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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 činnostmi, 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 Programu rozvoje obce Město Libavá na období let 2020–2025 je
efektivně dosáhnout stanovených cílů a lépe využít finančních, personálních a jiných zdrojů.
Program rozvoje obce Město Libavá byl vytvářen v letech 2018 a 2019 na šestileté plánovací období
2020–2025. Zpracovatelem byl autorský kolektiv pracovníků Mikroregionu Šternbersko. Hlavním
řešitelem za obec byla starostka Bc. Štěpánka Tichá, dále byla do rozhodování aktivně zapojena
i veřejnost 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).
Program rozvoje obce byl zpracován s podporou projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007392 (OP
Zaměstnanost): PODPORA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ OBCÍ NA ÚZEMÍ ŠTERNBERSKA.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 Charakteristika obce
1. Území
Identifikační údaje obce
Oficiální název:

Obec Město Libavá

Sídlo Obecního úřadu:

Berounská 41, 783 01 Město Libavá

IČ / DIČ:

04498704 / CZ04498704

Obec s rozšířenou působností:

Šternberk

Okres (NUTS 4):

Olomouc

Kraj (NUTS3):

Olomoucký

Vyšší územně správní celek (NUTS2):

Střední Morava

Katastrální plocha:

2 915 ha

Počet bydlících obyvatel:

598 (k 1. 1. 2019)

Nadmořská výška:

530 m n. m.

Zeměpisné souřadnice (WGS-84):

49°43'17'' s. š., 17°31'12'' v. d.

E-mailová adresa:

oulibava@kr-olomoucky.cz

WWW stránky:

http://www.mesto-libava.eu/
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Poloha a území
Poloha
Obec Město Libavá leží v Olomouckém kraji ve východní části okresu Olomouc. K 1. 1. 2016 došlo
k obnovení obce vyčleněním z vojenského újezdu Libavá a k 1. 1. 2019 v obci žilo 598 obyvatel. Poloha
obce v rámci okresu Olomouc není příliš výhodná. Ačkoliv je Olomouc vzdálena vzdušnou čarou
přibližně 24 km, průjezd přes vojenský újezd je omezený, a tak se musí dojíždět přes Šternberk cca 42
km. Časová dostupnost Olomouce autem je tedy necelých 50 minut. Nejbližším větším městem je
Moravský Beroun, který je vzdálen necelých 13 km s časovou dostupností okolo 15 minut. Šternberk,
pod něhož Město Libavá spadá v rámci přenesené působnosti, je vzdálený 25 km po silnici a tedy
přibližně 30 minut jízdy autem. Blíže než k okresnímu městu (Olomouci) to je z Města Libavá do
Bruntálu, který již leží v Moravskoslezském kraji, a kam se dá dojet přibližně za 40 minut.
Tab. 1: Vzdálenost obce Město Libavá od vybraných středisek

Středisko

vzdušná (km)
9,8
16,1
30,1
29,3
24,3
32,4
89,0
225,0

Moravský Beroun
Šternberk
Bruntál
Uničov
Olomouc
Litovel
Brno
Praha

Vzdálenost
silniční (km)
12,7
24,5
37,6
39,5
42,4
44,0
121,0
324,0

časová
15 min
29 min
40 min
45 min
49 min
53 min
1 h 38 min
3 h 25 min

Zdroj: mapy.cz; vlastní zpracování

Město Libavá sousedí na severu s Norberčany, se kterými sdílí hranici dlouhou 8,3 km. Téměř stejně
dlouhou hranici (8,2 km) má Město Libavá na východě s Budišovem nad Budišovkou. Nejdelší hranici
(19,5 km) má obec s vojenským újezdem Libavá na jižní straně území. Ze západu potom Město Libavá
hraničí s Domašovem nad Bystřicí.
Tab. 2: Sousední obce Města Libavá

Název obce
Norberčany
Budišov nad Budišovkou
Vojenský újezd Libavá
Domašov nad Bystřicí

Délka hranice (km)

Poloha hranice
severní
východní
jižní
západní

8,3
8,2
19,5
6,1

Zdroj: ČÚZK; vlastní zpracování
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Obr. 1: Geografická poloha obce Město Libavá v rámci ČR a okresu a katastrální území obce

Zdroj: ArcČR© 2016; vlastní zpracování

Území
Na území obce o rozloze 2932,7 ha byla vyčleněna tři katastrální území (Město Libavá, Město Libavá I
a Město Libavá II). Součástí obce je i venkovské sídlo Heroltovice, které leží západně od Města Libavá
na silnici II/444 ve směru na Domašov nad Bystřicí. Na území katastru byly vyčleněny čtyři základní
sídelní jednotky.
Téměř polovinu (46,3 %) rozlohy tvoří lesní půda. Zemědělská půda je zastoupena 28,8 % (844,4 ha).
Na území katastru se nenachází orná půda a tak kromě 8,6 ha zahrad a sadů je zemědělská půda
tvořena pouze trvale travními porosty. Ostatní plochy tvoří čtvrtinu rozlohy. Obcí procházejí Libavský
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potok a Heroltovický potok. Také se zde nachází několik malých vodních nádrží, celkově však tvoří vodní
plochy zanedbatelný podíl na celkové rozloze obce.
Tab. 3: Struktura půdního fondu v obci Město Libavá v roce 2017

Využití půdy

Rozloha v ha

Podíl v %

Zemědělská
půda

Zastavěné plochy
0,3
8,8
Vodní plochy
0,1
3,0
Lesní půda
1359,2
46,3
Ostatní plochy
24,5
717,3
Druh zemědělské půdy
rozloha v ha podíl v %
Orná půda
0,0
0,0
Trvalé travní porosty
99,0
844,4
28,8
835,8
Zahrady a ovocné sady
1,0
8,6
Celkem zemědělská půda
844,4
100,0
Celková výměra
2932,7
100,0
Zdroj: ČSÚ, územně analytické podklady SO ORP Šternberk 2017; vlastní zpracování
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Obr. 2: Struktura využití půdy v obci Město Libavá v roce 2017
Zdroj: ČSÚ, územně analytické podklady SO ORP Šternberk 2017; vlastní zpracování
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Historické souvislosti

První písemná zmínka o Městě Libavá je z roku 1301, kdy ves náležela olomouckému biskupství. Z roku
1528 pochází první zmínka o faře a dřevěném kostele. Nejpozději od konce 16. století pak v místě
fungovala jednotřídní škola, později rozšířena na dvoutřídní. Roku 1662 bylo z důvodu špatného
technického stavu původního dřevěného kostela rozhodnuto o stavbě nového zděného farního kostela
Povýšení svatého Kříže dokončeného v roce 1669. Roku 1731 zachvátily Libavou dva požáry, které
zničily její převážnou část.
Město Libavá se postupně stává střediskem okolních obcí v rámci poměrně chudého horského okolí.
Obyvatelstvo bylo prakticky výhradně německé národnosti. V roce 1869 mělo 2 555 obyvatel, počet
obyvatel se postupně snižoval, roku 1930 to bylo pouze 2 113 obyvatel.
Ve Městě Libavá se v průběhu 19. století a v první polovině 20. století rozvíjela drobná řemeslná a
průmyslová činnost. Výroba hedvábných stuh fungovala od roku 1815, v roce 1930 pak zaměstnávala
150 pracovníků. Dále se rozvíjelo zpracování lnu, dřevařský průmysl či výroba hraček. Všechny
zmiňované aktivity však byly po druhé světové válce ukončeny.
Město Libavá bylo centrem soudního okresu, a to až do roku 1945. Od roku 1853 v něm fungovala
obecná německá škola, v roce 1900 šestitřídní. Měšťanská škola založená roku 1909 měla v roce 1930
tři třídy, od roku 1920 zde existovala také zemědělská škola. Město Libavá bylo sídlem řady spolků, od
roku 1924 zde fungovalo kino a např. v roce 1935 bylo v místě 9 hostinců a 4 drobné hotely, resp.
ubytovací zařízení.
Mezi 4. a 5. květnem 1945 sváděl Wehrmacht s Rudou armádou o Město Libavá poměrně tvrdé boje,
které si na obou stranách i na civilním obyvatelstvu vyžádaly na 200 mrtvých a značné materiální škody.
Do čela Města Libavá byla následně ustavena místní správní komise mající za úkol převzít obecní
správu. Německé obyvatelstvo, tedy prakticky veškeré obyvatelstvo, bylo od 14. dubna 1946 postupně
odsunuto do Německa. Město Libavá bylo dosídleno českým obyvatelstvem, počátkem roku 1948 mělo
3 265 obyvatel. Nicméně mezitím probíhala jednání o začlenění obce do plánovaného vojenského
výcvikového tábora Libavá a bylo naplánováno vysídlení obce.
K 1. červenci 1950 byla obec úředně zrušena a začleněna do nově vyhlášeného vojenského újezdu
Libavá. Před zrušením měla obec území o rozloze 2 511,62 hektaru členěné na třech katastrálních
územích: Dřemovice, Město Libavá a Předměstí Libavá. Přestože Město Libavá, na rozdíl od mnoha
okolních obcí, jako sídlo nezaniklo, došlo i zde k mnoha demolicím. Ve Městě Libavá však devastace
probíhala pomaleji a některé stavby jsou alespoň částečně dochovány, mezi jinými i větrný mlýn.
Roku 1991 mělo Město Libavá včetně Dřemovic a Předměstí Libavá již jen 83 domů a 361 obyvatel.
Obrat přinesl až duben 2011, kdy se měl v rámci optimalizace vojenský újezd Libavá zmenšit o necelou
čtvrtinu své dosavadní rozlohy, a to o okrajové části. Kromě úspor armády bylo také cílem vyčlenit
z vojenského újezdu co nejvíce obyvatel. Nová obec Město Libavá vznikla k 1. 1. 2016.
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2. Obyvatelstvo
Metodická poznámka:
Při zpracování kapitoly obyvatelstvo se autorský tým setkal s problémem s dostupností dat o
obyvatelstvu předtím, než byla obec vyčleněna z vojenského újezdu Libavá. Data z průběžné
statistiky před rokem 2016 jsou agregovaná hromadně pro obce Město Libavá, Kozlov a Luboměř
pod Strážnou. Zkusili jsme odhadnout průběžnou statistiku na základě průměru počtu obyvatel ve
všech třech obcích za sčítání v letech 1991, 2001 a 2011. V letech 1991–2011 se Město Libavá
podílelo na celkovém počtu obyvatel ve vojenském újezdu Libavá 55 %. Veškerou průběžnou
statistiku, kterou jsme měli pro celý VÚ, jsme tedy vynásobili 0,55 a získali tak odhad pro Město
Libavá. Uvědomujeme si, že to nemusí plně odpovídat realitě, ale určitý přehled o vývoji
demografických ukazatelů v letech 1991–2016 to ukáže. Data o obyvatelstvu získaná ze SLDB jsou
plně platná.
Obec

