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ÚVOD
Program rozvoje obce (PRO) je základním plánovacím dokumentem, který je zakotven
v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o hlavní
nástroj řízení obce, který ve svém obsahu charakterizuje a vystihuje priority obce v oblasti rozvoje.
Ve své návrhové části je dokument členěn na vize, cíle, opatření a aktivity. Součástí je také časový
plán jejich naplnění a realizační podmínky (vymezení činností, subjekt odpovědný za realizaci, zdroje
financí atd.). PRO je zpětnou vazbou pro obec, která má přehled o efektivnosti vynaložených
finančních prostředků.
Do procesu vzniku PRO Oplocany byli zapojeni občané obce, podnikatelé, místní zájmové
organizace, kteří měli možnost formulovat svou vizi o budoucím vývoji obce prostřednictvím
předložených dotazníků. V průběhu tvorby měli občané Oplocan možnost zasáhnout do konečné
podoby programu – dokument byl k dispozici v kanceláři obecního úřadu a na stránkách obce
(www.oplocany.cz). Bylo uskutečněno také veřejné projednání dokumentu na zasedání zastupitelstva
obce Oplocan.
Program rozvoje obce Oplocany byl zpracován pro období let 2016–2020.
Na tvorbě dokumentu se podílela MAS Střední Haná (Bc. Rudolf Polášek, Ing. Jarmila
Matoušková), v obci Oplocany vznikla pracovní skupina tvořená členy zastupitelstva obce: Hana
Skřépková, starostka, Jana Hakunová, místostarostka, Lenka Pazderová, členka, Milan Kyas, člen,
Vladimír Dvořák, člen, Ludevít Hakun, člen.

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Program rozvoje obce schválilo v souladu s §84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo obce Oplocan.
Datum schválení:
Číslo usnesení:
Text usnesení:
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A. 1 CHARAKTERISTIKA OBCE
1. ÚZEMÍ
Poloha
Obec Oplocany je situována v jihozápadní části Olomouckého kraje. Vzdálenost od krajského
města Olomouc je cca 33 km severovýchodním směrem. V roce 2003, kdy bylo zavedeno nové
správní členění České republiky, přičemž přestaly existovat okresy a byly nově nahrazeny správními
obvody obce s pověřeným obecním úřadem (SO POÚ) a správními obvody obce s rozšířenou
působností (SO ORP), začala obec Oplocany příslušet pod správní obvod obce s rozšířenou působností
Přerov. Od statutárního města Přerov jsou Oplocany vzdálené cca 16 km jihozápadním směrem.
Ovšem nesmíme opomenout dobrou situovanost obce z hlediska vzdálenosti do spádových sídel. Tuto
skutečnost dokládá fakt, že vzdálenost mezi Oplocany a Tovačovem, jež sousedí s Oplocany, jsou
pouhé 4 km. Mezi důležitá spádová sídla patří také Prostějov a Kroměříž, která jsou vzdálená
cca 17 km v případě Prostějova, cca 20 km v případě Kroměříže a přibližně 24 km do města
Olomouce. Vzdálenost Kojetína, který zastává funkci pověřené obce pro Oplocany, je cca 9 km.
Nadmořská výška v okolí obce se pohybuje okolo 200 m n. m. Zástavba obce je
koncentrována podél silnice druhé třídy č. 435, která prochází obcí a tvoří tak její páteřní komunikaci.
Samotná obec, jejíž celková katastrální výměra činí 545 ha, není rozdělena na jednotlivá katastrální
území, tudíž tvoří jednu kompaktní místní část (obr. 1).

Obr. 1 Obec Oplocany s jedním kompaktním katastrálním územím
Pramen: ČUZK, zpracování MAS Střední Haná
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Z předchozího textu víme, že celková katastrální výměra obce činí 545 ha. Jedná se převážně
o zemědělskou krajinu, kde hospodaří drobní rolníci a zemědělské družstvo. Zemědělská půda zaujímá
rozlohu 496 ha z celkové výměry 545 ha. Pod zemědělskou půdu spadá orná půda zastoupena 481 ha,
zahrady 14 ha a trvalý travní porost 0,5 ha. Nezemědělská půda je zastoupena 49 ha, přičemž pod
nezemědělskou půdu řadíme lesní pozemky 1,8 ha, vodní plochy 8 ha, zastavěné plochy a nádvoří
9,5 ha a ostatní plochy s celkovou výměrou 29 ha. Katastrem obce protékají dva vodní toky Viklička
a Valová. Oba vodní toky se nacházejí v jižní respektive jihozápadní části obce. V katastru obce se
nenacházejí žádné významné přírodní útvary, a ani žádné jiné přírodní oblasti, které bychom mohli
zařadit mezi velkoplošná nebo maloplošná chráněná území.

Historické souvislosti
Historie obce je velice dávná, o čemž vypovídá i první písemná zmínka o této obci, která
pochází z roku 1131. Z novodobých dějin byl pro obec významný rok 1999, kdy obec začala užívat
nového heraldického znaku, na jehož realizaci se podílela firma Velebný a Fam z Ústí nad Orlicí.
Návrh nového heraldického znaku byl konzultován s PhDr. K. Millerem, který je heraldikem
a ředitelem Zemského archívu v Opavě.
Znak Oplocan zachycuje plot tvořený ze čtyř svislých latí, které jsou spojeny dvěma latěmi
vodorovnými. Jedná se o vyjádření čtyř částí obce Dědina, Trávník, Novosáda a Arnoštov, které jsou
spojeny jednotným názvem Oplocany. V horní části znaku se nachází srdce, které je umístěno
nad plotem. Symbol srdce byl převzat z pečeti dědiny Oplocan z roku 1763. Ze srdce vyrůstá obilí, což
reprezentuje základní zemědělskou plodinu, která plnila roli primární plodiny pro obživu místních
obyvatel. Klasy jsou skloněny pod velkou tíhou hanácké úrody. Barva srdce a klasů je červená a bílá
stejně jako barvy Cimburků pánů na Tovačově, pod které obec Oplocany dlouhá léta patřila. Poslední
zajímavostí je rozdělení znaku na dvě svislé poloviny, které jsou barevně rozdílné. Levá polovina
znaku je

vyobrazena

černou

barvou

a

pravá polovina

žlutou

barvou.

Význam

tohoto

barevného rozdělení spočívá v tom, že černá barva má reprezentovat úrodnou půdu směrem na Kojetín
a pravá strana znaku, která je znázorněna žlutou barvou má rovněž představovat půdu, ovšem
ve směru na Tovačov. Důvodem, proč byla zvolena žlutá barva namísto hnědé, byl fakt, že hnědá
barva se nepoužívá.
V současné době je nejvýznamnější historickou památkou v obci socha sv. Floriána, která se
nachází v centru obce po levé straně hlavní komunikace směrem z Tovačova do Polkovic. Jedná
se o pískovcovou barokní sochu z poloviny 18. století. Socha měla být zhotovena moravským
sochařem a štukatérem Gottfriedem Fritschem pocházejícím z Tovačova. Socha je zapsanou kulturní
památkou a v nedávné době byla nově zrestaurována. Jak již bylo řečeno, socha znázorňuje svatého
Floriána, který je považován za patrona všech profesí souvisejících s ohněm např. hasičů, kominíků,
hutníků, hrnčířů a pekařů. Jeho sochy se budovaly na ochranu před požárem.
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2. OBYVATELSTVO
Počet obyvatel a jeho vývoj v obci
Celková rozloha katastrálního území obce Oplocany je 5,45 km², přičemž celkový počet
obyvatel k 1. 1. 2015 byl 326. Z těchto dvou ukazatelů je patrné, že hustota zalidnění dosahuje
poměrně malé hodnoty cca 60 obyvatel/ km². Čemuž odpovídá i celková rozloha zastavěných ploch,
jejíž hodnota je 0,09 km². Hustota zalidnění, jak ve SO ORP Přerov, tak v Olomouckém kraji dosahuje
výrazně vyšších hodnot. V rámci SO ORP Přerov je hustota zalidnění 208 obyvatel/km²
a v Olomouckém kraji je tato hodnota 120 obyvatel/km².
Nejvyššího počtu obyvatel dosáhla obec v 90. letech 20. století, kdy počet obyvatel přesahoval
hodnotu 360. Maxima v počtu obyvatel bylo dosaženo v roce 1997, kdy tato hodnota byla
367 obyvatel. Od roku 1997 však počet obyvatel postupně klesá až do roku 2009 s výjimkou roku
2002, kdy došlo k nepatrnému nárůstu obyvatel. V roce 2009 byl počet obyvatel v obci 300, přičemž
od tohoto roku docházelo k nárůstu obyvatel až do roku 2013. Poté začalo opět docházet k poklesu
počtu obyvatel a tento trend trvá do současnosti (viz obr. 2).
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Obr. 2 Vývoj počtu obyvatel v obci Oplocany v letech 1991–2015
Pramen: Databáze demografických údajů za obce ČR, ČSÚ, zpracování MAS Střední Haná

Ve srovnání obce s SO ORP Přerov a Olomouckým krajem je vývoj počtu obyvatel
v posledních třinácti letech velmi proměnlivý a střídavý. Kdy od roku 2002 docházelo
k dlouhodobému úbytku počtu obyvatel v obci až do roku 2009, poté následoval poměrně stabilní
a dlouhodobý růst počtu obyvatel až do roku 2013, zde se situace opět změnila a začalo opět docházet
k úbytku počtu obyvatel v obci Oplocany. Tento nepříznivý trend trvá do současnosti. Ovšem musíme
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zmínit, že k úbytku počtu obyvatel dochází jak v SO ORP Přerov, tak v Olomouckém kraji, avšak
pokles počtu obyvatel není tak prudký (viz obr. 3).
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Obr. 3 Vývoj počtu obyvatel v obci Oplocany, SO ORP Přerov a Olomouckém kraji v letech 2001–2014
Pramen: Databáze demografických údajů za obce, SO ORP a Kraje ČR, ČSÚ, zpracování MAS Střední Haná

pozn. Abychom mohli vytvořit reprezentativní graf, museli jsme převést absolutní čísla počtů obyvatel
za obec Oplocany, SO ORP Přerov a Olomoucký kraj na relativizovaná čísla, přičemž jsme hodnoty
z roku 2001 zvolili jako hodnoty, ze kterých budeme vycházet a vypočítávat zrelativizované počty
obyvatel pro následující roky. Postupovali jsme podle toho, že jsme hodnoty z roku 2001 považovali
za základ tedy 100, což vysvětluje i popisek na ose y (2001 = 100).

