PROGRAM ROZVOJE OBCE

MĚSTO LIBAVÁ

NA OBDOBÍ LET

2017 - 2023

Úvod
Dokument Program rozvoje obce Město Libavá na období let 2017 - 2023 byl zpracován na
základě požadavku zpracování komplexního rozvoje dokumentu pro:
●
●
●

návrh rozvojových projektů obce a jejich zařazení do časové a místní posloupnosti realizace
koordinace záměrů obyvatelstva a zastupitelstva obce
přípravu rozpočtů obce na jednotlivé roky a pro zpracování požadovaných rozpočtových výhledů

Zpracování dokumentu probíhalo od začátku roku 2017.
Program rozvoje obce je dokument, v němž jsou zakotveny rozvojové priority dané obce. Zejména v
malých obcích bývá běžné, že představitelé obce sice určité priority vnímají, ale pouze v myšlenkové
rovině, nejsou uvedeny písemně, tzn. přístupné všem. Přitom teprve až písemná podoba struktury cílů a
priorit napomůže k jejich snadnějšímu naplnění - jednak je stanovena hierarchie jednotlivých priorit (které
priority jsou důležitější než jiné) a časový plán jejich naplnění, jednak jsou v dokumentu definovány
realizační podmínky.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 Charakteristika obce
1. Území
Poloha
Obec Město Libavá se nachází v okrese Olomouc, kraj Olomoucký. Město Libavá je obnovenou obcí
v pohoří Nízkého Jeseníku v severozápadní části Oderských vrchů. K obnovení obce došlo
1.1.2016 zmenšením VVP Libavá. Město Libavá je obcí s 554 obyvateli a rozlohou 2915,33 ha, nadmořská
výška 530 m n. m..
K obci patří také místní část Heroltovice.
Obec sousedí s obcemi Domašov nad Bystřicí, Norberčany. Město Moravský Beroun je vzdálené 12,7 km a
město Šternberk 24,5 km. GPS souřadnice: 49.7213325N, 17.5217747E.

Obr. č. 1: Poloha obce Město Libavá, Zdroj: Mapy.cz

Obr. č. 2: Satelitní snímek obce Město Libavá, Zdroj: Mapy.cz
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Základní charakteristiky obce Město Libavá
Počet obyvatel
554

Celková plocha území obce
2915,33

Nadmořská výška
530 m n. m.

Vodní toky a plochy
Obcí protéká Libavský potok, Heroltovický, Smilovský potok a Lazský potok. Vodní nádrže přírodní - Bělá
a Vigantův rybník. Vodní nádrže umělé - Heroltovický dolní, Heroltovický horní, Nad areálem PDS.

Obr. č. 3: Základní vodohospodářská mapa ČR - výřez

PROGRAM ROZVOJE OBCE MĚSTO LIBAVÁ

3 / 26

Struktura využití půdy
Celková katastrální rozloha obce činí 2932,74ha, z toho většinu tohoto území lesní pozemek a to
1160,10ha.

Zdroj: ČSÚ
Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami (jako jsou lesy, zahrady,
atd. ) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními). Vyšší hodnota
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koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou (stabilní) krajinu. V
obci Město Libavá dosahuje koeficient hodnoty 0,004.

Historické souvislosti
První písemná zmínka o Městě Libavá se nachází v latinsky psané listině z roku 1301. Město bylo
v majetku Olomouckého biskupství. Z roku 1528 pochází první prokázaná zmínka o faře a kostele, který
byl dřevěný s dřevěnou věží stojící vedle kostela. V roce 1581 bylo město osvobozeno od robot.
Ze závěru 16. století pocházejí první zmínky o zdejší jednotřídní škole, v níž se učilo na dvě směny. Ta
se nacházela vedle fary. Později byla na stejném místě zřízena dvoutřídní škola. Roku 1662 bylo,
z důvodu špatného technického stavu původního dřevěného kostela, rozhodnuto o stavbě nového
zděného farního kostela Povýšení svatého Kříže, dokončeného roku 1669. Ten byl až do roku
1914 pod patronací olomouckého arcibiskupa. Roku 1731 zachvátily Libavou dva požáry, které zničily
více než 50 domů. Před 1. lednem 1850 patřilo Město Libavá do Přerovského kraje.
Obrázek č. 4: Kostel Povýšení svatého Kříže