Luboměř nad Strážnou

Kozlov

rok

počet

podíl (%)

počet podíl (%)

1991

149

16,3

260

2001

154

12,3

392

2011

123

12,2

Průměr 1991–2011

142

13,6

Město Libavá

Celkem

počet

podíl (%)

–

28,5

503

55,2

912

31,2

711

56,6

1257

351

34,8

536

53,1

1010

334

31,5

583

54,9

1060

Demografická situace
Vývoj počtu obyvatel
K 1. 1. 2019 v obci žilo 598 obyvatel. Z historického hlediska byla však obec daleko vetší. Při prvním
moderním sčítání lidu, domů a bytů v roce 1869 žilo v obci 3048 obyvatel. Počet obyvatel postupně
rostl a dosáhl maxima v roce 1900, kdy v obci žilo 3422 lidí. Do druhé světové války počet obyvatel
klesal. Mezi lety 1950 a 1961 Město Libavá ztratilo výrazný podíl německých obyvatel (5/6) a počet
obyvatel spadl na 574. V období socialismu počet obyvatel mírně kolísal a minimum (465) bylo
dosaženo v roce 1980.
4000
3500

3048

3422
3267
3240 3348

3111

2950 3038

Počet obyvatel

3000
2500
2000
1500

711
574 645 465 503
536

1000
500
0

1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011

SLDB
Obr. 3: Vývoj počtu obyvatel v obci Město Libavá v letech 1869–2011 (rok 1950 odhad)
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů, Historický lexikon obcí, ČSÚ; vlastní zpracování
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Počet obyvatel

Od roku 1992 do roku 1996 počet obyvatel narůstal. V roce 1997 v obci žilo ještě 726 obyvatel.
Následně začal postupný pokles v počtu obyvatel o průměrně 14 obyvatel ročně. V období okolo let
2014–2016 v obci žilo přibližně 550 obyvatel. Následně počet opět, trochu skokově, narostl na 603
v roce 2018.
900
800
699 725 725 716 677 667
650 635 622
700
587 552 552 603
552
600
500
400
300
200
100
0
1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Rok
Obr. 4: Vývoj počtu obyvatel v obci Město Libavá v letech 1992–2018 (1992–2015 odhad)
Zdroj: Databáze demografických údajů za obce ČR; vlastní zpracování

Následný graf (obr. 5.) ukazuje trend vývoje migračního a přirozeného přírůstku/úbytku v obci Město
Libavá od roku 2003. Opět se vhledem k nedostupnosti dat jedná pouze o odhad, proto je to potřeba
brát s rezervou. Migrační přírůstek byl až do roku 2016 záporný. Přirozený přírůstek byl v posledních
letech vyrovnaný v kladných hodnotách.

PŘÍRŮSTEK/ÚBYTEK

40
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0
-10
-20
-30
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ROK
Celkový přírůstek/úbytek

Přirozený přírůstek/úbytek

Migrační přírůstek/úbytek

Obr. 5: Vývoj přirozené a mechanické změny obyv. v obci Město Libavá v letech 2003–2017 (2003–2015 odhad)
Zdroj: Databáze demografických údajů za obce ČR; vlastní zpracování
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Tab. 4: Vybrané ukazatele dynamiky obyvatelstva v obci Město Libavá v letech 1993–2017 (1993–2015 odhad)
Období

Narození Zemřelí

Přirozený
přírůstek

Přistěhovalí Vystěhovalí

Migrační Celkový
přírůstek přírůstek

Sňatky

Rozvody

1993–1997

64

17

47

243

200

43

91

25

14

1998–2002

40

13

28

111

216

-105

-78

20

18

2003–2007

29

20

9

84

118

-34

-25

17

15

2008–2012

29

21

8

68

130

-62

-54

13

12

2013–2017

19

15

4

113

131

-17

-13

12

6

182

86

96

619

794

-175

-79

87

64

Celkem

Zdroj: Databáze demografických údajů za obce ČR; vlastní zpracování
Věková struktura
Více jak tři čtvrtiny populace obce jsou lidé v produktivním věku (15–64 let). Dětská složka (0–14 let) a
seniorní složka (65+) je zastoupena 12,9 %, resp. 10,9 %. Vysoké zastoupení produktivní populace je
zajisté pozitivním jevem. Při srovnání s vyššími územně správními celky (SO ORP Šternberk, okres, stát)
převyšuje Město Libavá tyto průměry o více jak 10 p. b. Obecným jevem v ČR i v dalších vyspělých
zemích Evropy je tzv. proces stárnutí populace, kdy přibývá obyvatel v seniorním věku, nerodí se děti
a zvyšuje se průměrný věk obyvatel. Stárnutí populace se dá měřit pomocí indexu stáří, který dává do
poměru počet obyvatel starších 65 let a počet obyvatel mladších 15 let. V roce 2017 vycházel index
stáří ve Městě Libavá necelých 85, to znamená, že na každých sto děti v obci žije o 15 lidí v seniorní
věku méně. Pokud tuto hodnotu opět srovnáme s vyššími územními celky, je na tom obec Město Libavá
výrazně lépe.

10,9 %

12,9 %

76,1 %

0–14

15–64

65+

Obr. 6: Věková struktura obyvatel obce Město Libavá k 31. 12. 2017
Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ; vlastní zpracování
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Tab. 5: Vybrané charakteristiky věkové struktury obce Město Libavá k 31. 12. 2017

Charakteristiky
Podíl obyvatel ve věku
(%)
Průměrný věk

Mutkov SO ORP Šternberk Okres Olomouc ČR
12,9
15,9
16,1 15,7
76,1
65,1
64,8 65,0
10,9
18,9
19,1 19,2
40,6
40,5 40,8
38,1
43,2
43,5 43,6
41,0
41,9
42,1 42,2
39,5
84,6
118,8
118,6 122,1
17,0
24,5
24,9 24,2
14,4
29,1
29,5 29,6
31,4
53,6
54,4 53,8

0–14
15–64
65+
muži
ženy
celkem

Index stáří 1
Index ekonomické závislosti I2
Index ekonomické závislosti II3
Index ekonomického zatížení4

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ; vlastní výpočty

VĚKOVÉ SKUPINY

V obci žije výrazně více mužů (322) než žen (281). Průměrný věk mužů je 38,1 a průměrný věk žen je
(41,0). Průměrný věk všech obyvatel je 39,5 let. Nejvíce je zastoupena věková skupina 45–54 let.
Věková pyramida obce Město Libavá má regresivní charakter. U základny je pyramida velmi úzká, což
značí, že dětí do 9 let zde žije velmi málo. Vzhledem k tomu, že má obec vysoký podíl obyvatel
v pozdním produktivním věku, je otázkou, jak bude demografický vývoj pokračovat do budoucna.
Pokud se nezačne rodit více dětí, je budoucí demografický vývoj neudržitelný.
85+
80–84
75–79
70–74
65–69
60–64
55–59
50–54
45–49
40–44
35–39
30–34
25–29
20–24
15–19
10–14
5–9
0–4

1
2
4
5
16
14
17
40
34
28
21
25
23
20
27
23
14
8
50

40

30

20

10

6
3
5
10
14
23
11
23
34
26
17
10
24
27
15
10
13
10

0
10
POČET OBYVATEL

muži

20

30

40

ženy

50

Obr. 7: Věková pyramida obce Město Libavá k 31. 12. 2017
Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ; vlastní zpracování
1

Index stáří vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku 65 let a více na 100 dětí ve věku 0–14 let.
Index ekonomické závislosti I vyjadřuje počet dětí ve věku 0-14 let na 100 osob ve věku 15–64 let.
3 Index ekonomické závislosti II udává počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 15-64 let.
4 Index ekonomického zatížení znázorňuje počet dětí ve věku 0–14 let a počet obyvatel ve věku 65 a více let na 100 osob ve
věku 15–64 let.
2
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Vzdělanostní struktura
Dle výsledků SLDB má Město Libavá velmi nízký podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. Vysokou
školu dokončilo pouze 4,5 % obyvatel starších 15 let. To je o 4,5 p. b. méně než v okolních obcích (v SO
ORP Šternberk) a o 10,5 p. b. méně, než je průměr pro celý okres Olomouc. Nejvíce obyvatel starších
15 let dokončilo střední školu bez maturity (41,8 %). Vysoké je také zastoupení obyvatel s dokončeným
pouze základním vzděláním (27,4 %). Vzdělanostní strukturu můžeme také vyjádřit tzv. syntetickým
ukazatelem vzdělanosti (viz tab. 6). Ten může nabývat hodnot od 1 (nejhorší možný výsledek) do 4
(nejlepší možný výsledek). Ukazatel pro Město Libavá dosáhl hodnoty 2,08, což je opět výrazně nižší
hodnota než v okolních obcích a průměry vyšších územně správních celků. Kvalitní vzdělanostní
struktura znamená určitý potenciál pro rozvoj obce, možnosti podnikání a zapojení občanů do
veřejného dění v obci. V tomto ohledu na tom Město Libavá není dobře.

