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Úvod
Dokument Program rozvoje obce Olbramice na období let 2016 – 2022 byl zpracován realizačním
týmem složeným z pracovníků moderátora - místní akční skupiny (MAS) Region HANÁ a zástupců
obce Olbramice. Proces byl v průběhu tvorby jednotlivých částí PRO konzultován a připomínkován
Programovací skupinou, která byla tvořena zástupci obce Olbramice, zejména z řad zastupitelů.
Dokument vychází z analytických podkladů Českého statistického úřadu, z Územního plánu obce
Olbramice a z konzultací s Programovací skupinou.
Program rozvoje obce je rozdělen na dvě části – analytickou a návrhovou. V rámci analytické části je
detailně popsaná charakteristika obce Olbramice, včetně analýzy SWOT, problémové analýzy a
dotazníkového šetření. V rámci návrhové části je stanovena vize obce na dalších 7 let. V této části
jsou také rozpracovány rozvojové priority s konkrétními aktivitami.
Obyvatelé obce se mohli zapojit do tvorby Programu rozvoje obce Olbramice prostřednictvím
dotazníkového šetření a také se k dokumentu vyjádřit na jednání zastupitelstva obce Olbramice.

Realizčaní tým:

Starosta obce Olbramice: Vítězslav Bednář,
Pracovníci MAS Region HANÁ, z.s., Náměstí T.G.Masaryka 99, 783 44
Náměšť na Hané, region.hana@seznam.cz, www.regionhana.cz
Ing. Jaroslav Brzák, Bc. Petr Husička, Ing. Nela Kalábová, Ing. Ludmila
Solovská, Ing. Kateřina Vičarová

Vedoucí realizačního týmu:

Ing. Kateřina Vičarová
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Termín zpracování dokumentu:
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Program rozvoje obce schválilo v souladu s §84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v
platném znění, Zastupitelstvo obce Olbramice.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1. SITUAČNÍ ANALÝZA OBCE
1.1 Území
Obec Olbramice se rozkládá 17 km jihozápadně od Litovle a jižně od Vilémova, nedaleko Náměště na
Hané. První zmínky o obci pocházejí z roku 1368. Obec leží v nadmořské výšce 394 m n. m. Od
okresního města je obec vzdálena přibližně 22 km.
Příslušnost k územně-správním celkům:
Kraj: Olomoucký
Okres: Olomouc
ORP: Litovel
Olbramice jsou součástí mikroregionu Litovelsko a jsou členem místní akční skupiny (MAS) Region
HANÁ, z.s.
Obec se rozkládá na ploše o rozloze 305,4 ha a k 1. 1. 2015 má 224 obyvatel. V rámci olomouckého
kraje patří obec Olbramice k malým obcím, stejně tak v území Regionu HANÁ se řadí k obcím menším.
Obec Olbramice se skládá pouze z 1 samostatné části obce: Olbramice. Je zde vymezeno pouze jedno
katastrální území a obec nemá žádné místní části.
Tabulka 1 Katastry obcí (výměra)

Katastrální území

Rozloha katastrálního území (ha)

Olbramice

305,4

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

Obec Olbramice sousedí s obcemi: Vilémov, místní část Cakov, Náměšť na Hané, místní část Krakovec
a Bohuslavice.
Spádovým sídlem je město Olomouc a Litovel (Olbramice patří pod III. úřad do Litovle, na fin. úřad,
úřad práce, poliklinika Litovel aj.)
Tabulka 2 Dojezdové vzdálenosti

Obec

Dojezdová vzdálenost Olbramice (k
OÚ) (km)

Dojezdová vzdálenost Olomouc
(centrum) (km)

-

22,1

Olbramice
Zdroj: https://www.google.cz/maps
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Obrázek 1 Mapa – obec Olbramice

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

Geomorfologie
systém:Hercynský
provincie:Česká Vysočina
subprovincie:Krkonošsko-jesenická soustava
oblast:Jesenická oblast
celek: Zábřežská vrchovina
podcelek:Bouzovská vrchovina
okrsek:Ludmírovská vrchovina
Územím Olbramic prochází Hercynský systém, který se nachází v provincii Česká Vysočina, jejíž
subprovincií je Krkonošsko-jesenická soustava. Obec se nachází v Jesenické oblasti
v geomorfologickém celku Zábřežská vrchovina, který je součástí podcelku Bouzovská vrchovina. Celé
území obce náleží do okrsku Ludmírovská vrchovina.
Vodstvo
Nejvýznamnějším tokem, odvodňujícím obec, je řeka Blata, která pramení poblíž obcí Bílsko a
Vilémov. V obci Vilémov je na ní vystavěná malá přehrada. Dále údolím pokračuje říčka přes vesnici
Cakov, Senička až do obce Senice na Hané a Tešetice, kde dochází k soutoku s říčkou Šumicí. Posléze
se vlévá do řeky Moravy jako její pravostranný přítok nedaleko Lobodic. Severozápadní a
jihovýchodní část odvodňuje řeka Šumice.
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Tabulka 3 Přehled základních povodí na území obce Olbramice

Č.
1.
2.
3.

Povodí toku
Šumice (severní tok)
Blata
Šumice (jižní tok)

ČHP - Číslo hydrologického
pořadí
4-12-01- 0050-0-00
4-12-01-0020-0-00
4-12-01-0090-0-00

Výměra základního povodí
celková (km2)
19,43
28,95
22,64

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

Největší část území náleží k základnímu povodí řeky Blaty. Severozápadní a jihovýchodní část
Olbramic zasahuje do povodí řeky Šumice.
Využití krajiny
Obec Olbramice se nachází v typické zemědělské kulturní krajině, s poměrně vysokým zastoupením
orné půdy. Zemědělské půdy zabírají téměř 66,34 % rozlohy území, a z toho většina připadá na ornou
půdu. Zastoupení funkčních typů v řešeném území je dobře patrné z následující přehledné tabulky.
Tabulka 4 Využití krajiny v katastru obce Olbramice

druh pozemku
Orná půda (ha)
Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)
Trvalé travní porosty (ha)
Zemědělská půda celkem
lesní pozemky
vodní plocha - nádrž umělá
vodní plocha - rybník
vodní plocha - tok přirozený
zastavěná plocha - společný dvůr
zastavěná plocha - zbořeniště
zastavěná plocha - jiná
ostatní plocha - dobývací prostor
ostatní plocha - dráha
ostatní plocha - jiná plocha
ostatní plocha - manipulační pl.
ostatní plocha - neplodná půda
ostatní plocha - hřbitov-urn.háj
ostatní plocha - ostat.komunikace
ostatní plocha - silnice
ostatní plocha - sport.a rekr.pl.
ostatní plocha - zeleň
Nezemědělská půda celkem
Celkem katastr

Olbramice celkem (ha)
193,08
7,93
0,00
1,58
202,59
78,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
5,26
0,00
0,00
0,38
3,73
0,32
0,09
9,61
4,17
0,24
0,02
102,78
305,38

Zdroj: ČÚZK, 2015

Následující tabulka zobrazuje procentuální zastoupení dle typů ploch (zemědělská půda, lesní
pozemky a nezemědělský půda).
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Tabulka 5 Procentuální zastoupení dle typů ploch

druh pozemku
Celková výměra území

výměra (ha)

Zemědělská půda
Lesní pozemky

305,38
202,59
78,94

Nezemědělská půda

102,78

Zdroj: ČÚZK, 2015
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% z celkové výměry území
100,00%
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1.2 Obyvatelstvo
1.2.1 Demografická situace
Obec Olbramice má v současné době 224 obyvatel. Počet obyvatel v letech 2005 – 2015 značně kolísá
(Graf 1). V první polovině sledovaného období (2005 – 2010) stagnuje počet obyvatel okolo hodnoty
210 obyvatel. Největší počet obyvatel jsme zaznamenali v letech 2011 a 2012, kdy se rapidně vyšplhal
na 232 osob. Naopak největší úbytek obyvatelstva byl zaznamenán v roce 2005, kdy počet obyvatel
dosáhl 208 osob.
Trend posledních 3 let (od roku 2013 do současnosti) je spíše stagnující počet obyvatel na hodnotě
224 osob.
Graf 1 Vývoj počtu obyvatel v letech 2005 – 2015 v obci Olbramice

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

Změna počtu obyvatel
Obrázek 2 Změna počtu obyvatel mezi lety 2008 - 2012

Zdroj: interní data MAS RH, z.s.
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Při pětiletém porovnání mezi lety 2008 a 2012 je patrný velmi vysoký přírůstek. V porovnání
s okolními obcemi jde o nejvyšší a nadprůměrnou hodnotu. Jak názorně ukazuje předchozí
kartogram, obce v blízkosti Olomouce vykazují trvalý silný přírůstek, naopak obce vzdálenější
(Konicko) vykazují silný úbytek.
Pohyb obyvatelstva – počty narozených a zemřelých, migrace
Tabulka 6 Počty narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých v letech 2008 – 2014 v obci Olbramice

Roky

Živě narození
celkem

Zemřelí celkem

Přistěhovalí celkem

Vystěhovalí celkem

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

2
0
3
2
1
0
1

4
3
4
1
2
3
3

12
2
3
12
2
3
7

4
4
3
1
3
8
3

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS k 30. 6. 2015)
Obrázek 3 Počty narozených a zemřelých, migrace obyvatelstva v letech 2008 – 2014 v obci Olbramice

Zdroj: data z tabulky č. 6

Z tabulky a grafu můžeme vidět, že největší přírůstek obyvatelstva byl v roce 2010 (3 osoby), stabilně
je na úrovni 0 – 2 osob za rok. Úmrtnost byla nejvyšší v roce 2008 a 2010 (4 osoby). Nejvíce obyvatel
se do obce Olbramice přistěhovalo v letech 2008 a 2011 (12 osob), stabilně je na úrovni 2 – 3
obyvatel za rok. Nejvíce vystěhovalých bylo v roce 2013 (8 osob).
Při porovnání mezi roky 2000 – 2012 lze pozorovat, že obec Olbramice má dlouhodobě zápornou
hodnotu migračního salda, v obci tedy převažuje počet vystěhovalých obyvatel.
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Obyvatelstvo – rozdělení dle pohlaví

Tabulka 7 Rozdělení obyvatel v obci Olbramice dle pohlaví v letech 2008 - 2015

Roky

Počet obyvatel
celkem

ženy

muži

podíl (%) ženy

podíl (%) muži

217
212
211
232
230
222
224

104
102
103
113
114
109
110

113
110
108
119
116
113

47,9
48,1
48,8
48,7
49,6
49,1

52,1
51,9
51,2
51,3
50,4
50,9

224

110

114
114

49,1
49,1

50,9
50,9

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

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

Z tabulky obyvatelstva rozděleného dle pohlaví lze vyčíst, že procentní podíl počtu mužů a žen je
v obci téměř stejný a v jednotlivých letech se výrazně nemění.
Obyvatelstvo – rozdělení dle věkových skupin
Tabulka 8 Rozdělení obyvatel v obci Olbramice dle věkových skupin v letech 2008 - 2014

Obyvatelé Obyvatelé Obyvatelé
ve věku
ve věku
ve věku
0–14 let 15–64 let 65 a více
celkem
celkem let celkem

Roky

Počet
obyvatel
celkem

2008
2009
2010
2011
2012
2013

217
212
211
232
230
222

30
29
29
35
33
30

151
144
147
159
158
154

36
39
35
38
39
38

13,8
13,9
14,1
13,3
13
12,6

69,6
70
69,9
70,7
69,8
69,8

16,6
16,1
16
16
17
17,6

2014

224

26

160

38

13

69,1

17,9

Obyvatelé
0-14 (%)

Obyvatelé Obyvatelé 64
15-64 (%)
a více (%)

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

Z tabulky je vidět mírně zvyšující se podíl ekonomicky aktivních obyvatel, stejně jako osob
v důchodovém věku, naopak mírně ubývá dětí a mládeže do 15 let.
V porovnání s hodnotami Regionu HANÁ obec Olbramice následuje dlouhodobý trend. Nejpočetněji
je zastoupena věková kategorie 15-64 let. Obecně lze říci, že obyvatelstvo v území Regionu HANÁ
stárne.
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Hustota osídlení
Hustota osídlení v obci Olbramice kopíruje počet obyvatel v obci, a pohybuje se kolem střední
hodnoty 125 obyvatel/km2.
V porovnání s okolními obcemi Regionu HANÁ je hustota zalidnění střední. Vysokou hustotu vykazují
obce větší, s vyšším podílem bytových domů na menší ploše (Lutín, Kostelec n. H.).
Vzdělanostní struktura obyvatelstva
Tabulka 9 Přehled obyvatelstva v obci Olbramice podle nejvyššího ukončeného vzdělání v roce 2011

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

z toho podle
úplné střední (s
stupně
maturitou)
vzdělání

nástavbové studium
vyšší odborné
vzdělání
vysokoškolské

Celkem

muži

ženy

188
-

96
-

92
-

37

10

27

81

54

27

43

19

24

5

2

3

-

-

-

16

8

8

Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze)

Z tabulky je patrné, že největší podíl představují osoby se středním vzděláním – bez maturity (43%),
úplné střední s maturitou (23%) a základní (20%). Z hlediska pohlaví je tento poměr téměř vyrovnaný
– můžeme zaznamenat výraznější rozdíl mezi muži a ženami se základním a středním vzděláním (bez
maturity).
V porovnání s hodnotami ORP Litovel (podíl středoškolsky vzdělaných obyvatel – 64,8%) je obec
Olbramice v průměrných hodnotách (63%). Podíl osob, které dosáhly nástavbového studia (2,6%), se
pohybuje okolo průměru ORP Litovel (2,4%), podíl osob s vysokoškolským vzděláním (8,5%) je rovný
průměru ORP Litovel (8,5%).
Porovnáme-li vzdělanostní úroveň obyvatel podle velikostních skupin obcí, je patrné, že v obcích s
nižším počtem obyvatel je vyšší zastoupení osob se základním vzděláním a středním vzděláním bez
maturity včetně vyučení. Naopak u obcí s vyšším počtem obyvatel (5 000 a více obyvatel) se zvyšují
podíly osob s úplným středním vzděláním s maturitou, vyšším odborným včetně nástavbového a
vysokoškolským vzděláním.

1.2.2 Sociální situace v obci
Sociální situace v obci Olbramice je na standardní úrovni, odpovídající situaci ve venkovských obcích
tohoto regionu. V obci se nevyskytují žádné výrazné sociální problémy ohrožující stabilitu a
bezpečnost obce, nebo vyžadujících specifické přístupy.
V Olbramicích se nenachází žádné sociálně vyloučené lokality dle aktuální „Analýzy sociálně
vyloučených lokalit v ČR (GAC spol. s r. o. 2015)“, jejímž zadavatelem je MPSV v ČR. Není zde ani
8
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žádná soustředěná skupina národnostních menšin. V obci existuje pouze několik obyvatel, kteří jsou
dlouhodobě nezaměstnaní. V červenci 2015 činila nezaměstnanost v obci 7,5 % dle údajů statistiky
Úřadu práce.
Pro obyvatele obce jsou dostupné základní sociální služby poskytované subjekty v nedalekém okolí.
Podrobněji o těchto možnostech pojednává kapitola 1.5.4. Sociální péče.
Tato situace je v současné době dostačující, drobným nedostatkem je, že obec doposud nebyla
zahrnuta do „Komunitního plánu sociálních služeb“.

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


služby výchovného charakteru



služby zaměřené na sportovní aktivity



služby zaměřené na rekreační aktivity



služby zohledňující specifické zájmy příslušníků cílové skupiny.

