Účel
Jednotka sboru dobrovolných hasičů na nákup přileb a
činnost
Účel
Veřejně prospěšné práce
Jednotka sboru dobrovolných hasičů na nákup vybavení
a činnost

Účel
Veřejně prospěšné práce
Zpracování územního plánu

Obec vlastní následující finanční majetek:
Akcie Česká spořitelna – na kartě majetku v hodnotě 20 tis. Kč.
Akcie Vodohospodářská společnosti Olomouc a.s. – na kartě majetku v hodnotě 1 231 tis. Kč.
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Obec má v majetku tyto významnější nemovitosti:
1. Budova obecního úřadu – v relativně dobrém stavu, využívána pro fungování úřadu
včetně malé zasedací místnosti.
2. Hasičská zbrojnice – prostory jsou nedostatečné, v budoucnu bude nutné rozšířit o
šatnu (klubovnu) pro jednotku sboru dobrovolných hasičů. Taktéž je nutné vyřešit
sušení hadic, které v současné době není řešeno.
3. Kulturní dům – technický stav podlah a sociálního zařízení vyžaduje opravu, případně
i rozsáhlejší rekonstrukci a aktuální je potřeba výměny oken. Taktéž je potřebné
v blízké době realizovat opravu střechy.
4. Dva bytové domy – v každém domě je 7 bytů. Z důvodu nekvalitně provedené stavby
(založení základů) došlo k poškození stěn ve sklepě a je nutná oprava. Vzhledem
k použitým stavebním materiálům je nutné provést zateplení střechy a obvodového
pláště. Výměna oken již proběhla. Současně vyžaduje řešení i venkovní zázemí kolem
těchto domů.
5. Turistická základna – vznikla adaptací staré budovy školy. V současné době je nutná
oprava sociálního zařízení a výměna oken jako základní kroky pro další fungování
budovy. Alternativně je navrhováno i využití jako polyfunkční centrum se sociálními
byty.
6. Hřiště včetně budovy šaten – v relativně dobrém stavu. Potřeba vybudování závlahy a
výsadba zeleně jako větrolamu. Taktéž je nutné realizovat připojení k internetu do
šaten, jako nutnou podmínku pro fungování fotbalového družstva v oficiálních
soutěžích.
7. Tenisové hřiště – ve velmi špatném stavu, nutná rekonstrukce, nejlépe realizovat jako
multifunkční hřiště s umělým povrchem, který je lépe udržovatelný.
Bezpečnost
Obec Hraničné Petrovice nemá zřízenou obecní policii. Zajištění veřejného pořádku a ochrany
majetku obyvatel provádí v rámci výkonu své služby služebna Policie ČR v Moravském
Berouně. Na základě veřejnoprávní smlouvy s městem Šternberk jsou přestupky řešeny MěÚ
Šternberk. V roce 2015 byly řešeny 3 přestupky.
Obec má zřízenou jednotku dobrovolných hasičů kategorie JPO V. a je vybavena sirénami pro
varování obyvatel před nebezpečím, napojenými na integrovaný záchranný systém.
Vnější vazby a vztahy
Obec je členem dvou dobrovolných svazků obcí:
1. Mikroregion Moravskoberounsko, jehož členy je město Moravský Beroun a dalších 5
obcí (Domašov nad Bystřicí, Jívová, Norberčany, Horní Loděnice a Hraničné Petrovice).
2. Mikroregion Šternbersko, jehož členy jsou město Šternberk a dalších 23 obcí (Babice,
Bělkovice-Lašťany, Bohuňovice, Dolany, Domašov u Šternberka, Hlásnice, Hlušovice,
Horní Loděnice, Hraničné Petrovice, Huzová, Jívová, Komárov, Liboš, Lipina,
Mladějovice, Moravský Beroun, Mutkov, Norberčany, Řídeč, Samotišky, Štarnov, Tovéř
a Žerotín).
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Obec je dále členem Místní akční skupiny Šternbersko, o.p.s., jejímiž členy je 22 obcí a taktéž
podnikatelé, zemědělci a neziskové organizace z území Šternberska.
Obec je taktéž členem Sdružení místních samospráv ČR.
A.2 Východiska pro návrhovou část
Hlavní problémy obce
Obec Hraničné Petrovice představuje kompaktní vesnické sídlo, přičemž obec je protažená
podél komunikace II/444 (Lipina - Město Libavá). Poloha obce v rámci Olomouckého kraje není
příliš příznivá (leží mimo hlavní dopravní tahy) a zároveň leží nedaleko hranice s krajem
Moravskoslezským. Do určité míry se tedy jedná o periferní polohu, byť časová dostupnost
Olomouce, resp. Šternberka osobním automobilem se pohybuje do 40, resp. do 20 minut.
Obec je také charakterizována svou polohou v nadmořské výšce přes 600 m, což ovlivňuje
především v zimním období dopravní dostupnost i využití ploch v katastru obce. Další faktor,
který má negativní vliv na rozvoj obce, je slabá dopravní obslužnost, tedy obyvatelé jsou
mnohdy odkázáni na osobní automobil.
Negativním faktorem, který se rovněž promítá do oblasti rozvoje obce, je především migrace
lidí, která představuje jeden z největších problémů, a to nejen z demografického, ale také
z ekonomického a společenského pohledu. Migrace se zejména týká produktivního
obyvatelstva mladých lidí. V absolutních číslech se nejedná o velké počty, ovšem za období let
2011-2014 se z Hraničných Petrovic vystěhovalo 21 osob a přistěhovalo pouze 5. Dalším
z problémů obce je rovněž stárnutí obyvatelstva, index stáří je velmi vysoký a bude se nadále
zvyšovat. Slabou stránkou je i nepříznivá vzdělanostní struktura obyvatel. Tři čtvrtiny
obyvatel starších 15 let nemají úplné středoškolské vzdělání ukončené maturitou, které
představuje velmi limitující faktor pro rozvoj obce. Problémem je rovněž nízká hustota
zalidnění. Obec disponuje ubytovacím zařízením (turistická základna), které ovšem není ve
vyhovujícím technickém stavu a neodpovídá současným potřebám turistů. V obci není žádné
zdravotnické, popř. sociální zařízení, chybí rovněž restaurace. Obec nemá vybudovanou
splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod. Existuje pouze kanalizace dešťová. Rovněž
zásobování pitnou vodou do budoucna může být problematické vzhledem k problémům
vodovodu, na který je obec napojena (je závislý na stavu vody v řece Bystřici).
Naopak pozitivní stránkou pro celkový rozvoj obce je kvalitní přírodní a životní prostředí,
charakteristické významnou plochou lesních pozemků. Nízký Jeseník, blízký Přírodní park údolí
Bystřice, dobré podmínky pro cykloturistiku a běžecké lyžování jsou významným potenciálem
pro rozvoj rekreace, a také druhého bydlení, které dosud není příliš rozšířeno. Pozitivním
aspektem rozvoje obce jsou rovněž vyrovnané rozpočty obce a také členství v Místní akční
skupině Šternbersko a Mikroregionu Šternbersko. MAS má v současné době zpracovanou
strategii komunitně vedeného místního rozvoje, a může být hybatelem rozvoje venkovských
oblastí.
Program rozvoje obce Hraničné Petrovice na období 2016–2023 je nově vzniklým
dokumentem. Obec dosud neměla strategický dokument. Obec v současné době zpracovává
nový územní plán. Nutnost zpracování vyplývá z požadavků nového stavebního zákona.
Původní a dosud platný územní plán je z října roku 2001.
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SWOT analýza s prioritizací