4,5 %
27,4 %

26,4 %

41,8 %

Základní vzdělání

SŠ bez maturity

SŠ s maturitou + VOŠ

Vysokoškolské

Obr. 8: Vzdělanostní struktura obyvatel obce Město Libavá dle výsledků SLDB 2011
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ; vlastní zpracování
Tab. 6: Porovnání vzdělanostní struktury obyvatel obce Město Libavá s SO ORP Šternberk a okresem Olomouc

Dosažené vzdělání
Základní vzdělání
SŠ bez maturity
SŠ s maturitou + VOŠ
Vysokoškolské
Syntetický ukazatel vzdělanosti5

Obec Město Libavá
počet podíl (%)
219
27,4
334
41,8
211
26,4
36
4,5
2,08

SO ORP Šternberk
počet
podíl (%)
4 560
23,7
7 299
37,9
5 671
29,4
1 744
9,0
2,24

Okres Olomouc
počet
podíl (%)
34 541
18,1
64 387
33,8
63 040
33,1
28 518
15,0
2,45

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ; vlastní zpracování

5

Syntetický ukazatel vzdělanosti je výsledkem ohodnocení jednotlivých stupňů vzdělání. Základní stupeň vzdělání má
známku 1, SŠ vzdělání bez maturity má známku 2, SŠ vzdělání s maturitou má známku 3 a vysokoškolské vzdělání má
známku 4. Ukazatel může nabývat hodnot od 1 (všichni obyvatelé mají pouze základní vzdělání) do 4 (všichni obyvatelé mají
vysokoškolské vzdělání).
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Spolková, osvětová a informační činnost
V obci působí následující spolky:
Libaváci, z. s.
K 1. 1. 2018 měl spolek celkem 48 členů, z nichž bylo 36 mladších 18 let. Členská základna je stabilní,
ojedinělé jsou mírné výkyvy závislé na počtu žáků v ZŠ. Hlavní aktivitou spolku je výuka společenských
tanců a etikety. Podmínky pro svou činnost hodnotí vedení spolku kladně. Spolupráce s obcí a školou
je bezproblémová. Obec i škola jsou vstřícné a podporují spolek v jejich činnosti. Do budoucna by pro
rozvoj spolku pomohlo vybudování vlastního zázemí (taneční prostory). Spolek obci navrhuje nechat
opravit prostory bývalé samoobsluhy, které by se daly přizpůsobit pro společenskou činnost, a spolek
by tak měl vlastní taneční prostory. Taneční spolek obci nabízí pravidelnou výchovu dětí a mládeže
v oblasti tanečního sportu. Také nabízí pomoc při organizaci společenských akcí. V nadcházejících
letech spolek plánuje pokračovat v doposud realizovaných akcích, čímž jsou pravidelné taneční
akademie (vždy v červnu daného roku) a podle zájmu také taneční výuka pro dospělé (vždy od října do
prosince).
Okrašlovací spolek Lubavia
Spolek měl k 1. 1. 2018 celkem 30 členů. Všichni členové jsou starší 18 let. Počet členů je určen
stanovami spolku. Hlavní činností spolku je ochrana a péče o památky VVP a obce, doprovody rodáků
do VVP, spolupráce s obcí na akci Bílý kámen, organizace poutí (Stará Voda). Podmínky pro činnost
spolku v obci jsou dobré. Spolupráci s obcí hodnotí vedení spolku jako „kolísavou“. Od obce by spolek
očekával větší pochopení pro svoji činnost spolku. Obec by podle spolku měla zainvestovat do
zabezpečení stavu kostela Město Libavá a Stará Voda, do kolumbária Města Libavá a rybníka Stará
Voda. Příklady plánovaných akcí jsou např. čištění hřbitova Vojnovice, úklid Staré Vody nebo oprava
pomníku Libavá–Smilov.
SK Město Libavá, z. s.
Jedná se o fotbalový oddíl, který měl k 1. 1. 2018 celkem 41 členů, z nichž bylo 17 mladších 18 let.
Členská základna v posledních letech spíše roste, což je způsobeno novým vedením spolku. V klubu
působí dvě družstva – starší žáci hrají II. třídu skupiny A a družstvo mužů hraje IV. třídu skupiny A.
Podmínky pro svou činnost hodnotí jako dobré. Spolupráci s obcí hodnotí také jako dobrou. Z investic
by členové ocenili opravu oplocení objektu hřiště. Obci může fotbalový oddíl nabídnout pomoc při
organizaci kulturních akcí. Plánované akce spolku jsou každoročně mimo účast ve fotbalových
soutěžích také například taneční zábavy (vždy v červenci a srpnu) a organizace dětského dne (vždy
v červnu).
Rybářský spolek Město Libavá z.s.
Mezi činnosti spolku patří rekreační rybaření. Rybáří se taktéž starají o rybník a jeho okolí.
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3. Hospodářství
Ekonomická situace
Tab. 7: Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti v obci Město Libavá k 31. 12. 2018

Odvětví ekonomické činnosti

Registrované
podniky

A Zemědělství, lesnictví, rybářství
B-E Průmysl celkem
F Stavebnictví
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel
H Doprava a skladování
I Ubytování, stravování a pohostinství
J Informační a komunikační činnosti
K Peněžnictví a pojišťovnictví
L Činnosti v oblasti nemovitostí
M Profesní, vědecké a technické činnosti
N Administrativní a podpůrné činnosti
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
P Vzdělávání
Q Zdravotní a sociální péče
R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
S Ostatní činnosti
X nezařazeno
Celkem

Podniky se
zjištěnou aktivitou
15
15
12

6
5
9

20
2
3
0
3
0
4
0
2
1
0
2
7
0
86

3
0
0
0
1
0
2
0
1
1
0
0
1
0
29

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ; vlastní zpracování

Tab. 8: Podnikatelské subjekty podle právní formy v obci Město Libavá k 31. 12. 2018

Právní forma
Fyzické osoby
Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona
Fyzické osoby podnikající dle jiného než živnostenského zákona
Zemědělští podnikatelé
Právnické osoby
Obchodní společnosti
Akciové společnosti
Družstva
Celkem

Registrované
Podniky se
podniky
zjištěnou aktivitou
78
26
73
23
4
2
1
1
11
3
1
1
–
–
–
–
89
29

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ; vlastní zpracování

Z hlediska struktury podnikatelských subjektů v obci Město Libavá dominují fyzické osoby podnikající.
Dále je evidováno 11 právnických osob, avšak pouze 3 se zjištěnou aktivitou.
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Zemědělství
V obci působí 15 registrovaných zemědělských podniků a z nich má pouze 6 zjištěnou ekonomickou
aktivitu.
Průmysl
V průmyslu a stavebnictví bylo na konci roku 2018 registrováno 27 fyzických osob. V obci se
nenachází žádná významnější společnost.
Plochy pro podnikání
Tab. 9: Vhodné plochy pro podnikání v obci Město Libavá

Odhad užitné
plochy v m2

Specifikace plochy
Bývalá stáj (statek, zemědělská
usedlost)

1313

Sklad (bývala malá továrna)

706

Sklad, budova bez sítí

110

Pila, budova bývalé pily

1085

Vhodné možnosti využití
zemědělská činnost,
skladovací prostor
řemeslné, průmyslové
využití, skladovací prostor
skladovací prostory, drobná
podnikatelská činnost
prostory k zemědělským
účelů, stáje pro dobytek

Ve vlastnictví
obce
ano
ano
ano
ano

Zdroj: evidence obce

Služby – obchod, restaurace
V obci Město Libavá se nachází pošta a restaurace, které jsou situovány v budově Újezdního úřadu
vojenského újezdu Libavá v blízkosti kostela Povýšení sv. Kříže. Obec disponuje jedním ubytovacím
zařízením v podobě vojenské ubytovny v Domašovské ulici. Kvalita a množství obchodů je zde
nedostatečná a tvoří jeden z největších důvodů nespokojenosti. V obci se také nachází kadeřnictví.
Cestovní ruch
Obcí neprochází žádná turistická cesta ani cesta určená cyklistům. Teoretickým turistickým cílem by
mohly být objekty jako kostel svatého Jakuba Většího a svaté Anny, kostel Povýšení sv. Kříže nebo
větrný mlýn ze druhé poloviny 19. století. Jedná se o poslední z 25 mlýnů, který se v této oblasti
dochoval. Zajímavý je i areál vojenského prostoru, ten je však veřejnosti nepřístupný.
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Trh práce
Ekonomická aktivita obyvatelstva
V níže přiložené tabulce (tab. 10) se nachází opět údaje za obec Město Libavá. V roce posledního sčítání
lidu totiž Město Libavá neexistovalo a tak jsou přiložená data pouze orientační. V obci bylo v roce 2011
evidováno 546 ekonomicky aktivních obyvatel. Převažují muži (301) nad ženami (245). Téměř 83 %
ekonomicky aktivních bylo zahrnuto v zaměstnaných, zbylých 17 % bylo v kategorii nezaměstnaní. Více
nezaměstnaných bylo evidováno mužů (51) než žen (43). Ve sčítání lidu 2011 nebyl evidován jediný
zaměstnavatel a tak jsou všichni ekonomicky aktivní občané zaměstnanci. Dále bylo evidováno 9 žen
na mateřské dovolené, 13 pracujících důchodců a 2 pracující studenti. Ekonomicky neaktivních
obyvatel bylo zaznamenáno 428, což je o 10 % méně než ekonomicky aktivních. Převažují zde
nepracující důchodci, kde evidujeme téměř dvakrát více žen (89) než mužů (53). Osob s vlastním
zdrojem obživy bylo registrováno 17, z nichž pouze jeden byl muž. V obci bylo zjištěno 197 žáků a
studentů a u 38 obyvatel nebyla ekonomická aktivita zjištěna vůbec.
Tab. 10: Ekonomicky aktivní obyvatelstvo v obci Libavá v roce 2011

Obyvatelstvo celkem

v tom

Ekonomická aktivita
abs.
Obyvatelstvo celkem
Ekonomicky aktivní
zaměstnaní

V tom

v tom

zaměstnanci, zaměstnavatelé,
samostatně činní, pomáhající
pracující studenti a učni

pracující důchodci
ženy na mateřské dovolené
nezaměstnaní
hledající první zaměstnání
v tom
ostatní nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní
nepracující důchodci
ostatní s vlastním zdrojem obživy
V tom
osoby v domácnosti, děti předškolního
věku, ostatní závislé osoby
žáci, studenti, učni
Nezjištěno