Tabulka 10 Přehled spolků působících na území obce Olbramice

Spolek
Sarkander,
z.s. - pobočka
Litovel

Kontakt
ní
Tel.
E-mail
osoba
Ing.
Ludmila
solovskaludmila
731 621 210
Solovsk
@centrum.cz
á

Profil činnosti

Členská
základna

systematická práce s dětmi a
120 (v celé
mládeží, volnočasové
pobočce)
aktivity

Zdroj: Vlastní zpracování

Podpora činnosti spolků ze strany obce
Obec Olbramice poskytuje každoročně finanční příspěvek ve výši cca 2.000,- Kč na letní tábor dětí,
který pořádá spolek Sarkander pro děti a mládež od 7 do 13 let.
Přehled nevýznamnějších nemovitostí v majetku spolků
Spolek Sarkander nevlastní v obci Olbramice žádnou nemovitost.
Informovanost obyvatel
Pro informovanost obyvatel se využívá obecního rozhlasu, internetových stránek obce www.olbramice.cz(rozesílání aktualit a hlášení obecního rozhlasu) a obecních vývěsek.
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1.3 Ekonomická situace
Charakter hospodářství v obci
Přítomnost podnikatelů v obci ovlivňuje nejen obecní rozpočet, ale přináší i neekonomické výhody.
Obec Olbramice je charakteristická strukturou podnikatelských subjektů s převahou drobných
řemeslníků. Pro obec Olbramice je typické podnikání v zemědělství a zpracovatelském průmyslu.
Podnikatelská činnost v obci stagnuje, neexistuje velký zaměstnavatel, který by napomáhal k růstu
zaměstnanosti v obci.
Ukazatel míry podnikání v obci vyjádřený prostřednictvím počtu všech podnikatelských subjektů k
počtu obyvatel v dané obci (násobeno tisícem v promilích) dosahuje hodnoty 147,3, (14,7%), což
odpovídá krajskému podprůměru (průměr za Olomoucký kraj činí 20% míry podnikání v obci). Přesto
takovéto míry podnikání dosahuje na 85% obcí v kraji. V porovnání s obcemi Regionu HANÁ je
výsledek naopak velice příznivý, protože i velké obce, s počtem obyvatel do 2 000, dosahují hodnoty
ukazatele míry podnikání kolem 9-10%.
Hospodářství v obci charakterizuje výše podílu na daních, které patří do rozpočtu obce. Jedná se o
daně sdílené a to daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, z podnikání, daň z příjmu
právnických osob placené obcemi nebo kraji a daň z přidané hodnoty.
Pro obec Olbramice představuje příjem z daní podnikatelských subjektů včetně DHP do rozpočtu za
rok 2013 částku ve výši 1,9 mil Kč.
Tabulka č. 11 znázorňuje výši odvedených daní podnikatelských subjektů do rozpočtu obce za
sledované období 10 let. Tabulku doplňuje graf č. 2, ze kterého je zřejmé, že odvod daní a tím
podnikatelská aktivita v obci mírně kolísá. Trend má přitom mírně vzrůstající charakter. Nejvíce daní
plynulo do rozpočtu v posledním sledovaném roce 2013 a to na základě novely o rozpočtovém určení
daní.
Tabulka 11 Výše odvedených daní podnikatelů do rozpočtu obce

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1,2 mil
Kč

1,2 mil
Kč

1,3 mil
Kč

1,3 mil
Kč

1,5 mil
Kč

1,3 mil
Kč

1,3 mil
Kč

1,6 mil
Kč

1,5 mil
Kč

1,9 mil
Kč

Zdroj: www.rozpocetobce.cz, zpracování vlastní
Graf 2 Vývoj výše odvedených daní podnikatelských subjektů
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Zdroj: www.rozpocetobce.cz, zpracování vlastní, k 31. 12. 2013
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Počet obyvatel obce zaměstnaných v místních podnicích
Tabulka č. 12 ukazuje, kolik ekonomicky aktivního obyvatelstva celkem pracuje v jednotlivých
odvětvových strukturách podnikání v obci. Podnikatelské subjekty v obci zaměstnávají více jak
polovinu ekonomicky aktivního obyvatelstva.
Tabulka 12 Počet ekonomicky aktivních obyvatel zaměstnaných v místních podnicích

Zaměstnaní
z toho
celkem
87 obyvatel v
Olbramicích

v zemědělství,
lesnictví a rybářství

ve službách

vyjíždějící za prací
mimo obec

14 obyvatel

41 obyvatel

32 obyvatel

Zdroj: Statistický lexikon obci za rok 2013

Struktura podnikatelských subjektů působících v obci
Podle Českého statistického úřadu v obci Olbramice vykonává aktivně podnikatelskou činnost na 33
subjektů (k 30. 6. 2015).
Tabulka č. 13 uvádí počet podnikatelských subjektů v letech. Z grafu je zřejmé, že počet aktivních
podnikatelských subjektů se v časovém horizontu snižuje, což není příliš pozitivní pro rozvoj obce.
Tabulka 13 Počet podnikatelských subjektů v letech

2008

2009

36

2010

2011

Data nejsou k dispozici

2012

2013

2014

34

34

33

Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní, k 31. 12. 2014

Graf 3 Počet podnikatelských subjektů v letech
36,5
36
35,5

35
34,5
34
Podnikatelské
subjekty

33,5
33
32,5
32
31,5
2008

2012

2013

Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní, k 31. 12. 2014

Strukturu podnikatelské činnosti dělíme podle odvětví a podle velikosti.
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Odvětvová:
Podnikání je v Olbramicích nejvíce rozšířené v oblasti zpracovatelského průmyslu a zemědělské
výroby, což je pro venkovské oblasti typické. Částečně je zastoupen i obchod.
Graf 4 Počet aktivních podnikatelských subjektů v různých oblastech podnikání
9
8
7
6
5
4
3

Počet
podnikatelských
subjektů

2

Ostatní činnost

Veřejná správa a obrana; povinné
sociální zabezpečení

Administrativní a podpůrné činnosti

Profesní, vědecké a technické
činnosti

Peněžnictví a pojišťovnictví

Ubytování, stravování a
pohostinství

Doprava a skladování

Velkoobchod a maloobchod; opravy
a údržba motorových vozidel

Stavebnictví

Zpracovatelský průmysl

0

zemědělství, lesnictví, rybářství

1

Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní, k 31. 12. 2014

V rámci právní formy podnikání je pro obec Olbramice typické podnikat na základě živnostenského
oprávnění. Tuto právní formu využívá na 25 podnikatelů. Tato skutečnost je charakteristická i ve
srovnání s okolními obcemi a není nijak zvláštní. Celkem 1 podnikatelé provozují činnost na základě
právní formy obchodní společnosti (nejčastěji společnost s ručením omezeným). Další možnosti
podnikání dle právní formy lze vypozorovat z tabulky č. 14. V Olbramicích existují i 2 zemědělští
podnikatelé.
Tabulka 14 Podnikání v obci dle právní formy

RES právní
RES RES RES forma RES - právní
RES RES - právní
právní
právní
právní
Akciové
forma právní
forma forma forma forma společnosti Obchodní
forma Zemědělští
Státní
Družstevní
Svobodná
(z obchod. společnosti
Živnostníci
podnikatelé
organizace
organizace
povolání
společností
celkem)
0
0
1
0
25
4
2
Zdroj: ČSÚ, zpracování vlastní, k 31. 12. 2014
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Velikostní:
Dle velikostní struktury v obci se řadí podnikatelské subjekty do 4 kategorií: podnikatelské subjekty
bez zaměstnanců, mikropodniky, malé, střední a velké podniky. Tabulka č. 15 uvádí počet
podnikatelských subjektů v jednotlivých kategoriích.
Tabulka 15 Podnikatelské subjekty dle počtu zaměstnanců

Počet subjektů bez zaměstnanců

25

Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky

3

Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky

0

Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn.

0

Počet subj.s>249zaměst.- velké podniky

0

Zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=590011

Z tabulky je zřejmé, že nejvíce podnikatelských subjektů je bez zaměstnanců, jedná se o drobné
živnostníky, kteří pro svoji činnost zaměstnance nepotřebují. Druhou početnější skupinou jsou
podnikatelské subjekty se zaměstnanci do 9 osob, tzv. mikropodniky, které jsou v Olbramicích 3.
V Olbramicích neexistuje podnik zaměstnávající více jak 10 zaměstnanců. Tabulku doplňuje graf, ze
kterého je poměr struktury ekonomických subjektů v obci zřejmý.
Graf 5 Počet podnikatelských subjektů v obci Olbramice

25
25

20

15

Počet
podnikatelských
subjektů

10

5

3
0

0

0

0
Subjekty bez
zaměstnanců

mikropodniky

malé podniky

střední podniky

Zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=590011
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Tabulka 16 Přehled ekonomicky aktivních podnikatelských subjektů v letech

Podnikatelský subjekt název
KIPPERTECH - užitkové
nástavby s.r.o.

Sídlo
Olbramice 49

Zaměření
Zámečnictví a nástrojářství
Hostinská činnost, výroba-obchod-služby,
prodej kvasného a konzumního lihu a lihovin
Silniční motorová doprava, hostinská činnost
Oprava silničních motorových vozidel,
obráběčství, výroba-obchod-služby, silniční
motorová doprava
Oprava silničních vozidel, silniční motorová
doprava, výroba-obchod-služby
Montář, opravy, revize a zkoušky el.zařízení,
poskytování techn.služeb k ochraně majetku a
osob, výroba-obchod-služby, výroba-instalaceopravy el.strojů a přístrojů, elektronických a
telekomunikačních zařízení

Pouč František

Olbramice 30

Prucková Jana

Olbramice 33

Prucek Miroslav

Olbramice 33

Bednář Vítězslav

Olbramice 74

Bednář Pavel

Olbramice 74

Havlíček Miroslav

Olbramice 32

Silniční motorová doprava (nákladní)

Vyhnánek Josef

Olbramice 20

Výroba-obchod-služby

Navrátil Jaroslav

Olbramice 67

Weisgarber Josef

Olbramice 36

Weisgarber Ladislav

Olbramice 36

Zámečnictv í, nástrojařství, hostinská činnost

Kopřiva Ladislav

Olbramice 10

Zemědělská činnost

Křupka Vladislav

Olbramice 73

Zámečnictví, nástrojařství, výroba-obchodslužby

Chytil Marcel

Olbramice 63

Výroba-obchod-služby

Solovský Jindřich

Olbramice 34

Výroba-obchod-služby

Ing. Solovský Pavel

Olbramice 39

Výroba-obchod-služby

Janečková Oldřiška

Olbramice 6

Výrobaů-obchod-služby, prodej kvasného a
konzumního lihu

Lakomá Zdeňka

Olbramice 4

Výroba-obchod-služby

Prokop Jaroslav

Olbramice 49

Výroba-obchod-služby

Nevrlý Roman

Olbramice 49

Výroba-obchod-služby, zednictví, kominictví

Zapletal Vojtěch

Olbramice 3

Výroba, instalace, opravy el.strojů a přístrojů,
výroba-obchod-služby

Zapletalová Jana

Olbramice 3

Holičství, kadeřnictv í, výroba-obchod-služby

Seehof Petr

Olbramice 2

Hostinská činnost, výroba-obchod-služby

Mgr. Seehofová Jitka

Olbramice 2

Výroba-obchod-služby

14

Oprava silničních vozidel, klempířství a oprava
karoserií, výroba-obchod-služby
Výroba-obchod-služby, klempířství, oprava
karoserií, oprva silničních vozidel, obráběčství
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Podnikatelský subjekt název

Sídlo

Zaměření

Prucek Štěpán

Olbramice 43

Výroba-obchod-služby

Fiala Ladislav

Olbramice 60

Výroba-obchod-služby

Dobroň Jaroslav

Olbramice 72

Výroba-obchod-služby, hostinská činnost

Ing. Vostrejž Jiří

Olbramice 72

Výroba-obchod-služby

Ing. Vostrejžová Iva

Olbramice 72

Výroba-obhod-služby

Zdroj: Živnostenský rejstřík, aktualizace 2015

Charakteristika klíčových podnikatelských subjektů:
Mezi nejvýznamnější podnikatele sídlící v obci patří soukromí zemědělci Jindřich a Pavel Solovští a
manželé Seehofovi (výroba keramiky) – zaměstnávají cca 12 osob (6 z nich z obce Olbramice).
Spolupráce obce s podnikateli:
Spolupracovat s místními podnikateli je pro obec velmi důležité, často taková spolupráce přináší
ekonomická, ale i neekonomická pozitiva. Spolupráce vzniká za potřeby dosažení určitého
společného cíle. Mnohdy spolupráce více subjektů přinese větší prospěch, než kdyby určitou činnost
vykonával subjekt sám. Na základě spolupráce obce s podnikatelským subjektem může dojít ke
zvýšení životní úrovně a kvality života obyvatel obce. Obec by si, při navázání spolupráce
s podnikatelským subjektem, měla klást otázky, zda taková spolupráce bude efektivní a účelná a zda
jsou schopny spolupracující subjekty společně komunikovat.
Možnosti spolupráce obce Olbramice s firmou jsou takové:
Na území obce nesídlí firma, která by mohla zabezpečit obecní projekty přesahující její rozpočet. Není
založena ani žádná společná firma za účelem tvorby zisku. Obec spolupracuje s místními podnikateli
v případě sezónního úklidu obce
Ekonomické výhody: úspory z rozsahu, zvýšení celkového užitku nebo efektivní alokace veřejných
prostředků
Neekonomické výhody: zkvalitnění služeb, distribuce zodpovědnosti a rizika
Podpora podnikání v obci:
Obec je široce otevřena všem podnikatelským záměrům a plně podnikatelské subjekty na území
podporuje.
Prostory k podnikání jsou k dispozici pouze v budově bývalé škole – pohostinství.
Plochy pro podnikání (k dispozici, poptávka):
V obci Olbramice nejsou žádné plochy k podnikání.
Charakter zemědělské výroby v obci:
Obec Olbramice se nachází v typické zemědělské oblasti Hané. V obci fungují dva zemědělští
soukromí podnikatelé. Zemědělská půda činí 66,34% (202,59 ha) z celkové rozlohy obce, což je
v porovnání s okolními obcemi standartní podíl zemědělské půdy obce. Většinu zemědělské půdy
obdělává společnost Zemědělské družstvo Senice na Hané.
Pozemkové úpravy v obci:
Pozemkové úpravy v obci nejsou hotové a ani obec v současné době nepodniká žádné kroky
k realizaci.
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Komerční služby v obci:
Komerční služby nejsou v obci téměř vůbec zastoupeny. Obyvatelé uspokojují svoje potřeby
v blízkých obcích, kde dojíždějí.
Chybějící komerční služby v obci:
Prodejna potravin.