SILNÉ STRÁNKY
(pozitiva, rozvojové faktory)
kvalitní životní prostředí
poměrně dobrý potenciál pro cestovní ruch
(blízkost přírodního parku, dobré podmínky
pro cyklistiku a běžecké lyžování)
potenciál k rozvoji rekreace, druhého
bydlení
vyrovnaný rozpočet obce, obec není
zadlužena
významný lesní majetek
dobrý stav obecních komunikací
turistická základna v obci s možností
ubytování
aktuálně dokončovaný územní plán obce
vyčleňuje pozemky vhodné k zástavbě












PŘÍLEŽITOSTI
(vnější faktory)













SLABÉ STRÁNKY
(negativa, problémy)
nevhodná struktura obyvatelstva (věková,
vzdělanostní)
nedostatek pracovních příležitostí v obci,
nízká ekonomická aktivita obyvatelstva
slabší dopravní obslužnost
periferní poloha v rámci kraje, vnitřní
periferie
rizika související s nadmořskou výškou
(závěje, horší dostupnost v zimním období)
občanská vybavenost obce (chybí služby)
nízká míra regionální a místní identity,
nesžití se s územím
nedostatečná technická infrastruktura
(absence kanalizace, popř. ČOV)
vodovod závislý na kvalitě, resp. stavu vody
ve vodním toku řeky Bystřice
nedobré mezilidské vztahy v obci, resp.
v orgánech obce
OHROŽENÍ
(vnější faktory)