Dne 4. května 1945 bylo opevněné Město Libavá několik hodin těžce ostřelováno Rudou armádou, avšak
Wehrmacht a vedoucí činitelé NSDAP se i přes naléhání civilního obyvatelstva odmítali vzdát. Následné
těžké boje o město, odehrávající se do 8. května 1945 si vyžádaly 200 mrtvých na obou stranách, značné
materiální škody a následně o to horší zacházení vítězů s civilisty. Po osvobození a obnově
Československa přestalo být Město Libavá centrem okresního soudu a přestože zůstalo i nadále formálně
centrem soudního okresu, tak soudně nadále podléhalo okresnímu soudu v Olomouci. V čele města byla
ustavena místní správní komise, mající za úkol přebírat obecní správu. Do Města Libavá začali přicházet
noví obyvatelé neněmecké národnostní příslušnosti. Původní německé obyvatelstvo začalo být ze strany
Československa, v rámci odvety za příkoří z doby druhé světové války, všemožně diskriminováno
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a během roku 1946 byl z Města Libavé proveden jeho odsun do Německa, který započal 14. dubna
1946. Z původních obyvatel zůstaly ve městě tři rodiny ze smíšeného manželství a dále deset rodin, z řad
odborných pracovníků firmy Hallwachs. Téhož roku bylo rozhodnuto o začlenění obce do plánovaného
vojenského výcvikového tábora Město Libavá a bylo naplánováno vysídlení obce. Počátkem roku
1948 mělo Město Libavá 3265 obyvatel.
K 1. červenci 1950 byla obec úředně zrušena a začleněna do nově vyhlášeného vojenského újezdu Město
Libavá (později přejmenovaného na vojenský újezd Libavá). Před svým zrušením měla obec území
o rozloze 2511,62 hektarů, členící se na tři katastrální území: Dřemovice, Město Libavá a Předměstí
Libavá. Přestože Město Libavá jako sídlo nezanikla, došlo i zde k mnoha demolicím, ve Městě Libavá však
devastace probíhala pomaleji a některé stavby jsou alespoň zčásti dochovány. Ve Městě Libavá
se zachoval například větrný mlýn.
Obrázek č. 5: Větrný mlýn - původní podoba

Roku 1991 mělo Město Libavá (včetně Dřemovic a Předměstí Libavá) již jen 83 domů a 361 obyvatel. K
20. prosinci 2002 bylo území vojenského újezdu přerozděleno na 5 větších katastrálních území.
Pozměněné katastrální území Město Libavá mělo nově rozlohu 81,34 km².
V letech 2001–2002 někteří senátoři rozvířili dění kolem porušování práva obyvatel na samosprávu –
od roku 1950 nebylo Město Libavá (od roku 1993 v rozporu s Ústavou ČR) obcí ani součástí žádné obce.
Přestože jim v mnohém bylo dáno za pravdu, protiústavní situace, kdy přes tisíc obyvatel nemělo právo
volit svoji místní samosprávu, trvala dál.
Obrat přinesl až duben 2011, kdy tehdejší ministr obrany Alexandr Vondra přišel s plánem optimalizace
vojenských újezdů, podle kterého se měl vojenský újezd Libavá do roku 2015 zmenšit asi o 79,15 km²,
tedy necelou čtvrtinu, zejména o okrajové části, které jsou částečně turisticky zpřístupněné. Kromě úspor
armády je cílem také vyčlenit z vojenského újezdu co nejvíce obyvatel. V září 2011 představil ministr
obrany plán starostům obcí z okolí vojenského újezdu. Přitom uvedl, že v závislosti na názoru místních
obyvatel se odloučená území buď připojí k sousedním obcím, nebo vzniknou nové obce. Na začátku ledna
2012 záměr schválila vláda.
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Ve dnech 10. a 11. února 2012 se ve Městě Libavá konala anketa, obdoba místního referenda, s otázku,
zda si obyvatelé přejí připojení k sousední obci, nebo vznik samostatné obce. Účast dosáhla 49,86 %
a pro vznik samostatné obce, zahrnující i Heroltovice, hlasovalo 97,78 %, zatímco nesouhlas vyslovilo jen
1,67 % zúčastněných.
Nová obec nakonec vznikla k 1. lednu 2016. V souvislosti se zmenšením vojenského újezdu Libavá došlo
i k vytvoření nových katastrálních území, přičemž od stávajícího k. ú. Město Libavá byla oddělena nová k.
ú. Dřemovice u Města Libavá (rozloha 47,140909 km²), Město Libavá II (rozloha 0,017446 km²
a Předměstí u Města Libavá (rozloha 4,934992 km²). K. ú. Město Libavá se tak zmenšilo na 29,153301
km². Z dosavadního k. ú. Rudoltovice bylo nově vyčleněno k. ú. Město Libavá I (rozloha 0,156604 km²).
Nová obec zahrnuje k. ú. Město Libavá, Město Libavá I a Město Libavá II. Jak už bylo zmíněno, nová obec
zahrnuje též Heroltovice.