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

Celkem
105
87
59
5

muži
59
49
27
4

ženy
46
38
32
1

pracující na vlastní účet

20

15

5

pracující důchodci

1

1

-

ženy na mateřské
dovolené

2

-

2

18
112
57
40
7

10
48
27
17
5

8
64
30
23
2

Ekonomicky aktivní celkem
zaměstnaní
zaměstnanci
zaměstnavatelé

z toho podle
postavení v
zaměstnání
v tom
ze zaměstnaných

nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní celkem
nepracující důchodci
z
toho žáci, studenti, učni
Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou
Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze 2011)

Dle veřejné databáze z roku 2011 bylo v obci Olbramice celkem 105 ekonomicky aktivních obyvatel,
z toho 59 mužů a 46 žen. Více údajů prezentuje tabulka 17. Tabulka 18 znázorňuje strukturu
ekonomicky aktivního obyvatelstva v obci Olbramice v letech 2008 – 2014.
Tabulka 18 Struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva v obci Olbramice v letech 2008 - 2014

Ekonomicky
Počet
aktivní
Roky obyvatel obyvatelstvo OSVČ
celkem
celkem (1536 let)

OSVČ
(%)

2008
2012
2013
2014

16,6
18,4
16,2
15,6

217
230
222
224

151
158
154
160

25
29
25
25

Jiná
Jiná
právní
právní
Zaměstnanci
forma Zaměstnanci
forma
(%)
podnikání
podnikání
(%)

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS k 30. 6. 2015)
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23,8
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22,1
20,6

90
95
95
102

59,6
60,1
61,7
63,8
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V obci Olbramice převažuje počet osob zaměstnaných nad OSVČ a jinými právními formami
podnikání. Stabilně se tato míra drží okolo 60 - 64 % oproti OSVČ, které zaujímají pouze 16 – 18 %.
Analýza příjmů a výdajů domácností – celorepublikové srovnání
Z výsledků analýz vyplývá, že největší peněžní příjmy mají domácnosti v hlavním městě Praze a ve
Středočeském kraji. Naproti tomu nejmenší objem peněžních příjmů domácností je v Ústeckém a
Moravskoslezském kraji. Peněžní příjmy a výdaje v Olomouckém kraji jsou spolu se Zlínským krajem
přibližně čtvrté nejnižší mezi všemi kraji.
Nejvyšší celkové měsíční náklady na bydlení mají domácnosti v hlavním městě Praze a v Libereckém
kraji. Naproti tomu nejnižší náklady mají domácnosti v Kraji Vysočina a v Pardubickém kraji.
Domácnosti Olomouckého kraje se řadí mezi kraje s nejnižšími náklady.
Průměrná měsíční výše důchodů: Jedná se o průměrnou výši celkových důchodů (předčasné důchody,
invalidní důchody I. a II. stupně, vdovecké a vdovské důchody, sirotčí důchody) a důchodů starobních.
Olomoucký kraj v celorepublikovém srovnání vykazuje nejnižší průměrnou výši důchodů, což se
odráží ve vysokém procentu snížených úhrad za sociální služby poskytované v domovech pro seniory
v Olomouckém kraji. Tento stav dlouhodobě přetrvává a nejnižší důchody v mezikrajském srovnání
jsou evidovány od roku 2008.
Tabulka 19 Vyjíždějící do zaměstnání v obci Olbramice (rok 2011)

Vyjíždějících do zaměstnání celkem

v tom

34

v rámci obce

2

do jiné obce okresu

29

do jiného okresu kraje

2

do jiného kraje
do zahraničí

0
1

Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze 2011)

Z celkového počtu vyjíždějících do zaměstnání je 88 % těch, kteří za prací dojíždí do jiné obce okresu,
tzn. v dojezdové vzdálenosti 5 – 20 km. Zbývajících 12% vyjíždějících míří za zaměstnáním do jiného
okresu kraje nebo do jiného kraje.
Nejvíce občanů dojíždí do Olomouce, Litovle, Lutína, Náměště na Hané, Vilémova a Slatinic.
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Obrázek 4 Mapa míry nezaměstnanosti v Regionu HANÁ v roce 2008

Zdroj: interní data MAS RH, z.s.

Z mapy Míra nezaměstnanosti v roce 2008 je zřejmé, že obec Olbramice v tomto roce patřila
v Regionu HANÁ k obcím s vyšší mírou nezaměstnanosti, s výší 8,3 %. V roce 2014 již byla v souladu se
všeobecným trendem nezaměstnanost nižší, ve výši 7,5 %. Z toho nezaměstnaných žen bylo 7,9% a
mužů 7 %.
Tabulka 20 Míra nezaměstnanosti podle pohlaví v obci Olbramice v letech 2008 - 2014

Roky
2008
2009
2010
2011
2013
2014

Míra nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti - dosažitelní uchazeči
dosažitelní uchazeči
Dosažitelní uchazeči ženy
celkem *
muži
8,3
19,4
17,6
13,9
8,2
7,5

7,7
18,5
18,5
7,7
9,2
7,0

9,3
20,9
16,3
23,3
7,0
7,9

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

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

Míra nezaměstnanosti byla v obci Olbramice nejnižší v letech 2014 - 2015 (7,5% dle údajů statistiky
Úřadu práce), svého vrcholu dosáhla v roce 2009 (19,4%), v dalších letech vykazuje výrazně klesající
tendenci. Za povšimnutí stojí podíl nezaměstnaných žen v roce 2011, který dosáhlo hodnoty 23,3%.
Opatření na podporu zaměstnanosti v obci
V obci se prozatím nedaří využívat pracovníky na VPP. I když je zde několik pracovníků vedených jako
uchazeč o zaměstnání, o práci pod obcí zájem nemají. Nemotivuje je odměna za vykonanou práci a
naše obec je velmi malá, takže jim připlácet ze svého rozpočtu nemůže. Jedná se většinou o
dlouhodobě nezaměstnané.

1.3.2 Cestovní ruch
Níže jsou blíže popsány některé přírodní a turistické atraktivity v obci a nechybí samozřejmě seznam
ubytovacích a stravovacích služeb. Výčet kulturních atraktivit je umístěn v kapitole 1.5.5 Kultura, kde
je uveden seznam nejvýznamnějších kulturních památek v obci.
PŘÍRODNÍ ATRAKTIVITY:
V obci nejsou žádné přírodní atraktivity, pouze v okolí.
OSTATNÍ TURISTICKÉ ATRAKTIVITY V OKOLÍ:
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Terezské údolí – 5 km, Náměšť na Hané - http://www.namestnahane.cz/udalosti-v-obci/kamdo-prirody/terezske-udoli/
zámek Náměšť na Hané, zámecký park, zřícenina hradu – 5 km http://zamek.namestnahane.cz/
přírodní park Velký Kosíř – 13 km - http://www.kosir.cz/2009/10/03/prirodni-park-velkykosir/
Černá věž Drahanovice – 9 km - http://www.cernavez.cz/
zámek Čechy pod Kosířem – 12 km - http://www.zamekcechy.cz/
lázně Slatinice a.s. – 10 km - http://www.lazneslatinice.cz/
Veteran muzeum Slatinice – 10 km - http://www.veteranmuseum.cz/
rozhledna Velký Kosíř – 13 km - http://www.kosir.cz/
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UBYTOVÁNÍ:
V Olbramicích se nenachází žádné ubytovací zařízení. Okolní obce poskytují následující ubytovací
služby:









turistická ubytovna TJ Sokol Náměšť na Hané – 5 km, kapacita 12 lůžek se společnou
kuchyňkou, WC a sprcha společná, internet k dispozici přes wi-fi. Tento druh ubytování je
vhodný pro turisty, pracovní skupiny, nenáročné klienty.
turistická ubytovna SK Náměšť na Hané – 5 km, kapacita 84 lůžek se společným sociálním
zařízením.
ubytování Betánie – 5 km, turistická ubytovna je umístěna v objektu fary v Náměšti na Hané
v zadní části budovy se samostatným vstupem. Ubytovna je obdélníková místnost, kde je
navržen ubytovací prostor s kapacitou 8 lůžek. Místnost je rozčleněna na lůžkovou část (8
lůžek), společenskou část (4 místa k sezení, koutek pro přípravu stravy s vařičem a dřezem s
teplou vodou, prostor pro uložení sportovního vybavení cca 2 m2).
penzion na Figleně – 10 km, Slatinice, s ubytovací kapacitou až 30 lůžek, poskytující teplou i
studenou kuchyni. Salonek s kapacitou 20-40 míst.
penzion Majorka – 10 km, Slatinice, kapacita 16 pokojů s vlastním sociálním zařízením
v každém pokoji. K dispozici je společenská místnost s jídelnou a možnost stravování formou
polopenze či plné penze. Penzion nabízí i školící místnost, která pojme max. 36 osob.
penzion u Veterána – 10 km, Slatinice, kapacita 25 lůžek s možností snídaní. Všechny pokoje
jsou vybaveny vanou či sprchovým koutem. K dispozici je rovněž přednášková místnost.
penzion Mánes – 12 km, Čechy pod Kosířem, kapacita 40 lůžek. Pokoje mají vlastní sociální
zařízení, TV, telefon, wi-fi. K dispozici je restaurace se salonkem.

V obci chybí ubytování lepší kategorie, které se nachází v nedaleké Olomouci – 21 km (např. NH
Collection Olomouc Congress, hotel ibis Olomouc Centre, Business hotel Alley, hotel Trinity, Clarion
Congress hotel Olomouc aj.).
STRAVOVÁNÍ:








restaurace ve Mléně – 7 km, Loučany. Restaurace s prostornou zahrádkou. Kapacita je 70
míst v restauraci a 100 míst zahrádka. Teplá i studená kuchyně, možnost pořádání
společenských akcí (svatby, rodinné oslavy, atd.).
hostinec Loučany – 6 km, Loučany. Nabízí teplou i studenou kuchyni, kapacita restaurace je
50 míst. K dispozici je salonek pro pořádání nejrůznějších společenských akcí.
hostinec Na Nové – 9 km, Drahanovice, teplá a studená kuchyně, salonek, zahradní
restaurace. Možnost uspořádání rodinných oslav, svateb, večírků, promocí, třídních srazů
atd. Kapacita restaurace je až 50 míst, salonek 20 míst, zahradní restaurace 60 míst.
Zámecká restaurace – 5 km, Náměšť na Hané, teplá i studená kuchyně, k dispozici je
parkoviště a v letních měsících venkovní zahrádka.
Antonio Ristorante – 5 km, Náměšť na Hané, pizzerie spolu s teplou i studenou kuchyní.
K dispozici je parkoviště a zahrádka, která je v provozu v letních měsících.
restaurace u Čarodějnice – 8 km, Ludéřov, teplá a studená kuchyně, kapacita 60 míst,
v letních měsících k dispozici krytá terasa. Možnost pořádní rodinných oslav, svateb, třídních
srazů atd.
hostinec Lhota pod Kosířem –12 km, nekuřácká, příjemná venkovská hospůdka s vlastním
minipivovarem v zalesněném svahu kopce Velkého Kosíře s venkovním posezením.

Turistické informační centrum – V Olbramicích se nenachází TIC. Nejbližší sídlo TIC je na zámku
v Náměšti na Hané. Provozní doba centra: Duben (9:00 – 15:00 hod., pouze soboty, neděle a svátky),
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Květen – Září (9:00 – 16:00 hod., denně mimo pondělí, svátky), Říjen (9:00 – 15:00 hod., pouze
soboty, neděle a svátky). TIC poskytuje informace o kulturních akcích, tipech na výlety, informace o
ubytování, poskytování letáčků a brožur, prodej turistických map nebo pohlednic aj.
Půjčovny – místní lidová knihovna v Olbramicích.
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1.4 Infrastruktura
1.4.1 Technická infrastruktura (rozpracovat i pro jednotlivé části obce)
Kanalizace
Tabulka 21 Počet napojených obyvatel na kanalizaci v obci

Obec

Počet obyvatel
(1/2015)

Počet napojených
obyvatel (2010)

Předpokládaný
vývoj r. 2015

Podíl napojení
obyvatelé/
obyvatelé

Olbramice

224

0

0

0

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

V obci je vybudovaná dešťová kanalizace, která je v současné době provozována jako jednotná. Tato
kanalizace, která byla vybudována v letech 1950-1962, je v majetku a správě obce. Stoky jsou
provedeny z betonových trub DN 300 – 1 200, v celkové délce cca 1570 m. Kanalizace má dobré
spádové poměry, je však značně zanesena v důsledku nefunkčních lapačů splavenin a uličních vpustí.
Odpadní vody jsou po individuálním předčištění odváděny kanalizací do příkopu (dva výustní objekty)
ústícího do potoka Blata. Část zástavby má vybudovány bezodtokové jímky. Objekty ZD mají
vybudovány jímky na vyvážení. Projekt na novou kanalizaci (dešťová – splašková) je vypracován, ale
není aktuální, nebylo vydáno stavební povolení – 24 milionů moc velký rozpočet. V současné době by
bylo nutné řešit odstranění poruch kanalizace. V některých částech Olbramic je kanalizace propadená
a to díky faktu, že je málo založená.
Vodovody
Tabulka 22 Počet napojených obyvatel na vodovod v obci

Obec

Počet obyvatel
(1/2015)

Počet zásobených
obyvatel (2010)

Předpokládaný
vývoj r. 2015

Počet zásobených
obyvatel/počet
obyvatel

Olbramice

224

70

70

31%

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

V obci Olbramice je od roku 2001 vybudován veřejný vodovod. Obec je členem Svazku obcí Pomoraví.
Vodovodní síť je součástí Vodovodu Pomoraví. Ze ZČS Vilémov je proveden výtlačný řad PVC DN 80
do zemního VDJ Vilémov 2 x 100 m3 (435,00 – 432,25). Z vodojemu Vilémov je veden přívodní řad DN
100 délky 3 630 m do obec Olbramice, kde na něj navazuje rozvodná vodovodní síť DN 80 – 100 v
celkové délce 1 355 m. Zásobování je řešeno v jednom tlakovém pásmu z VDJ Vilémov. Stávající
systém zásobování pitnou vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. V nejbližší době se
nepředpokládá rozšiřování vodovodní sítě. Na vodovod je však napojeno malé procento obyvatel
obce.
Plynovod
Obec Olbramice je plynofikována, většina obyvatel je na plynovod napojena. Plynovod je v dobrém
technickém stavu a není proto nutné do něj v dalších letech investovat.
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Informační servis obce
Občané obce Olbramice jsou informováni především prostřednictvím obecního rozhlasu, který je
v dobrém technickém stavu. Dále pak jsou informováni pomocí mailových zpráv, internetových
stránek obce a vývěsní tabule obce.
Veřejné osvětlení a elektrická síť
Veřejné osvětlení v obci vyhovuje standardům, které jsou v dnešní době požadovány. V rámci
energetických úspor obce byly vyměněny lampy veřejného osvětlení. Současně s rekonstrukcí
veřejného osvětlení došlo i rekonstrukci veřejného rozhlasu.
Odpadové hospodářství
V obci Olbramice je směsný komunální odpad vyvážen jednou za 14 dní. Odvoz směsného
komunálního odpadu zajišťuje ASA Litovel. Na území obce je dvakrát ročně zajištěn svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který také zajištuje firma ASA Litovel. V rámci třídění
odpadů existují 2 sběrná místa, kde občané mohou odložit tříděný odpad jako plasty, papír, sklo bílé i
barevné a nápojové kartony. Na sběrných místech mají možnost odložit i kovy a bioodpad. Bioodpad
jev obci řešen pomocí 2 kontejnerů, které jsou pro občany umístěny na 2 sběrných místech.
Bioodpad řeší v obci také ASA Litovel, která pronajímá obci právě kontejnery na bioodpad. V obci
Olbramice se nenachází funkční a ani zrekulutivovaná skládka odpadu.
Datové sítě, kabelové rozvody
V obci není vybudován optický kabel. Je zde využívána telefonní linka pro ADSL a VDSL internet.
Připojení přes telefonní linku je zajišťováno pomocí O2. Rychlost i kvalita připojení je na standartní
úrovni. Připojení na internet je též možné pomocí WIFI a poskytovatelů: Fofrnet.