spolupráce obce se zemědělskými subjekty
s využitím potenciálu k rozvoji agroturismu
a ekoturismu
komerční využití cyklotras (občerstvení
apod., rozvoj aktivit v turistické základně)
realizace komplexních pozemkových úprav
v rámci katastru obce
obecně rozvoj služeb (obchod apod.
alespoň sezónně)
marketing obce a obecních aktivit
oživení starých německých tradic a zvyků –
budování brandu (značky obce)
vznik každoroční kulturní / sportovní /
společenské akce, kterou se obec dostane
do povědomí
podpora práce „z domu“ – dostupnost
internetu
rozvoj činnosti spolků (sportovci, SDH
apod.)
možnost čerpání z dotačních titulů (ESI
fondy, krajské a národní dotační tituly)
spolupráce v rámci MAS, mikroregionů
propagace obce a podpora postupného
prodeje pozemků pro výstavbu rodinných
domů
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depopulační procesy
odchod mladých a vzdělaných osob
úpadek bytového a domovního fondu
růst nezaměstnanosti
nízká míra schopnosti čerpání finančních
prostředků z dotačních titulů (personální
zajištění, administrativa apod.)
konflikty v obci a orgánech obce brzdící
další rozvoj (nízká míra shody na prioritách
a dalším směřování obce)
potenciálním ohrožením může být snaha o
centralizaci (slučování) menších obcí
v budoucnu ze strany státu
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postupné řešení nakládání s odpadními
vodami (domovní ČOV)

B. Návrhová část
B.1 Poslání obce
Poslání obce jako přirozeného sídelního sdružení spočívá především v péči o veřejné věci a
společný majetek sloužící ku prospěchu všem. Základním přínosem je péče o základní
podmínky k životu. Klíčovým zákonem pro fungování obce je zákon o obcích č. 128/2000 Sb.,
který definuje základní poslání obce v paragrafovaném znění takto:
 Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek,
který je vymezen hranicí území obce.
 Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních
vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
 Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění
svých úkolů chrání též veřejný zájem.
B.2 Strategická vize
Hraničné Petrovice roku 2023 jsou sice menší, ale svébytnou a ambiciózní obcí, která se rozvíjí
po všech stránkách a získává nové obyvatele, nejen díky výhodné nabídce stavebních pozemků,
ale i díky kvalitnímu přírodnímu a životnímu prostředí. Obyvatelé obce jsou hrdí na svou obec
a již neuvažují o odstěhování do města.
Obec využívá turistický potenciál k podpoře místní ekonomiky. Díky blízkosti přírodního parku
i atraktivitám v okolí se v obci rozvíjí cykloturistika a běžecké lyžování. Cyklisté, turisté, lyžaři i
občané obce využívají zázemí adaptovaného komunitního centra (původní turistickou
základnu). V obci si všichni chválí rovněž kvalitní nedávno otevřenou restauraci a obdivují
obecní muzeum s expozicí o dějinách obce.
Obec má kvalitní technickou infrastrukturu, opravené komunikace i chodníky v celé zastavěné
části obce. V rámci snahy o zachování venkovského rázu obce došlo k rekonstrukci a rozšíření
zelených ploch v obci s výsadbou nových stromů. Pro zkvalitnění prostředí v obci jsou celoročně
využívány veřejně prospěšné práce.
Obec se zaměřuje na plnění potřeb svých obyvatel, podporuje pro ně rozvoj služeb, podporuje
bytovou výstavbu a stará se o seniory.
MOTTO:
…vzájemně se respektujme a rozvíjejme společně naši obec, aby v ní chtěly žít i naše děti!
B.3 Programové cíle
Programové cíle stanovují to, čeho chce obec dosáhnout realizací svého programu rozvoje.
Tyto cíle jsou stanoveny na základě problémů, definovaných v analytické části dokumentu,
potřeb občanů obce, zjištěných v rámci spolupráce občanů na tvorbě rozvojového dokumentu
a taktéž na základě projednání v zastupitelstvu obce.
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Cíl 1: Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj
Cíl 2: Rozvoj infrastruktury v obci
Cíl 3: Rozvoj a zlepšování podmínek k životu v obci
B.4 Opatření a aktivity
Opatření jsou definována jako úkoly vedoucí k naplnění stanovených programových cílů a
formulují přístup k řešení jednotlivých témat. Odvíjí se od programových cílů a mají
střednědobý charakter, předpoklad jejich realizace je v celém návrhovém období tohoto
dokumentu nebo ve stanoveném kratším časovém úseku. Jednotlivá opatření jsou pak
realizována prostřednictvím konkrétních rozvojových aktivit.
Tab. 12: Opatření naplňující programové cíle v období 2016–2023
priorita

Opatření / aktivita

termín akce

1.

Podání žádosti
v roce 2016.
realizace komplexních
Realizace až po
pozemkových úprav (KPú)
uzavření smlouvy
v obci
s Pozemkovým
úřadem

2.