2. Obyvatelstvo
Demografická situace
Vzhledem k tomu, že obec Město Libavá nově vzniklo dne 1. 1. 2016 nejsou k dispozici takřka žádné
demografické údaje. Není znám pohyb obyvatel v obci, vývoj počtu obyvatel v obci ani struktura
obyvatelstva. Údaj ze dne 1. 1. 2006 nám udává pouze počet obyvatel a rozdělení pohlaví obyvatelstva.

Pohyb obyvatel v obci Město Libavá v roce 2016
Živě narození celkem

2

Zemřelí celkem

2

Přirozený přírustek

0

Přistěhovalí celkem

43

Vystěhovalí celkem

1

Saldo migrace

42

Meziroční změna počtu obyvatel

42
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3. Hospodářství
Ekonomická situace
Podnikatelské subjekty a jejich představitelé jsou účastníky života v daném území a sovu přítomností i
chováním ovlivňují mnohé aspekty jejich rozvoje. Na dané úrovni může subjekt působit jak pozitivně, tak i
negativně, a to nejen svou hospodářskou situací, ale i svým chováním. Příznivá či naopak nepříznivá
ekonomická situace ekonomických subjektů ovlivňuje míru nezaměstnanosti v daném regionu a tím i
počet obyvatel, kteří jsou závislí na finanční podpoře v nezaměstnanosti. Situace podnikajícího subjektu
působí i na výši mezd vyplácených pracovníkům podniku, kteří zpravidla žijí v daném regionu. Podnik tak
určitým způsobem ovlivňuje ekonomickou situaci nejenom skutečných, ale i potenciálních pracovníků,
působí na jejich efektivní poptávku a má vliv na životní úroveň v regionu.
V obci Město Libavá působí celkem 30 podnikatelských subjektů.

Trh práce
Situace na trhu práce a nezaměstnanost je jedním z hlavních ukazatelů hospodářské problémovosti
území. Na trhu práce je práce prodávána jako výrobní faktor. Trh je charakterizován poptávkou po práci a
její nabídkou. Na trhu práce nabízejí sovu práci zaměstnanci a zaměstnavatelé ji jakožto výrobní faktor
poptávají a platí. Nezaměstnanost závažně ovlivňuje stav společnosti.
V obci Město Libavá, nelze určit vývoj podílu nezaměstnaných osob.
Obecně - pro Olomoucký kraj ke dni 30. 11. 2016 platí:
Podíl nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji dosáhl v listopadu úrovně 5,5 %. Jednalo se o nejnižší
listopadovou hodnotu za posledních 8 let a díky dlouhodobému sestupnému trendu také o druhou
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nejnižší nezaměstnanost za posledních 95 měsíců, tj. od ledna 2009. V průběhu listopadu se na úřadech
práce nově hlásilo o 191 osob více, než kolik jich bylo z evidence vyřazeno. V důsledku tohoto vývoje
vzrostl počet registrovaných uchazečů na 24,5 tis. osob. I přes mírně klesající počet pracovních
příležitostí zůstal počet dosažitelných uchazečů na 1 pracovní místo u svého historického minima.
Na 1 pracovní místo připadalo 3,8 registrovaných uchazečů, což odpovídalo nejnižšímu počtu mezi všemi
listopadovými hodnotami od roku 2000.