1.4.2 Dopravní infrastruktura
Napojení obce na silniční a železniční síť
Obec Olbramice je napojena na silniční síť prostřednictvím komunikací 3. třídy a to III/37340 a
III/37316. Tyto komunikace nejsou v dobrém stavu. Obcí Olbramice prochází komunikace III/37340,
která není v dobrém stavu a byla by potřeba její rekonstrukce, avšak po provedení všech rekonstrukcí
či vybudování dalších sítí. Obec je dále napojena na silnici III. třídy III/37316, která vede do města
Litovel.
Z města Litovel je možné se napojit na dálniční síť silnicí R35. V tomto případě je vzdálenost na nájezd
R35cca 12,9 km u Unčovic. Dále je možné se napojit na R46 ve směru na Brno a Ostravu, kde je
vzdálenost na nájezd do cca 17,7 km a to nájezd u obce Olšany u Prostějova.
Nejbližší napojení obce na železniční trať (trať 275 Olomouc- Senice na Hané- Náměšť na HanéKostelec na Hané- Prostějov) je v Náměšťi na Hané a odtud se občané mohou dostat dále do
Prostějova či Olomouce a dále na železniční trať Olomouce – Prostějov – Vyškov - Brno. Spoje
z Náměště na Hané jsou relativně časté a lepší dostupnost je ale zajištěna pomocí autobusové
dopravy. Dopravní zatížení je vyšší a to především proto, že obec leží na důležité dopravní trase, která
vede přímo přes obec (Náměšť na Hané- Bohuslavice- Hvozd).
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Obrázek 5 Krajské komunikace na katastru obce

Zdroj:http://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Orthoimagery&keywordList=inspire

Tabulka 23 Seznam krajských cest procházejících katastrem obce

Číslo

Silnice

III/37340

Silnice Náměšť na Hané- OlbramiceBohuslavice

III/37316

Silnice Olbramice- Vilémov

Technický stav
Celá část silnice v extravilánu obce v havarijním
stavu (Náměšť na Hané- Olbramice a OlbramiceBohuslavice). Silnice v intravilánu obce ve špatném
stavu.
Silnice v intravilánu je ve špatném stavu a to i
v extravilánu obce

Zdroj: vlastní zpracování

Místní komunikace
Obec disponuje sítí místních komunikací o celkové délce cca 2 206 m. Výše uvedená délka je rovna
délce všech místních komunikací v obci Olbramice.
Z celkové výměry je 2 047 m v havarijním stavu s nutností rekonstrukce v nejbližší době. Ostatní
komunikace jsou ve zhoršeném stavu a jsou kryty živicí. Podrobná mapa stavu místních komunikací
lze naleznout v mapové příloze, kde jde jasně vidět stav místních komunikací a jejich lokalizace.
Místní komunikace jsou udržovány vlastními kapacitami, v případě nedostatku vlastních kapacit
vypomáhají s údržbou najatí soukromí podnikatelé.
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Tabulka 24 Stav a délka místních komunikací v obci

Olbramice

Stav místních komunikací
Místní komunikace v uspokojivém stavu,
v nejbližších 7 letech nebude třeba
výraznějších investic
Místní komunikace v kritickém stavu, vyžaduje
okamžitou opravu či investici, velmi zhoršená
sjízdnost
Místní komunikace ve zhoršeném stavu,
v nejbližších letech nutnost investovat pro
zabezpečení požadované funkčnosti

Celková délka místních komunikací
v daném stavu
Cca 97 m

Cca 2 047 m

Cca 62 m

Zdroj: Vlastní šetření

Údržba místních komunikací
Údržbu komunikací zajišťuje Okresní správa silnic – cestmistrovství Litovel a v zimním období najatá
soukromá firma (úklid přístupových komunikací).
Parkovací místa
Problematika parkovacích míst by měla byt řešena po komplexní rekonstrukci místních a krajských
komunikací, která bude muset proběhnout po vybudování nové splaškové kanalizace. V obci
Olbramice jsou řešena parkovací místa jen u místního hřbitova a hospody. Jinde nejsou parkovací
místa komplexně řešena.
Cyklodoprava
Cyklodoprava není v současné době v obci nijak řešena. Přes obec nevedou žádné cyklostezky.
Chodníky v obci
Chodníky v obci Olbramice nejsou v dobrém stavu, avšak jsou i místa, kde chodníky chybí. V rámci
vypracování programu rozvoje obce Olbramice došlo k zjištění stavu všech chodníků v obci. Současné
chodníky v obci nejsou zpevněné a neodpovídají současným standardům. Rovněž byla zjištěna
potřeba vybudování chodníků nových podél komunikace krajské komunikace. Stav chodníků, celkové
metry lze vyčíst z tabulky viz. níže a z přiložené mapy v příloze tohoto dokumentu.
Tabulka 25 Stav místních chodníků

Olbramice

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

Zdroj: Vlastní zpracování
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Celková délka chodníku v daném
stavu
Cca 148 m
Cca 239 m
Cca 753 m
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Dopravní obslužnost

Tabulka 26Dojezdová vzdálenost do měst Olomouc, Prostějov a Litovel

Olomouc
Prostějov
Litovel

Vzdálenost (km)
21,8
22,2
16,6

Dostupnost (min)
60
70
50

Zdroj: Vlastní zpracování

Počet spojů, jak autobusů, tak vlaků, je 18 a to ve všední den. O víkendu je celkový počet spojů 6.
Doba, za kterou mohou občané docestovat do města Prostějova je cca 70 minut. Dopravní spojení
mezi Stařechovicemi a krajským městem Olomouc je možno přes pracovní dny cca 22 spoji. A o
víkendu je možné se dopravit do krajského města 9 spoji. Průměrná doba, která je potřeba na
dopravu do krajského města, je cca 60 minut, některé spoje jedou do krajského města i více než dvě
hodiny a to díky faktu, že je nutné přesedat na jiný autobus či vlak. Na většinu návazných spojů je
nutné přesedat v městě Prostějov. Spoje jsou zajišťovány společností ARRIVA MORAVA a.s. Problém
s odpoledními spoji mají především děti vracející se ze škol. Odpoledne jim odjede o cca 5 – 10minut
autobus dříve a pak musí 2 hodiny čekat na další.
Množství a kvalita spojů je dostatečná až na výjimku v 17:00 hod. a pak až v 23:00 hod., avšak u
vlakových spojů, které jedou z Náměště na Hané. Byla by potřeba kvalitnějších dopravních
prostředků, které jsou z větší části mnoho let staré a je potřeba jejich rekonstrukce či jejich celková
náhrada za nové dopravní prostředky. Obec nemá v majetku žádný dopravní prostředek, kterým by
vozila občany jak na kulturní akce, tak k lékaři či za prací, jelikož si občané tuto aktivitu byli nuceni
zajistit soukromými vozidly.
Obec je zapojena do systému IDSOK. V rámci dopravní obslužnosti nechybí žádné spoje směrem na
Olomouc. Problémem je směr Litovel, kde má většina obyvatel Olbramic obvodní doktorku i zubařku
(ve Vilémově a Cholině) a v návaznosti na ošetření v nemocnici Šternberk, je spojení velmi špatné.
Území leží mimo zájmy dopravy vodní, letecké a mimo zájmy výstavby dálnic, resp. rychlostních
komunikací.
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1.5 Vybavenost
Níže uvedená tabulka zobrazuje domovní fond v Olbramice. Tato tabulka vychází ze SLDB (sčítání lidu,
domů a bytů) z roku 2011.
Tabulka 27 Domovní fond

rodinné
domy

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

bytové
domy

ostatní
budovy

69
58
55
1

67
56
55
-

2
2
1

-

-

-

-

-

6
22
11
6
3
9

6
22
9
6
3
9

2
-

-

Zdroj: ČSÚ (veřejná databáze, SLDB 2011)

Z tabulky je patrné, že v obci bylo v roce 2011 (SLDB) celkem 69 domů, z toho 67 rodinných domů (tj.
97 %) a 2 bytové domy (tj. 3%). Z toho obydlených domů bylo celkem 58, obydlených rodinných
domů bylo 56 (tj. 97 %) a 2 ostatní budovy. Z toho podle vlastnictví domu bylo celkem 55 rodinných
domů ve vlastnictví fyzické osoby. Bytové družstvo vlastnilo 1 bytový dům. Dále je možné z tabulky
vyčíst období výstavby nebo rekonstrukce domu v jednotlivých letech.
Další tabulka zobrazuje obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností.
Celkem obydlených bytů bylo 76, obydlených rodinných domů bylo 69 a obydlených bytových domů
je 7. Z toho právního důvodu užívání bytu je celkem 56 rodinných domů ve vlastním domě.
V osobním vlastnictví je 1 bytový dům, nájemní rodinné domy byly 2 a 6 družstevních bytových
domů. Dále je možné z tabulky vyčíst počet obytných místností v rodinných či bytových domech.
Tabulka 28 Obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností

rodinné
domy

Celkem
Obydlené byty celkem
ve vlastním
domě
z toho
v osobním
právní
vlastnictví
důvod
užívání bytu nájemní
družstevní
1
z toho s
počtem
2
obytných
3
27

bytové
domy

ostatní
budovy

76

69

7

-

56

56

-

-

1

-

1

-

2
6
1
5
10

2
1
5
10

6
-

-
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rodinné
domy

Celkem
místností

4
5 a více

30
28

bytové
domy
23
28

ostatní
budovy
7
-

-

Zdroj: ČSÚ (veřejná databáze, SLDB 2011)

Informace z katastrálního úřadu (ČÚZK) - statistické údaje uvádějí, že k 1. 11. 2015 jsou v obci 2
bytové domy č.p., 71 rodinných domů č.p., 1 objekt rodinné rekreace č.e., 37 zemědělských staveb
bez čp/če atd. Více informací prezentuje níže uvedená tabulka.
Tabulka 29 Statistické údaje z ČÚZK (stav ke dni: 01. 11. 2015) – katastrální území obce Olbramice

Typ údaje

Způsob využití

Počet

č.p.

byt.dům

2

č.p.

jiná st.

1

č.p.

obč.vyb.

2

č.p.

rod.dům

71

č.e.

rod.rekr

1

bez čp/če

garáž

8

bez čp/če

jiná st.

3

bez čp/če

obč.vyb.

2

bez čp/če

tech.vyb

1

bez čp/če

zem.stav

37

Celkem BUD

128

byt.z.

byt

8

byt.z.

dílna

1

byt.z.

garáž

4

Celkem JED

13

LV

151

spoluvlastník

232

Zdroj: ČÚZK (stav ke dni 01. 11. 2015)

Počet zájemců o dům/byt:
Obec Olbramice nemá v současné době žádné zájemce o dům či byt.
Podpora bytové výstavby obcí:
Obec momentálně nepodporuje bytovou výstavbu v obci, neplánuje výstavbu bytových domů.
Rozvojové plochy, územní plán (plochy připravené pro bytovou výstavbu):
Obec Olbramice má k dispozici 5-7 potenciálních stavebních parcel určených k zástavbě.
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Zanedbané a nevyužívané budovy:
Budova bývalé školy v havarijním stavu.

Sociální bydlení:
Obec nemá k dispozici sociální byty ani neplánuje jejich výstavbu v horizontu 7 let.
Podíl domů využívaných pro rekreaci:
V Olbramicích se nachází jeden objekt využívaný pro rekreaci.
Individuální rekreační objekty:
V obci nejsou k dispozici individuální rekreační objekty.

1.5.1 Školství a vzdělávání
Obec Olbramice nedisponuje mateřskou ani základní školou. Děti a žáci dojíždějí do spádové školy ve
Vilémově nebo v Náměšti na Hané, kde je k dispozici mateřská a základní škola. Není problém
s umisťováním dětí do spádových škol – 90 % dětí dojíždí do Náměště na Hané a dostupnost je dobrá.
Je uzavřena smlouva o umisťování dětí do spádové školy (smlouva o spádové obci se ZŠ Náměšť na
Hané). Obec Olbramice nepřispívá finančně dětem ani spádové škole. V obci neexistuje potenciál
zřídit školu z důvodu malého počtu dětí a nevhodných prostor pro vybudování školy.
Práce s dětmi a mládeží:
Práci s dětmi a mládeží plní spolek Sarkander – Litovel. Spolek s dětmi a mládeží realizuje
volnočasové aktivity, zapojuje děti od 5 do 26 let.
Infrastruktura
Travnaté hřiště a dětské hřiště.

1.5.2 Zdravotnictví
V obci se nenachází zdravotní středisko. Nejbližší nemocnice je pak v nedaleké Olomouci (Fakultní
nemocnice Olomouc – vzdálena 21 km), Vojenská nemocnice v Olomouci (vzdálena 24 km), nebo
nemocnice v Prostějově (vzdálena 22 km). Zdravotnická záchranná služba je dostupná z Olomouce,
nebo Litovle (max. dojezd 20 min.)
V Olbramicích chybí základní zdravotnická péče. Specializovaná zdravotnická zařízení se nachází
v Olomouci (např. Poliklinika Olomouc – vzdálena 22 km, SPEA Olomouc – vzdálena 22 km, Poliklinika
AGEL – vzdálena 25 km). V těchto specializovaných zdravotnických zařízeních jsou poskytovány
zejména zdravotnické služby ambulantního typu (péče pro děti a dorost, gynekologie, interna, kožní
oddělení, neurologie, oční klinika, onkologie, ORL, ortopedi, praktický lékař, urologie, zubní
ambulance aj.). Do Olomouce a jiných okolních obcí je velmi dobrá dopravní dostupnost pomocí
veřejné hromadné dopravy.
V následující tabulce jsou vyobrazeni poskytovatelé zdravotnických služeb v Náměšti na Hané,
Vilémově a Cholině.
Tabulka 30 Poskytovatelé zdravotnických služeb v sousedních obcích (Náměšť na Hané, Vilémov, Cholina)

1.

29

Typ zařízení

Jméno a příjmení

Kontaktní informace

Ordinace praktického
lékaře pro dospělé

MUDr. Josef Husička

Náměšť na Hané, Komenského 306, tel.:
585 951 401, Ordinační hodiny: Po.: 14:00 –
17:30, Út.: jen pro objednané, St., Čt.: 16:30 –
19:00, Pá.: 16:00 – 19:00 hod.
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Typ zařízení

Jméno a příjmení

Kontaktní informace

2.

Ordinace praktického
lékaře pro dospělé

MUDr. Božena Krčová

3.

Ordinace praktického
lékaře pro děti a
dorost

MUDr. Tomáš Šoupal

4.

Samostatná ordinace
praktického lékaře stomatologa

MUDr. Kamila
Kolaříková

6.

Zařízení
péče

11.

Ortopedická
ambulance

Vilémov 11, tel.: 585 349 242, Ordinační
hodiny: Út.: 08:00 – 10:30, Čt.: 08:00 – 10:00
hod., Cholina 47, tel.: 585 448 029, tel.: Po.,
St.: 08:00 – 12:00, Čt.: 14:00 – 16:30, Pá.:
08:00 – 10:00 hod.
Náměšť na Hané, Komenského 314, tel.:
585 952 319, Po., Pá.: 7:00 – 12:00, Út.: 7:00 –
11:30, 15:00 – 17:00 preventivní prohlídky, St.:
7:00 – 11:30, Čt.: 7:00 – 9:00, 13:00 – 19:00
preventivní prohlídky
Náměšť na Hané, Komenského 314, tel.:
585 952 395, Ordinační hodiny: Po., Út., St.,
Pá.: 8:00 – 12:00, 12:30 – 14:30, Čt.: 8:00 –
12:00 a 12:30 – 15:30 hod.
Náměšť na Hané, Komenského 306, tel.:585
754 359, Provozní doba: Po., Út., Čt.:8:00 –
12:00 a 12:30 – 15:30, St.: 8:00 – 12:00 a 12:30
– 17:00, Pá.: 8:00 – 12:00 a 12:30 – 14:00 hod.
Náměšť na Hané, nám. T.G. Masaryka, tel.:
734 550 739, Pondělí: 16:00 – 18:30 hod.

lékárenské

Náměšťská lékárna
Mgr. Soňa
Tomášková
MUDr. Tomáš Nevrla

Zdroj: vlastní zpracování

V Olbramicích chybí pro občany ordinace prakt. lékaře pro dospělé, pro děti a dorost, zubní ordinace,
ortopedická ambulance či zařízení lékárenské péče. Tuto péči nahrazují okolní obce např. Náměšť na
Hané, Vilémov a Cholina, ve kterých je k dispozici ordinace prakt. lékaře pro dospělé, ordinace prakt.
lékaře pro děti a dorost, zubní ordinace, ortopedie nebo lékárna.
V obci chybí gynekologická ambulance. Nejbližší gynekologická ordinace je ve Slatinicích (Gynap
s.r.o.), Náměšti na Hané (Medicom´s)dále pak velké množství ordinací nalezneme v Olomouci.