%

muži

ženy

1 012

100,0

516

496

546

54,0

301

245

452

44,7

250

202

428

42,3

244

184

2

0,2

–

2

13
9
94
10
84
428
142
17

1,3
0,9
9,3
1,0
8,3
42,3
14,0
1,7

6
–
51
6
45
191
53
1

7
9
43
4
39
237
89
16

72

7,1

47

25

197
38

19,5
3,8

90
24

107
14

Zdroj: Sčítáni lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ

V obci Město Libavá bylo k roku 2011 zaznamenáno 321 vyjíždějících osob. Z nich 199 bylo vyjíždějících
do zaměstnání. V rámci obce vyjíždí 47 pracujících. Nejvyšší počet obyvatel vyjíždí do jiné obce v rámci
okresu (92). Vysoká hodnota je také u vyjížďky mimo okres. Mimo okres Olomouc vyjíždí hned 43
obyvatel a dalších 15 vyjíždí mimo Olomoucký kraj. Nejčastějším cílem vyjíždějících by měl být díky své
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dostupnosti Šternberk. Dalším větším městem blízko Města Libavá je Moravský Beroun. Díky své
poloze část obyvatelstva dojíždí za prací do Moravskoslezského kraje (např. Bruntál). Evidence
vyjíždějících do škol čítá 122 studentů a žáků. Jelikož se v obci nachází pouze základní škola, tak velmi
výrazně převažuje vyjížďka mimo obec. V rámci obce vyjíždí 24 žáků, mimo obec 98. Cílem vyjížďky by
měl být stejně jako u vyjížďky do zaměstnání Šternberk, popřípadě pro studenty vysokých škol
Olomouc.
Tab. 11: Vyjížďka do zaměstnání a škol z obce Libavá v roce 2011
Vyjíždějící celkem
vyjíždějící do zaměstnání
v rámci obce
do jiné obce okresu
v tom
do jiného okresu kraje
V tom
do jiného kraje
do zahraničí
vyjíždějící do škol
v rámci obce
v tom
mimo obec

321
199
47
92
43
15
2
122
24
98
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011

V porovnání s SO ORP Šternberk je poměrně vysoké zastoupení priméru. V zemědělství, lesnictví a
rybolovu pracuje téměř čtvrtina zaměstnaných obyvatel (23 %). Nepatrně nižší je zaměstnanost
v průmyslu a stavebnictví (20 %). Nejvíce zaměstnaných je v terciéru. Zaměstnanost ve službách činí 57
% zaměstnaných obyvatel. Důležité je však zmínit, že podstatná část zaměstnaných obyvatel vyjíždí za
prací mimo obec. Nezanedbatelný počet zaměstnaných vyjíždí mimo okres Olomouc, např. do Bruntálu
v Moravskoslezském kraji.

23 %

57 %

Počet zaměstnaných
= 452
20 %

primér

sekundér

terciér

Obr. 9: Podíl obyvatel obce Libavá zaměstnaných v jednotlivých sektorech hospodářství v roce 2011
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ; vlastní zpracování
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Trh práce
V červnu 2008 byla v obci Město Libavá nejnižší míra nezaměstnanosti. Ve srovnání s SO ORP Šternberk
se míra nezaměstnanosti téměř nelišila. Do konce roku 2009 je charakteristické stoupání hodnoty míry
nezaměstnanosti jak v obci, tak i v rámci celého SO ORP Šternberk. Nejvyšší nárůst zaznamenáváme na
konci roku 2010, kdy se míra nezaměstnanosti vyšplhala na 18,2 % a byla tak silně nad hodnotou SO
ORP Šternberk. V dalších letech se hodnoty vrátily na průměr obcí SO ORP Šternberk s odchylkou do 1
%. Limitujícím faktorem pro zlepšení zaměstnanosti byl hlavně nedostatek pracovních míst. Během
zkoumaného období nebylo v obci Město Libavá zaznamenáno jediné volné pracovní místo. SO ORP
Šternberk na tom nebyl o moc lépe. Na konci roku 2011 připadala na 1508 uchazečů jen 3 volná místa.
Tab. 12: Vybrané ukazatele nezaměstnanosti v obci Město Libavá a SO ORP Šternberk (2008–2011)

Město Libavá
Období

dosažitelní
uchazeči
41
63
69
103
85
120
76
87

Míra nezaměstnanosti (%)

6/2008
12/2008
6/2009
12/2009
6/2010
12/2010
6/2011
12/2011

MN (%)

SO ORP Šternberk
dosažitelní
MN (%)
volná místa
uchazeči
0
752
6,1
66
0
982
7,9
29
0
1 518
12,3
13
0
1 735
14
25
0
1 514
12,2
25
0
1 646
13,3
16
0
1 370
11,1
17
0
1 508
12,2
3
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věci, 2019

volná místa

6,2
9,6
10,5
15,6
12,9
18,2
11,5
13,2

20
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Město Libavá

SO ORP Šternberk

Obr. 10: Vývoj nezaměstnanosti v obci Město Libavá a SO ORP Šternberk v letech 2008–2011
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věci, 2019

V roce 2013 přestala být sledována míra nezaměstnanosti a Ministerstvo práce a sociálních věcí začalo
sledovat podíl nezaměstnaných osob. Při pohledu na přiložený graf (obr. 11) je zřejmá klesající
tendence podílu nezaměstnaných osob ve Městě Libavá i v SO ORP Šternberk. Výraznější odchylku od
průměru SO ORP Šternberk nalezneme mezi lety 2016 a 2017. V březnu roku 2016 nebyla hodnota
podílu nezaměstnaných ve Městě Libavá zjištěna. Stálé snižování podílu nezaměstnaných osob je
pozitivní. Nicméně značná část obyvatel vyjíždí za prací mimo obec. V obci Město Libavá je během
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zkoumaného období stále málo volných pracovních míst. Nejvíce jich bylo zaznamenáno na konci roku
2014 a na začátku roku 2015 (5).
Tab. 13: Vybrané ukazatele nezaměstnanosti v obci Město Libavá a SO ORP Šternberk (2014–2019)

Libavá
Období

dosažitelní
uchazeči

3/2014
6/2014
9/2014
12/2014
3/2015
6/2015
9/2015
12/2015
3/2016
6/2016
9/2016
12/2016
3/2017
6/2017
9/2017
12/2017
3/2018
6/2018
9/2018
12/2018
3/2019
6/2019

PNO
84
70
63
70
67
54
45
54
29
18
17
16
18
22
19
21
14
14
11
17
16
13

volná místa

10,3
9
8,1
9
8,6
7,2
6
7,2
–
4,2
3,9
3,7
4,2
4,8
4,2
4,6
3,1
3,1
2,4
3,7
3,5
2,9

0
0
0
5
5
4
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0

SO ORP Šternberk
dosažitelní
PNO
volná místa
uchazeči
1 735
10,6
32
1 443
9
43
1 427
8,9
39
1 560
9,7
41
1 549
9,6
97
1 262
7,9
148
1 205
7,6
81
1 261
7,9
106
1 227
7,7
244
972
6
197
922
5,7
204
1 004
6,2
185
933
5,8
265
766
4,8
273
670
4,2
237
725
4,6
240
592
3,7
247
481
3,1
225
493
3,1
202
530
3,4
186
480
3
160
419
2,7
142

Podíl nezaměstnaných osob (%)

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věci, 2019
12
10
8
6
4
2
0
3/2014 9/2014 3/2015 9/2015 3/2016 9/2016 3/2017 9/2017 3/2018 9/2018 3/2019

Období
Město Libavá

SO ORP Šternberk

Obr. 11: Vývoj PNO v obci Město Libavá a SO ORP Šternberk v letech 2014–2019
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věci, 2019
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4. Infrastruktura
Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou
V obci je vodovod, který byl v roce 2016 kompletně rekonstruován. Byla vybudována nová trasa
vodovodního řadu pro obec Město Libavá od vodního zdroje Důl Jan k vodojemu u Města Libavá, kde
byl vodovod napojen na rozvody pitné vody do jednotlivých lokalit. Nově vybudovaný vodovodní řad
je veden ve stejné trase jako původní vodovod. V květnu 2018 byl ve stávajícím zdroji vody nalezen
uran. Proto obec nechala udělat nový vrt a v roce 2020 bude budovat další posilující vrt vody.
Odkanalizování obce
V současné době je v obci Město Libavá v provozu stará splašková síť s konečným určením jako dešťová
kanalizace a nově vybudovaná splašková kanalizace, které jsou napojeny na čistírnu odpadních vod.
ČOV je umístěna při jihovýchodním okraji sídelního útvaru Libavá v těsném sousedství komunikace
Libavá – Údolná. V areálu původní ČOV je vybudována nová ČOV s kapacitou odpovídající současným
potřebám. Po vyčištění odpadních vod kanalizace Města Libavá jsou vody odváděny do Libavského
potoka.

Obr. 12: Nová ČOV v areálu staré ČOV
Zdroj: vlastní foto

Zásobování elektrickou energií
V obci se nachází nadzemní vedení veškerých rozvodů VN 22kV včetně jejich ochranných pásem.
Stávající distribuční síť vyhovuje současným požadavkům na přenos elektrické energie a o dalším
rozšiřování se neuvažuje.
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Zásobování plynem
Obec není plynofikovaná. Není poptávka a o zavedení plynofikace se neuvažuje.
Zásobování teplem
V obci je centrální kotelna, kterou obhospodařuje ASPO (Armádní Servisní, příspěvková organizace).
Tato kotelna je zdrojem tepla pro okolní bytové domy. Další z bytových domů a budova ZŠ mají také
vlastní kotelnu na uhlí. Do budoucna se uvažuje a změně zdroje tepla. V rodinných domech topí občané
tuhými palivy.
Veřejné osvětlení
V zastavěném území obce se nachází sloupy s pouličním osvětlením. Sloupy i vedení jsou nové. Na
pořízení svítidel dostala obec dotaci z programu Ministerstva průmyslu a obchodu (efekt+).
Nakládání s odpady
Směsný komunální odpad je z obce Město Libavá odvážen se čtrnáctidenní frekvencí firmou AVE.
Občané ukládají odpad do plastových nádob o objemu 1100 l, které jsou ve vlastnictví obce. Nádoby
na komunální odpad jsou společně s nádobami na separovaný odpad rovnoměrně rozmístěny po obci
na pěti shromaždištích. Ze separovaného odpadu se v obci sbírá papír a lepenka, plast, sklo a textil.
Svoz separovaného odpadu probíhá taktéž jednou za 14 dní. Bioodpad je shromažďován do
velkoobjemového kontejneru na shromaždišti. Velkoobjemový a nebezpečný odpad je také
shromažďován na společném shromaždišti a několikrát do roka bývá odvážen. V obci se nenachází
skládka, sběrný dvůr, kompostárna ani vrakoviště.
V roce 2018 bylo v obci vyprodukováno 82,6 t směsného komunálního odpadu, tj. přibližně 137 kg na
jednoho obyvatele. Míra vytřídění je v obci Město Libavá pouze necelých 16 %.
Tab. 14: Produkce komunálního a separovaného odpadu v obci Město Libavá v roce 2018