Dlouhodobá nezaměstnanost je vážným problémem. Dlouhodobě nezaměstnaní občané často propadají do "chudoby", cítí se sociálně
vyloučení a návrat do zaměstnání se stává složitý. Čím déle je nezaměstnaný bez práce, tím menší má naději nalézt práci zpět. Ne
všichni dlouhodobě nezaměstnaní přitom nechtějí pracovat. Vedle těch, kterým se pracovat nechce, jsou dlouhodobě nezaměstnanými
např. mladí absolventi, kterým se nepodaří najít práci, obyvatelé venkova, občané předdůchodového věku a občané s nízkou kvalifikací.
Dlouhodobá nezaměstnanost je pro stát finančně nákladná.
Mobilita za prací je povazována v České republice za jeden z problémových faktorů, který ovlivňuje jak životní úroveň jednotlivce či
skupiny, tak i ekonomickou výkonnost regionů i celého státu. Mobilita za prací vždy nemusí znamenat zásadní změnu místa bydliště a
stěhováním může jít o přijetí zaměstnání ve vzdálenější lokalitě a prodloužení doby dojížďky nebo i o vícedenní pobyty v novém místě
pracoviště.

4. Infrastruktura
Zajištění technické infrastruktury území, kromě jiného vybavení inženýrskými sítěmi, doznaly takového uplatnění a rozvoje, že se staly
zcela nepostradatelnými ve fungování území s ohledem na jeho další rozvoj. Technická infrastruktura určuje nejen kvalitu území, ale
udává i potřebné informace pro podnikatelské investice a záměry. Zdokonalováním technického stavu inženýrských sítí výrazně zvyšují
komfort života obyvatel v území. Naopak nedostatky v technické infrastruktuře kvalitu života obyvatel významně snižují a omezují rozvoj
území.

Zásobování pitnou vodou
V obci je vodovod, který byl v roce 2016 kompletně zrekonstruován. Byla vybudována nová trasa
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vodovodního řadu pro Město Libavá od vodního zdroje Důl Jan k vodojemu u Města Libavá, kde bude
vodovod napojen na rozvody pitné vody do jednotlivých lokalit. Nově vybudovaný vodovodní řad je veden
ve stejné trase jako původní vodovod.

Kanalizace
V obci je vybudovaná kanalizace, která v roce 2017 prochází celkovou rekonstrukcí, dochází k oddělení
splaškové a dešťové kanalizace. ČOV je pod správou obce od 12/2016.

Zásobování zemním plynem
Obec Město Libavá není v současné době plynofikována.

Zásobování elektrickou energii
Na území obce se nacházejí nadzemní vedení veškerých rozvodů VN 22 kV. Stávající distribuční síť
vyhovuje současným požadavkům na přenos elektrické energie.

Koncepce s nakládání s odpady
Domácnosti a ostatní osoby ukládají komunální odpad do nádob k tomu předem určených. Odpad sváží
specializovaná firma. Komunální odpad je svážen, tříděn a deponován mimo správní území obce. Sběr
nebezpečných složek komunálního odpadu je prováděn mobilní cestou. Na správním území obce nebyla
zjištěna žádná divoká skládka.

Dopravní infrastruktura
Dopravní obslužnost se rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a
školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících
základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy
zpět, přispívajících k trvale udržitelnému rozvoji území.
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Komunikace
V řešením území nejsou žádné dálnice ani státní silnice a s jejich výstavbou se ani do budoucna
neuvažuje.
Stav komunikací v obci není příliš dobrý.
Řešeným územím prochází silnice II: třídy:
č. 444 - Domašova nad Bystřicí - Město Libavá, část Heroltovice - Město Libavá
č. 440 - Město Libavá - Norberčany
č. 443 - Město Libavá - Stará Voda - Podlesí

Veřejná hromadná doprava osob
Na území obce je veřejná linková autobusová doprava zajišťovaná specializovanou organizací.
Autobusová doprava je realizována po krajských silnicích se zastávkami na území obce, a sice Město
Libavá a Heroltovice.
Autobusová linka č. 890 797 - Šternberk - Domašova na Bystřicí - Město Libavá - Norberčany
Autobusová linka č. 890 798 - Moravský Beroun - Norberčany - Město Libavá

5. Vybavenost obce
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Bydlení
Podle posledního sčítání se v obci nachází 97 obydlených domů z toho asi 27 jsou panelové domy a
bytové domy.