Pohyb obyvatel - počty narozených a zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých
Pokles počtu obyvatel v obci Oplocany je způsoben několika faktory. Jedním z faktorů je, že
se lidé od roku 2002–2008 poměrně značně stěhovali z této obce, dalším důvodem je fakt, že
v některých letech byl počet zemřelých několikanásobně větší, než počet narozených. S tím souvisí
i migrační přírůstek, který byl pro období 2002–2008 záporný. Od roku 2009 sice došlo k tomu, že
hodnota migračního přírůstku byla kladná, ale její trend má od té doby klesající tendenci, což
pokračuje až do současnosti.
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Obr. 4 Přistěhovalí a vystěhovalí v obci Oplocany v letech 2001–2014
Pramen: Databáze demografických údajů za obce ČR, ČSÚ, zpracování MAS Střední Haná

Přirozený přírůstek v průběhu posledních let kolísal a ve sledovaném období 2001–2014 byl
ve většině případů spíše záporný. Výjimkou je období let 2003–2005 a také roky 2010 a 2012, kdy
hodnota přirozeného přírůstku byla v kladných číslech. I přesto, že byl přirozený přírůstek v některých
letech kladný, tak nestačil vyvážit migrační přírůstek a to zejména z první poloviny tohoto
sledovaného období, což vede k dlouhodobému ubývání počtu obyvatel v obci Oplocany.
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Obr. 5 Přirozený a migrační přírůstek v obci Oplocany v letech 2001–2014
Pramen: Databáze demografických údajů za obce ČR, ČSÚ, zpracování MAS Střední Haná
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Věková struktura
V předchozím textu bylo zmíněno, že počet obyvatel v obci Oplocany dlouhodobě každým
rokem klesá. Tento nepříznivý trend se projevuje i ve věkové struktuře obyvatelstva, kde ve věkové
kategorii 0–14 let dochází ke každoročnímu poklesu počtu obyvatel a není tomu jinak u kategorie 15–
64 let, kde zaznamenáváme v posledních letech stejný trend poklesu počtu obyvatel.
Jedinou kategorií s dlouhodobým nárůstem počtu obyvatel je kategorie 65 let a více, což je
kategorie lidí v postproduktivním věku (seniorů). Z ekonomického hlediska tato situace nevěští nic
dobrého pro obec, jelikož dochází ke snižování počtu obyvatel v produktivním věku, tedy kategorie
15–64 let, a naopak dochází k nárůstu počtu obyvatel v postproduktivním věku (viz obr. 6 a 7).
Z hlediska pohlaví je situace v obci poměrně vyrovnaná, kdy mužské pohlaví je v průměru
zastoupené počtem 166 osob a ženské pohlaví průměrným počtem 156 osob, zde vidíme mírnou
převahu mužského pohlaví.
Celkový průměrný věk v obci v posledních letech dlouhodobě stoupá. V roce 2001 byl
celkový průměrný věk v obci 40,4 let, kdy byla tato hodnota nejnižší, od té doby celkový průměrný
věk stoupal až do roku 2009, kdy tato hodnota byla 44,2 let, následně došlo k poklesu hodnoty a její
stagnaci v následujících třech letech, kdy se hodnota pohybovala okolo 43,8 let. V posledních dvou
letech dochází ke kolísání hodnoty (viz obr. 8).
Kdybychom průměrný věk porovnávali podle pohlaví, tak bychom zjistili, že ženské pohlaví
dosahuje vyššího průměrného věku, než mužské pohlaví. To vychází z celosvětového trendu, kdy se
ženy průměrně dožívají vyššího věku než muži (viz obr. 9).
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Obr. 6 Věková struktura obyvatelstva v obci Oplocany v letech 2001–2014
Pramen: Databáze demografických údajů za obce ČR, ČSÚ, zpracování MAS Střední Haná
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Obr. 7 Obyvatelstvo v produktivním a neproduktivním věku v obci Oplocany v letech 2001–2014
Pramen: Databáze demografických údajů za obce ČR, ČSÚ, zpracování MAS Střední Haná
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Obr. 8 Vývoj celkového průměrného věku v obci Oplocany v letech 2001–2014
Pramen: Databáze demografických údajů za obce ČR, ČSÚ, zpracování MAS Střední Haná
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Obr. 9 Vývoj průměrného věku podle pohlaví v obci Oplocany v letech 2001–2014
Pramen: Databáze demografických údajů za obce ČR, ČSÚ, zpracování MAS Střední Haná
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Vzdělanostní struktura
Níže uvedená vzdělanostní struktura obyvatel obce Oplocan byla zjištěna na základě výsledků
ze sčítání lidu, domů a bytů, které bylo realizováno v roce 2011 na území celé České republiky.
Kdybychom měli být přesní, jednotlivá data se vztahují k 26. 3. 2011. K tomuto datu bylo evidováno
v obci 257 obyvatel ve věku 15 a více let, přičemž z tohoto počtu byla zjišťována vzdělanostní
struktura. Vzdělanostní struktura obce byla vyhodnocována podle stupně vzdělání.
Bylo zjištěno, že počet obyvatel spadajících do kategorie bez vzdělání bylo zastoupeno
hodnotou 1. Počet obyvatel se základním vzděláním včetně neukončeného bylo v obci 81. Největší
zastoupení měla kategorie střední včetně vyučení (bez maturity), kdy v této kategorii bylo zastoupeno
117 osob. V kategorii úplného středního vzdělání (s maturitou) bylo registrováno 39 obyvatel.
Do předposlední kategorii, což byla kategorie nadstavbového studia, patřili 3 obyvatelé. Z pohledu
vysokoškolského vzdělání bylo v roce 2011 evidováno 6 obyvatel s tímto vzděláním.
Kdybychom měli celou situaci vyhodnotit, zjistili bychom, že z celkového počtu 257 obyvatel
ve věku 15 let a více, bylo v roce 2011 v obci evidováno 81 obyvatel se základním vzděláním,
159 obyvatel se středoškolským vzděláním a 6 obyvatel s vysokoškolským vzděláním. Celková
situace je zachycena na obr. 10.
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Obr. 10 Obyvatelstvo Oplocan podle nejvyššího ukončeného vzdělání z dat ze SLDB 2011
Pramen: Databáze demografických údajů za obce ČR, ČSÚ, zpracování MAS Střední Haná
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Sociální situace v obci
Dle statistik v obci Oplocany nežijí vetší skupiny národnostních menšin ani sociálně slabých
obyvatel, nicméně v obci jsou evidovány 3 romské rodiny a cca čtyři rodiny, které se potýkají
s exekucí, ovšem z celkového počtu lidí žijících v obci je tato část obyvatelstva poměrně malá. V obci
se nevyskytují sociálně vyloučené lokality a ani se zde nenacházejí uživatelé návykových látek, s čímž
souvisí i absence sociopatologických jevů v obci.
Z hlediska spolků a spolkové činnosti je situace v obci poměrně příznivá, jelikož se zde
nachází jednotka sboru dobrovolných hasičů a myslivecké sdružení Hubert, kterému jsou poskytovány
prostory kulturního domu. Obec jej také podporuje finančními příspěvky na vlastní činnost spolku.
Obec se rovněž zapojuje do práce s mládeží a seniory, tím že pořádá maškarní ples pro děti,
dětský den, drakiádu a mikulášskou nadílku, která je spojena s rozsvěcováním vánočního stromečku.
Z pohledu akcí pro seniory a dospělé se v obci konají šibřinky, plesy, přednášky, které jsou primárně
zaměřeny pro dospělé. Také oslavy MDŽ, jejímž bodem zájmu jsou hlavně senioři. Dalšími
významnými akcemi pořádanými v obci je soutěž „Oplockej kopeček“, kterou pořádají místní hasiči.
Dále to jsou hodové oslavy, vítání občánků atd.
V roce 2000 se v obci konala velice významná akce a to sraz rodáků obce Oplocany.
Lidé jsou o kulturních akcích informováni z místního rozhlasu, webových stránek obce a také mohou
různé informace získat na úřední desce. Na konci volebního období vyšel „Oplocanský list“, ve kterém
byl souhrn minulého volebního období, co se realizovalo a co je potřeba realizovat do budoucna.

3. HOSPODÁŘSTVÍ
Ekonomická situace
V obci se k 31. 12. 2015 nachází celkem 55 registrovaných podniků a celkem 25 podniků,
u kterých byla zjištěna aktivita. Největší zastoupení podnikatelských subjektů podle převažující
činnosti je v odvětví definovaném jako velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových
vozidel, kde v kategorii registrovaných podniků bylo zjištěno 15 těchto subjektů a v kategorii podniků
se zjištěnou aktivitou bylo evidováno 6 těchto subjektů.
Dalším odvětvím s nejvyšším počtem podnikatelských subjektů byl zaznamenán v odvětví
průmyslu a stavebnictví, kde byl počet v kategorii registrovaných podniků 8 u průmyslu a 8 také
stavebnictví a v kategorii podniků se zjištěnou aktivitou byl tento počet opět shodný a to 3 v obou
odvětvích. Za zmínku stojí i odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství, kde bylo evidováno
6 registrovaných podniků a 4 podniky se zjištěnou aktivitou (viz obr. 11). S tím souvisí i působnost
soukromé rolnické společnosti AGRO, která má sídlo v Tovačově, ale hospodaří na pozemcích
katastru obce Oplocany na zhruba 14 ha. Klíčovými subjekty na území obce jsou obchod se smíšeným
zbožím, autodopravce, společnost AGRO a umělecký kovář.
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Obr. 11 Podnikatelské subjekty podle odvětví v obci Oplocany
Pramen: ČSÚ, zpracování MAS Střední Haná

Obec přistupuje velice prozíravě v rámci vytváření příznivých podmínek pro investory, jelikož
do svého územního plánu zahrnula plochy k podnikání. Bohužel v současné době není investor, který
by měl o tyto plochy zájem. To ale nemění nic na skutečnosti, že obec je připravena poskytnou
v případě potřeby investorovi plochy, na kterých by mohl realizovat svou činnost. Obec by rovněž
ráda získala nějaké finanční prostředky např. z pronájmu místní sokolovny, ovšem v současné době je
budova sokolovny v nevyhovujícím technickém stavu, a tím pádem snaha finančního využití této
budovy nepřipadá do úvahy.
Z hlediska nabízených komerčních služeb je v obci k dispozici kadeřnice, pedikérka, která
svou činnost vykonává dle potřeby zákazníků. Dalšími službami poskytuje firma Rosnička
a masokombinát Kokory. Chybějící službou podle místních obyvatel obce je bezpochyby lékař.