SKO (v t)
82,6

Množství SKO na
obyvatele (v kg)
137,0

Míra
vytřídění
15,8

Sklo

Plast

5,4

4,8

Papír
5,4
Zdroj: evidence obce

Dopravní infrastruktura
Územím obce Město Libavá procházejí silnice:




II/444 – Domašov nad Bystřicí – Město Libavá (Heroltovice) – Město Libavá
II/440 – Město Libavá – Norberčany
III/443 – Město Libavá – Stará Voda – Podlesí

Místní komunikace
Ve své správě má obec 42 km místních a účelových komunikací. 13 km tvoří místní komunikace a
zbylé cesty jsou účelové a lesní komunikace. Jejich stav je uspokojivý.
Parkování a doprava v klidu
V obci se nachází několik menších parkovišť. V blízkosti náměstí a pomyslného centra obce jsou
vyznačena parkovací místa podél komunikace. V obci tedy s parkováním nejsou zásadnější problémy.
Do budoucna by obec ráda opravila prostory sídlišť, kde by měla vzniknout nová parkovací místa.
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Cyklistická doprava
V blízkosti obce nenalezneme vyznačené cyklotrasy. Každoročně se 1. května koná cyklistická akce
Bílý kámen, v rámci které mají cyklisté možnost navštívit vojenský újezd Libavá. Jednou ze zastávek
na trase je i Město Libavá.
Železniční doprava
Obec neprotíná žádná železniční trať. Nejbližší zastávku nalezneme v Domašově nad Bystřicí (7,5 km).
Dopravní obslužnost
Dopravní obslužnost je na poměrně slabší úrovni. Do nejbližšího spádového města (Šternberk) jezdí
denně pouze 3 přímé spoje a dále několik spojů s přestupem v Moravském Berouně či v Domašově nad
Bystřicí. Cesta do Šternberka autobusem trvá přibližně 60 minut. V obci se nachází jedna autobusová
zastávka.
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5. Vybavenost
Bydlení, domovní a bytový fond
Při transformaci z vojenského újezdu na obec převzala obec do svého majetku celkem 82 rodinných
domů a 17 bytových domů o celkovém počtu 161 bytů. Obec postupně nemovitosti rozprodává, kdy
upřednostňuje stávající nájemníky formou předkupního práva. K srpnu 2019 bylo již prodáno 50
rodinných domů. Na zahájení prodeje bytů se ještě čeká. V obci je také několik ploch pro novou
výstavbu. Nový územní plán určí, o které lokality se jedná.
Školství a vzdělávání
Obec je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Město Libavá, kterou tvoří mateřská škola,
základní škola, školní družina a školní jídelna. Počet dětí v MŠ v průběhu let klesá. Je to zapříčiněno
nízkým zastoupením této věkové kategorie v obci. Základní školu navštěvuje ročně kolem 90 žáků, až
na některé výjimečné roky (2011/12 a 2015/16). Do školy dojíždí i žáci z Moravského Berouna či
z Heroltovic (místní části Města Libavá)
Školní družinu aktuálně navštěvuje nejméně dětí od jejího vzniku (35). Ve školním roce 2018/19
využívalo školní jídelnu ke stravování 123 žáků.
Tab. 13: Počty žáků navštěvujících MŠ, ZŠ, školní družinu a školní jídelnu.
Rok
MŠ
ZŠ
Družina
Jídelna

2012/13
25
97
45
129

2013/14
25
93
45
126

2014/15
23
84
46
121

2015/16
16
79
45
112

2016/17
14
90
45
136

2017/18
11
91
39
136

2018/19
16
85
35
123

Zdroj: ZŠ a MŠ Město Libavá
Technický stav školní budovy je poměrně dobrý. Problémem je vlhká omítka pod školní kuchyní, kdy
zatéká anglickými dvorky a zdivo ve skladech vlhne. Při poslední revizi byly zjištěny odchylky při
přeměřování hromosvodů. Škola opakovaně uvádí v rámci MAP – ORP Šternberk několik investičních
priorit, které doposud nebyly realizovány. Jedná se například o rekonstrukci zahrady v MŠ, sjednocení
omyvatelných nátěrů stěn ve škole, nebo výměnu koberce v MŠ. V posledních pěti letech byla např.
vymalována školní jídelna a školní kuchyně. V současné době se provádí rekonstrukce schodiště. Při
dostatku financí by škola ráda rekonstruovala toalety, herní prvky na školní zahradě a zábradlí u
hlavního vchodu. Rádi by také instalovali klimatizaci do tříd.
Spolupráce s obcí je na dobré úrovni. Obec vychází škole vstříc. Její představitelé by však uvítali
aktivnější účast na školních akcích. Škola během roku pořádá několik akcí, mezi které patří:
 Rozsvícení vánočního stromu – vystoupení žáků, jarmark
 Den matek – besídka
 Masopust – rej masek s veřejným vystoupením na náměstí, karneval
 Vítání občánků – vystoupení žáků
 Akce pro důchodce – vystoupení žáků, výroba dárků
 Jídelna – příprava večeře na obecní ples
 Den otevřených dveří
 Rozloučení s deváťáky – vystoupení žáků
 Pasování budoucích prvňáčků
Na jaře 2020 čeká školu slavnost ke 110. výročí založení školy
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Obr. 13: Budova ZŠ a MŠ Město Libavá
Zdroj: vlastní foto

Pošta
V obci se nachází pobočka pošty, která má otvírací dobu každý všední den.
Zdravotnictví
V obci se nachází ordinace praktického lékaře pro dospělé s ordinační dobou tři dny v týdnu
(dopoledne).
Obchod a jiné služby
V obci se nachází jeden obchod, který zaujímá pouze malou část budovy bývalého obchodního
střediska. Obec do budoucna počítá s přestavbou budovy na komunitní centrum.
Kultura
Kultura je obyvateli obce hodnocena průměrně. V obci se nachází městská knihovna, která je otevřena
dva dny v týdnu. Na území obce je každoročně organizováno několik kulturních akcí. Mezi ně patří
například Libavské slavnosti. Do budoucna obec plánuje vybudovat nový kulturní dům pro společné
aktivity občanů. Jedním z cílů je také oprava kulturních památek a podpora kulturních akcí v obci.
Kulturní památky
V obci se nachází tři národně kulturní památky:




Kostel Povýšení svatého Kříže,
Kostel svatého Jakuba Většího a svaté Anny,
Větrný mlýn.

Dále několik památek místního významu:
 Kamenný dvouklenbový most přes Libavský potok,
 Kamenný jednoklenbový most přes Heroltovický potok,
 Kamenný kříž z r. 1850 u silnice z Města Libavá do Staré Vody,
 Kamenný kříž z poč. 20. st. u silnice do Domašova n. Bystřicí,
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Královská studánka, kaple sv. Anny – Stará Voda,
Kamenný kříž z r. 1844 před kostelem Stará Voda,
Kamenný kříž z r. 1866 u presbytáře kostela Stará Voda,
Torzo bývalého kláštera Stará Voda,
Bývalý hřbitov ve Staré Vodě.

Obr. 14: Větrný mlýn ve Městě Libavá
Zdroj: vlastní foto

Sport a volnočasové aktivity
V obci se nachází sportovní areál v podobě víceúčelového hřiště a dětského hřiště, které využívá
k hodinám tělesné výchovy i základní škola. Dalším sportovištěm je fotbalový stadion, který využívá
místní fotbalový klub (SK Město Libavá).
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Obr. 15: Fotbalové hřiště ve Městě Libavá
Zdroj: Vlastní foto

28
Program rozvoje obce Město Libavá na období 2020–2025

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007392
Podpora strategického řízení obcí na
území Šternberska

6. Životní prostředí
Geomorfologické členění
Dle geomorfologického členění patří obec Město Libavá do provincie Česká Vysočina. Dalším členěním
patří do soustavy Krkonošsko-jesenické a Jesenické podsoustavy. Obec se nachází na území celku Nízký
Jeseník a podcelku Domašovská vrchovina. Domašovská vrchovina je pak rozdělena do několika okrsků.
V přiložené mapě (obr. 16) jsou vidět 3 okrsky, do kterých obec Město Libavá spadá. Jedná se o okrsky
Libavská vrchovina, v západní části obce okrajově Jívovská vrchovina a Červenohorská vrchovina, která
zabírá severovýchodní část obce.
Tab. 14: Zasazení území obce Město Libavá do systému geomorfologického členění ČR

Provincie
Soustava
Podsoustava
Celek
Podcelek
Okrsek

Česká Vysočina
Krkonošsko-jesenická
Jesenická
Nízký Jeseník
Domašovská vrchovina
Libavská vrchovina, Jívovská vrchovina, Červenohorská vrchovina
Zdroj: Geomorfologické jednotky ČR, ČÚZK

Obr. 16: Mapa geomorfologického členění obce Město Libavá.
Zdroj: Geomorfologické jednotky ČR, ČÚZK; vlastní zpracování v programu ArcMap 10.3

Geologie
Z výřezu geologické mapy (obr. 17) je vidět převažující zpevněný sediment. Jedná se převážně o jílové
břidlice, prachovce a droby z éry paleozoika. V mapě je najdeme pod číslem 490. Místa výskytu
nezpevněných sedimentů jsou výhradně v blízkosti vodních koryt protékajících řek. Jedná se o nivní
sedimenty v podobě písků a štěrku. Kolem vodního toku se nacházejí kamenité až hlinito-kamenité
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sedimenty. V mapě jsou tyto sedimenty označeny čísly 6 (nivní), respektive 13 (kamenité). V mapě
nalezneme i droby (488).