Školství a vzdělání
Vytváření podmínek pro rozvoj výchovy a vzdělávání je jednou z významných aktivit obce, kterou jí
umožňuje zákon o obcích. Za tím účelem obec pro poskytování předškolního vzdělávání a plnění
povinnosti zajistí podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky pro děti s trvalým pobytem na území obce zřizuje svou mateřskou školu, nebo se za určitých
smluvních podmínek dohodne s jinou obcí, případně se svazkem obcí. Také pro základní vzdělávání buď
zřizuje svoji základní školu, nebo se postará o plnění povinné školní docházky v základní škole zřizované
jinou nebo svazkem obcí. Oblast předškolní výchovy a základního vzdělávání se tak stává problémem,
který nelze řešit pouze na území jedné obce. Jde o oblast, které se musí společně věnovat (např. i s
ohledem na dojíždění za prací v celém spádovém regionu) jak malé obce tak střední a velká města. Pro
úspěšnou práci školy je také potřeba zajistit odborníky a zvýšit kvalitu a dostupnost infrastruktury pro
vzdělávání a celoživotní učení.
Důležitým úkolem předškolní výchovy je vytvořit příznivé podmínky, které napomáhají dítěti v růstu,
vývoji a učení. Důraz je kladen na fyzický, psychický, sociální a emociální vývoj dítěte. Důležité je posílit
zdravé sebevědomí dítěte s pozitivními zkušenostmi z procesu učení a poskytnout mu možnost k
interakci s ostatními. Předškolní výchova obohacuje dítě novými zkušenostmi a směřujeme ho k zájmu o
nové věci. Bere ohledy na speciální potřeby vyplývající z potřeb dítěte. Předškolní výchova zaručuje
rovnocenné možnosti k učení a k nástupu do školy.
Na území obce se nachází mateřská škola, základní škola 1. - 9. ročník, školní družina a školní jídelna.

Zdravotnictví
V obci se nachází praktický lékař. Všechny běžně potřebná zdravotnická zařízení se nachází v městě Šternberk. Proto díky dostačující
dostupnosti veřejnou dopravou není tento problém tak zásadní.

Sociální péče
Z pohledu obcí je zajištění sociální péče a služeb jednou z významných aktivit, kterou v rámci výkonu samostatné působnosti plní. Tato
oblast je velmi široká, finančně náročná a je neustále kladen důraz na zvyšování kvality těchto služeb. Co se týče financování, veřejné
zdroje zcela určitě nebudou přibývat, zatímco počet uživatelů těchto služeb bude, vzhledem k demografickému vývoji, spíše narůstat.
Vzhledem k demografickému vývoji obyvatel, kterým se zabývá i tato analýza, je nutné zaměřit se na vznik nových a rozvoj existujících
podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. S tím je spojeno i zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi.
Přímo v obci se nenachází domov pro seniory ani dům s pečovatelskou službou. Zlepšení a zajištění péče o seniory je základní
podmínkou dalšího rozvoje kvality života občanů, neboť počet seniorů bude v následujících letech narůstat.

Kultura
Dominantou obce je Větrný mlýn a kostel Povýšení sv. Kříže. Památky místního významu jsou například
Kamenný dvouklenbový most přes Libavský potok, kamenný kříž z r. 1850 u silnice z Města Libavá do
Staré Vody.
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V obci působí okrašlovací spolek Lubavia, jehož účel je:
●

●
●

●

●

●
●

péče o umělecké a kulturní hodnoty Města Libavé a regionu Libavska, ochrana historické architektury,
zejména ve Staré Vodě, záchrana ohrožených památek
ochrana přírody, krajiny a životního prostředí jako celku, s důrazem na péči o památné stromy
sledování proměn Města Libavé a přilehlého regionu a vyjadřování se ke konkrétním přestavbám
a dalším urbanistickým zásahům do jeho organismu
informování veřejnosti o chystaných stavebních a urbanistických změnách ve Městě Libavá a regionu,
zejména ve Staré Vodě
popularizace kulturních, historických a uměleckých hodnot v regionu, seznamování veřejnosti
s problémy kolem péče o památky a kulturní dědictví
podpora a popularizace místního názvosloví, zejména ve vztahu k téměř zapomenuté historii regionu
postupná náprava památkových a architektonických škod způsobených dlouholetým nezájmem
o kulturní dědictví regionu, zejména ve Staré Vodě.

Sport a volnočasové aktivity
Sport a tělovýchova zahrnují takovou tělesnou činnost, která si klade za cíl harmonický rozvoj tělesné i psychické kondice, upevňování
zdraví a zvýšení fyzické kondice.
Na území obce se nachází pouze hřiště, které si udržuje místní fotbalový klub Hvězda.
Další volnočasové aktivy, zejména pro děti jsou v obci vedeny především pod záštitou základní školy, která nabízí spoustu kroužku
včetně tanečního.
V roce 2017 se otevře místní knihovna, která patřila pod AČR.
Kulturní dům v obci není, akce jako např. dětský maškarní karneval se pořádá v tělocvičně ZŠ.
Obec pořádá obecní ples, Sjezd na čemkoli, Vánoční jamark, Dětský den s pohádkovým lesem, dýňobraní s lampionovým průvodem a
další.