Trh práce
V obci v posledních letech dochází ke snižování počtu obyvatel v produktivním věku
a narůstání počtu obyvatel, kteří spadají do kategorie obyvatel v neproduktivním věku. Do kategorie
obyvatel v neproduktivním věku řadíme obyvatelstvo do 14 let a také obyvatelstvo 65 let a více,
naopak do kategorie obyvatelstva v produktivním věku je zařazena kategorie lidí mezi 15–64 lety.
Dříve bylo zastoupení obyvatel v neproduktivním věku v obci přibližně dvojnásobně nižší než
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obyvatel v produktivním věku, nicméně v posledních pár letech dochází k tomu, že toto zastoupení
přestává platit a lidí v neproduktivním věku je stále větší množství, přičemž ubývá lidí v produktivním
věku (viz obr. 12).
Kdybychom počítali pouze s obyvatelstvem v produktivním věku a udělali bychom přepočet
tohoto obyvatelstva na celkovém počtu obyvatelstva, zjistili bychom, že obyvatelstvo v produktivním
věku v letech 2001–2014 tvořilo zhruba 63-68,5 % z celkového počtu obyvatel obce. Tato hodnota
v průběhu sledovaných let kolísala (viz obr. 13).
250

počet osob

200

150
Produktivní
100

Neproduktivní

50

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
rok
Obr. 12 Obyvatelstvo v produktivním a neproduktivním věku v obci Oplocany v letech 2001–2014
Pramen: Databáze demografických údajů za obce ČR, ČSÚ, zpracování MAS Střední Haná
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Obr. 13 Podíl produktivního obyvatelstva na celkovém počtu obyvatel v obci Oplocany v letech 2001–2014
Pramen: Databáze demografických údajů za obce ČR, ČSÚ, zpracování MAS Střední Haná
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Obec Oplocany se nachází v oblasti, která vykazuje dlouhodobě velmi vysoké
míry nezaměstnanosti. Okres Přerov, kam obec spadá, vykazuje poměrně podobné hodnoty míry
nezaměstnanosti, jako Olomouckých kraj, v průběhu tohoto pětiletého zkoumaného období
(viz obr. 14).
Míra nezaměstnanosti v obci Oplocany dosahuje dvounásobně větších hodnot v porovnání,
jak s okresem Přerov, tak s celým Olomouckým krajem. Při porovnání míry nezaměstnanosti obce
a celorepublikovými hodnotami je tento rozdíl ještě více signifikantní. Ve sledovaném období míra
nezaměstnanosti pro ČR nepřekročila hodnotu 10 %, v případě okresu Přerov a Olomouckého kraje
zase nebyla překročena míra nezaměstnanosti větší než 14 %, ovšem u obce Oplocany došlo
ve sledovaném období k překročení míry nezaměstnanosti nad hranicí 20 %. Stejně jako v celé
republice se i v obci Oplocany potýkali s výrazným nárůstem počtu nezaměstnaných v období
ekonomické recese v roce 2009, která zasáhla většinu zemí EU. V současné době se sice situace
zlepšuje, ale dopady ekonomické recese budou patrně dlouhodobě nepříznivě působit i na tamní
nezaměstnanost.
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Obr. 14 Vývoj míry nezaměstnanosti (%) v letech 2007–2011
Pramen: portál www.portal.mpsv.cz, zpracování MAS Střední Haná

Současná situace na trhu práce v obci je ovlivněna zejména dojížďkou za prací, ať už se jedná
o dojížďku do obce Oplocany, v tomto případě se jedná o zaměstnankyni obce, která dojíždí z obce
Troubky. Druhým z případů je vyjížďka do nejbližších spádových oblastí obce, což je Kojetín, Přerov,
Kroměříž, Prostějov, Olomouc a Tovačov.
Snaha obce oživit místní trh práce spočívá ve využívání veřejně prospěšných prací, které jsou
realizovány přes úřad práce. Celkový počet zaměstnaných se liší dle sezóny, kdy je v létě potřeba větší
pracovní výpomoci.
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4. INFRASTRUKTURA
Technická infrastruktura
Z hlediska technické infrastruktury mají obyvatelé obce přístup k pitné vodě z místního
vodovodu, který byl v obci vybudován v 70. letech 20. století. Tato voda z místního vodovodu pochází
z Klopotovic, kde se nachází vrty na pitnou vodu a rovněž dochází k úpravě této vody. Následně se
voda z Klopotovic napojuje na vodojem do Polkovic, ze kterých je voda teprve rozváděna do Oplocan.
V roce 2015 došlo k úpravě vodovodního potrubí, kdy původní potrubí bylo nahrazeno plastovým.
V obci se nenachází kanalizace a není zde ani ČOV, ale v budoucnu je v plánu výstavba
kanalizace a napojení se na ČOV v Kojetíně. Výhodou obce je plynofikace, která byla realizována
v celé obci. V rámci ostatní technické infrastruktury, jako je elektrická síť, sítě pro internet, nebo
připojení domácnosti na internet apod. je situace v obci následující. O dodávky elektřiny pro občany
se stará ČEZ a z pohledu internetového připojení občané využívají služeb dvou dodavatelů, prvním
z dodavatelů je MITRANET.CZ, a tím druhým O2.
Z hlediska nakládání s odpady je obec zapojena do systému třídění odpadu, kdy se v obci třídí
sklo (čiré a barevné), plasty, nápojové kartony, kov, textil a bioodpad. Při svozu odpadu obec využívá
služeb firmy AVE, která se těmito službami primárně zabývá. Služeb firmy AVE pro svoz odpadu
využívají i okolní obce. Obec v budoucnu plánuje skládkování bioodpadu na kompostárnu, která se
nachází v obci Polkovice.

Dopravní infrastruktura
V obci se nachází pouze jedna významná silnice, jedná se o silnici č. 435, která spadá do
kategorie silnic II. třídy. Tato silnice prochází celou obcí a je kolem ní koncentrovaná většina
zástavby. Silnice č. 435 tak tvoří páteřní komunikaci obce Oplocany. Tato silnice patří pod správu
silnic Olomouckého kraje, přičemž její stav byl shledán nevyhovujícím. V současné době se nechystají
žádné opravy na této komunikaci, nicméně do budoucna se plánuje tato komunikace opravovat, ale to
až v případě, že bude v obci vybudována nová kanalizace. O údržbu silnice č. 435 se stará správa
silnic Olomouckého kraje, místní komunikace jsou udržovány na náklady obce. Pro zimní měsíce, kdy
je potřeba udržovat místní komunikace sjízdné, si obec najímá služby rolnické společnosti Agro, která
se stará o úklid sněhu.
V obci se nevyskytuje žádný problém s místy pro parkování, jelikož obyvatelé nechávají stát
své automobily u svých domů nebo ve svých garážích, čímž odpadá potřeba v obci umisťovat značky
se zákazem stání. Nejbližší nájezd na dálnici se nachází cca 12 km od obce a jedná se o napojení na
dálnici D1 u Kroměříže.
Obyvatelé si však stěžují na dopravní situaci v obci, která negativně ovlivňuje jejich život.
Největší problémy shledávají v nadměrném počtu osobních i nákladních automobilů, které projíždějí
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obcí. Místní usuzují, že tento problém je spojen převážně s objížďkami a nájezdem na dálnici.
Hlavním problémem je nevyhovující komunikace, která kvůli své šířce nezvládá vysoký nápor
ze strany projíždějících automobilů, a to hlavně těch nákladních, které způsobují nepříjemné vibrace v
domech ležících blízko komunikace. Jak již bylo zmíněno, většina sídel se nachází v těsné blízkosti
této komunikace, čili dochází k negativním dopadům na velké množství obyvatel obce.
V obci se nejbližší železniční trať nachází u Annína, což je jedna z místních částí Tovačova,
kde byla sice dříve zastávka Oplocan, ale v současnosti zde vlak pravidelně nejezdí. Jedná se spíše
o výjimečné akce jako je výlov v Tovačově a hodové oslavy v Kojetíně, kdy je tato trať využita
historickým vlakem, ale pravidelná linka zde nejezdí. Z tohoto důvodu musejí obyvatelé obce cestovat
do Kojetína, nebo Přerova, kde se nacházejí nejbližší vlaková nádraží. Z hlediska autobusové dopravy
se v obci nachází jedna autobusová zastávka. Z této zastávky jezdí přímá autobusová linka
do Tovačova (s přestupem na Přerov), Olomouce, Kojetína, Prostějova a Kroměříže.