150 tis. (2016), výše částky
Postupná realizace
revitalizace zeleně
na následující roky bude
v letech 2016 v intravilánu a extravilánu
upřesněna dle rozsahu
2020
akce.

2.1.

obnova zeleně podél cesty
k pietě

3.

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

revitalizace obecních
bytových domů a obecních
budov
vybudování uceleného
zázemí pro obyvatele
bytových domů
rekonstrukce sklepních
prostor bytových domů
oprava střech bytových
domů
zateplení bytových domů

2017

2016–2020

zdroj
financování

finanční náročnost

Realizuje Pozemkový úřad.

Vlastní zdroje a
dotace (OPŽP)

Vlastní zdroje
nebo v rámci
KPú
U položek, kde není uvedena částka, bude
stanovena až na základě projektové
dokumentace a rozpočtu akce.

2016

---

---

2016

350 tis.

Vlastní zdroje

2017–2020

1,3 mil.

Vlastní zdroje

2018–2020

---

Vlastní zdroje a
dotace (IROP)

oprava oken a střechy na
2017–2020
kulturním domě
oprava oken a střechy na
2017–2020
turistické základně
dokončení úprav sociálního
zařízení a podlahy
2016
v kulturním domě
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Vlastní zdroje a
dotace (Ol. kraj)
Vlastní zdroje a
dotace (Ol. kraj)
Vlastní zdroje a
dotace (Ol. kraj)
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3.8.
4.

rozšíření zázemí v hasičské
zbrojnici (šatna) pro
2019
jednotku SDH
zalesňování v obecních
2016
lesích
Adaptace turistické
základny

5.

--200 tis.

2016 - 2020
2017–2018 (zpracování technicko-ekonomické
analýzy za účelem navržení nejvhodnější
varianty řešení)
2019–2023 (zpracování projektové
dokumentace a realizace)
Rozpočet akce bude
stanoven na základě
2017
pasportizace a provedení
energetického auditu.

Vlastní zdroje +
dotace
Vlastní zdroje a
dotace (Ol. kraj)
Vlastní zdroje a
dotace (IROP,
Ol. kraj, MMR)

6.

řešení systému čištění
odpadních vod

7.

rekonstrukce veřejného
osvětlení – výměna
starých svítidel za LED

9.

dokončení oprav a obnovy
místních komunikací

9.1.

vybudování cesty ke
hřbitovu

2017

---

9.2.

dostavba chodníků na
obou koncích obce

2018

---

10.

realizace domova pro
seniory v obci

Bližší termín
realizace bude
určen až po
realizaci aktivit
s vyšší prioritou

---

Vlastní zdroje a
dotace (IROP)

11.

odkoupení bývalé
trafostanice od ČEZu a její
další využití

2016

---

Vlastní zdroje

---

Vlastní zdroje a
dotace (OPŽP)

---

Vlastní zdroje a
dotace (MŠMT,
MMR)

12.

revitalizace rybníka

13.

výstavba multifunkčního
veřejného hřiště (tenis a
další sporty)

2017–2018

Bližší termín
realizace bude
určen až po
realizaci aktivit
s vyšší prioritou
Bližší termín
realizace bude
určen až po
realizaci aktivit
s vyšší prioritou

---

Vlastní zdroje a
dotace (OPŽP)

Vlastní zdroje a
dotace (MPO)
--Vlastní zdroje a
dotace (MMR,
Ol. kraj)
Vlastní zdroje a
dotace (MAS,
SFDI)