1.5.3 Sociální péče
Komunitní plánování sociálních služeb v obci Olbramice
Obec Olbramice je součástí SO ORP Litovel, které komunitně plánuje.
Komunitní plánování sociálních služeb v SO ORP Litovel
Komunitní plánování sociálních služeb je otevřený a cyklický proces zjišťování potřeb a zdrojů
a hledání řešení, která nejlépe odpovídají místním podmínkám a potřebám lidí. Do procesu jsou
zapojeni zástupci obcí/regionů/krajů, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb a veřejnost
Přínosy KPSS:
a) pro uživatele sociálních služeb a širokou veřejnost:
- možnost prosadit své zájmy a potřeby
- spolupráce na tvorbě místní sociální politiky
- zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb
- plánování budoucí nabídky sociálních služeb dle potřeb
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b) pro poskytovatele sociálních služeb:
- spolupráce na tvorbě místní sociální politiky
- zmapování aktuálních potřeb uživatelů
- navázání užší spolupráce se zadavatelem a jednotlivými poskytovateli
- prezentace činnosti v katalogu sociálních služeb
c) pro zadavatele:
- užší spolupráce s poskytovateli sociálních služeb
- zmapování regionální potřebnosti sociálních služeb
- efektivní vynakládání finančních prostředků na zajištění služeb
- systém sociálních služeb odpovídá místním potřebám a regionálním specifikům
- lepši možnosti řešení problematiky sociálních služeb a sociálního začlenění
- partnerství a spolupráce
- zapojování místního společenství
- hledání nových lidských zdrojů a finančních zdrojů
- průběh zpracování komunitního plánování je stejné důležitý jako jeho výsledný dokument
- kompromis přání a možností







Komunitní plánování soc. služeb funguje v Litovli pod hlavičkou Sociální a zdravotní komise Rady
města.
Začátkem roku jsme začali připravovat střednědobý plán rozvoje soc. služeb pro období 2016 -2019
pro SO ORP Litovel. Zatím máme za sebou:
Zpracování sociodemografické analýzy oblasti: výsledky potvrdily výše popsané skutečnosti –
vzhledem k neustále se zvyšujícímu počtu obyvatel nad 65 let, bude stoupat i potřeba
„pečovatelských“ bytů a míst v domovech pro seniory.
Oslovení starostů jednotlivých obcí SO ORP - z vyplněných dotazníků byly získány další informace o
situaci v sociální oblasti na SO ORP Litovel a potřebách jednotlivých obcí. Byl zjišťován i zájem obcí
podílet se na společném projektu v sociální oblasti – tento zájem byl potvrzen téměř od všech obcí.
Zpracování dotazníku pro poskytovatele sociálních služeb – zajímaly nás především základní
informace jako: kapacita služby a její naplnění, čekací doba na umístění v případě plné kapacity,
struktura žadatelů apod.
Dalším krokem byla příprava podkladů pro zadání externího výzkumu potřeb uživatelů, na které bude
navazovat zpracování jednotlivých opatření plánu a jeho předložení ke schválení zastupitelstvu.
Realizátor projektu:
Název: Charita Litovel (Charita Šternberk)
IČ:
73632899
Ulice:
Vítězná 1129 v budově ZŠ
Město: Litovel
PSČ:
784 01
Kontakty:
Kontaktní osoba:
koordinátor projektu
Ludmila Zavadilová
Tel: 585 341 444, 736 750 222
E-mail: ludmila.zavadilova@sternberk.charita.cz
Web: www.sternberk.caritas.cz
V samotné obci se nenachází žádný registrovaný poskytovatel sociálních služeb. Obyvatelé mohou
využívat sociálních služeb okolních obcí. Terénní a pečovatelskou službu zajišťuje Charita Olomouc a
Pomadol Olomouc.
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Poskytovatelé sociálních služeb v Regionu HANÁ
Tabulka 31 Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Regionu HANÁ

Organizace

forma

Název zařízení

Poskytované sociální
služby

1.

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

p.o.
kraje

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

Domov pro seniory

2.

Domov důchodců
Jesenec, p.o.

p.o.
kraje

Domov důchodců
Jesenec, p.o.

Domov pro seniory

3.

Domov pro seniory
Kostelec na Hané, p.o.

p.o.
obce

Domov pro seniory
Kostelec na Hané, p.o.

Domov pro seniory

Domov pro seniory
Ludmírov
Domov se zvláštním
režimem Bílsko

p.o. obce
obce

Domov pro seniory
Ludmírov
Domov se zvláštním
režimem Bílsko

4.
5.

6.

7.

Charita Konice

o.p.s..
kraje
??
církevní
organizace

Dům pokojného stáří
Bohuslavice a Konice

Domov pro seniory
Domov se zvláštním
režimem
Domov pro seniory

Charitní pečovatelská
služba

Pečovatelská služba

Pomadol Olomouc

s.r.o.

Pomadol Olomouc

Pečovatelská služba

8.

Trilobit o.p.s.

o.p.s.
zřizovatelem
obec
Čelechovice
na Hané

Trilobit o.p.s.

Chráněné bydlení

9.

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

církevní
organizace

Dům pokojného stáří
s pečovatelskou
službou Čechy pod
Kosířem

Pečovatelská a
ošetřovatelská služba

Zdroj: Vlastní zpracování, internetové stránky obcí

9subjektů poskytuje v RH celkem 10 registrovaných sociálních služeb.

1.5.4 Kultura
První zmínky o obci Olbramice pocházejí z roku 1368. Osada nese jméno po zakladateli - Olbramovi.
Každoročně Obecní úřad v Olbramicích pořádá besedy pro důchodce, vítání nově narozených
občánků a pro místní děti Den dětí s pestrým programem a dárky. V obci jsou soukromě hospodařící
rolníci, drobní podnikatelé a živnostníci. Obec má vybudovanou telefonní síť a v roce 1998 byla
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provedena plynofikace obce. Olbramice jsou aktivním členem několika sdružení malých obcí.
Společně usilují o vybudování chybějící občanské vybavenosti obce.
Ves "Olbramicz" je poprvé uvedena v latinském zápise zemských desek olomoucké cúdy v roce 1368.
Od počátku byla majetkem různých feudálních vrchností až do roku 1589, kdy byla přikoupena k
chudobínskému panství, k němuž náležela až do roku 1850. Poté se stala samostatnou samosprávnou
obcí politického a soudního okresu Litovel, v roce 1960 byla sloučena s Vilémovem a současně
připojena k okresu Olomouc, v roce 1980 se stala místní částí Náměště na Hané. Od roku 1990 je
opět samostatnou obcí.
V písemných pramenech se jméno obce objevuje v různých podobách. V latinsky psaných zápisech je
uváděna jako "Olbramicz" (1368-1376, ale i 1508), "Wolbramicz" (1385), výjimečně "Wolframitz"
(1399), od 17. století "Obranitz" (1672), výjimečně "Obranitium" (1771). Český název "Olbramice" je
uveden poprvé roku 1417, od roku 1501 až do roku 1925 je v běžných i úředních písemnostech
užíván název "Obranice" (uvedené jméno bylo užíváno i v lidovém nářečí), výjimečně je ves nazývána
také "Volbramice" (1517).
Úřední název "Olbramice" byl znovu zaveden rozhodnutím ministerstva vnitra roku 1925. V německy
psaných pramenech je ves v letech 1672-1945 uváděna pod názvem "Obranitz". Na základě
pečetního privilegia, vydaného roku 1672 Ondřejem Leopoldem Volčinským, svobodným pánem z
Volčína, pro obce Vilémov, Cakov a Olbramice, užívala od uvedeného roku obec pečeti s opisem
"PECET OBCY OBRANSKEY 1672" (v pečetním poli byl beránek běžící po louce).
Místní jméno vzniklo připojením přípony -ice k osobnímu jménu Olbram a znamená ves lidí
Olbramových. V místním nářečí prokazatelně již na počátku 16. století zanikla ve výslovnosti i v psané
formě hláska l, retnice m se změnila na n.
Kdo byl onen Olbram, nelze z dochovaných historických pramenů zjistit - z analogického pojmenování
vesnic nově zakládaných v období kolonizace 13. a 14. století lze soudit, že se mohlo jednat o jméno
tzv. lokátora vsi, který do ní přivedl první osadníky, organizoval její založení a řídil její výstavbu a
většinou se rovněž stal jejím prvním fojtem (rychtářem), tj. zástupcem vrchnosti ve vsi,
vykonavatelem místní správy a nižšího soudnictví. Mohlo se jednat rovněž o jméno nám dnes již
neznámého majitele či zakladatele vesnice z řad nižší šlechty (vladyky).
Staročeské osobní jméno Olbram (doloženo již 1210) vzniklo z německého osobního jména Wolfram,
v němž sředohornoněmecké slovo wolf = vlk a "hraban, hrabo, hram", později "ram" = havran (v
současné němčině der Wolf a der Rabe).
KULTURNÍ ATRAKTIVITY V OBCI:


místní kaple – nachází se v centrální části obce, občas využívána pro církevní obřady.

Nemovité kulturní památky:
 sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého - na východním kopci u silnice
 kříž na návsi před zvonicí
Památky místního významu:
 zvonice na návsi
 kostel – kaple sv. Víta na návsi
 boží muka u lesa směrem na Náměšť
 dřevěný kříž u silnice do Bohuslavic
 kamenný kříž na hřbitově
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V Olbramicích je pořadatelem kulturních a společenských akcí pouze obec. Spolek Sarkander realizuje
pravidelnou činnost (skupinky dětí a mládeže) a letní stanový tábor mimo obec Olbramice, pouze se
zapojením dětí a mládeže z Olbramic.
Tabulka 32 Akce - kalendář

Datum

Přehled významných akcí pořádaných v obci

Pořádající

Duben

Slet čarodějnic

Obec

Duben

Klapání chlapců

Obec

Duben

Setkání seniorů

Obec

Červen

Dětský den

Obec

Prosinec

Rozsvícení Vánočního stromečku a Mikuláš

Obec

Zdroj: vlastní zpracování

Dostupnost kultury v okolí:
Občané převážně dojíždí za kulturou spádově do Prostějova, Kostelce na Hané, Olomouce a Litovle.
Olomouc je městem kultury. Nalezneme zde sídlo Moravské filharmonie a Moravského divadla, které
již oslavilo 80. výročí svého založení. Dalším známým divadlem je Divadlo hudby, které se věnuje
alternativním projektům a jako intimní klubová scéna nabízí širokou škálu představení zaměřenou na
různorodé publikum. Divadlo Tramtarie a Divadlo Konvikt doplňují olomouckou alternativní scénu a
svým repertoárem přitahují hlavně mladé publikum. Divadlo Konvikt ve spolupráci s Moravským
divadlem pravidelně pořádá na přelomu dubna a května úspěšný festival Divadelní Flora. Pro
nejmenší je v Olomouci loutkové divadlo Kašpárkova říše. V Olomouci nalezneme nespočet galerií,
muzeí (např. Arcidiecézní muzeum, Vlastivědné muzeum, atd.) a kin (Multikino Cinestar,
PremiereCinemas a Kino Metropol).
Chybějící kulturní zařízení:
Bylo by vhodné vybudovat komunitní centrum pro společný život obce.
Prostor pro společné setkávání, besedy, přednášky, apod.
Sály (pro divadlo), kina, výstavní prostory, koncertní prostory apod.:
Obec Olbramice nedisponuje žádným sálem, který by sloužil pro pořádání kulturních či společenských
akcí. K dispozici je pouze místní pohostinství (kapacita max. 50 osob)
Kulturní památky nehmotné:
Obec Olbramice nemá folklor.
Kulturní počiny v obci (v uplynulých letech a plánované):
 24. 2. 2012 – předávání nového znaku a vlajky obce Olbramice Parlamentem ČR
 V roce 2018 uplyne 650 let od založení Olbramic (v plánu je setkání rodáků, oslavy, apod.)

1.5.5 Sport a volnočasové aktivity
Obec Olbramice disponuje dětským hřiště s herními prvky a travnatým hřiště (fotbal, míčové hry).
Dětské hřiště se plánuje rozšířit o herní prvky, travnaté hřiště upravit a v okolí obou hřišť vybudovat
klidovou a relaxační zónu.
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1.6 Životní prostředí
1.6.1 Stav životního prostředí
V obci se nevyskytuje žádný závažnější jev, negativně ovlivňující životní prostředí v obci.
Půdní fond, kvalita půd, míra ohrožení erozí
Zemědělská půda tvoří více než 66% rozlohy katastru obce, lesní pozemky pak téměř 26%. Ze
zemědělské půdy je 95% orná, a necelého 4,5% zahrady a trvalé travní porosty.
Vzhledem k charakteru krajiny a svažitosti území je zemědělská půda potenciálně náchylná k vodní
erozi. V současné době díky způsobu hospodaření nedochází k výraznějším problémům se splachem
půd.
Kvalita ovzduší
V obci neexistuje větší zdroj znečištění ovzduší. Problémem, zejména v chladnější polovině roku, je
bodové znečištění nesprávným topením v lokálních v některých domácích topeništích (kotle, krby,
kamna), a to zejména v období inverzního klimatu.
Částečným problémem je místní znečištění průtahem silnice III/37340 přes katastr obce (zejména
prašnost, komunikace není v uspokojivém stavu).
Kvalita vody z lokálních zdrojů
Poměrně hojné je v obci využívání lokálních zdrojů podzemní vody domácnostmi, jako doplněk
vybudované kompletní vodovodní sítě, u části domácností též výlučné.
Míra ohrožení hlukem
Nejzávažnějším zdrojem hluku v obci je průtah silnic III. třídy přes katastr obce i centrem obce
samotné.
V obci se nenacházejí žádné plochy nebo areály brownfields, či lokality s ekologickými zátěžemi, které
by obec musela řešit.
Přehled nejvýznamnějších prvků ovlivňujících životní prostředí obce pozitivně
- obec je obklopena lesy a zemědělskými pozemky
- sousedství s přírodním parkem Terezské údolí
- obec se aktivně zapojuje do systému třídění odpadu
- plynofikace v obci
Přehled nejvýznamnějších prvků ovlivňujících životní prostředí obce negativně
- v obci je stále velké množství domácností se systémem vytápěný tuhými palivy
- v obci chybí vlastní kanalizace
- připravovaný záměr areálu zemědělského podniku
- navýšení dopravní zátěže v obci, velké množství osobních vozidel a stále četnější průjezd nákladních
vozidel
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1.6.2 Ochrana životního prostředí
Obec Olbramice neleží na území žádného velkoplošného zvláště chráněného území. Nejbližšími
velkoplošnými chráněnými územími jsou CHKO Litovelské Pomoraví a CHKO Moravský Kras. Na
katastru obce se nenachází žádné maloplošné zvláště chráněné území.
Východní hranice katastru je hranicí s přírodním parkem Terezské údolí, který se dále rozkládá na
sousedním katastru Náměště na Hané.
Rozvojové záměry obce tedy nejsou ve střetu s územní ochranou přírody. Obec také neeviduje žádné
závažnější problémy obecné ochrany přírody na svém území.
V obci nepůsobí žádná organizace, věnují se systematicky oblasti ochrany přírody.
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1.7 Správa obce
1.7.1 Obecní úřad a kompetence obce
Velikost úřadu, personální zajištění
Následující tabulka zobrazuje personální zajištění OÚ Olbramice (počet členů OÚ, zastupitelstva,
finančního výboru, kontrolního výboru, obecní zaměstnanci).
Tabulka 33 Personální zajištění OÚ Olbramice