Dopravní obslužnost
Obec je zapojena do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje pro autobusovou
dopravu. V obci se nachází jedna autobusová zastávka, ze které jsou jednotlivé autobusové linky
směřovány do spádových sídel. Spádová sídla, do kterých jezdí jednotlivé autobusové linky, jsou
Tovačov (s přestupem na Přerov), Kojetín, Prostějov, Kroměříž a Olomouc. O provoz těchto
autobusových linek se starají společnosti FTL - Firts Transport Lines, a.s., ARRIVA MORAVA, a.s.
a KRODOS BUS a.s.
Nejvíce přímých spojů z obce vede do Tovačova, Kojetína a Olomouce, ve dnech pracovního klidu je
situace stejná, kdy nejvíce spojů je mezi Oplocany a Tovačovem, následuje Kojetín a poté Olomouc.
Je zajímavé, že počet přímých dopravních spojů ve dnech pracovního klidu je v některých
případech nulový, tato situace nastala ve spojích do Přerova a Prostějova, naopak do krajského města
Olomouce jsou ve dnech pracovního klidu směrovány dva přímé spoje, přičemž vzdálenost krajského
města Olomouc je v porovnání s městy Přerov a Prostějov od obce Oplocany podstatně vyšší (viz obr.
15 a 16). Nutno podotknout, že jsme brali v potaz pouze přímé spoje, kdybychom počítali s možností
přestupu, situace by byla určitě diametrálně odlišná. Občanům obce se zdá být kvalita a intenzita
dopravních spojů dostatečná, nicméně kdyby se vyskytla stížnost ze strany občanů na neadekvátní
intenzitu spojů, obec by počet spojů mohla upravit dle potřeb obyvatel, na základě smlouvy s dopravní
společností.
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Obr. 15 Intenzita autobusové dopravy z obce Oplocany v pracovních dnech v roce 2016
Pramen: zpracování MAS Střední Haná
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Obr. 16 Intenzita autobusové dopravy z obce Oplocany ve dnech pracovního klidu v roce 2016
Pramen: zpracování MAS Střední Haná
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5. VYBAVENOST
Bydlení
V posledních několika letech nedocházelo v obci k žádné významné stavební činnosti, která
by souvisela s budováním nových bytů nebo domů. Jedinou dokončenou stavbou za posledních 10 let,
která stojí za zmínku, byla realizace nového rodinného domu, srubu. Tato situace je způsobena nízkým
počtem zájemců o nové bydlení, ať už se jedná o byt nebo dům, tudíž obec nepodporuje žádné nové
stavební práce, jelikož lidé se většinou stěhují do již postavených domů a tak je zájem ze strany
občanů na novou výstavbu nulový. Obec je v případě zájmu připravená poskytnout stavební parcely
na pozemcích obce, což dokládá i fakt, že plochy na bytovou výstavbu jsou zařazeny v územním plánu
obce.

Školství a vzdělání
V obci se nenachází žádná vzdělávací instituce, proto děti dojíždějí do Tovačova, kde se
nachází Mateřská škola a Základní škola. Dalším centrem, kam dětí dojíždějí za vzděláním, jsou
Polkovice, Lobodice a Kojetín. V Polkovicích navštěvují děti Mateřskou školu a v Kojetíně Základní
školu a Střední školu. Z tohoto pohledu obec nevynakládá žádné finance na provoz školy,
ale poskytuje každoroční příspěvek na žáka, přičemž příspěvek obdrží zařízení, které žák navštěvuje.
Vzdělávacími centry, kam děti vyjíždějí z obce, jsou Polkovice, Lobodice, Ivaň a Tovačov,
kde se nachází Mateřská škola. V Tovačově a Kojetíně se nachází Základní škola. Na Střední školu
děti dojíždějí do Přerova, Olomouce, Kojetína a Prostějova. Pro vysokoškoláky jsou to pak města
Olomouc, Zlín, Brno a Ostrava.

Zdravotnictví
Z hlediska zdravotnictví se v obci nenachází žádný lékař, dříve do obce dojížděla praktická
lékařka, ale v současné době byla tato služba zrušena. Tento problém berou obyvatelé obce jako
hlavní, kdy jim absence praktického lékaře znesnadňuje život, protože musejí dojíždět do jiných sídel,
která poskytují zdravotní pomoc. Těmito středisky jsou Kojetín, Přerov, Prostějov a Tovačov.
Z hlediska dostupnosti zdravotnické záchranné služby obec spadá pod kompetence Přerovské
záchranné služby a Olomoucké záchranné služby. Při akutních případech do obce přijíždí zdravotnická
záchranná služba z Přerova, nebo letecká záchranná služba z Olomouce.

Sociální péče
Z důvodu velikosti obce zde nejsou poskytovány žádné sociální služby, nicméně obec dává
příspěvek Kojetínské Charitě na provoz. Služby Kojetínské Charity, která poskytuje služby starým
i postiženým lidem, využívá cca 5 občanů obce Oplocan. Jedinou činnost, kterou obec vyvíjí, je
zlepšování podmínek pro život seniorů v obci. Tito senioři mají v obci klub seniorů, kde se scházejí
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zhruba jednou za čtrnáct dní na cca 2 hodiny. Na setkáních je připraveno pohoštění, které si senioři
zajišťují sami. Snahou obce je zajistit odborné přednášky pro seniory, které se týkají dění v obci,
zaměřují se na přírodu, cestování, finanční poradenství a školení od policistů České republiky, kteří
na tyto schůzky přijíždějí z Přerova. Obec klub seniorů podporuje také úhradou zájezdů, přispívá
na pohoštění a hudební programy, např. na vánoční posezení.

Spolková, osvětová a informační činnost
Z hlediska spolků a spolkové činnosti je situace v obci poměrně příznivá, nachází se
zde aktivně fungující SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Oplocany. V obci dále působí Myslivecký
spolek Hubert Oplocany, kterému jsou poskytovány prostory kulturního domu, a také jej obec
podporuje finančními příspěvky, které spolek využívá na vlastní činnost, krmení zvěře a na výsadbu
zeleně. Obec ve všech aktivitách podporuje mládež i seniory. Společně pořádají maškarní ples pro
děti, dětský den, drakiádu, Mikuláše, jenž je spojen s rozsvěcováním vánočního stromečku. Také
oslavy MDŽ, jejímž bodem zájmu jsou hlavně senioři. Dalšími významnými akcemi pořádanými
v obci je tradiční závod „Oplockej kopeček“, který pořádají hasiči. Dále to jsou hodové oslavy, vítání
občánků atd. Lidé jsou o kulturních akcích informováni z místního rozhlasu, prostřednictvím
webových stránek obce a také mohou různé informace získat na úřední desce. Na konci volebního
období vychází „Oplocanský list“, ve kterém byl souhrn minulého volebního období, co se realizovalo
a co je potřeba.

Kulturní vyžití
Podmínky pro kulturní aktivity v obci nejsou příznivé, jelikož v obci chybí kulturní
vybavenost. Jediným objektem v obci, který se dá považovat za kulturní objekt je kulturní dům, který
vznikl z budovy bývalé školy. Tento kulturní dům si obyvatelé pronajímají na oslavy, trachty, zábavy,
apod. Pokud lidé mají zájem o kulturní vyžití, musejí za tímto kulturním vyžitím dojíždět do okolních
sídel, nejčastěji obyvatelé jezdí za kulturou do Kroměříže, Prostějova, Přerova, Olomouce a Tovačova.

Sport a volnočasové aktivity
Vybavenost obce z hlediska sportu a volnočasových aktivit je poměrně adekvátní k její
velikosti a počtu obyvatel. V obci se nachází fotbalové hřiště, které je přístupné veřejnosti. U obecního
úřadu se nachází dětské hřiště a v budově bývalé školy je třída, ve které se nachází dva hrací stoly
na stolní tenis. Volnočasové aktivity jsou pod hlavičkou dětského klubu, ve kterém se děti věnují
keramice a využívají hrnčířského kruhu.
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6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Stav životního prostředí
Katastr obce Oplocan se nachází v jihozápadní části Olomouckého kraje v úrodné nížinné
Hané, kde se lidé po dlouhou dobu věnují zemědělské činnosti a živočišné výrobě. S tím jsou spojeny
i prostředky, které jim půda poskytuje, jelikož se v této oblasti jedná o velice kvalitní půdu pro
zemědělskou činnost, což dokládá i hodnota BPEJ a cena za výkup půdy v této oblasti.
Z hlediska land cover/land use jsou na území katastru evidovány dvě skupiny. Jednou
kategorií je městská nesouvislá zástavba a tou druhou orná půda. Na území katastru se nachází
černozemě a černice, což jsou jedny z nejúrodnějších půdních typů, přičemž krajina tohoto území je
definována jako zemědělská krajina širokých říčních niv, což jenom potvrzuje její cennost a vysoké
produkční schopnosti.
Do nejvýchodnější části katastrálního území obce zasahuje územní systém ekologické
stability, v tomto případě ÚSES regionální biokoridor. Z pohledu kvality ovzduší má obec velkou
výhodu oproti ostatním obcím, jelikož jejím územím neprochází žádná velká a významná silnice, která
by zapříčinila vysoké koncentrace polétavého prachu. Další výhodou obce je fakt, že se v obci
nenachází žádná betonárka, cementárna a ani jiný objekt, potažmo zaměstnavatel věnující se
stavebnictví a podobným odvětvím, které vykazují vysokou prašnost, což má potom neblahý vliv na
zdravotní stav obyvatel. V tomto pohledu mohou být občané obce rádi, že jejich kvalita vzduchu není
poškozena žádnými zmiňovanými zátěžemi. Jediným problémem z hlediska stavu životního prostředí
a podle obyvatel je vysoká koncentrace automobilové dopravy zejména kamionové, která negativně
ovlivňuje obyvatele zvýšenou hlukovou zátěží.