Zdroj: obec Hraničné Petrovice, vlastní šetření

Tab. 13: Aktivity pro realizaci v období 2016-2023

Název aktivity

Důležitost Termíny
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Zdroje
financování
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Modifikace budovy tzv.
IROP, doplňkově
turistické základny
2017vlastní zdroje,
Hraničné Petrovice č. p. 49
naléhavá
obec
10 mil.
2018
případně úvěr
na polyfunkční centrum se
sociálními byty
Komentář: Projekt řeší rekonstrukci a úpravu stávajícího objektu turistické základny na komunitní
centrum s dostatkem prostor pro aktivity a služby. Lidé zde najdou služby, kuchyň pro výuku,
počítačovou učebnu, keramickou dílnu, knihovnu, atd. Celý objekt bude řešen jako bezbariérový.
Kapacity v podkroví budou využity pro půdní vestavbu bytů. Obec tak bude řešit požadavky na
dostupné sociální bydlení.
Investorem stavby bude obec Hraničné Petrovice s využitím dotačního nástroje IROP (SC 2.1.
Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi). Pro tento projekt obec vypracuje
projektovou dokumentaci pro stavební povolení.
Přínos projektu: vybudováním polyfunkčního domu v centru obce dojde ke zlepšení podmínek
života obyvatel v obci, posílí komunitní život a vytvoří odpovídající zázemí pro rozvoj turismu.
Zdroje
Název aktivity
Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady
financování
Vlastní zdroje,
POV Olom.
Oprava místních
2017důležitá
obec
2-3 mil.
kraje, dotace
komunikací a chodníků
2018
MMR, MAS,
SFDI
Jedná se o dobudování (opravu) komunikací v intravilánu obce, vybudování cesty ke hřbitovu a
dostavbu chodníků na obou koncích obce.
Zdroje
Název aktivity
Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady
financování
Vlastní zdroje,
POV
Olomouckého
kraje, Program
Rekonstrukce veřejného
cca 1
EFEKT
osvětlení s využitím
důležitá
2017
obec
mil.
Ministerstva
technologie LED
průmyslu a
obchodu,
SFDI (nasvětlení
přechodů)
Komentář: Při rekonstrukci veřejného osvětlení doporučujeme obci si nechat zpracovat pasport
stávajícího veřejného osvětlení a zhodnotit jeho technický stav. Dále provést energetický audit, na
jehož základě bude navržen projekt rekonstrukce.
Přínos projektu: veřejné osvětlení splňující normu pro osvětlení komunikací, snížení spotřeby
elektrické energie
Zdroje
Název aktivity
Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady
financování
OPŽP, vlastní
Revitalizace obecní zeleně
2016300 zdroje, POV
důležitá
obec
(intravilán i extravilán)
2020
400 tis.
Olomouckého
kraje
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Komentář: Jedná se o zeleň na obecních pozemcích, u kterých není v současné době zajištěna
vhodná péče v dostatečném rozsahu (přerostlá tráva, náletové dřeviny, staré stromy apod.).
V rámci revitalizace dojde k vykácení poškozených popř. starých dřevin, prořezání stromů,
výsadbě nové zeleně v rámci krajinotvorných úprav. Bude řešena také výsadba aleje k pietě.
Přínos projektu: zlepšení vzhledu obce a bezpečnosti obyvatel (padající větve apod.)
Zdroje
Název aktivity
Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady
financování
Revitalizace rybníka

důležitá

2020

obec

2-3 mil.

Vlastní zdroje +
dotace OPŽP

Komentář: Jedná se o vodní nádrž na pozemku parcelní číslo 21. Původní využití bylo jako požární
nádrž napájená povrchovými vodami a vodami ze zaústěných drenáží. V současné době silně
zabahněná.
V rámci revitalizace dojde k celkovému odbahnění nádrže, opravě hráze a břehů. Do budoucna by
měla sloužit pro rekreační účely, případně pro extenzivní chov ryb.
Přínos projektu: zlepšení vzhledu obce, popř. do budoucna zvýšit rekreační potenciál, možné
využití se nabízí i pro zájmové skupiny a jejich činnost.
Název
Zdroje
Důležitost
Termíny
Odpovědnost
Náklady
aktivity
financování
Vlastní zdroje,
Modernizace
MMR, OLK,
kulturního
Důležitá
2020–2022
Obec
1–2 mil. Kč
MAS
domu včetně
Šternbersko
zázemí
(PRV)
Komentář: Celková rekonstrukce budovy kulturního domu, včetně vybavení a zázemí. Nákup mobilního
zařízení pro kulturní a spolkové akce pro veřejnost (200 tis. Kč)

Poznámka: V tabulce č. 13 byly rozpracovány ty aktivity, u nichž byl znám rozsah prací,
přibližně stanovena finanční náročnost a zdroje financování. Ostatní aktivity vycházející
z tabulky záměrů č. 12 budou rozpracovány do konkrétních aktivit až po stanovení rozsahu
prací