Personální zajištění OÚ Olbramice
Orgán

Počet
osob/členů

Funkce

OÚ

3

starosta, místostarosta, účetní

Zastupitelstvo

5

starosta, místostarosta, 3 členové

Finanční výbor
Kontrolní výbor

3
3

předseda, 2 členové
předseda, 2 členové

Obecní zaměstnanci

2

účetní (0,5 úvazku)

Zdroj: www.olbramice.cz

Vybavenost obce Olbramice
Níže uvedená tabulka zobrazuje přehled základní vybavenosti obce Olbramice (typ úřadu, okres,
příslušný finanční či stavební úřad, matrika, atd.).
Tabulka 34 Vybavenost obce Olbramice

Vybavenost obce
Typ úřadu
Kód obce
Okres
SO ORP
SO POÚ
Finanční úřad
Stavební úřad
Matrika
Kanalizace (ČOV)
Veřejný vodovod
Plynofikace
Pošta
Veřejná knihovna
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Obecní úřad
552259
Olomouc
Litovel
Litovel
Litovel
Náměšť na Hané
Cholina
NE
ANO
ANO
NE
ANO
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Zdravotnické zařízení
Lékárna
Mateřská škola
Základní škola

NE
NE
NE
NE

Dostupnost sídla kraje (km)

28

Dostupnost sídla okresu (km)

28

Zdroj: ČSÚ – karty obcí

Organizace zřízené obcí
Obec Olbramice není zřizovatelem žádné další organizace.
Obecní vyhlášky
Přehled vydaných obecních
vyhlášek:http://www.olbramice.cz/index.php?nid=9492&lid=cs&oid=1971457

1.7.2 Hospodaření a majetek obce
S majetkem obce úzce souvisí finanční ukazatel celkové likvidity obce. Tedy jak je majetek obce
schopný přeměnit se na peníze za sledované období. Likvidita obce je vyjádřena podílem oběžných
aktiv ku krátkodobým závazkům. Míra likvidity v obci Olbramice za rok 2013 je na hodnotě 12,4,
vhodná míra je 1,5. Míra likvidity obce Olbramice je vysoká. Nejméně likvidní jsou budovy, nejvíce
likvidní peníze. Ovšem volně ležící peněžní prostředky nevytváří žádné výnosy.
Rozpočet obce a jeho zhodnocení za 5 let, (vyrovnaný/přebytkový/deficitní rozpočet)
Saldo rozpočtu značí rozdíl mezi příjmy a výdaji obce. Kladnou hodnotou se rozumí přebytek
rozpočtu, zápornou schodek. Tabulku doplňuje graf č. 7, ze kterého lze jasně vypozorovat, že saldo
rozpočtu obce Olbramice v pětiletém horizontu kolísá, avšak značí, že rozpočet obce je přebytkový.
Rozpočet také značí, že veškeré investiční akce, které byly v Olbramicích realizovány, byly
financovány z rozpočtu obce. Obec nedisponovala ve sledovaném období úvěrem.
Tabulka 35 Saldo obce Olbramice

Celkem saldo
(po konsol.)
Na obyvatele

2010
+912 560 Kč

2011
+ 100 209 Kč

2012
477 413 Kč

2013
+ 846 203 Kč

2014
+ 1 088567 Kč

+ 4 074 Kč

+ 447 Kč

+ 2 131 Kč

+ 3 778 Kč

+ 4 860 Kč

Zdroj:http://monitor.statnipokladna.cz/
Graf 7 Celkem saldo (po konsol.)

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/, zpracování vlastní
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Nelze však přesně určit, zda přebytkový rozpočet je pozitivní a deficitní negativní. Více informací o
zhodnocení rozpočtu obce můžeme získat z rozpočtové třídy financování.
Strukturu obecních příjmů a výdajů uvádějí tabulky č. 36 a č. 37.
Tabulka 36 Příjmová struktura obecního rozpočtu

Rok
2010
2011
2012
2013
2014

Daňové příjmy
1 651 tis. Kč
1 709 tis. Kč
1 820 tis. Kč
2 284 tis. Kč
2 266 tis. Kč

Nedaňové příjmy
338 tis. Kč
103 tis. Kč
383 tis. Kč
141 tis. Kč
186 tis. Kč

Přijaté transfery
411 tis. Kč
143 tis. Kč
132 tis. Kč
100 tis. Kč
108 tis. Kč

Kapitálové příjmy
1 450 Kč
0 Kč
3 793 Kč
5 300 Kč
0 Kč

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

Příjmová stránka obce je charakteristická největším podílem z daní, což je typické pro obecní
rozpočty. Do daňových příjmů obecně patří svěřené či sdílené daně a místní, správní a ostatní
poplatky. Z tabulky je zřejmé, že výše daňových příjmů v letech roste, což je pozitivní skutečnost pro
obec Olbramice
Tabulka 37 Výdajová stránka obecního rozpočtu

Rok

2010
2011
2012
2013
2014

Průmyslová a
ostatní
odvětví
hospodářství
69 tis. Kč
80 tis. Kč
79 tis. Kč
80 tis. Kč
82 tis. Kč

Bezpečnost
státu a právní
ochrana

Služby pro
obyvatelstvo

0 KČ
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

419 tis. Kč
422 tis. Kč
639 tis. Kč
551 tis. Kč
402 tis. Kč

Všeobecná
veřejná
správa a
služby
766 tis. Kč
1 210 tis. Kč
996 tis. Kč
872 tis. Kč
841 tis. Kč

Zemědělství,
lesní
hospodářství
a rybářství
235 tis. Kč
142 tis. Kč
147 tis. Kč
180 tis. Kč
146 tis. Kč

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

Výdajová stránka obecního rozpočtu je charakteristická nejvyššími výdaji na všeobecnou veřejnou
správu, což je typická skutečnost pro obecní rozpočty. Menší výkyv je zaznamenán v roce 2011, kdy
výdaje na veřejnou správu činily 1,2 mil. Důvodem byla vypracovaná projektová dokumentace
kanalizace a ČOV v obci Olbramice. Jinak je výdajová stránka rozpočtu obce velice stabilní.
Získané nenárokové dotace v posledních 5 letech
Nenárokové dotace jsou dotace, o které se obec musí sama ucházet a dle splnění různých kritérií jsou
obci přiděleny finanční prostředky. Nenárokové dotace jsou účelově zaměřeny. Tabulka č. udává
získané nenárokové dotace v posledních 5 letech.
Tabulka 38 Získané nenárokové dotace v posledních 5 letech

Rok
2010
2011
2012
2013
39

Poskytovatel
---------------------------------------------------------

Účel
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotace (v tis. Kč)
0
0
0
0
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Rok
2014
2015

Poskytovatel
--------------Město Litovel
Krajský úřad Ol.

Účel
Dotace (v tis. Kč)
-------------------------0
Renovace sochy sv. J. Nepomuckého
60.000 (socha),
Odstavné plochy pro tříděný odpad, parkovací
300.000
stání
(odstavné plochy)

Zdroj:vlastní šetření

Finanční majetek obce
Obec Olbramice nedisponuje žádným finančním majetkem.
Přehled nejdůležitějších budov ve správě obce a jejich stav (nemovitý majetek obce, jeho stav a
způsob využívání)
Tabulka č. 39 uvádí přehled nejdůležitějších nemovitostí v majetku obce. Tak jako ve většině obcí,
vlastní i obec Olbramice typické nemovitosti jako je budova obecního úřadu nebo drobné sakrální
stavby. Obec nevlastní byty, po kterých by ani zřejmě nebyla poptávka.
Tabulka 39 Přehled nejvýznamnějších nemovitostí v majetku obce

Název objektu
(nemovitosti)

Stav *

Obecní úřad

nedostačující

Pohostinství

nedostačující

Kaple

Velmi dobrý

Hřbitov

nedostačující

Hřiště

nedostačující

Obecní zastávka

Havarijní stav

Potřebná opatření a investice ke zlepšení stavu
OÚ sídlí v budově bývalé požární zbrojnice, kde chybí základní
sociální zařízení. OÚ se skládá z jedné místnosti, v níž úřaduje
starosta i účetní, je tu umístěn místní rozhlas. Není možné zde
pořádat ani pracovní jednání zastupitelstva z důvodu
nedostatečného prostoru.
Nutná rekonstrukce budovy jako celku s vybudováním zasedací
místnosti, kuchyňky, WC, přívod vody.
Místní pohostinství (t.č. zavřeno). Pohostinství obsahuje jednu
větší místnost pro cca 30 osob, nedostatečné vybavení-chybí
stoly, židle. Funguje zde pouze provizorní kuchyňka, rovněž
nevybavená.
Zapotřebí zkulturnit okolí kaple-ozelenění, výsadba květin,
umístění laviček
Zejména okolí hřbitova je v havarijním stavu. Byly odstraněny
vzrostlé stromy, které ohrožovaly jak návštěvníky hřbitova, tak
samotné hroby a pomníky, velká část bříz, smrků, modřínů a tují
zůstala. Tyto porosty však způsobují při spadu listí a jehličí velký
nepořádek na hrobech. Je zapotřebí upravit celé okolí kolem
hřbitova.
Hřiště je vybaveno v současné době pouze základními prvky –
prolézačka, houpačky, hrazdy, lanovka a dvě lavičky. Vytvořit
plochu pro odpočinek jak pro děti, tak pro rodiče či prarodiče,
vybudovat dřevěný minialtánek, který by sloužil jako zázemí pro
konání dětského dne aj.
Prorezivělá plechová konstrukce, je nutná celková oprava čekárny
včetně okolí.

Zdroj: Vlastní zpracování
*popište stav výběrem jedné varianty: vynikající, velmi dobrý, uspokojivý, nedostačující, havarijní stav
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Vlastnictví obecních pozemků (lesy, pole, pozemky k zastavění)
Obec vlastní 30 ha lesa, o které se stará správce.
Ekonomická efektivnost nemovitého majetku, tj. provozní náklady vs. přínosy (příjmy z pronájmu)
Obecní majetek ovlivňuje ekonomickou i sociální úroveň obce. Majetek může být využívaný k veřejně
prospěšným účelům, k výkonu vlastní samosprávy nebo k podnikání. Hospodařit s obecním majetkem
může být pro obec velmi zajímavý příjem, zejména dlouhodobý a stabilní v případě pronájmu.
Tabulka 40 Ekonomická efektivnost nemovitého majetku obce Slatinky

Název objektu (nemovitosti)

Obecní úřad

Ekonomická efektivnost nemovitého majetku
v tisících korunách
Provozní N / příjmy z pronájmu = 27 000/0
Provozní N / příjmy z pronájmu = 8 200/11 800

Pohostinství
Kaple

Provozní N / příjmy z pronájmu = 0

Hřbitov

Provozní N / příjmy z pronájmu (1x za 10 let) = 0/
80 000

Hřiště
Pole
Obecní zastávka

Provozní N / příjmy z pronájmu = 0
Provozní N / příjmy z pronájmu = 0 / 7 500
Provozní N / příjmy z pronájmu = 0

Zdroj:vlastní šetření

Z tabulky je zřejmé, že ekonomická efektivnost nemovitého majetku ve vlastnictví obce je velmi nízká
nebo téměř nulová. Žádné nemovitosti negenerují příjmy z pronájmu, jejich správa je ekonomicky
ztrátová, jelikož se vynakládají výdaje pouze na provozní činnost nemovitosti. Podobná situace je i
v okolních obcích, kdy neexistují příjmy z pronájmu obecních objektů, s výjimkou obecního domu,
kulturního domu nebo obecního úřadu a dalších prostor určených případně k podnikání.
Taková to situace je pochopitelná a nedá se ani předpokládat, že by obec generovala příjmy
z pronájmu hasičské zbrojnice nebo pohostinství, které bylo provozováno pouze dva dny v týdnu.
Technické a technologické vybavení (tech. služby, apod.)
Obec vlastní drobné technické vybavení k tradičnímu obstarávání obce. I přesto je potřeba investice
do technického a technologického vybavení, zahradní traktor, křovinořez atd. Záměr pro zimní
období – nákup posypového vozíku na sůl, úprava traktoru na odhrnování sněhu.
Personál
Obec nevyužívá technického pracovníka na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce. Ráda by v tomto
směru podpořila místní nezaměstnanost, ale nelze tímto řešit problém dlouhodobě obtížně
zaměstnatelných občanů v obci. Dalším zaměstnancem je administrativní pracovnice (0,5 úvazku).
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1.7.3 Bezpečnost
Bezpečnostní situace v obci nevybočuje z průměru. Obci jsou na standartní výši přestupky. Obec
využívá přestupkové komise ve městě Litovel. V obci není v současné době obecní policista, který by
řešil případný vandalismus v obci a dohled nad obcí.
V obci Olbramice je minimum kriminality, varování obyvatel je dostačující.
V rámci prevence kriminality se obec snaží již od mladého věku občany podporovat ve sportovaní.
Největším problémem v obci je dopravní bezpečnost, která souvisí s dopravním zatížením na silnici
3.třídy.

1.7.4 Vnější vztahy a vazby
Následující tabulka prezentuje přehled nejvýznamnějších organizací, svazků obcí, sdružení, jichž je
obec členem.
Tabulka 41 Přehled DSO, organizací, sdružení, partnerských obcí

Přehled DSO, organizací, sdružení, partnerských obcí
Mikroregion Litovelsko
Region HANÁ, z.s.
Partnerské obce v ČR
Partnerské obce v zahraničí

ANO/NE
ANO
ANO
ANO
NE

Zdroj: vlastní zpracování

Obec Olbramice je členem DSO Mikroregion Litovelsko, MAS Region HANÁ, z.s., partnerskou obcí
v České Republice jsou Olbramice u Ostravy. Partnerskými obcemi v ČR je obec Vilémov a Senička
v rámci pořádání kulturních akcí.
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A.2. PROBLÉMOVÁ ANALÝZA
Problémová analýza řeší hlavní problémy rozvoje obce. Problémy byly stanoveny programovacím
týmem, který se tvorbou PRO zabýval. Některé podněty vznikly i na základě dotazníkového šetření
mezi obyvateli obce.
Nejzávažnější problémy, které negativně ovlivňují život obce, jsou špatný stav stávající kanalizace a
ČOV a zkorodovaná konstrukce autobusové zastávky.
Mezi další výrazné problémy, který ovlivňuje další rozvoj obce, patří špatný stav místního hřbitova,
havarijní stav místních komunikací, havarijní stav chodníků, nevyhovující budova OÚ, špatný stav
budovy místního pohostinství č.p. 53, nedostačující dětské hřiště atd.
Obec má řadu dalších problémů s nemovitostmi, které jsou v neuspokojivém stavu a ohrožují
bezpečnost obyvatel obce. Limitem rozvoje obce je i přístupová komunikace k novým zástavbám.
Více o problémech v obci v následující tabulce.
Tabulka 42 Problémová analýza obce Olbramice

ANALÝZA PROBLÉMŮ
Hlavní problém
rozvoje

Významnost
(nejmenší 110největší)

Příčina

Riziko neřešení situace

Kanalizace a ČOV

10

Špatný stávající stav,
existence pouze dešťové
kanalizace

Znečištění podzemních vod a
životního prostředí

Autobusová
zastávka

10

Zkorodovaná konstrukce

Špatné vzhledové vlastnosti,
možnost úrazu, nevhodné
nastupování a vystupování
z vozidel veřejné dopravy

Hřbitov

9

Špatný stav, přerostlá zeleň

Nebezpečí úrazu, poničení
památek

Místní komunikace

9

Havarijní stav, neřešená
z důvodu dosud
nevybudované kanalizace

Prohlubování nespokojenosti
občanů se současným i
budoucím stavem

Chodníky

9

Havarijní stav, neřešená
z důvodu dosud
nevybudované kanalizace

Prohlubování nespokojenosti
občanů se současným i
budoucím stavem

8

Provizorní budova po
klubovně požární ochrany,
nevyhovující podmínky –
bez WC a sociálního zázemí

Neodpovídá vlastnostem OÚ

Budova OÚ, č.p. 56
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ANALÝZA PROBLÉMŮ
Významnost
(nejmenší 110největší)

Příčina

Riziko neřešení situace

8

Provizorní řešení po bytové
zástavbě a nevyhovující
třídě bývalé ZŠ,
nevyhovující podmínky –
bez WC a sociálního zázemí

Neodpovídá hygienickým
podmínkám

Dětské hřiště

8

Obnova původní zástavby
dětského hřiště a nutnost
odpočinkové zóny se
zázemím

Nedostatečné podmínky pro
rozvoj dětí a mládeže

Péče o veřejnou
zeleň

8

Nízké investice do zeleně

Neatraktivnosti pro občany

Přístupová
komunikace
k novým zástavbám

6

Neexistence komunikace,
pouze šotolinová cesta

Z důvodu nových staveb
nutnost nové komunikace

5

Úprava cesty směrem ke
hřbitovu. Nezpevněná a
využívaná místo silnice

Přístup ke hřbitovu mimo
prostory dopravy na silnici

5

Neřešený stav vstupu do
kaple – není bezbariérový
vstup, rozpadající se beton.