Ochrana životního prostředí
Jak již bylo zmíněno, do nejvýchodnější části katastrálního území obce, zasahuje ÚSES
nadnárodního biokoridoru. Střety rozvojových záměrů obce s ochranou životního prostředí se žádné
nevyskytují, jelikož obec nemá ČOV, nebylo shledány žádné složky, které by ohrožovaly životní
prostředí znečištěním, ani nebyla na katastrálním území obce evidována ekologická zátěž. A jelikož se
na území obce nenachází ani žádný brownfield je ochrana životního prostředí v obci zajištěna.
Jedinou kaňkou na bílém papíře může být mentalita některých obyvatel obce, kteří se chovají
nezodpovědně a umísťují odpad mimo intravilán obce. V zimních měsících si obyvatelé stěžují na
špatnou smogovou situaci, která je zapříčiněna nadměrným topením v podobě tuhých paliv, jedná se
zejména o uhlí, ovšem to je situace, kterou si zapříčinili sami obyvatelé a jen oni mohou svoji situaci v
budoucnu zlepšit.
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7. SPRÁVA OBCE
Obecní úřad a kompetence obce
Podle administrativního členění České republiky spadá obec Oplocany do kategorie obce
I. typu, s tím souvisejí i jejich kompetence, které se nedají porovnat s obcemi kategorie II. a III. typu.
Jelikož se jedná o obec I. typu je zřejmé, že na výkonu správy obce se nebude podílet velké množství
administrativních pracovníků, z čehož plyne i počet zaměstnaných osob v obci Oplocany. Celkový
počet zaměstnanců obce je velice nízký, jedná se o 3 osoby, starostku obce, účetní a uklízečku.

Bezpečnost
Z hlediska bezpečnosti se obec potýká s drobnými krádežemi, které mají opakující se
charakter, jedná se o opakovaně vykradený místní obchod a krádež železa. Aktivita obce zaměřená
na prevenci kriminality je koncipována formou přednášek pro seniory a širokou veřejnost.
V posledním roce (2015) musela přestupková komise řešit 2 skutečné případy přestupků, tyto
přestupky řešila přestupková komise v Přerově. Obec se nachází v záplavové oblasti a tak může nastat
situace, kdy se bude muset bránit proti živelním pohromám. V tomto případě by obyvatelé o situaci
živelné pohromy, nebo jakéhokoliv jiného nebezpečí byli informováni místním rozhlasem.

Vnější vztahy a vazby obce
Obec je členem místní akční skupiny Střední Haná, dále je členem mikroregionu, Povaloví,
SMO a SPOV. Toto zapojení obce v různých jednotlivých organizacích nese pro obec různé náklady
a přínosy. Obec dává malý příspěvek do mikroregionu. Ročně dává vetší příspěvek do Dobrovolného
svazku obcí Povaloví, kde se řeší stoková síť obcí Polkovice, Oplocany, Lobodice a Uhřičice. Obec
Oplocany nenavázala žádné partnerské vztahy s ostatními obcemi v ČR a její spolupráce není
evidována ani za hranicemi České republiky.
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8. VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
Obyvatelé
Na přelomu roku 2015/2016 probíhalo mezi obyvateli dotazníkové šetření, jehož cílem bylo
zjistit názory obyvatel na kvalitu života v obci. Do vyplnění dotazníkového šetřená byli zapojeni
obyvatelé starší 15 let. Dotazník respondenti obdrželi v tištěné podobě do svých schránek, dále byl

k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách obce. V případě, jakéhokoliv problému
s dotazníkem se respondenti mohli obrátit na obecní úřad, kde mohli získat v případě nejasností
upřesňující informace a v případě ztráty papírového dotazníku jeho nový výtisk.
Zastoupení obou pohlaví bylo poměrně vyrovnané (muži 46,2 %, ženy 53,8 %).
Dotazníkového šetření se účastnili obyvatelé všech věkových kategorií, přičemž velmi málo se
zapojilo obyvatel mladších 30 let (jednalo se pouze o 1,5 %). Věkové skupiny nad 30 let byly
zastoupeny relativně vyrovnaně, nicméně věková kategorie nad 65 let byla nejvíce zastoupena a to
47,7 %.
Z hlediska vzdělání převažovaly osoby se středním odborným vzděláním (43,1 %). Nejméně
se zapojovaly osoby s vyšším odborným vzděláním a osoby s vysokoškolským vzděláním, v případě
vyššího odborného vzdělání bylo zastoupení vůbec nejnižší (6,2 %) a v případě osob
s vysokoškolským vzděláním se jednalo o 12,3 %.
Téměř polovina respondentů se do obce přistěhovala až v dospělosti a před více než 5 lety
(46,2 %). Více než jednu třetinu respondentů tvoří Oplocanští rodáci (35,4 %). Nejmenší podíl
respondentů připadá na obyvatele, kteří se do Oplocan přistěhovali v dětství spolu se svými rodiči
(6,2 %).
Z hlediska domácnosti se jednalo převážně o respondenty s domácností, ve které nejsou děti,
tuto část respondentů tvořilo 81,7 %. Respondenti, u kterých převládá domácnost s nezaopatřenými
dětmi do 18 let věku, tvořili zhruba jednu šestinu (15 %).
Jelikož řada respondentů na některé dotazované otázky neodpověděla, byly následující
procentuální hodnoty počítány z tzv. zodpovězených otázek, což znamená, že procentuální hodnoty
byly vypočítány z počtu osob, které na danou otázku odpověděly.
V obci Oplocany se téměř polovině obyvatel (49,2 %) žije ani dobře ani špatně. Druhou
nejčastější odpovědí s (40 %) bylo, že se obyvatelům v obci žije spíše dobře, dalším (7,7 %) dokonce
velmi dobře. Celkově jsou respondenti s životem v obci Oplocany poměrně spokojeni a to v 97 %
případů, pouhé 3 % respondentů není spokojeno se životem v obci.
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Obr. 17 Jak se respondentům žije v obci Oplocany
Pramen: Dotazníkové šetření obyvatelstva obce Oplocan, zpracování MAS Střední Haná

Respondenti jsou spokojeni převážně s klidným životem, který panuje v obci. Pro toto se
vyslovilo 56,3 % respondentů. Další skutečností, která se respondentům nejvíce libí v obci Oplocany
je, že obyvatelé se cítí být v těsné blízkosti s přírodou, což dokládá i 29,7% podíl respondentů. Mezi
významné skutečnosti, které se obyvatelům Oplocan líbí, jsou vzhled obce, příznivé životní prostředí a
dobrá dopravní dostupnost.
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Obr. 18 Skutečnosti, které se respondentům v Oplocanech líbí (%)
Pramen: Dotazníkové šetření obyvatelstva obce Oplocan, zpracování MAS Střední Haná
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Nespokojeni jsou respondenti zejména ze špatných vztahů mezi lidmi (56,3 %), což patrně
poukazuje na nepříliš dobrou atmosféru mezi občany obce. Druhou nejzávažnější skutečností, která se
respondentům v obci Oplocany nelíbí, je nezájem lidí o obec (43,5 %). S velkým odstupem následují
nevyhovující veřejná doprava (24,2 %), nedostatek pracovních příležitostí (24,2 %) a nedostatek či
špatná dostupnost obchodů a služeb (22,6 %). Další problémy byly uváděny ze strany respondentů
méně často.
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Obr. 19 Skutečnosti, které se respondentům v Oplocanech nelíbí (%)
Pramen: Dotazníkové šetření obyvatelstva obce Oplocan, zpracování MAS Střední Haná

Respondenti měli možnost vyjádřit svůj názor i ohledně služeb, které podle nich nejvíce chybí
v obci. Obyvatelé obce postrádají zejména hostinec popřípadě restauraci, lepší dostupnost obchodů a
služeb, přičemž bylo poukázáno na nedostatek zboží v obchodě. Další postrádanou službou v obci je
pošta, bankomat, MŠ, lékař a také by občané uvítali adekvátní (slušné, ochotné a upřímné) jednání v
místním obchodě Jednota.
V další části dotazníkového šetření se obyvatelé měli pokusit zhodnotit obec z hlediska
bydlení, školství, zdravotnictví, veřejné dopravy, kultury a společenského života, sportovního vyžití,
životního prostředí, péče obce o své prostředí, podmínek pro podnikání, rozvoje obce a informovanosti
o dění v obci. Respondenti mohli vyjádřit svůj názor na tyto oblasti formou pěti různých odpovědí,
mohli se vyslovit, že jsou velmi spokojeni, spíše spokojeni, spíše nespokojeni, velmi nespokojeni
a také mohli uvést, že je jim daná situace lhostejná.
Názory respondentů na bydlení v Oplocanech byly ve velké míře kladné, což dokládá i podíl
respondentů, kteří jsou s bydlením velmi spokojeni, pro tento názor se vyslovilo (18 %) respondentů,
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vůbec nejvyšší podíl respondentů bylo toho názoru, že s bydlením v Oplocanech jsou spíše spokojeni,
na tomto názoru se shodlo (68,9 %) respondentů. Názor respondentů na nespokojenost bydlení v
Oplocanech byl poměrně nízký.
0

10

20

Velmi spokojen

30

40

50

60

70

18

Spíše spokojen

68,9

Spíše nespokojen

6,6

Velmi nespokojen

1,6

Je mi to lhostejné

4,9
podíl respondentů (%)

Obr. 20 Názor respondentů na bydlení v Oplocanech
Pramen: Dotazníkové šetření obyvatelstva obce Oplocan, zpracování MAS Střední Haná

Z pohledu školství v Oplocanech se názor u respondentů poměrně značně lišil. Téměř
polovina respondentů souhlasila a výrokem, že školství v Oplocanech jim je lhostejné (42,6 %).
Velmi nespokojeno bylo (21,3 %) respondentů a spíše nespokojeno (17 %). Pro spokojenost se
vyslovila více než jedna šestina respondentů (18,2 %).
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Obr. 21 Názor respondentů na školství v Oplocanech
Pramen: Dotazníkové šetření obyvatelstva obce Oplocan, zpracování MAS Střední Haná