Obr. 17: Geologická mapa obce Město Libavá.
Zdroj: Geovědní mapy, Česká geologická služba, https://mapy.geology.cz/geocr50/; vlastní zpracování
v programu ArcMap 10.3

Půdy
Nejrozsáhlejšími půdami na území obce Město Libavá jsou kambizemě dystrické, podzoly a
kryptopodzoly. Tyto půdy zaujímají 77,28 % celé rozlohy obce, což v součtu činí 739,52 ha. Necelých 5
% tvoří kambizemě, rankery a litozemě. Celkově se jedná o poměrně neúrodné půdy. Západní část obce
Město Libavá tvoří bonitně nejcennější půdy (I. třída). Výrazně zastoupeným půdním typem jsou
pseudogleje, které svou rozlohou 117,99 ha tvoří 12,33 %. Podobnými půdami jsou gleje s rozlohou
44,26 ha (4,63 %). Tyto půdy nalezneme v přítomnosti vodních toků. V celkovém poměru tvoří
zanedbatelné množství půdní typ fluvizem a silně svažité půdy. Při zaměření na hloubku půd je
podstatné zmínit, že nejhlubší půdy nalezneme v blízkosti vodního toku Libavský potok. Ve zbytku obce
se nacházejí hluboké a středně hluboké půdy. Skeletovitost půd je spíše slabší. V některých částech
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obce dokonce žádná. Půdy na území obce nepatří do rizikových oblastí. Nachází se zde minimální výskyt
půd ohrožených jak větrnou, tak vodní erozí. Jediné vyšší ohrožení je spatřováno v nadměrné acidifikaci
půd. Okolí Města Libavá má převážně jižní a rovinatou expozici svahů.

Obr. 18: Typy půd v obci Město Libavá.
Zdroj: Půdní mapa, Česká geologická služba; vlastní zpracování v programu ArcMap 10.3

Hydrologie a klima
Městem Libavá protékají 2 vodní toky. Jedním z nich je Libavský potok, druhým Heroltovický potok.
Soutok těchto toků se nachází přímo v obci. Díky tomu je zde riziko ohrožení budov v jejich blízkosti
v době rozvodnění vodních toků. Správcem obou vodních toků je Povodí Odry, s.p. a Závod Opava.
V obci Město Libavá je minimální ohrožení půd, horší je to však s vodními zdroji. Podzemní vody v obci
patří mezi středně až silně zranitelné. V okolí vodních toků však podzemní vody patří mezi slabě
zranitelné. V severní části území Města Libavé se nachází v důsledku ohroženosti podzemních vod
maximálně ohrožené horninové prostředí. V obci není realizováno žádné protierozní opatření. Nejedná
se o aktivní zónu záplavového území.
Podnebí je vlivem vysoké nadmořské výšky chladnější. Dle klimatické klasifikace je obec rozdělena do
dvou oblastí. Velmi chladná a chladná oblast. Město Libavá se svým biogeografickým členěním řadí do
Nízkojesenického bioregionu. Převažuje zde biota 4. bukového stupně a v nejvýše položených místech
5. jedlo-bukového stupně. Důležitým faktem je skutečnost, že v blízkosti bývalého vojenského újezdu
Libavá nejsou některá data k dispozici.
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7. Správa obce
Obecní úřad a kompetence obce
Obec Město Libavá je samosprávným subjektem se základní působností, nevykonává správní činnost
pro žádnou další obec a spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností Šternberk. Správní
činnost v oblasti stavebního úřadu a jiných agend (životní prostředí, přestupky) pro obec vykonává
Městský úřad Šternberk.
Zastupitelstvo obce má 9 členů. Starosta vykonává svou funkci jako uvolněný člen zastupitelstva.
Místostarosta je neuvolněný. Mimo ze zákona povinně zřízených výborů (kontrolní a finanční) zřídilo
zastupitelstvo obce také kulturní komisi a komise bytového a nebytového hospodářství.
V obci není zřízena funkce tajemníka a obec zaměstnává tyto zaměstnance:
 Samostatný odborný referent – 1 osoba (úvazek 1,0)
 Účetní – 2 osoby (úvazek 1,0)
 Údržbář – 1 osoba (úvazek 1,0)
Obec také zaměstnává osoby na dohodu o provedení práce a dohodu o provedení činnosti. Jedná se o
kotelníka, topiče nebo pracovníka pečujícího o zeleň.
Obec taktéž využívá pracovníky na veřejně prospěšné práce (sezónní práce). V průběhu let 2016 a 2017
obec zaměstnala na veřejně prospěšné práce celkem 6 osob.
Hospodaření a majetek obce
Rozpočet obce
Tab. 15: Vývoj rozpočtového hospodaření obce Město Libavá v letech 2016–2017 (v tis. Kč)

Příjmy/výdaje
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Neinvestiční přijaté dotace
Investiční přijaté dotace
Příjmy
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo příjmů a výdajů
Podíl kapitálových výdajů
Podíl běžných výdajů na celkových příjmech

2016

2017
6 410
12 661
–
–
–
25 016

11 602
16 152
1 647
–
–
36 529

13 590
2 578
16 168
8 848
19,0 %
54,3 %

29 980
6 801
36 781
-252
18,5 %
82,0 %

Zdroj: Účetní evidence obce
Tab. 15: Výsledky hospodaření ZŠ a MŠ Město Libavá v letech 2016–2019

Rok
2016
2017
2018
2019

Příspěvek zřizovatele (Kč)

Výsledek hospodaření (Kč)

1 000 000,- Kč
2 640 000,- Kč
2 780 000,- Kč
2 000 000,- Kč

09-12/2016 – přechod od vojáků pod obec (+ 121 197,- Kč)
47 388,21(HLČ - 660,85 Kč; HOČ + 49 049,06 Kč)
405 324,39 (HLČ +387 704,- Kč; HOČ + 17 620,39 Kč)
–
Zdroj: Účetní evidence obce
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Přijaté dotace
Obec přijala dotace na rozvoj obce po vyčlenění z vojenského újezdu. V roce 2016 to bylo 6 mil. Kč a
v roce 2017 8 mil. Kč. Z investičních dotací obec přijala 1,3 mil. Kč z IROPu na zateplení bytového domu,
ze SFŽP 350 tis. Kč na vybudování prvního vrtu vody. Na svítidla veřejného osvětlení dostala obce dotaci
1,8 mil. Kč.
Úvěry obce
Obec v současné době nemá žádný úvěr.
Dluhopisy a obligace
Obec v současné době nemá vydané žádné dluhopisy ani obligace.
Finanční majetek obce
Obec v současné době nemá žádný finanční majetek.
Bezpečnost
Zajištění veřejného pořádku a ochrany majetku obyvatel provádí v rámci výkonu své služby Obvodní
oddělení Policie ČR v Moravském Berouně. Požární ochranu zajišťuje jednotka vojenské požární
ochrany. Varování obyvatel před nebezpečím je řešeno sirénou, která je napojena na integrovaný
záchranný systém.
Vnější vztahy a vazby obce
Obec je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko, jehož členy jsou město Šternberk
a dalších 28 obcí (Babice, Bělkovice-Lašťany, Bohuňovice, Dolany, Domašov u Šternberka, Hlásnice,
Hlušovice, Hnojice, Horní Loděnice, Hraničné Petrovice, Huzová, Jívová, Komárov, Liboš, Lipina, Lužice,
Město Libavá, Mladějovice, Moravský Beroun, Mutkov, Norberčany, Řídeč, Samotišky, Strukov,
Štarnov, Štěpánov, Tovéř a Žerotín).
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Obr. 19: Obce Mikroregionu Šternbersko k 18. 6. 2019
Zdroj: Zdroj: ArcČR© 2016; vlastní zpracování
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A.2 Východiska pro návrhovou část
Návrhová část vychází z hlavních silných a slabých stránek, které ovlivňují rozvoj obce. Silné stránky
představují pozitivní faktory pro rozvoj obce a slabé stránky naopak vyjadřují negativní skutečnosti,
které způsobují obci problémy. Východiska pro návrhovou část jsou zpracována zejména na základě
poznatků z charakteristiky obce.

Hlavní problémy a silné stránky obce
Obec Město Libavá je malým vesnickým sídlem. Jedná se o novou obec vzniklou v roce 2016 odtržením
od vojenského újezdu Libavá. Obcí prochází silnice II/444 – Domašov nad Bystřicí – Město Libavá
(Heroltovice) – Město Libavá, která spojuje Město Libavá s nejbližším větším centrem (Šternberkem).
Silnice se v obci rozděluje na II/440 a II/443. Časová dostupnost Šternberka a Olomouce je špatná. Do
Šternberka se osobním automobilem lze dostat za 30 minut. Do Olomouce pak až za 50 minut, přestože
je vzdušná vzdálenost obcí pouze 24 km. Dopravní obslužnost omezuje absence železničního spojení.
Využít lze několik spojů do Moravského Berouna nebo 3 přímé spoje do Šternberka (všední dny). Obec
má výhodu v podobě kvalitního životního prostředí. Na území obce zasahuje ptačí oblast z evropského
dokumentu NATURA 2000.
Další rozvoj je podmíněn demografickou situací obce. Město Libavá začíná získávat obyvatele na
základě kladného migračního vývoje. Do obce se začínají vracet děti starousedlíků. Pro obec se jedná
o velmi důležitou skutečnost, jelikož počet dětí do 9 let je zde velmi nízký. Důležité je vytvořit těmto
lidem možnost pro založení rodiny.
Nezaměstnanost v obci je mírně nad průměrem SO ORP Šternberk. Výhodou jsou přilehlá větší města,
do kterých obyvatelé obce za prací vyjíždí (Šternberk, Moravský Beroun). Vzhledem k počtu obyvatel
se v obci nachází poměrně dost registrovaných podniků. Jedná se převážně o fyzické osoby podnikající
dle živnostenského zákona. Nejvíce z nich se soustředí v průmyslu a zemědělství. V obci se nachází
jedno ubytovací zařízení a jedna restaurace. Nedostatečná je vybavenost obchody a službami.
Obec disponuje nově rekonstruovaným vodovodem a kanalizačním systémem pro odvod splaškových
vod. Zásobování elektrickou energií je zajištěno, obec však není plynofikována.
Jelikož se obec nachází na soutoku 2 vodních toků, je zde riziko ohrožení budov v jejich blízkosti v době
rozvodnění vodních toků. V obci Město Libavá je minimální ohrožení půd, horší je to však s vodními
zdroji. Podzemní vody v obci patří mezi středně až silně zranitelné. V obci není realizováno žádné
protierozní opatření. Nejedná se o aktivní zónu záplavového území.
Program rozvoje obce Město Libavá na období 2020–2025 je nově vzniklým dokumentem. Obec dosud
měla jen zjednodušenou verzi strategického rozvojového dokumentu z roku 2017. Jeho rozšíření a
dopracování dle metodiky MMR ČR je tak pro vedení obce novou příležitostí pro definování priorit
jejího rozvoje.
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SWOT analýza
SILNÉ STRÁNKY
(pozitiva, rozvojové faktory)
•Kvalita životního prostředí
•Kladný migrační přírůstek
•Kvalitně fungující ZŠ a MŠ
•Relativně nízký počet nezaměstnaných
osob