B.5 Podpora realizace projektu
Řízení Programu rozvoje obce
Garantem a koordinátorem Programu rozvoje obce Hraničné Petrovice je starosta obce (nyní
Drahomír Havlík), který spolupracuje s místostarostou (nyní Zdeněk Mikš) a se členy
zastupitelstva obce.
Garant hlídá naplňování programu rozvoje obce Hraničné Petrovice, zodpovídá za věcné
naplňování aktivit programu a vytváří podmínky pro jejich řízení. Řeší problematiku realizace
aktivit v čase a návaznost na aktuální podmínky a možnosti obce. Navrhuje a iniciuje změny
vyplývající z nutnosti adaptovat program na nové podmínky, ať už na národní, krajské či místní
úrovni. Předkládá zastupitelstvu zprávy o realizaci programu a navrhuje jeho případné
aktualizace. Svolává případná jednání zastupitelstva obce pro tyto potřeby.
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Koordinátor funguje jako projektový manažer obce. Zodpovídá za administrativu, která je
spojená s realizací aktivit a s aktualizací programu. Zodpovídá za dodržení harmonogramu,
vyhodnocování a monitoring. Řídí přípravu podkladů pro rozhodování zastupitelstva obce.
Zodpovídá za zpřístupnění dokumentů a vypořádání připomínek a podnětů, které se
v průběhu platnosti programu vyskytnou. Řídí proškolování osob, které budou zapojeny do
realizace programu. Provádí přípravu aktualizací, souhrnů, zpráv a dalších podkladů
v návaznosti na využití programu. Podílí se na zajištění dodržování harmonogramu a přípravě
podkladů pro vyhodnocování. Zajišťuje sběr podkladů pro monitoring programu.
Pro zahájení realizace Programu rozvoje obce Hraničné Petrovice na období 2016-2023 je
nezbytné, aby se garant, koordinátor, spolupracující a poradní subjekty detailně seznámili
s návrhovou částí tohoto dokumentu, s časovým harmonogramem a se způsobem
vyhodnocování a monitoringem programu. V případě personálních změn je vhodné, aby byl
nový garant, koordinátor případně spolupracující nebo poradní subjekt řádně proškolen a
informován.
Zpřístupnění dokumentu
Dokument je zpřístupněn na webových stránkách obce a je k nahlédnutí v listinné podobě na
obecním úřadě.
Monitoring a hodnocení
Program bude každé 2 roky vyhodnocován a bude sledováno naplňování aktivit. Obojí zajišťuje
koordinátor pod dozorem garanta. Vyhodnocování programu bude probíhat přes sledování
zvolených indikátorů. Sledování naplňování aktivit bude mít formu přehledu
o realizovaných nebo nerealizovaných aktivitách. Budou zmíněny také aktivity, které se
aktuálně realizují včetně fáze, v jaké se nacházejí. Součástí budou informace předané řešiteli
jednotlivých aktivit. Ti předají informace o činnosti na výzvu koordinátora v dohodnuté
struktuře a čase. Vše výše zmíněné bude zahrnuto do zprávy, která bude garantem předložena
zastupitelstvu obce. Souběžně s hodnocením bude aktualizován harmonogram plánovaných
aktivit a finanční část Programu rozvoje obce Hraničné Petrovice.
Způsob aktualizace
Aktualizace2 programu se bude provádět podle potřeby. Revize3 bude probíhat nejméně
jednou za dva roky zejména při příležitosti vyvození závěrů ze zprávy o vyhodnocení programu
a naplňování aktivit. Aktualizace a revize proběhne úpravou Programu rozvoje obce
s vyznačením čísla a data změny na úvodní straně. Aktualizace a případné revize provede
zpracovatel nebo jiná garantem pověřená osoba na základě prostudování stávajícího
programu a předložení návrhu na změnu zastupitelstvu obce. Aktualizace a revize mají
probíhat na základě změněných potřeb nebo možností obce. Není vhodné, aby aktualizace a
revize programu probíhaly kvůli změně politické reprezentace v obci.

2
3

Drobnější změny programu rozvoje, hlavně v návrhové části
Obsáhlé, generální změny programu rozvoje včetně analytické části

- 35 -

Program rozvoje obce Hraničné Petrovice na období 2016–2023

POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE













Centrální systém účetních informací státu. Dostupný: http://wwwinfo.mfcr.cz/ufis/
Český statistický úřad. Dostupný: http://www.czso.cz/
Český statistický úřad, Sčítání lidu, domů a bytů 2011. Dostupné:
http://notes.czso.cz/sldb2011/redakce.nsf/i/home
Hon, Jiří a kol. EKOTOXA s.ro., Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.: Rozbor
udržitelného rozvoje území pro správní obvod ORP Šternberk. 1. aktualizace. Brno
2010.
Ministerstvo práce a sociálních věci, Integrovaný portál MPSV, https://portal.mpsv.cz/
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje. Dostupný: http://prvk.krolomoucky.cz:85/prvk/
Prezentační systém ARISweb, Ministerstvo financí,
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/aris/iaris/info.pl
Rozpočty obce Hraničné Petrovice v letech 2010–2014.
Růžková, J., Škrabal, J. a kol. (2006). Historický lexikon obcí České republiky 1869–2005
I. A II. díl. Český statistický úřad. Praha.
Územní plán (návrh) obce Hraničné Petrovice. Autor Ing. Arch Motl.
Územní studie Větrné elektrárny na území Olomouckého kraje.
Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí

- 36 -

Program rozvoje obce Hraničné Petrovice na období 2016–2023

Příloha – vyhodnocení dotazníkového šetření mezi obyvateli obce
Cílem šetření bylo zjistit, jak hodnotí stávající stav rozvoje obce její obyvatelé a jak si
představují její další budoucí směřování a rozvoj. Vybrané výsledky šetření byly zapracovány
do analytické části a využity při koncipování návrhů a opatření pro rozvoj obce.