Názor respondentů na zdravotnictví v Oplocanech byl poměrně vyvážený. Ve (24,5 %) byli
respondenti se zdravotnictvím spíše spokojen a v (5,7 %) odpovědí byli dokonce velmi spokojeni.
Nicméně na straně druhé převažoval spíše negativní názor na zdravotnictví, na kterém se shodla téměř
polovina dotazovaných respondentů (47,1 %). Ve (22,6 %) odpovědí byl dokonce názor, že
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zdravotnictví v Oplocanech je velmi špatné. Stejnému podílu respondentů, tedy (22,6 %) bylo
zdravotnictví v Oplocanech lhostejné.
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Obr. 22 Názor respondentů na zdravotnictví v Oplocanech
Pramen: Dotazníkové šetření obyvatelstva obce Oplocan, zpracování MAS Střední Haná

U názoru respondentů na veřejnou dopravu se tito respondenti v odpovědích značně
rozcházeli. Více než jedna třetina se vyslovila k názoru, že s veřejnou dopravou je spíše spokojena
(33,9 %), dokonce (14,3 %) souhlasilo s názorem, že veřejná doprava je velmi dobrá. Téměř polovina
respondentů se přiklonila k názoru, že veřejná doprava v Oplocanech je nevyhovující, přičemž
(23,2 %) respondentů je spíše nespokojeno s veřejnou dopravou a (19,6 %) respondentů se shodlo na
názoru, že jsou velmi nespokojeni s veřejnou dopravou v Oplocanech.
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Obr. 23 Názor respondentů na veřejnou dopravu v Oplocanech
Pramen: Dotazníkové šetření obyvatelstva obce Oplocan, zpracování MAS Střední Haná

Z hlediska kultury a společenského života v Oplocanech se více než polovina respondentů
shodla na názoru, že je spíše spokojena s kulturou a společenským životem v obci (55,4 %). Pro názor
velmi nespokojen se vyslovila jedna čtvrtina respondentů (25 %). Ostatní názory na kulturu a
společenský život v Oplocanech byly zastoupeny poměrně stejně.

29

0

10

Velmi spokojen

20

30

40

50

60

7,1

Spíše spokojen

55,4

Spíše nespokojen

7,1

Velmi nespokojen

25

Je mi to lhostejné

5,4
podíl respondentů (%)

Obr. 24 Názor respondentů na kulturu a společenský život v Oplocanech
Pramen: Dotazníkové šetření obyvatelstva obce Oplocan, zpracování MAS Střední Haná

V názoru respondentů na sportovní vyžití v Oplocanech bylo největší zastoupení s odpovědí
respondentů, že tato problematika je jim lhostejná, což dokládá i fakt, že více než jedna třetina
respondentů souhlasila s tímto názorem (38,5 %). Druhou nejčastější odpovědí bylo, že respondenti
jsou spíše spokojeni se sportovním vyžitím v obci (28,8 %). Přičemž téměř jedna třetina obyvatel se
shodla na názoru, že se sportovním vyžitím v obci nejsou spokojeni.
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Obr. 25 Názor respondentů na sportovní vyžití v Oplocanech
Pramen: Dotazníkové šetření obyvatelstva obce Oplocan, zpracování MAS Střední Haná

Kdybychom měli hodnotit výsledky respondentů a jejich názor na životní prostředí v obci,
zjistili bychom, že více než 70 % dotazovaných respondentů se vyslovilo pro spokojenost s touto
tématikou. Odpověď velmi spokojen byla zastoupena 10,5 % a pro spíše spokojen se vyslovila větší
polovina všech respondentů. Zbylé tři odpovědi (spíše spokojen, velmi nespokojen a je mi to
lhostejné) lze považovat za méně významné, jelikož celkový součet nepřesahuje 1/3 odpovědí.
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Obr. 26 Názor respondentů na životní prostředí v Oplocanech
Pramen: Dotazníkové šetření obyvatelstva obce Oplocan, zpracování MAS Střední Haná

Názor respondentů na péči obce o své prostředí byl docela podobný, jako v předchozím
případě, kdy respondenti odpovídali na otázku týkající se životního prostředí. V tomto případě, kdy
respondenti hodnotili péči obce o své prostředí se (22,4 %) respondentů shodlo na faktu, že jsou velmi
spokojeni a (46,6 %) se jich přiklonilo k odpovědi spíše spokojeni. Necelým 30 % se zdá být situace
špatná.
0

5

10

15

20

Velmi spokojen

25

30

35

45

50

22,4

Spíše spokojen

46,6

Spíše nespokojen

13,8

Velmi nespokojen
Je mi to lhostejné

40

15,5
1,7
podíl respodentů (%)

Obr. 27 Názor respondentů na péči obce Oplocany o své prostředí
Pramen: Dotazníkové šetření obyvatelstva obce Oplocan, zpracování MAS Střední Haná

Z hlediska názorů na podmínky pro podnikání v obci byli respondenti spíše nespokojení.
S nevyhovujícími podmínkami pro podnikání souhlasilo více než 45 % respondentů. Spokojeno bylo
pouze (7,8 %) ze všech dotazovaných respondentů. Z odpovědí vyplývá, že téměř 50 % dotazovaných
je tato situace lhostejná (45,1 %).
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Obr. 28 Názor respondentů na podmínky pro podnikání v Oplocanech
Pramen: Dotazníkové šetření obyvatelstva obce Oplocan, zpracování MAS Střední Haná

S rozvojem obce bylo spokojeno téměř 50 % dotazovaných. Pro názor spíše spokojen se
vyslovilo (46,4 %) respondentů. Druhou nejvíce názorově zastoupenou skupinou byla skupina
respondentů, jejichž odpověď na tuto problematiku zněla spíše nespokojen (30,4 %).
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Obr. 29 Názor respondentů na rozvoj Oplocan
Pramen: Dotazníkové šetření obyvatelstva obce Oplocan, zpracování MAS Střední Haná

Rovných 50 % respondentů se shodlo na tvrzení, že s informovaností o dění v obci jsou spíše
spokojeni. Celkově byla spokojenost s informovaností více než 62 %. Skupina respondentů, kterým se
zdá, že informovanost o dění v obci není dostatečná, byla zastoupena cca 1/3 dotazovaných.
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Obr. 30 Názor respondentů na informovanost o dění v Oplocanech
Pramen: Dotazníkové šetření obyvatelstva obce Oplocan, zpracování MAS Střední Haná
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V dotazníkovém šetření byla řešena i problematika mezilidských vztahů v obci. Tuto
problematiku lze pokládat z hlediska kvality života a spokojenosti občanů za velmi důležitou. Ze
šetření vyplynulo, že respondenti vnímají mezilidské vztahy z 1/3 za docela dobré (33,3 %). Ovšem z
celkového hlediska je situace v obci z hlediska mezilidských vztahů vnímána spíše negativně, jelikož
(23,8 %) respondentů se shodlo na názoru, že mezilidské vztahy v obci nejsou na moc dobré úrovni.
Rovných (34,9 %) respondentů se domnívá, že situace z hlediska mezilidských vztahů v obci je
špatná.
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Obr. 31 Názor respondentů na mezilidské vztahy v Oplocanech
Pramen: Dotazníkové šetření obyvatelstva obce Oplocan, zpracování MAS Střední Haná

Dalším důležitým tématem, který se v dotazníkovém šetření řešil, byla dostatečná příležitost
ke vzájemným společenským kontaktům v obci. V tomto ohledu se téměř 50 % respondentů vyslovilo,
že v obci je dostatečná příležitost ke vzájemným společenským kontaktům. S odpovědí rozhodně ano
souhlasilo (6,2 %) a pro odpověď spíše ano bylo (41,5 %). Necelé 1/3 respondentů se zdá být situace z
hlediska dostatečných příležitostí ke vzájemným společenským vztahům malá. Odpověď spíše ne
volilo (13,8 %) a pro rozhodně ne se vyslovilo (18,5 %) respondentů. Rovných 20 % respondentů
nebylo schopno tuto problematiku posoudit.
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Obr. 32 Názor respondentů na dostatečnou příležitost ke vzájemným společenským kontaktům
v Oplocanech
Pramen: Dotazníkové šetření obyvatelstva obce Oplocan, zpracování MAS Střední Haná

Výsledky dotazníkového šetření na otázku, zda respondenti sledují informací o dění v obci na
webových stránkách, bylo ovlivněno skutečností, že více než 40 % respondentů nemá přístup k
internetu, tato odpověď byla nejčastější (41,3 %). Respondenti, kteří disponují připojením k internetu,
sledují informace o dění v obci nejčastěji 1x za měsíc (28,6 %), nicméně (7,9 %) respondentů sleduje
informace o dění v obci na webových stránkách pravidelně a to minimálně 1x za týden. Poměrně velké
procento dotazovaných uvedlo, že informace o dění v obci na webových stránkách nesleduje vůbec
(22,2 %).
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Obr. 33 Sledovanost informací o dění v Oplocanech na webových stránkách
Pramen: Dotazníkové šetření obyvatelstva obce Oplocan, zpracování MAS Střední Haná
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Z dotazníkového šetření vyplynulo, že více než 1/3 respondentů by byla ochotna přispět
k rozvoji obce. Pro variantu rozhodně ano se vyslovilo (12,7 %), ještě větší zastoupení opovědí bylo
u varianty spíše ano (23,8 %). Respondentů, kteří by nechtěli přispět k rozvoji obce, bylo necelých 15
%. Pro variantu, že by respondenti rozhodně nechtěli přispět k rozvoji obce, bylo pouze (3,2 %), což
značí převážně pozitivní přístup k tomu, aby se respondenti zasloužili o rozvoj obce, nicméně vidíme,
že někteří respondenti se na rozvoji obce nechtějí podílet. Ovšem největší zastoupení měla varianta,
že respondenti nedovedou posoudit, zda by byli ochotni přispět k rozvoji obce (34,9 %).
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Obr. 34 Ochota občanů Oplocan přispět k rozvoji obce
Pramen: Dotazníkové šetření obyvatelstva obce Oplocan, zpracování MAS Střední Haná