Znehodnocení pohledu na
zrekonstruovanou kapli, není
možno bezbariérově
přistoupit do vnitřních
prostor

5

Lukovitě prohnutý kříž
dozadu, celková
rekonstrukce

Nebezpečí pádu

Hlavní problém
rozvoje

Budova místního
pohostinství, č.p.
53

Komunikace
v intravilánu obce –
levá část

Kaple sv. Víta

Kříž u zvonice
(Státem chráněná
kulturní památka)
Zdroj: vlastní zpracování
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A.3. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Součástí tvorby daného strategického dokumentu bylo i dotazníkové šetření. Samotné dotazníkové
šetření probíhalo v termínu od 14. 10. 2016 – 30. 10. 2015. Dotazník byl distribuován mezi občany
obce Olbramice do každé domácnosti. Obyvatelé měli možnost dotazník vyplnit jednak elektronicky
prostřednictvím webových stránek obce, ale i písemně (listinná forma).
Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit spokojenost občanů, jejich názor na současnou podobu obce,
spokojenost se stavem její vybavenosti, měli možnost se vyjádřit k žádoucímu směru budoucího
vývoje.
Dotazník vyplnilo 35 respondentů ze 70, což činí 50 %. Z toho dotazník vyplnilo 20 mužů (57,1 %) a 15
žen (42,9 %). Nejvíce respondentů vyplnilo dotazník ve věku 30 – 49 let a to 14 osob (40 %). Nejméně
ve věku 15 – 29 let a to 3 osoby (8,6 %). Dále následovaly kategorie 50 – 64 let a to 9 osob (25,7 %) a
65 a více let vyplnilo rovněž 9 osob (25,7 %). Většina respondentů měla střední odborné vzdělání s
maturitou a to 15 osob (42,9 %), následovalo vzdělání střední odborné 12 osob (34,3 %),
vysokoškolské 5 respondentů (14,3 %), základní vzdělání měly 3 respondenti (8,6 %) a vyšší odborné
vzdělání neměl z dotazovaných nikdo. Dotazník vyplnila většina respondentů, kteří žijí v obci od
narození a to 18 (51,4 %), další kategorií byly občané, kteří se přistěhovali do obce před více než pěti
lety 12 (34,3 %). Ostatní respondenti se přistěhovali v dospělosti v posledních pěti letech 3 (8,6 %) a
zbytek se přistěhoval v dětství spolu s rodiči 2 (5,7 %). Většina respondentů je bez dětí a to 22 (64,7
%), dále existují domácnosti s nezaopatřenými dětmi (do 18 let) a to 10 osob (29,4 %) a jiné 2 osoby
(5,9 %).
Vlastní dotazník je přílohou tohoto dokumentu.
Následující tabulka prezentuje přehled získaných výsledků (souhrn otázek č. 1,5,6 a 7).
Tabulka 43 Přehled získaných výsledků

velmi
spokojen
velmi
dobře
ab relat.
s.
(%)
5
14,3

spíše
velmi
je mi to
spíše
nespokojen nespokojen lhostejné
spokojen
ani dobře
spíše
velmi
spíše dobře ani špatně
špatně
špatně
ab relat. ab relat. ab relat. ab relat.
s.
(%)
s.
(%)
s.
(%)
s.
(%)
13 37,1 14
40
2
5,7
1
2,9

11

31,4

16

45,7

3

8,6

1

2,9

4

11,4

1

2,9

7

20

10

28,6

5

14,3

12

34,3

1

2,9

6

17,1

11

31,4

5

14,3

12

34,3

Zhodnocení obce z hlediska
veřejné dopravy

3

8,6

5

14,3

10

28,6

6

17,1

11

31,4

Zhodnocení obce z hlediska
kultury a společenského života

0

0

9

25,7

7

20

6

17,1

13

37,1

Zhodnocení obce z hlediska
sportovního vyžití

1

2,9

6

17,1

10

28,6

7

20

11

31,4

Otázky

Jak se Vám v obci žije?
Zhodnocení obce z hlediska
bydlení
Zhodnocení obce z hlediska
školství
Zhodnocení obce z hlediska
zdravotnictví
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velmi
spokojen
velmi
dobře
ab relat.
s.
(%)

spíše
velmi
je mi to
spíše
nespokojen nespokojen lhostejné
spokojen
ani dobře
spíše
velmi
spíše dobře ani špatně
špatně
špatně
ab relat. ab relat. ab relat. ab relat.
s.
(%)
s.
(%)
s.
(%)
s.
(%)

Zhodnocení obce z hlediska
životního prostředí

11

31,4

11

31,4

4

11,4

0

0

9

25,7

Zhodnocení obce z hlediska
péče obce o své prostředí

8

22,9

13

37,1

4

11,4

1

2,9

9

25,7

Zhodnocení obce z hlediska
podmínek pro podnikání
Zhodnocení obce z hlediska
rozvoje obce
Zhodnocení obce z hlediska
informovanosti o dění v obci

1

2,9

9

25,7

5

14,3

3

8,6

17

48,6

2

5,7

12

34,3

10

28,6

3

8,6

8

22,9

11

31,4

13

37,1

3

8,6

2

5,7

6

17,1

0

0

8

22,9

14

40

10

28,6

3

8,6

4

11,4

5

14,3

17

48,6

7

20

2

5,7

Otázky

Mezilidské vtahy v obci
považujete za?
Myslíte si, že obyvatelé obce
mají dostatek příležitostí ke
vzájemným společenským
kontaktům?

Zdroj: vlastní zpracování (dotazníkové šetření)

Komentář k tabulce:
Tabulka uvádí přehled spokojenosti obyvatel s životem v obci. Dle šetření se občanům se v obci žije
velmi dobře. Z průzkumu je zřejmé, že obyvatelé jsou spokojeni se stavem životního prostředí v obci
a také se snahou obce o péči o své prostředí. Naopak velmi nespokojeni jsou s veřejnou dopravou,
školstvím, špatnými vztahy mezi lidmi a nezájmem lidí o obec. Obyvatelé obce dobře hodnotí blízkost
přírody, klidný život v obci, bydlení, kulturu a společenský život, sportovní vyžití atd.
Komentář k otázce č. 1: Jak se Vám v obci žije?
Na otázku „Jak se Vám v obci žije” odpověděli obyvatelé Olbramic hodnocením ani dobře ani špatně
40,0 %, 37,1 % hodnotilo odpovědí spíše dobře, velmi dobře volilo 14,3 % respondentů, 5,7 % se žije
spíše špatně a 2,9 % se žije velmi špatně.
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Graf 8 Jak se Vám v obci žije?

Otázka č. 1: Jak se Vám v obci žije (v %)

5,7

2,9

14,3
velmi dobře
spíše dobře
ani dobře ani špatně
spíše špatně

40,0
37,1

velmi špatně

Zdroj: vlastní zpracování

Komentář k otázce č. 2: Co se Vám na obci nejvíce líbí?
Nejvíce respondentům 77,1 % se nejvíce líbí blízkost přírody, 54,3 % respondentů volilo klidný život,
dále následují odpovědi příznivé životní prostředí a vzhled obce, které jsou hodnoceny procentuálně
stejně 22,9 %. Dobré mezilidské vztahy hodnotilo 14,3 % respondentů, 8,6 % volilo odpověď dobrá
dopravní dostupnost. Více odpovědí lze vypozorovat z následujícího grafu.
Graf 9 Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?

Otázka č. 2: Co se vám na Vaší obci nejvíce líbí (v %)
90,0

77,1

80,0
70,0
60,0

54,3

50,0
40,0
30,0

22,9
14,3

20,0
10,0

8,6
0,0

0,0

8,6
0,0

0,0

Počty osob v %
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. Ostatní

Zdroj: vlastní zpracování
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Komentář k otázce č. 3: Co se Vám na Vaší obci nelíbí?
Z grafu je patrné, že 58,8 % respondentů se na obci nelíbí špatné mezilidské vztahy, 35,3 % se nelíbí
nezájem lidí o obec, 32,4 % volilo odpověď nedostatečný kulturní a společenský život, nevyhovující
veřejnou dopravu volilo 26,5 % respondentů, následovaly odpovědi nedostatek pracovních
příležitostí a nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb. Tyto odpovědi volilo 14,7 %
respondentů. Více údajů prezentuje níže uvedený graf.
Graf 10 Co se Vám na Vaší obci nelíbí?

Otázka č. 3: Co se vám na Vaší obci nelíbí (v %)
70,0
1. špatné vztahy mezi lidmi
60,0

58,8

2. nezájem lidí o obec
3. málo kvalitní životní prostředí

50,0

4. nedostatek pracovních příležitostí
40,0

35,3

5. nedostatek či špatná dostupnost
obchodů a služeb

32,4
30,0

6. nedostatečný kulturní a
společenský život

26,5

7. špatná dostupnost lékařů

20,0
14,7 14,7
11,8
10,0

8. nevyhovující veřejná doprava

8,8

8,8
9. nedostatečná bytová výstavba
0,0 0,0 0,0

0,0

Počty osob v %

10. nepořádek v obci

Zdroj: vlastní zpracování

Komentář k otázce č. 4: Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
V této otevřené otázce respondenti nejvíce v obci postrádají školu, školku, lékaře, poštu, větší
obchod, nekuřácké pohostinství atd.
Komentář k otázce č. 6: Mezilidské vztahy v obci považujete za?
Větší polovina respondentů 40,0 % hodnotilo mezilidské vztahy jako ne moc dobré, 28,6 %
respondentů hodnotí vztahy jako špatné, 22,9 % respondentů považuje vztahy v obci za docela
dobré, 8,6 % dotazovaných nedovedou vztahy v obci posoudit. Nikdo z dotazovaných nepovažuje
vztahy v obci za velmi dobré.
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Graf 11 Mezilidské vztahy v obci považujete za?

Otázka č. 6: Mezilidské vtahy v obci pavažujete za? (v%)
0,0

8,6

22,9

velmi dobré
docela dobré

28,6

ne moc dobré
špatné
nedovedu posoudit

40,0

Zdroj: vlastní zpracování

Komentář k otázce č. 7: Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným
společenským kontaktům?
Tuto otázku hodnotili respondenti 48,6 % odpovědí spíše ne, 20,0 % respondentů volilo odpověď
rozhodně ne, 14,3 % volilo odpověď spíše ano, 11,4 % volilo odpověď rozhodně ano a 5,7 % je
indiferentních vůči této otázce.
Graf 12 Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům?

Otázka č. 7: Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek
příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům ? (v%)
5,7

11,4

20,0
14,3

rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
nedovedu posoudit

48,6

Zdroj: vlastní zpracování

Komentář k otázce č. 8: Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
Větší polovina respondentů 28,6 % informace na webových stránkách sleduje pravidelně (cca 1x za
týden) a stejný počet respondentů nemá internet. Odpověď občas volilo 25,7 % respondentů a 17,1
% respondentů informace o dění v obci nesleduje vůbec.
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Graf 13 Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?

Otázka č. 8: Sledujete informace o dění v obci na webových
stránkách? (v %)

28,6

28,6

17,1
25,7
1. pravidelně (min. 1 x za týden)

2. občas (cca 1 za měsíc)

3. vůbec

4. nemám internet

Zdroj: vlastní zpracování

Komentář k otázce č. 9: Jste ochoten / ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
Odpověď rozhodně ano a spíše ano volilo 34,3 % respondentů, 31,4 % respondentů je vůči této
otázce indiferentních. Dotazovaní, kteří jsou ochotni udělat něco pro rozvoj obce, uváděli, že mohou
být nápomocni při pořádání kulturních a společenských akcí, udržování pořádku v obci atd.
Graf 14 Jste ochoten / ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?

Otázka č. 9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své
obce? (v %)

31,4

34,3

0,0

34,3
1. rozhodně ano

2. spíše ano

3. spíše ne

4. rozhodně ne

5. nedovedu posoudit

Zdroj: vlastní zpracování

Komentář k otázce č. 10: Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních
prostředků. Na co byste je přednostně využil / a?
Převážná většina respondentů 62,9 % by finanční prostředky využila k rekonstrukci místních
komunikací, 40,0 % by uvítalo podporu bytové výstavby, 25,7 % by prostředky použilo na častější
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spoje veřejné dopravy. Dále následují odpovědi zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci,
podporu kulturních, společenských a sportovních aktivit, na opravy památek v obci. Tyto odpovědi
byly hodnoceny respondenty stejně a to 22,9 %. Finanční prostředky na péči o veřejnou zeleň a
prostředí v obci by použilo 14,3 % respondentů. Více údajů lze vypozorovat z níže uvedeného grafu.
Graf 15 Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je přednostně
využil / a?