Tab. 1: Výsledky dotazníkového šetření mezi obyvateli obce Hraničné Petrovice
Otázky
1. Jak se Vám v obci žije?
a) velmi dobře
b) spíše dobře
c) ani dobře ani špatně
d) velmi špatně
2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?
a) klidný život
b) příznivé životní prostředí
c) blízkost přírody
d) dobrá dopravní dostupnost
e) sportovní vyžití
f) vzhled obce
3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí?
a) špatné vztahy mezi lidmi
b) nezájem lidí o obec
c) nedostatek pracovních příležitostí
d) nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
e) nedostatečný kulturní a společenský život
f) špatná dostupnost lékaře
g) nevyhovující veřejná doprava
h) nedostatečná bytová výstavba
i) jiné
4. Mezilidské vztahy v obci považujete za
a) docela dobré
b) ne moc dobré
c) špatné
d) nedovedu posoudit
5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek
a)
Bydlení
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Procentuální podíl odpovědí
15,38
61,54
15,38
7,69
Procentuální podíl odpovědí
15,15
27,27
24,24
3,03
9,09
21,21
Procentuální podíl odpovědí
34,38
18,75
12,5
3,13
6,25
6,25
9,38
6,25
3,13
Procentuální podíl odpovědí
16,67
41,67
33,33
8,33
Průměrná známka hodnocení
1,6
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b)
Veřejná doprava
c)
Kultura a společenský život
d)
Sportovní vyžití
e)
Životní prostředí
f)
Péče obce o své prostředí
g)
Podmínky pro podnikání
h)
Rozvoj obce
i)
Informovanost o dění v obci
6. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke
vzájemným společenským kontaktům?
a) rozhodně ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) nedovedu posoudit
7. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
a) pravidelně (min. 1 x za týden)
b) občas (cca 1 x za měsíc)
c) nemám internet
8. Jste ochoten / ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
a) rozhodně ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) nedovedu posoudit
9. Jak by se měla obec dále rozvíjet?
a) měla by se postupně rozrůstat
b) měla by být využita celá kapacita ploch pro výstavbu domů
c) nedovedu posoudit
10. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních
prostředků. Na co byste je přednostně využil/a?
a) zlepšení podmínek pro podnikání
b) podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a
místních komunikací)
c) častější spoje veřejné dopravy
d) zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci
e) rekonstrukce místních komunikací
f) podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
g) péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
h) opravy památek v obci

2,6
2,8
1,9
1,3
1,9
3,7
3,0
1,5
Procentuální podíl odpovědí
8,33
41,67
33,33
16,67
Procentuální podíl odpovědí
45,45
27,27
27,27
Procentuální podíl odpovědí
33,33
50,00
8,33
8,33
Procentuální podíl odpovědí
25,00
66,67
8,33
Procentuální podíl odpovědí

Zdroj: vlastní šetření a zpracování

Grafické vyjádření výsledků zjištěných šetřením dle jednotlivých otázek
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14,29
28,57
7,14
10,71
3,57
10,71
17,86
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1. Jak se Vám v obci žije?
Řady1;
velmi
Řady1;
velmi dobře;
špatně;
7,69;
Řady1; ani dobře15,38;
ani 8%15%
špatně; 15,38; 15%

velmi dobře
spíše dobře
ani dobře ani špatně
velmi špatně

Řady1; spíše dobře;
61,54; 62%

2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?

Řady1;
Řady1; vzhled
obce;klidný život;
21,21; 21% 15,15; 15%

klidný život

Řady1; příznivé příznivé životní prostředí
životní prostředí; blízkost přírody
27,27; 28%
dostupnost; 3,03;
Řady1; blízkost
3%
dobrá dopravní dostupnost
přírody; 24,24; 24%
sportovní vyžití

Řady1;
sportovní
Řady1;
dobrá
vyžití;
9,09;
dopravní9%

vzhled obce

3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí?
špatné vztahy mezi lidmi
Řady1; nevyhovující
Řady1;
Řady1; jiné; 3,13;
veřejnánedostatečná
doprava;
3%
nezájem lidí o obec
9,38;
10%výstavba;
bytová
Řady1;
špatné
Řady1; špatná6,25; 6%
pracovních příležitostí
vztahy mezi nedostatek
lidmi;
dostupnost lékaře;
34,38;
34%
Řady1;
6,25;
6%
nedostatek či špatná dostupnost
nedostatečný
obchodů a služeb
kulturní a Řady1; nedostatek
nedostatečný kulturní a společenský
Řady1; nedostatek
společenský život; pracovních
či špatná
Řady1; nezájem lidíživot
6,25; 6%
špatná dostupnost lékaře
příležitostí;
dostupnost obchodů
o 12,5;
obec; 18,75; 19%
13%
a služeb; 3,13; 3%
nevyhovující veřejná doprava
nedostatečná bytová výstavba
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4. Mezilidské vztahy v obci považujete za:

Řady1; nedovedu
Řady1; docela
posoudit;
8,33;16,67;
8% 17%
dobré;

docela dobré

ne moc dobré

Řady1; špatné;
33,33; 33%

špatné

Řady1; ne moc
dobré; 41,67; 42%

nedovedu posoudit

6. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným
společenským kontaktům?
Řady1; nedovedu
Řady1; rozhodně
posoudit; 16,67;
ano; 8,33; 8%
17%

rozhodně ano
spíše ano

Řady1; spíše ne;
33,33; 33%

Řady1; spíše ano;
41,67; 42%

spíše ne
nedovedu posoudit

7. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?

Řady1; nemám
internet; 27,27; 27%Řady1; pravidelně pravidelně (min. 1 x za týden)
(min. 1 x za týden);
občas (cca 1 x za měsíc)
45,45; 46%
nemám internet
Řady1; občas (cca 1
x za měsíc); 27,27;
27%
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8. Jste ochoten / ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?

Řady1; nedovedu
posoudit;
8,33; 8%
Řady1; spíše ne;
Řady1; rozhodně
8,33; 8%
ano; 33,33; 34%

rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
nedovedu posoudit

Řady1; spíše ano;
50; 50%

10. Jak by se měla obec dále rozvíjet?

Řady1; nedovedu
posoudit Řady1;; měla by se
8,33; 8%
postupně rozrůstat;
měla by se postupně rozrůstat
25; 25%

Řady1; měla by být
využita celá kapacita
ploch pro výstavbu
domů; 66,67; 67%
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ploch pro výstavbu domů
nedovedu posoudit
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11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na
co byste je přednostně využil/a?

Řady1; zlepšení
Řady1; opravy
zlepšení podmínek pro podnikání
podmínek pro
památek v obci;
podnikání; 14,29;
Řady1; péče o 7,14; 7%
14% podpora bytové výstavby (dobudování
veřejnou zeleň a
technické infrastruktury a místních
prostředí v obci;
komunikací)
Řady1;
podpora
17,86; 18%
častější
spoje veřejné dopravy
bytové výstavby
(dobudování
Řady1; podpora
zřízení
dalších provozoven obchodu a
technické
kulturních,
služeb
v
obci a
infrastruktury
společenských a
místních
Řady1; rekonstrukce
sportovních
aktivit;
rekonstrukce místních komunikací
komunikací); 28,57;
10,71;místních
11%
Řady1; zřízení
komunikací; 3,57;Řady1; častější spoje 29%
dalších provozoven
3%
veřejné dopravy;podpora kulturních, společenských a
obchodu a služeb
sportovních aktivit
7,14; 7%
v obci; 10,71; 11%
péče o veřejnou zeleň a prostředí v
obci
opravy památek v obci

Profil vzorku respondentů
Dotazníkové šetření bylo realizováno v prosinci 2015 v obci Hraničné Petrovice, kdy dotazníky
byly distribuovány do jednotlivých domácností. Návratnost dotazníků zabezpečila přibližně
padesátiprocentní pokrytí domácností obce. Dotazníky vyplnili obyvatelé, o kterých lze říci, že
jeví zájem o rozvoj obce.
Z hlediska pohlaví převažovali muži, nejčastější věkovou skupinou pak byli obyvatelé ve věku
30-39 let. Z hlediska vzdělání vzorku bylo nejčastěji zastoupeno středoškolské vzdělání
s maturitou. 46 % dotazovaných byli rodáci a téměř 64 % jich žilo v domácnosti bez dětí.
Tab. 2 Charakteristiky respondentů
Charakteristiky respondentů
1. pohlaví
a)
Muž
b)
Žena
2. věk
a)
15-29 let
b)
30-49 let

Procentuální podíl odpovědí
66,67
33,33
15,38
46,15
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c)
50-64 let
d)
65 a více let
3. vzdělání
a)
základní
b)
střední odborné
c)
střední odborné s maturitou
d)
vyšší odborné, vysokoškolské
4. délka pobytu v obci
a)
žiji od narození
b)
přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti
lety
5. typ domácnosti
a)
b)
c)

domácnost bez dětí
domácnost s nezaopatřenými dětmi
(do 18 let)

30,77
7,69
15,38
30,77
38,46
15,38
46,15
53,85
63,64
27,27

jiný typ

9,09
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