V další z otázek v dotazníkovém šetření byl zjišťován názor respondentů na rozvoj obce, co by
se podle nich mělo dělat, aby docházelo k rozvoji Oplocan. Respondenti měli možnost vyjádřit svůj
názor v pěti zjišťovaných kategoriích. Respondenti, kteří souhlasili, že pro rozvoj obce by bylo
nejlepší, aby obec zůstala stejně velká, souhlasilo (23,8 %). Druhou variantou, která by měla přispět
k rozvoji obce, byl návrh, že obec by se měla postupně rozrůstat na přibližně 350 obyvatel,
s tímto tvrzením souhlasilo (22,2 %) respondentů. Nejvíce respondentů se shodlo na myšlence,
že rozvoji obce nejvíce pomůže fakt, že bude plně využita celá kapacita ploch pro výstavbu domů,
s tímto tvrzením se ztotožňovalo (30,2 %) respondentů. V názorech se vyskytla i varianta,
že respondenti tuto problematiku nedovedou posoudit (17,5 %). Nejméně zastoupena byla varianta
ostatní (6,3 %).
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Obr. 35 Názor respondentů na rozvoj Oplocan
Pramen: Dotazníkové šetření obyvatelstva obce Oplocan, zpracování MAS Střední Haná

Poslední otázkou v dotazníkovém šetření pro občany byla otázka na názor respondentů
na využívání obecních finančních prostředků. V tomto případě byla odpověď velmi pestrá, s čímž
souviselo i procentuální zastoupení u jednotlivých variant.
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že rovných 60 % respondentů by uvítalo využít obecní
finanční prostředky na rekonstrukci místních komunikací. Druhou nejčastěji skloňovanou myšlenkou,
byla podpora bytové výstavby a dobudování technické infrastruktury a místních komunikací (44,6 %).
Dalším názorem respondentů, kde by se mělo využít obecních finančních prostředků je podpora
častějších spojů veřejné dopravy (21,5 %). Čtvrtým nejčastějším názorem, jak využívat obecních
finančních prostředků je podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit (20,0 %).
Respondenti se rovněž shodli, že obecní finanční prostředky by měly být využity na zřízení dalších
provozoven obchodu a služeb v obci, jelikož se řada respondentů domnívá, že je potřeba více
financovat v oblasti občanské vybavenosti, která je podle názorů respondentů ne zcela vyhovující.
Řada respondentů (18,5 %) pociťuje nutnost využít obecních financí na péči o veřejnou zeleň
a prostředí v obci, což jednoznačně zvýší spokojenost občanů Oplocan. Poměrně malé procento
respondentů zastává názor, že by se obecních financí mělo využít pro zlepšení podmínek k podnikání,
tento názor je zastoupen (6,2 %) respondentů. Respondentů, kteří se domnívají, že by se obecních
financí mělo využít na opravy památek v obci, je nejmenší počet. S tímto názorem se ztotožňuje pouhé
(1,5 %) respondentů.
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Obr. 36 Názor respondentů na využití obecních finančních prostředků
Pramen: Dotazníkové šetření obyvatelstva obce Oplocan, zpracování MAS Střední Haná

Na závěr dotazníku bylo ponecháno místo, aby občané Oplocan mohli vyjádřit své další
náměty, připomínky a komentáře na život a celkovou situaci v Oplocanech, co by podle jejich názoru
bylo vhodné preferovat a čím by se obec v dohledné budoucnosti měla zabývat. Občané uvedli, že jim
vadí časté průjezdy kamionové dopravy obcí. Požadovali by urychlit vybudování kanalizace, chybí
restaurační zařízení, které by bylo pravidelně otevřené, malá možnost třídit odpad z důvodu
neexistence kontejneru na papír a na nápojové kartóny. Občané rovněž nejsou spokojeni
s přizpůsobivostí nově přistěhovalých občanů do Oplocan, jelikož jim připadá, že tito občané se málo
zapojují do společenského života v obci.
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A. 2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
Pro rozvoj obce mají Oplocany zpracován dokument s názvem Program obnovy a rozvoje
obce Oplocany na období 2014–2018. Tento program je zpracován do tematických okruhů života na
venkově a vychází ze zadání územního plánu obce Oplocany z roku 2007.
Program obnovy a rozvoje obce Oplocany na období 2014–2018 je zpracován do pěti
tematických okruhů, jak již bylo řečeno dříve. Nicméně musíme uvést, že v tomto dokumentu jsou
zahrnuty i globální vize, kterých by obec ráda dosáhla v tomto programovém období. Primární
globální vizí obce je, aby se stala malebnou obcí, jež bude plnohodnotně začleněna do ekonomicky
silného Mikroregionu Střední Haná. Další globální vizí bude snaha podpořit všechny věkové kategorie
obyvatelstva obce, spolkovou činnost a v neposlední řadě bude snaha o podporu aktivního života obce.
Globální vizí obce je poskytnout obyvatelům kvalitní život v obci, čehož bude dosáhnuto nabídkou
kvalitního životního prostředí, zachováním kulturních a přírodních památek a také zlepšenou nabídkou
kulturních a společenských akcí, což zapříčiní zkvalitnění společenského života v Oplocanech.
Pro rozvoj venkovského prostoru je nepostradatelný udržitelný rozvoj oblasti, jakožto jedna z
podmínek pro vyvážený rozvoj všech oblastí života na venkově. Pojem udržitelný rozvoj v sobě
kombinuje rovnováhu mezi třemi základními oblastmi našeho života a také života na venkově, jedná
se především o rovnováhu mezi ekonomickou sférou, sociálními aspekty a v neposlední řadě životním
prostředím.
Jak již bylo zmíněno v předchozím textu, tento program obnovy a rozvoje obce je zpracován
do pěti tematických okruhů. Tyto okruhy se zabývají kvalitou života v obci, venkovskou turistikou,
životním prostředím a péčí o krajinu, technickou a vodohospodářskou infrastrukturou a také lidskými
zdroji, partnerstvím a spoluprací. V těchto okruzích nejsou vyjmenovány jednotlivé dílčí projekty
s jejich dobou realizace a finanční náročností, nýbrž je zde uveden hrubý nástin různých činností, které
by měli vést právě k rozvoji jednotlivých dotčených okruhů.
1. Kvalita života v obci
První tematický okruh se zabývá kvalitou života v obci. Pro zkvalitnění života v obci je
udáváno několik činností, které by měli vést právě k naplnění této vize. Ke zkvalitnění života v obci
by měl vést rozvoj individuálního bydlení, oprava a rekonstrukce obecních budov, oprava
a rekonstrukce hřbitova, rozvoj a propagace kulturních, společenských a sportovních akcí. Významnou
činností by měla být snaha o udržení a rozvoj stávajících objektů obchodu a služeb v Oplocanech.
Snaha o rozvoj občanské vybavenosti, zachování kulturních a duchovních památek. V neposlední řadě
by měl ke zkvalitnění života v obci vést lepší informační systém.
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2. Venkovská turistika
Druhým tematickým okruhem, který je jmenován v programu obnovy a rozvoje obce Oplocan,
je venkovská turistika, která v posledních letech představuje značný přísun turistů do obcí. Aby se
mohla v Oplocanech rozvíjet venkovská turistika, bude zapotřebí rozvoj cyklostezek, naučných stezek,
neboť tyto dvě činnosti by měli přispět k rozvoji venkovské turistiky. Ovšem nesmíme opomenout
rozvoj propagace významných kulturních a historických památek, které by mohli být velkým lákadlem
pro turisty, což by opět vedlo k naplnění vize pro rozvoj venkovské turistiky.
3. Životní prostředí a péče o krajinu
Třetím tematickým okruhem je životní prostředí a péče o krajinu. Pro naplnění tohoto
tematického okruhu je zapotřebí údržba veřejných prostranství, revitalizace nevyužitých ploch.
Možností, jak dosáhnout naplnění tohoto tematického okruhu, je bezesporu snaha o realizaci opatření,
které je spojeno se snížením výdajů za energie. Do činností, které směřují k naplnění tohoto okruhu,
lze zahrnout rovněž realizaci komplexních pozemkových úprav, oprava a obnova polních cest a nová
výsadba podél nich.
4. Technická a vodohospodářská infrastruktura
Čtvrtým tematickým okruhem, který byl zahrnut do programu obnovy a rozvoje obce Oplocan
je okruh s názvem technická a vodohospodářská infrastruktura. K naplnění tohoto tematického okruhu
by mělo být vybudování kanalizace v obci. Dále rekonstrukce a modernizace místních komunikací,
které se v současné době nacházejí v nevyhovujícím stavu, s čímž souvisí i následné vybudování
bezbariérových chodníků, vstupů a vjezdů na pozemní komunikace. Krokem, který by měl vést
k naplnění tohoto tematického okruhu je rekonstrukce a modernizace veřejného osvětlení, přičemž by
mělo dojít i k modernizaci veřejného rozhlasu.
5. Lidské zdroje, partnerství a spolupráce
Pátým a tedy i posledním tematickým okruhem jsou lidské zdroje, partnerství a spolupráce.
Pro dosažení tohoto okruhu je zapotřebí činnost spojena se zakládáním a rozvojem podnikání.
K naplnění tohoto okruhu by měl přispět rozvoj a obnova dědictví venkova, rozvoj venkovského
cestovního ruchu. Důležitou činností z hlediska naplnění vize je podpora znevýhodněných osob
na trhu práce. Z hlediska partnerství by měla být snaha obce o aktivní účast v činnosti Mikroregionu
Střední Haná a také aktivní účast a spolupráce v činnosti s Místní akční skupinou Střední Haná o.p.s.
V neposlední řadě bychom měli zmínit aktivní účast při přípravě a realizaci národních
a mezinárodních projektů a také spolupráci na národní i mezinárodní úrovni.
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SWOT ANALÝZA
Jedná se o metodu komplexního kvalitativního hodnocení. Celá metoda spočívá v klasifikaci
a ohodnocení jednotlivých faktorů, které se dělí do čtyř základních skupin. Jedná se o faktory
vyjadřující silné (Strengths) nebo slabé (Weaknesses) vnitřní stránky subjektu a faktory vyjadřující

příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), jakožto vlastnosti vnějšího prostředí.
SWOT analýza se používá jako součást strategického (dlouhodobého) plánování, přičemž
umožňuje formulovat strategické vize, za přispění rozvoje silných stránek, odstraněním slabých
stránek, využitím budoucích příležitostí a v neposlední řadě vyhnutím se rizikům. Výstupy
pro SWOT analýzy byly získány dotazníkovým šetřením v obci a ve spolupráci s vedením.
Tab. 1 Silné stránky (Strengths)
Číslo faktoru
S.1
S.2
S.3
S.4
S.5
S.6
S.7
S.8
S.9
S.10