PŘÍLEŽITOSTI
(vnější faktory)
•Změny v územním plánu – podpora
stavby rodinných domů
•Rekonstrukce školy
•Vybudování kulturního domu pro
společné aktivity obyvatel
•Návrat dětí starousedlíků – možnost
založení rodiny

SLABÉ STRÁNKY
(negativa, problémy)
•Časová dostupnost do nedalekých středisek
(Šternberka a Olomouce)
•Nízká nabídka kulturního vyžití
•Chybějící sportovní infrastruktura
•Nízká nabídka služeb a obchodu
•Nízká nabídka zaměstnání (mnoho
vyjíždějících)
•Absence železnice
HROZBY
(vnější faktory)
•Nízký počet dětí
•Nedostatek financí pro rekonstrukce a
plánované výstavby
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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. Hlavním 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
Obec vznikla v roce 2016 a získala svou samosprávu. Obec je tak vlastně na počátku společného
samostatného žití v obci jako takové. Jednou z vizí je zachování charakteru malé obce. V obci
nalezneme klid, čerstvý vzduch a naopak zde nenaleznete světelné znečištění.
Do obce se vracejí děti starousedlíků a hledají zde místo pro výstavu nových rodinných domů, které by
jim měla obec zajistit v novém územním plánu. Obec se snaží pochopit potřeby občanů a vyjít všem
maximálně vstříc.
Strategie obce zahrnuje opravy a rekonstrukce školy, sídlišť a kulturních památek. Dále rozšíření ploch
zeleně a zlepšení kulturní situace v obci. Toho by obec ráda docílila stavbou nového kulturního domu,
podporou spolků, kulturních akcí a služeb v obci.
Cílem Města Libavá je být sebevědomou, nezávislou a rozvíjející se obcí.

B.3 Stanovení dlouhodobých strategických cílů
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. Jednotlivé programové cíle budou naplňovány aktivitami – viz tab.
Cíl 1: Rozvoj a péče o stávající infrastrukturu a občanskou vybavenost v obci
Cíl 2: Rozvoj a zlepšování podmínek k životu občanů v obci
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B.4 Aktivity
Aktivity vedoucí k naplnění programových cílů obce
Cíl
1
1

2

2

2
1
1
1

2

Název aktivity

Důležitost

Vrt pitné vody
vysoká
Jedná se o 2 vrty pitné vody tzv. posilující
Přivaděč pitné vody + úpravna
střední
vody
Komentář: Zajištění soběstačnosti v dodávce pitné vody
Vybudování KD (komunitního
střední/vysoká
centra obce)
Komentář: Přestavba prodejny v KD

Termíny

Odpovědnost

Náklady
(odhad)

Zdroje
financování

Stupeň
připravenosti

2020

zastupitelstvo obce

500 tis. Kč

obec, MŽP

Výběr zhotovitele

2021/22

zastupitelstvo obce

1–2 mil. Kč

obec, možnost
DT

návrh

2021–2022

zastupitelstvo obce

4 mil. Kč

obec, DT

studie

Územní plán

střední/vysoká

2020–2022

zastupitelstvo obce

odhadem
400. tis. Kč

obec, DT

návrh

Oprava kostela Libavá

střední

2021–2022

zastupitelstvo obce

500 tis.–1 mil.
Kč

obec

návrh

1–5 mil. Kč

obec, DT

studie

4 mil. Kč

obec, DT

studie

zastupitelstvo obce

1 mil. Kč

obec, MMR

návrh

zastupitelstvo obce

bude
upřesněno

obec

návrh

Změna zdrojů tepla
střední/vysoká
2021–2022
zastupitelstvo obce
Najít řešení v oblasti výtopu školy a BD, topné zařízení nevyhovuje ekologickým limitům, v obci není plyn
Zateplení školy
střední
2021–2023
zastupitelstvo obce
Oprava prostranství sídliště
střední
2022–2024
Domašovská
Komentář: Jedná se o terénní úpravy, vznik parkoviště a sadbu vhodné zeleně
Vznik kolumbária

nízká

2024–2025

Komentář: Obec nemá v k. ú. hřbitov, kolumbárium zajistí pietní místo.
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B.5 Podpora realizace programu
Řízení Programu rozvoje obce
Garantem je starostka obce (nyní Bc. Štěpánka Tichá), která spolupracuje s koordinátorem Programu
rozvoje obce Město Libavá, s místostarostou a se členy zastupitelstva obce. Garant hlídá naplňování
programu rozvoje obce Město Libavá, 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.
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 Město Libavá na období 2020–2025 je
nezbytné, aby se garant, koordinátor, spolupracující a poradní subjekty (Mikroregion Šternbersko, MAS
Šternbersko, spolky působící v obci) detailně seznámili s návrhovou částí tohoto dokumentu, s časovým
harmonogramem a se způsobem vyhodnocování a monitoringem programu. V případě personálních
změn je vhodné, aby byli nový garant, koordinátor případně spolupracující nebo poradní subjekt řádně
proškoleni a informováni.
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 ve spolupráci s garantem. 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 řešitelům 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 budou aktualizovány harmonogram plánovaných aktivit a finanční část Programu rozvoje
obce Město Libavá.
Způsob aktualizace
Aktualizace programu se bude provádět podle potřeby. Revize bude probíhat nejméně jednou za dva
roky zejména při příležitosti vyvození závěrů ze zprávy o vyhodnocení programu a naplňování aktivit.
Aktualizace a revize proběhnou 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.
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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. Rovněž proběhlo dotazníkové šetření mezi
spolky a podnikateli v obci, které nebylo samostatně vyhodnoceno, ale jeho výstupy byly použity při
tvorbě dokumentu.
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Milí spoluobčané,
naše obec začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit
priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám
umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací
na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit Vaše názory na to,
jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat.
Obracím se na Vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky
průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje
budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete průběžně informováni – na internetu, na vývěsce i
na veřejných projednáních.
Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.
Starostka obce Bc. Štěpánka Tichá
Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud si žádnou
nevyberete, formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.
1. Jak se Vám v obci žije?
1. velmi dobře
4. spíše špatně
2. spíše dobře
5. velmi špatně
3. ani dobře, ani špatně
2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. klidný život
2. dobré mezilidské vztahy
3. příznivé životní prostředí
4. blízkost přírody
5. dostupnost pracovních příležitostí
6. dobrá dopravní dostupnost
7. kulturní a společenský život
8. sportovní vyžití
9. vzhled obce
10. jiné:………………………………………………………………………
3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. špatné vztahy mezi lidmi
2. nezájem lidí o obec
3. málo kvalitní životní prostředí
4. nedostatek pracovních příležitostí
5. nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
6. nedostatečný kulturní a společenský život
7. špatná dostupnost lékaře
8. nevyhovující veřejná doprava
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9.
10.
11.
12.

nedostatečná bytová výstavba
nepořádek v obci
špatné podmínky pro podnikání
jiné: ………………………………………………………………………..

4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
...................................................................................................................................................................
5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek
(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):
Výborné

Velmi
dobré

Dobré

Špatné

Velmi
špatné

1 Bydlení

1

2

3

4

5

2 Školství

1

2

3

4

5

3 Zdravotnictví

1

2

3

4

5

4 Veřejná doprava

1

2

3

4

5

5 Kultura a společenský život

1

2

3

4

5

6 Sportovní vyžití

1

2

3

4

5

7 Životní prostředí

1

2

3

4

5

8 Péče obce o své prostředí

1

2

3

4

5

9 Podmínky pro podnikání

1

2

3

4

5

10 Rozvoj obce

1

2

3

4

5

11 Informovanost o dění v obci

1

2

3

4

5

6. Mezilidské vztahy v obci považujete za:
1. velmi dobré
4. špatné
2. docela dobré
5. nedovedu posoudit
3. ne moc dobré
7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům?
1. rozhodně ano
4. rozhodně ne
2. spíše ano
5. nedovedu posoudit
3. spíše ne
8. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
1. pravidelně (min. 1x za týden)
3. vůbec
2. občas (cca 1x za měsíc)
4. nemám internet
9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
1. rozhodně ano
4. rozhodně ne
2. spíše ano
5. nedovedu posoudit
3. spíše ne
Pokud ano, jak se můžete zapojit?
....................................................................................................................................................
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10. Jak by se měla obec dále rozvíjet? (K 1. 1 2018 měla obec 603 obyvatel.)
1. měla by zůstat přibližně stejně velká
2. měla by se postupně rozrůstat na přibližně ________________ obyvatel (doplňte číslo)
3. měla by být využita celá kapacita ploch pro výstavbu domů (výsledkem by bylo cca 800
obyvatel v obci)
4. nedovedu posoudit
11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je
přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. zlepšení podmínek pro podnikání
2. podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních komunikací)
3. častější spoje veřejné dopravy
4. zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci
5. rekonstrukce místních komunikací
6. podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
7. péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
8. opravy památek v obci
9. jiné: ………………………………………………………………………
12. Jste?
1. muž
2. žena
13. Váš věk?
1. 15–19 let
5. 50–59 let
2. 20–29 let
6. 60–69 let
3. 30–39 let
7. 70–79 let
4. 40–49 let
8. 80 a více let
14. Vaše vzdělání?
1. základní
4. vyšší odborné
2. střední bez maturity
5. vysokoškolské
3. střední s maturitou
15. V obci:
1. žiji od narození
2. přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči
3. přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti lety
4. přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech
16. Typ Vaší domácnosti:
1. domácnost bez dětí
2. domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)
3. jiné …………………………………
Vaše další náměty, připomínky, komentáře:

Děkujeme za vyplnění.
Vyplněný dotazník prosím odevzdejte do 30. 9. 2018 do poštovní schránky na obecním úřadě.
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Vyhodnocení dotazníkového šetření
Profil respondentů
Dotazníkové šetření ve Městě Libavá probíhalo přibližně od půlky srpna do konce září 2018. Obyvatelé
měli možnost vyplnit dotazník v papírové verzi a odevzdat ho na obecním úřadě i vyplnit totožný online
dotazník z odkazu na webových stránkách obce. Celkově se podařilo sesbírat 15 dotazníků v papírové
verzi a 21 v online verzi. Celkový počet 36 dotazníků znamená slabou 6% návratnost (k 1. 1. 2018 byl
počet obyvatele Libavé 603). Do šetření se zapojilo 16 mužů (44,4 %) a 20 žen (55,6 %). Podařilo se
podchytit všechny věkové skupiny. Nejčetnější věkovou skupinu tvořili respondenti ve věku 50–69 let.
Do šetření se zapojilo 16,7 % respondentů s dokončenou vysokou školou a 47,2 % respondentů se
střední školou s maturitou. Podle typu domácností žije 70,6 % respondentů v domácnosti bez dětí. Do
šetření se zapojilo velmi málo obyvatel, kteří v obci žijí od narození (5,6 %). Nejpočetnější skupinu
obyvatel tvořili lidé, kteří se do obce přistěhovali v dospělosti před více než pěti lety.

pohlaví respondentů

věk respondentů
8,3 %

13,9 %

15–29 let
muži

55,6 %

44,4 %

29–49 let

ženy

41,7 %

50–69 let
70 a více let

vzdělání respondentů

36,1 %

typ domácnosti respondentů
5,9 %

5,6

16,7

23,5 %

22,2
8,3
70,6 %
47,2
domácnost bez dětí
domácnost s nezaopatřenými dětmi

ZŠ

SŠ bez mat.

SŠ s mat.

VOŠ

VŠ

jiné
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Jak dlouho žijete v obci?
5,6 %

19,4 %

5,6 %
žiji od narození
přistěhoval/a jsem se v dětství s
rodiči
přistěhoval/a jsem se v dospělosti
před více než 5 lety
přistěhoval/a jsem se v dospělosti v
posledních 5 letech

69,4 %

Výsledky šetření
První otázka zjišťovala, jak se občanům žije v obci. Velmi dobře a spíše dobře se žije 8,3 %, resp. 47,2 %
respondentů. Neutrální možnost ani dobře, ani špatně využilo 36,1 % respondentů. Zbylým 8,3 % se
v obci žije spíše špatně. Dále měli obyvatelé možnost označit tři věci, které se jim na obci nejvíce libí.
Téměř polovině respondentů se na obci nejvíce libí blízkost přírody (46,3 %), klidný život (28,5 %) a
příznivé životní prostředí (19,6 %). Je potřeba zmínit, že tyto tři věci plynou spíše z polohy obce, než
aby se o ně zasloužilo vedení obce. Oproti tomu např. vzhled obce, kulturní a společenský život nebo
mezilidské vztahy, jež jsou věci, které může obec ovlivňovat, se libí velmi malému podílu respondentů
(0,9–1,4 %). Věci, které se obyvatelům Města Libavá nejvíce nelíbí, jsou nezájem lidí o obec (19,2 %),
nedostatek obchodů a služeb (18,7 %), nedostatek pracovních příležitostí (16,9 %) a špatné vztahy mezi
lidmi (13,2 %).

Jak se Vám v obci žije?
8,3 % 8,3 %

36,1 %
47,2 %

velmi dobře

spíše dobře

ani dobře ani špatně

spíše špatně
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Co se Vám na obci nejvíce libí?
46,3 %

0%

28,5 %

10%
20%
30%
blízkost přírody
dobrá dostupní dostupnost
dostupnost pracovních příležitostí

40%
50%
60%
klidný život
kulturní a společenský život
vzhled obce

19,6 %

70%
80%
90%
příznivé životní prostředí
dobré mezilidské vztahy

100%

Co se Vám na obci nejvíce nelíbí?

0%

10%

20%

30%

40%

nezájem lidí o obec
nedostatek pracovních příležitostí
nevyhovující veřejná doprava
nedostatečný kulturní a společenský život
nedostatečná bytová výstavba

50%

60%

70%

80%

90%

100%

nedostatek obchodů a služeb
špatné vztahy mezi lidmi
špatná dostupnost lékaře
nepořádek v obci

V otázce č. 4 respondenti uváděli, jaké služby jim v obci nejvíce chybí. Nejčastěji se objevil obchod s širší
nabídkou sortimentu a lepší možnost pro sportovní vyžití. Respondenti uvedli i další služby:






kvalitnější obchod (9x)
dětské hřiště a jiné sportoviště (6x)
lepší dopravní obslužnost (3x)
dětský lékař (2x)
pohotovost (1x)







policie (1x)
rozhlas (1x)
častější sekání trávy (1x)
dům s pečovatelskou službou (1x)
kavárna (1x)

V další otázce respondenti hodnotili různé podmínky v obci na škále od 1 do 5, kde 1 znamenala
nejvyšší spokojenost a 5 znamenala největší nespokojenost. Celkové hodnocení nevychází, oproti
výsledkům získaným z jiných obcí, příliš dobře. Nejvíce jsou obyvatelé spokojeni s životním prostředím
(2,1) a se školstvím, pro které vyšla průměrná známka 2,3. Největší nespokojenost občanů obce byla
zjištěna u rozvoje obce (3,4), zdravotnictví (3,4), veřejné dopravy (3,5) a u možností sportovního vyžití
(3,6).
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Jak hodnotíte tyto podmínky? (známka 1–5)
životní prostředí
školství
informovanost o dění v obci
bydlení
péče obce o své prostředí
podmínky pro podnikání
kultura a společenský život
rozvoj obce
zdravotnictví
veřejná doprava
sportovní vyžití

2,1
2,3
2,6
2,7
3,0
3,1
3,1
3,4
3,4
3,5
3,6
0,0

0,5

Mezilidské vztahy v obci
považujete za:
16,7 %

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Mají obyvatelé obce dostatek
příležitostí k vzájemným
společenským kontaktům?

2,8 %
19,4 %

16,7 %5,6 %
25,0 %
13,9 %

30,6 %
30,6 %
38,9 %
velmi dobré
ne moc dobré
nedovedu posoudit

docela dobré
špatné

Sledujete informace o dění v
obci na webových stránkách
obce?

rozhodně ano
spíše ne
nedovedu posoudit

spíše ano
rozhodně ne

Jste ochoten/ochotna udělat
něco pro rozvoj obce?
17,1 %

16,7 %

28,6 %

2,8 %

8,6 %
50,0 %

30,6 %
45,7 %
1x týdně
vůbec

1x měsíčně
nemám internet

rozhodně ano

spíše ano

spíše ne

nedovedu posoudit
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Jak již vyplynulo z předchozích odpovědí, s mezilidskými vztahy v obci nejsou občané Města Libavá
příliš spokojeni. Za velmi dobré a docela dobré je považuje pouze 2,8 %, resp. 19,4 % respondentů.
Naopak shodný podíl 30,6 respondentů považuje mezilidské vztahy za ne moc dobré, resp. špatné. 30
% respondentů si myslí, že obyvatelé mají dostatek příležitostí k vzájemným společenským kontaktům.
53 % respondentů je opačného názoru. Obyvatelé obce poměrně často sledují dění v obci na webových
stránkách obce. Polovina respondentů navštěvuje web obce alespoň jednou týdně a 30 % alespoň
jednou měsíčně. Téměř tři čtvrtiny respondentů jsou ochotny zapojit se do rozvoje obce, například
pomocí při organizování kulturních akcí. Čtvrtina obyvatel si myslí, že by obec měla zůstat přibližně
stejně velká. 41,7 % respondentů říká, že by se obec měla postupně rozrůstat a třetina je toho názoru,
že by se měl počet obyvatel rozrůst na 800 obyvatel. Veřejné finanční prostředky by obyvatelé nejraději
přednostně investovali do zřízení dalších (rozšíření stávajících) provozoven obchodu a služeb (24,5 %),
podpory kulturních, společenských a sportovních akcí (18,1 %), častějších spojů veřejné dopravy (17,1
%) a rekonstrukce místních komunikací (10,2 %).

Jak by se měla obec rozvíjet?
měla by být přibližně stejně velká

25,0 %

33,3 %

měla by se postupně rozrůstat na
přibližně x obyvatel
měla by být využita celá kapacita
ploch pro výstavbu domů (800
obyvatel)

41,7 %

Do čeho byste přednostně investovali veřejné finanční
prostředky?
24,5 %

0%

10%

18,1 %

20%

30%

17,1 %

40%

50%

11,1 %

60%

70%

10,2 %

9,3 % 6,5 %

80%

90%

100%

zřízení daších provozoven obchodu a služeb

podpora kultur., spol. a sport. Akcí

častější spoje veřejné dopravy

rekonstrukce místních komunikací

podpora bytové výstavby

péče o veřejnou zeleň a porstředí v obci

opravy památek v obci

zlepšení podmínek pro podnikání

jiné

Náměty občanů pro rozvoj obce a zlepšení životních podmínek:
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Zlepšit dopravní obslužnost – přidat spoje s koncem pracovní doby některých firem a
návaznost na příjezdy ČD.
Bylo by potřeba lépe zorganizovat péči o úklid obce a údržbu zeleně. Pod hlavičkou ZŠ nebo
jinak rozšířit nabídku sportovních aktivit a kroužků pro děti různého věku. Zvážit změnu
nájemce místního obchodu.
Zvýšit sociální služby pro straší lidi.
Nejhůře je na tom vzhled obce, je potřeba se starat o úpravu zeleně.
Nevyhovující spoje od vlaků.
Výstavba víceúčelových hřišť, dětská hřiště.
Chtěla bych, aby byl na Libavé bazén pro veřejnost a konal se v tomto místě například aqua
aerobic a hodiny plavání pro děti i pro dospělé.
Ve spolupráci s AČR vybudovat čerpací stanici PHM.
Určitě opravy silnic, údržbu zeleně sečení trávy ne jenom tam, kde to je vidět.
Zkvalitnit zimní údržbu silnic v obci.
Zkvalitnit a zrekonstruovat bytové domy a jejich bytová jádra.
Zajistit každodenní přítomnost lékaře pro děti i dospělé.
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