6. Životní prostředí
Na území obce nejsou registrovány dle národního památkového ústavu žádné významné krajinné prvky,
žádné přechodně chráněné plochy, přírodní park, nenachází se zde národní park, ani ochranné pásmo
národního parku. Do území obce nezasahuje chráněná krajinná oblast. Na území není žádná přírodní
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památka, národní přírodní památka, přírodní rezervace, národní přírodní rezervace ani jejich ochranná
pásma. Na území obce nebyla stanovena biosférická rezervace UNESCO, ani geopark UNESCO.
Na území obce byla vymezena ptačí oblast - NATURA 2000 Ptačí oblast Libavá.

7. Správa obce
Obecní úřad a kompetence úřadu
Obecní úřad vykonává úkoly v samostatné působnosti obce, které mu uloží zastupitelstvo obce.
Zastupitelstvo má 15 členů.
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A.2 Východiska pro návrhovou část

V následující části jsou blíže hodnoceny silné a slabé stránky obce Město Libavá. K tomuto hodnocení bylo
použito dotazníkové šetření, kterého se zúčastnili občané obce, podnikatelské subjekty a zájmové
sdružení. Tato část a poznatky z ní jsou základem pro tvorbu části návrhové, která je klíčová pro budoucí
rozvoj obce.

Dotazníkové šetření veřejnosti
V rámci zpracování PRO bylo provedeno dotazníkové šetření mez obyvateli obce. Celkem se vrátilo 42 ks
dotazníků, což představuje 7,6% obyvatel. Pakliže počítáme, že jeden dotazník vyplní většinou všichni
členové jedné domácnosti, při průměrném počtu 3 osob na domácnost se dostáváme k 23% vrácených
dotazníků. Návratnost dotazníků není moc dobrá.
Větší polovinu respondentů tvořilo ženské pohlaví, věková struktura respondentů byla poměrně
vyrovnaná.
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Zároveň se výjádřili obyvatelé všech stupňů vzdělání, s tím, že jednoznačně převažují respondenti se
středoškolským vzděláním, tento fakt je ale dán vzdělanostním rozložením obce.

Převažující většina respondentů se do obce přistěhovala v dospělosti, před více než pěti lety.
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Občané dále byli dotazováni, jak se jim v obci žije, co se jim na obci líbí, co naopak nelíbí a dále jak by
efektivně využili prostředky a tím i rozvoj obce. Z těchto výstupů je tvořena SWOT analýza, která je
základem pro tvorbu návrhové části. Návrhová část je klíčovou pro tento dokument.
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Z průzkumu, co se líbí respondentům na obci vyplívá, že lidé si nejvíce cení klidného života a blízkosti
přírody.

Naopak se respondentům nelíbí dostupnost některých služeb a nezájem lidí o obec.
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Následující graf znázorňuje, jak jsou obyvatelé obce spokojeni v obci v 11 různých oblastech. Jak je z
grafu patrné, nejvíce jsou obyvatelé spokojeni v oblastech životního prostředí a bydlení. Nejméně jsou
lidé spokojení s kulturou a společenským životem v obci a sportovním vyžití.

Mezilidské vztahy jsou nejsou hodnoceny moc dobře. Jak je patrné z následujícího grafu celkem 46%
uvádí, že mezilidské vztahy jsou docela dobré. Celkem 24% hodnotí mezilidské vztahy za ne moc dobré a
20% dokonce za špatné.
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Dobré mezilidské vztahy souvisí s dobrou možností společenského kontaktu, který lze vidět na základě
respondentů v následujícím grafu.

Ze šetření také vyplívá, že 31% respondentů pravidelně sleduje webové stránky obce a 38%
dotazovaných nemá připojení k internetu, tento fakt může způsobit, že lidé nemají dostatečný přehled o
dění v obci a mohou jim uniknout některé podstatné informace.
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Na dotaz, zda jsou občané ochotni udělat něco pro rozvoj své obce, odpovědělo až 61% respondentů
kladně, spíše ne pouze 10% a 0% rozhodně ne. Nejčastěji jsou občané ochotni pomoci při obecních
brigádách, na kulturních a společenských akcích.