Otázka č. 10. Využití obecních finančních prostředků
70,0
62,9
1. zlepšení podmínek pro podnikání

60,0

2. podpora bytové výstavby
50,0
3. častější spoje veřejné dopravy
40,0
40,0

4. zřízení dalších provozoven obchodu
a služeb v obci
5. rekonstrukce místních komunikací

30,0

25,7
22,9

22,9

22,9

6. podpora kulturních, společenských
a sportovních aktivit

20,0

7. péče o veřejnou zeleň a prostředí v
obci

14,3
8,6

10,0

8. opravy památek v obci
9. jiné

0,0
0,0

1

Počty osob v %
Zdroj: vlastní zpracování

Komentář k otázce č. 16: Vaše další náměty, připomínky a komentáře:
Komentářů, námětů a připomínek se sešlo celkem 6. Tyto podněty byly projednány na schůzce
programovacího výboru dne 16. 11. 2015 v Olbramicích. Závěrem z projednání je souhrn podnětů po
jednotlivých oblastech, které programovací výbor považuje za důležité pro další rozvoj obce. Mezi
nejvýznamnější připomínky občanů patří:
 více kulturních a společenských akcí v obci
 opravit zázemí místního hřbitova
 oprava místních chodníků
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SWOT analýza slouží k identifikaci silných a slabých stránek území (vnitřní vlivy z hlediska území),
příležitostí a rizik (vnější vlivy z hlediska území). Na základě SWOT analýzy je komplexně vyhodnocena
situace na území obce Olbramice.
Na základě vytvořené SWOT analýzy jsou definována prioritní témata pro návrhovou část. Ostatní
přednosti a nedostatky obce definované ve SWOT analýze jsou podnětná a slouží jako návrh řešení
limitů rozvoje obce.
Z analýzy vyplývá, že obec má problémy s nezájmem občanů o obec a zapojením se do akcí
organizovaných obcí, s nedostatečným kulturním a společenským životem v obci, s nevyhovující
veřejnou dopravou, což výrazně snižuje atraktivitu obce. Olbramice se dále potýkají se špatným
stavem místních komunikací v intravilánu i extravilánu obce, se špatným stavem chodníků a
s chybějící kanalizací v obci (včetně ČOV). Obec je kompletně v uspokojivém stavu, existuje ale reálná
potřeba celkového zvelebení obce, včetně vybudování klubovny či komunitního centra pro spolkový
život v obci.
Obec Olbramice má velkou přednost v klidném a bezpečném prostředí venkovského typu v blízkosti
měst Litovel a Olomouc. Další významnou předností je neexistence sociálně vyloučené lokality,
kvalitní přírodní prostředí bez ekologických zátěží a blízkost lesa a přírody.
Příležitostí obce je příliv mladých lidí (atraktivní obec pro mladou generaci), s tím související podpora
bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních komunikací), oprava autobusové
zastávky a jejího prostředí v okolí, podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit,
vybudování odpočinkové zóny v bezprostřední blízkosti dětského hřiště, obnova původní zástavby.
Více lze vypozorovat ze SWOT analýzy, která byla stanovena v rámci jednání programovacího týmu.
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Tabulka 44 SWOT analýza obce Olbramice

SWOT ANALÝZA
Přednosti
Silné stránky (S)
faktory, kterými je nositel projektu schopen
podpořit jeho úspěšnou realizaci

Vnitřní prostředí
– interní analýza













klidné místo pro život
kvalitní přírodní prostředí bez
ekologických zátěží
blízkost lesa a přírody
neexistence sociálně vyloučené
lokality
bezpečné bydlení
fungující systém odvážení a likvidace
odpadů
dostatek pracovních příležitostí
v obci (zemědělství, obchod a služby
atd.)
dostupnost velkých měst
nezáplavová oblast
fungující dopravní obslužnost
sužby přiměřeně k velikosti obce

Nedostatky
Slabé stránky (W)
faktory, kterými nositel projektu může
ohrozit jeho úspěšnou realizaci











Hrozby (T)

Příležitosti (O)
vnější podmínky, které mohou realizaci
projektu podpořit

Vnější prostředí
- externí analýza
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možnost čerpání dotací z veřejných
zdrojů a z fondů ČR a EU
podpora
bytové
výstavby
(dobudování technické infrastruktury
a místních komunikací)
rekonstrukce místních komunikací
rekonstrukce chodníků
oprava autobusového zastávky a
jejího prostředí v okolí
podpora kulturních, společenských a
sportovních aktivit
opravy památek v obci
oprava zázemí na hřbitově a v jeho
okolí
vybudování odpočinkové zóny
v bezprostřední blízkosti dětského
hřiště, obnova původní zástavby,

nezájem občanů o obec a
zapojení se do akcí
organizovaných obcí (pasivita
občanů)
nedostatečný kulturní a
společenský život
nevyhovující veřejná doprava
chybějící kanalizace s ČOV
nedostatečné podmínky pro
rozvoj dětí a mládeže
špatný stav místních komunikací
špatný stav chodníků
nevyhovující budova OÚ
s chybějícím zázemím a WC
chybějící klubovna či komunitní
centrum pro spolkový život v obci

vnější podmínky, které mohou realizaci
projektu zmařit







migrace, stárnutí obyvatelstva
odliv mladých lidí
nedostatek finančních
prostředků, legislativa
snižování příjmů obce ze státního
rozpočtu
zhoršující se mezilidské vztahy
kanalizace – zhoršení životního
prostředí
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SWOT ANALÝZA



investice do veřejné zeleně
vybudování komunitního centra pro
kulturní a spolkový život v obci

Zdroj: vlastní zpracování
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1. STRATEGICKÁ VIZE
Strategická vize a dlouhodobé cíle rozvoje obce Olbramice, okr. Olomouc
/Strategická vize je popis ideálního výsledného stavu rozvoje obce v delším časovém horizontu,
rámcově určující globální cíl a základní směry a očekávané výsledky rozvojového procesu/

Vize obce Olbramice, okres Olomouc
Olbramice je malá samostatná obec obklopená přírodou, která musí zodpovědně hospodařit
se svěřenými finančními prostředky.
Základní vizí je být pěkně vypadající obcí s opravenými obecními budovami, funkční kanalizací
a bezbariérovými chodníky. Být klidným a bezpečným místem podporujícím dobré mezilidské
vztahy a spokojený společenský život.
Být zelenou obcí a podporovat obnovu výsadby v intraviálu obce. Podporovat zázemí pro děti
a jejich rodiče, rozvoj kulturního a společenského vyžití, podpora udržování tradičních akcí.
Obec nemůže svým občanům z důvodu své velikosti a finančních možností nabídnout
naprosto všechny služby. Olbramice chtějí podporovat ty, kteří se doposud aktivně podílejí na
společenském a kulturním životě v obci. Může také profitovat z vhodné geografické polohy
mezi městy Litovel a Olomouc, které tyto chybějící služby poskytují, a stát se tak atraktivním
místem k životu s dostupnými službami.
Strategická vize obce zahrnuje zejména:
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Oprava a celková rekonstrukce OÚ s odpovídajícím sociálním zázemím.
Nová autobusová čekárna s rekonstrukcí točny autobusu, které tvoří náměstíčko
obce.
Budova bývalé školy by v budoucnu sloužila pro pořádání společenských akcí,
zasedací místnost, volební místnost atd.
Rozšíření dětského hřiště, rozšíření o odpočinkovou a relaxační zónu i pro rodiče i
prarodiče.
Úprava veřejných prostranství před kaplí v obci, oprava památek.

B.NÁVRHOVÁ ČÁST

OBEC OLBRAMICE
PROGRAM ROZVOJE OBCE

B.2. STRATEGICKÁ VIZE

B.2. OPATŘENÍ A AKTIVITY
Aneb na co se zaměřit v následujících 4 – 7 letech. Dané opatření a aktivity formulují způsoby naplňování vize ve střednědobém období. Jednotlivá
stanovená opatření jsou naplňována prostřednictvím realizace konkrétních rozvojových aktivit. Aktivity se opírají o volební programy a programová
prohlášení vedení obce. Další aktivity vyplynuly ze společných setkání programovacího týmu při tvorbě Programu rozvoje obce Olbramice a další vyplynuly
z námětů občanů, kteří měli možnost se vyjádřit v dotazníkovém šetření.
Navržené náklady, termíny a zdroje financování má pouze orientační vypovídací schopnost. Při přípravě jednotlivých akcí k realizaci musí dojít k upřesnění
nákladů na základě podrobnější předprojektové a projektové dokumentaci.
Tabulka 45 Opatření a aktivity obce Olbramice

OPATŘENÍ 1

Zvýšení kvality života a bezpečnosti obce
aktivita

název aktivity

důležitost

termíny

odpovědnost

náklady

zdroje financování

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Kanalizace s ČOV
Chodníky
Autobusová zastávka
Místní komunikace
Přístupová cesta
k novostavbám a odvodnění

velká
velká
velká
střední

2015 – 2020
2015 -2020
2015 -2020
2015 -2020

OÚ
OÚ
OÚ
OÚ

22 mil.
1 mil.
400 tis.
800 tis

Dotace + vlastní fin.
Dotace + vlastní fin.
Dotace + vlastní fin.
Dotace + vlastní fin.

velká

2015 -2020

OÚ

2,5 mil.

Dotace + vlastní fin.

1.5.

OPATŘENÍ 2

Péče o krajinu a životní prostředí
aktivita

název aktivity

důležitost

termíny

odpovědnost

náklady

zdroje financování

2.1.

Obnova výsadby hřbitova

velká

2015 -2020

OÚ

1 mil.

Dotace + vlastní fin.

velká

2015 -2020

OÚ

500 tis.

Dotace + vlastní fin.

velká

2015 -2020

OÚ

500 tis.

Dotace + vlastní fin.

velká

2015 -2020

OÚ

400 tis.

Dotace + vlastní fin.

náklady

zdroje financování

2.2.
2.3.
2.4.

Revitalizace prostranství v okolí
autobusové zastávky (střed
obce)
Nákup potřebné techniky pro
zimní údržbu
Vybudovat pěší cestu ke
hřbitovu

OPATŘENÍ 3

Podpora volnočasových aktivit v obci
aktivita
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důležitost

termíny

odpovědnost

B.NÁVRHOVÁ ČÁST

OBEC OLBRAMICE
PROGRAM ROZVOJE OBCE

B.2. STRATEGICKÁ VIZE
3.1.
3.2.
3.3.

OPATŘENÍ 4

střední

2015 -2020

OÚ

450 tis.

Dotace + vlastní fin.

střední

2015 -2020

OÚ

200 tis.

Dotace + vlastní fin.

střední

2015 -2020

OÚ

250 tis.

Dotace + vlastní fin.

Podpora kulturního a společenského života, udržování tradic
aktivita

název aktivity

důležitost

termíny

odpovědnost

náklady

zdroje
financování

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.

Pravidelné setkávání seniorů
Slet čarodějnic
Dětský den
Klapání chlapců na Velikonoce
Vítání občánků
Mikuláš
Rozsvěcování stromečku
Podpora a rozvoj spolkové
činnosti

velká
velká
velká
velká
velká
velká
velká
střední

2015 -2020
2015 -2020
2015 -2020
2015 -2020
2015 -2020
2015 -2020
2015 -2020
2015 -2020

Kulturní
Kulturní
Kulturní
Kulturní
Kulturní
Kulturní
Kulturní
Kulturní

6 tis.
3 tis.
8 tis.
0
1,5 tisíc
0,5 tis.
1,5 tis.
5 tis.

Vlastní finance
Vlastní finance
Vlastní finance
Vlastní finance
Vlastní dle nar.dětí
Vlastní finance
Vlastní finance
Vlastní finance

náklady
3 tis
3 tis.

zdroje financování
Vlastní finance
Vlastní finance

náklady
1 mil.
900 tis.
0
350 tis
100 tis
3.5 mil

zdroje financování
Dotace + vlastní fin.
Dotace + vlastní fin.
Olomoucký kraj
Dotace + vlastní fin.
Dotace + vlastní fin.
Dotace + vlastní fin.

4.8.

OPATŘENÍ 5

Podpora a rozvoj spolupráce subjektů v obci a okolí
aktivita
5.1.
5.2.

OPATŘENÍ 6

název aktivity
Společný portál obce
Zapojení podnikatelů do
rozvoje a aktivit obce

důležitost
střední
střední

termíny
2015 -2020
2015 -2020

odpovědnost
OÚ
OÚ

Péče o infrastrukturu a majetek obce
aktivita
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
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Odpočinková zóna u dětského
hřiště
Doplnění herních prvků
dětského hřiště
Hřiště s venkovními cvičebními
a posilovacími stroji

název aktivity
Hřbitov
Autobusová zastávka s točnou
Krajská komunikace
Vstup do kaple sv. Víta
Rekonstrukce kříže (02)
Rekonstrukce OÚ

důležitost
velká
velká
velká
velká
velká
velká

termíny
2015 -2020
2015 -2020
2015 -2020
2015 -2020
2015 -2020
2015 -2020

odpovědnost
OÚ
OÚ
OÚ
OÚ
OÚ
OÚ
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6.7.
Zdroj: vlastní zpracování
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Rekonstrukce místního
pohostinství

velká

2015 -2020

OÚ

5 mil

Dotace + vlastní fin.
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C. PODPORA REALIZACE PROJEKTU
C.1.Způsob zajištění, řízení, organizace naplňování PRO
 Způsob zajištění, řízení, organizace naplňování PRO
Garantem Programu rozvoje obce Olbramice na období 2016 – 2022 bude: starosta obce
Zastupitelstvo obce bude odpovídat za monitoring a aktualizaci programu. Vedení obce se detailně
seznámí s PRO a bude odpovídat za jeho realizaci. Zastupitelstvo a občané budou dbát o všestranný
rozvoj území obce a budou aktivně dohlížet na úspěšnou realizaci PRO, jeho aktualizace a plnění
navržených cílů.
Dokument včetně jeho aktualizací bude zpřístupněn na webových stránkách obce Olbramice a
v tištěné podobě v kanceláři obecního úřadu k nahlédnutí.
 Postup sledování a vyhodnocování realizace PRO
Monitoring plnění PRO bude provádět zastupitelstvo obce se starostou.
- Plnění programu rozvoje obce bude vyhodnocovat zastupitelstvo obce
- Plnění PRO bude vyhodnocováno průběžně, nejlépe 1x ročně. Např. zprávou o plnění,
která bude předložena zastupitelstvu.
 Způsob aktualizace PRO
-

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

Program rozvoje obce Olbramice na období 2016 – 2022 bude schválen dne 21. 12. 2015
zastupitelstvem obce Olbramice.
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D.1. Dotazník
Obec Olbramice – Program rozvoje obce
Dotazník pro obyvatele
(může vyplnit každý občan, příp. je k dispozici
http://www.olbramice.cz/ v elektronické podobě)

na

internetových

stránkách

obce

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.
starosta obce Olbramice
Vítězslav Bednář
Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud si
žádnou nevyberete, formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.
1. Jak se Vám v obci žije?
1. velmi dobře
2. spíše dobře
5. velmi špatně

3. ani dobře ani špatně 4. spíše špatně

2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. klidný život
2. dobré mezilidské vztahy
3. příznivé životní prostředí
4. blízkost přírody
5. dostupnost pracovních příležitostí
6. dobrá dopravní dostupnost
7. kulturní a společenský život
8. sportovní vyžití
9. vzhled obce
10. jiné:………………………………………………………………………
3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. špatné vztahy mezi lidmi
2. nezájem lidí o obec
3. málo kvalitní životní prostředí
4. nedostatek pracovních příležitostí
5. nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
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6. nedostatečný kulturní a společenský život
7. špatná dostupnost lékaře
8. nevyhovující veřejná doprava
9. nedostatečná bytová výstavba
10. nepořádek v obci
11. špatné podmínky pro podnikání
12. jiné: ………………………………………………………………………..
4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
...........................................................................................................................................
……………………………………..........................................................……..................……

5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek
(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):
Velmi spokojen Spíše spokojen Spíše nespokojen Velmi nespokojen Je mi to lhostejné
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 2. docela dobré3. ne moc dobré4. špatné5. nedovedu posoudit
7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům?
1. rozhodně ano 2. spíše ano 3. spíše ne 4. rozhodně ne 5. nedovedu posoudit
8. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
1. pravidelně (min. 1 x za týden) 2. občas (cca 1 za měsíc) 3. vůbec 4. nemám internet
9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
1. rozhodně ano 2. spíše ano 3. spíše ne 4. rozhodně ne 5. nedovedu posoudit
Pokud ano, jak se můžete zapojit? ………………...........................………….………..........
....................................................................................................................................................
10. 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
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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: ………………………………………………………………………
11. Jste?
1. muž 2. žena
12. Váš věk?
1. 15–29 let 3. 50–64 let 2. 30–49 let 4. 65 a více let
13. Vaše vzdělání?
1. základní 2. střední odborné 3. střední odborné s maturitou 3. vyšší odborné
4. vysokoškolské
14. 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
15. 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. 10. 2015 do příslušných
schránek v místním obchodě.
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