Na otázku, zdali by se obec měla rozrůstat odpověděla většina respondentů kladně a to 60% a 11% by
využilo plnou kapacitu ploch pro výstavbu domů. Pouze 22% respondentů tvrdí, že by obec měla zůstat
přibližně stejná.
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Na otázku, kam by obec měla do budoucna investovat své prostředky se vyskytují rozdílné názory,
nicméně respondenti se shodují s plánem investic obce a vidí důležité investiční akce jako kanalizaci a
výstavbu sportoviště jako priority.
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 Strategická vize
B.2 Cíle, opatření a aktivity

Vysoká důležitost

Střední důležitost

Nízká důležitost

Cíl: „DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA”
Zlepšení dopravní infrastruktury obce
Opatření: „Správa místních komunikací”

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

„Opravy místních komunikací”

2017 - 2020

5000

Vlastní +
externí

„Úprava parkoviště na sídliště Domašovská”

2017 - 2020

700

Vlastní +
externí

„Rekonstrukce a výstavba chodníků”

2017 - 2023

20000

Vlastní +
externí

„Obnova techniky na údržbu veř. komunikací”

2017 - 2023

1000

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Cíl: „TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA”
Zlepšení technické infrastruktury obce
Opatření: „Zajištění kvalitní kanalizace a vodovodu”

Od - do

Odpovědnost

„Vrty pro zásobení obce pitnou vodou”

2017 - 2019

1200

Vlastní +
externí

„Napojení zdrojů pitné vody”

2018 - 2020

2000

Vlastní +
externí

„Úpravna zdroje pitné vody”

2018 - 2020

1500

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Opatření: „Zlepšení ostatní technické infrastruktury”

Od - do

Odpovědnost

„Rekonstrukce a doplnění veřejného osvětlení”

2018 - 2023

1500

Vlastní +
externí

„Rekonstrukce obecního rozhlasu, centrálního ovládání rozhlasu”

2018 - 2023

400

Vlastní +
externí

Cíl: „LESNÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ”
Nová výsadba lesů, remízky, poldry, lesní cesty a stezky, obnova a budování studánek apod.
Opatření: „Správa vodních ploch”

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

„Obnova rybníků Stará Voda”

2018 - 2023

1500

Vlastní +
externí

„Oprava a obnova požárních nádrží”

2018 - 2023

1000

Vlastní +
externí
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Opatření: „Správa a obnova lesů”

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

„Výsadba v lese”

2017 - 2023

1500

Vlastní +
externí

„Údržba lesních cest”

2017 - 2023

500

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Cíl: „ZELEŇ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ”
Starost o životní prostředí, starost o zeleň v intravilánu a extravilánu obce.
Opatření: „Obnova a výsadba zeleně v obci”

Od - do

Odpovědnost

„Výsadba remízků v extravilánu obce”

2018 - 2023

800

Vlastní +
externí

„Výsadba parkové plochy”

2018 - 2023

400

Vlastní +
externí

„Řešení parkových úprav v obci”

2017 - 2023

300

„Revitalizace starých stromů”

2017 - 2023

250

Vlastní +
externí

„Výsadba genofondu endemických odrůd v obci”

2017 - 2023

300

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Cíl: „ZÁKLADNÍ OBČANSKÁ VYBAVENOST A SLUŽBY”
Základní občanská vybavenost a služby v obci
Opatření: „Zkvalitnění služeb v obci”

Od - do

Odpovědnost

„Doplnění kulturního zázemí a vybavení”

2019 - 2023

-

Vlastní +
externí

„Rekonstrukce a modernizace obecní knihovny”

2018 - 2023

1000

Vlastní +
externí

„Obnova a doplnění prostor obecního úřadu”

2017 - 2023

300

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Opatření: „Zlepšení sportovního zázemí”

Od - do

Odpovědnost

„Výstavba dětských hřišť”

2017 - 2023

2000

Vlastní +
externí

„Rekonstrukce a dokončení sportovního hřiště při ZŠ”

2019 - 2023

1500

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Cíl: „KULTURNÍ A REGIONÁLNÍ PAMÁTKY”
Rekonstrukce kulturních památek a drobných sakrálních staveb, údržba a ochrana apod.
Opatření: „Rekonstrukce a údržba kulturních památek”

Od - do

Odpovědnost

„Rekonstrukce drobných sakrálních staveb”

2018 - 2023

500

Vlastní +
externí

„Oprava omítky kostela Stará Voda”

2018 - 2023

500

Vlastní +
externí

„Rekonstrukce objektu starého větrného mlýnu”

2018 - 2023

1200

Vlastní +
externí

Cíl: „CESTOVNÍ RUCH A ZVÝŠENÍ NÁVŠTĚVNOSTI”
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Cyklotrasy, cklostezky, naučné stezky, běžecké tratě, hipostezky, informační centra, rozhledny, turistický
informační systém, infotabule a odpočívky, propagační materiály apod.
Opatření: „Zvýšení atraktivity obce pro turistický ruch”

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

„Výstavba cyklostezky”

2018 - 2023

3000

Vlastní +
externí

„Výstavba a rekonstrukce odpočinkových míst - Stará Voda”

2018 - 2023

800

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2019 - 2023

-

Vlastní +
externí

„Podpora tanečního kroužku”

2018 - 2023

100

Vlastní

„Pořádání kulturních akcí - koncerty, divadelní představení, dětský den”

2018 - 2023

400

Vlastní

„Podpora fotbalového klubu”

2018 - 2023

200

Vlastní

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Cíl: „NEINVESTIČNÍ AKCE A KULTURNÍ AKCE”
Festivaly, slavnosti, sportovní, společenské, kulturní, hubení, divadelní, taneční, akce
Opatření: „Festivaly, slavnosti, akce sportovní, společenské,
kulturní, divadelní, taneční apod.”

„Podpora finanční i materiální pro nově vznikající spolky obce”

Od - do

Odpovědnost

Cíl: „SPRÁVA BUDOV”
Energetická a stavební opatření pro udržitelnost a využitelnost budov v majetku obce
Opatření: „Energetická a stavební opatření pro udržitelnost budov”

Od - do

Odpovědnost

„Kompletní revitalizace kotelen a zdrojů vytápění v obci”

2017 - 2023

4000

Vlastní +
externí

„Energetická opatření budovy ZŠ a MŠ”

2018 - 2023

5000

Vlastní +
externí

„Energetická opatření budovy OÚ”

2018 - 2023

2000

Vlastní +
externí

„Vybudování bezbariérového přístupu na OÚ”

2017 - 2023

300

Vlastní +
externí

„Energetická opatření budovy BD Herolotovice 1518”

2017 - 2018

4000

Vlastní +
externí

„Energetická opatření budovy BD Herolotovice 1520”

2018 - 2019

4000

Vlastní +
externí

„Kompletní rekonstrukce budovy BD Luční 153”

2018 - 2020

4000

Vlastní +
externí

„Energetická opatření BD Herolotovice 1521”

2018 - 2020

4000

Vlastní +
externí

„Energetická opatření BD Herolotovice 1523”

2018 - 2020

4000

Vlastní +
externí
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B.3 Podpora realizace programu
Program rozvoje obce Město Libavá na období 2017- 2023 definuje priority budoucího rozvoje obce.

Realizace PRO
Za realizaci a naplnění Programu rozvoje obce je zodpovědné zastupitelstvo v čele se starostou.
Zastupitelstvo koordinuje všechny aktivity, které povedou k naplnění dokumentu. Realizace je závislá na
finančních prostředcích a to především z obecního rozpočtu, Fondů EU, ze státního rozpočtu a krajského
rozpočtu.

Monitoring PRO
Monitoring plnění dokumentu bude mít na starosti zastupitelstvo obce. Monitoring bude prováděn v rámci
zasedání zastupitelstva jednou ročně. K monitoringu budou shromažďovány informace o průběhu
jednotlivých aktivit. Sledovány budou aktivity, které byly naplánovány na daný rok. Dále bude sledována
finanční připravenost naplánovaných projektů či vyhledávání a zajištění vhodných finančních zdrojů. Dále
v rámci zastupitelstva budou projednávány změny dokumentu.

Aktualizace PRO
Aktualizace probíhá na základě dané situace, ve které se obec právě nachází. Případné změny budou
předloženy na zasedání zastupitelstva. Dokument bude zveřejněn na internetových stránkách obce a
zároveň bude k nahlédnutí, případně i k zapůjčení v listinné podobě na obecním úřadě.
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