Zařazení do problémové oblasti
1. Území
1. Území
2. Obyvatelstvo
3. Hospodářství
3. Hospodářství
4. Infrastruktura

Faktor
Výhodná poloha
Dobrá dostupnost do spádových sídel
Nízká míra kriminality
Rozvinutá zemědělská výroba
Podpora zaměstnanosti formou VPP
Plynofikace celé obce
Dostatečná dopravní obslužnost obce během pracovních dní
Kulturní dům, který je k dispozici i pro soukromé účely
místních občanů
Půda s vysokou bonitou
Aktivní členství v různých organizacích

4. Infrastruktura
5. Vybavenost obce
6. Životní prostředí
7. Správa obce

Tab. 2 Slabé stránky (Weaknesses)
Číslo faktoru
Faktor
W.1
Úbytek obyvatel
Klesající věkový podíl na obyvatelstvu u věkové skupiny 0–
W.2
14 let
W.3
Nárůst počtu obyvatel v postproduktivním věku
W.4
Málo pracovních příležitostí
W.5
Nutnost obyvatel dojíždět za prací
Nadměrný hluk z nákladní dopravy na páteřní komunikaci
W.6
II/435
W.7
Stav některých místních komunikací
W.8
W.9
W.10
W.11
W.12
W.13
W.14

Nadměrná vytíženost páteřní komunikace II/435 nákladní
dopravou
Absence vzdělávací instituce v obci
Špatný technický stav budovy sokolovny
Chybějící praktický lékař
Nepříznivé podmínky pro kulturní aktivity
Převládá zemědělská krajina
Překračování imisních limitů v zimních měsících (nadmíra
smogu způsobena využíváním tuhých paliv)
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Zařazení do problémové oblasti
2. Obyvatelstvo
2. Obyvatelstvo
2. Obyvatelstvo
3. Hospodářství
3. Hospodářství
4. Infrastruktura
4. Infrastruktura
4. Infrastruktura
5. Vybavenost obce
5. Vybavenost obce
5. Vybavenost obce
5. Vybavenost obce
6. Životní prostředí
6. Životní prostředí

Tab. 3 Příležitosti (Opportunities)
Číslo faktoru
O.1

Zařazení do problémové oblasti

Faktor
Práce s mládeží a seniory
Nabídka volných ploch v ÚP pro podnikání a
investory
Blízkost spádových center – lepší pracovní
příležitosti
Možnost zintenzivnění hromadné dopravy (v
případě potřeby)
Rozvoj zázemí pro sportovní aktivity (např.
vybudování víceúčelového hřiště)

2. Obyvatelstvo

O.6

Snížení vodní a větrné eroze

6. Životní prostředí

O.7

Zvýšení retenčních schopností území

6. Životní prostředí

O.8

Zvyšování kompetencí představitelům obce

7. Správa obce

O.9

Navázání spolupráce s ostatními obcemi v ČR
Vznik partnerství mezi obcemi na mezinárodní
úrovni

7. Správa obce

O.2
O.3
O.4
O.5

O.10

3. Hospodářství
3. Hospodářství
4. Infrastruktura
5. Vybavenost obce

7. Správa obce

Tab. 4 Hrozby (Threats)
Číslo faktoru
T.1
T.2
T.3
T.4
T.5
T.6
T.7
T.8

Zařazení do problémové oblasti

Faktor

Výskyt sociálně slabých obyvatel
2. Obyvatelstvo
Snížení výroby a zánik důležitých regionálních
podniků
3. Hospodářství
Složitá dostupnost železniční dopravy
Nedostatek vlastních prostředků na
vznik/rekonstrukci kulturních zařízení
Intenzivní využívání chemických látek při
hospodaření na zemědělských pozemcích
Rostoucí intenzita nákladní a osobní dopravy hluková zátěž

4. Infrastruktura

Živelní pohromy
Úpadek spolkové činnosti při nedostatečné
podpoře

6. Životní prostředí
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5. Vybavenost obce
6. Životní prostředí
6. Životní prostředí

7. Správa obce

B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B. 1 STRATEGICKÁ VIZE
Strategická vize představuje pohled na stav obce z dlouhodobé perspektivy (tj. 10–20 let).
Oplocany chtějí být vhodným místem pro spokojený a plnohodnotný život, obcí, která bude
podporovat dobré mezilidské vztahy udržováním společenského a kulturního života a zapojením
občanů do dění v obci i v jejím okolí. Bude nabízet kvalitní životní prostředí, které bude rovněž
napomáhat ke spokojenému a klidnému životu. Přesto, že se jedná o poměrně malou obec, v jejichž
silách není možné zásadním způsobem podporovat umístění občanů na místním trhu práce a zajištění
všech služeb, nabízí občanům výhodnou strategickou polohu v poměrně těsné blízkosti spádových
sídel, ve kterých jsou pracovní možnosti a dostupnost služeb zajištěny.
Jako vizi svého rozvoje si obec Oplocany stanovila:
Oplocany jako malebná a rozvíjející se obec s nabídkou kvalitního místa pro život a snahou se
plnohodnotně začlenit do ekonomicky silného Mikroregionu Střední Haná.

B. 2 CÍLE, OPATŘENÍ A AKTIVITY
Programové cíle
Abychom mohli konkretizovat vizi obce Oplocan, byly stanoveny následující programové cíle.
Tyto programové cíle představují to, čeho by obec Oplocany chtěla dosáhnout ve střednědobém
horizontu. Stanovené programové cíle vycházejí z dotazníkového šetření (uvedené potřeby občanů
obce) a problémů, které byly stanoveny v analytické části. Tyto cíle v sobě zahrnují a zohledňují
očekávaný směr rozvoje obce.
Programový cíl 1

Rozvoj infrastruktury

Programový cíl 2

Rozvoj cestovního ruchu

Programový cíl 3

Ochrana životního prostředí a péče o krajinu

Programový cíl 4

Rozvoj a zlepšování podmínek ke kvalitnímu životu v obci

Programový cíl 5

Rozvoj kulturního, společenského a sportovního života
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Opatření
Jednotlivá opatření jsou chápána jako základní a stěžejní úkoly, za pomoci kterých by mělo
dojít k naplnění stanovených programových cílů. Opatření se odvíjí od programových cílů a lze je
realizovat v celém vymezeném období (2016–2020), čili mají střednědobý charakter. Realizace
nemusí probíhat v celém vymezeném období a lze ji dokončit i v kratším časovém úseku. Tyto
opatření jsou pak naplňována prostřednictvím konkrétních aktivit.











Programový cíl 1: Rozvoj infrastruktury
Opatření 1.1:

Dopravní infrastruktura

Opatření 1.2:

Technická infrastruktura

Programový cíl 2: Rozvoj cestovního ruchu
Opatření 2.1:

Cykloturistika

Opatření 2.2:

Doprovodná infrastruktura

Programový cíl 3: Ochrana životního prostředí a péče o krajinu
Opatření 3.1:

Péče o veřejná prostranství

Opatření 3.2:

Revitalizace, ochrana a péče o krajinu

Programový cíl 4: Rozvoj a zlepšování podmínek ke kvalitnímu životu v obci
Opatření 4.1:

Nemovitosti v majetku obce

Opatření 4.2:

Bydlení

Opatření 4.3:

Školství

Opatření 4.4:

Sport

Programový cíl 5: Rozvoj kulturního, společenského a sportovního života
Opatření 5.1:

Volnočasové aktivity

Opatření 5.2:

Kulturní, společenské a sportovní aktivity

Aktivity
Aktivity již představují konkrétní činnosti, které vedou k naplnění příslušných definovaných
opatření. Pro tyto aktivity je podstatné vymezit název aktivity, její důležitost (vysoká, střední, nízká),
termíny naplnění aktivity, odpovědnost za její plnění, předpokládané náklady a předpokládaný zdroj
financování.
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Programový cíl 1: Rozvoj infrastruktury
Opatření 1.1:

Dopravní infrastruktura

Název aktivity

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Předpokládané
náklady (Kč)

Zdroje
financování

1.1.1. Opravy místních
komunikací po vybudování
stokové sítě

vysoká

2016–2020

zastupitelstvo
obce

3 mil.

obec/dotace

Popis aktivity: Opravy místních komunikací, spočívající zejména v opatření vozovky asfaltovým povrchem.
zastupitelstvo
1.1.2. Opravy a vybudování
vysoká
2016–2020
3mil.
obec/dotace
obce
chodníků
Popis aktivity: Opravy a vybudování nových chodníků s bezbariérovým přístupem.

Programový cíl 1: Rozvoj infrastruktury
Opatření 1.2:

Technická infrastruktura

Název aktivity

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Předpokládané
náklady (Kč)

Zdroje financování

1.2.1. Vybudování stokové
sítě

vysoká

2016–2020

zastupitelstvo
obce

35 mil.

obec/dotace

Popis aktivity: Vybudování stokové sítě v rámci Dobrovolného svazku obcí Povaloví.

Programový cíl 2: Rozvoj cestovního ruchu
Opatření 2.1:

Cykloturistika

Název aktivity
2.1.1. Cyklostezka

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Předpokládané
náklady (Kč)

Zdroje financování

vysoká

2016–2020

zastupitelstvo
obce

10 mil.

obec/dotace

Popis aktivity: Výstavba úseku cyklostezky, která by měla vést z Annína až do Polkovic o délce cca 6 km.

Programový cíl 2: Rozvoj cestovního ruchu
Opatření 2.2:

Doprovodná infrastruktura

Název aktivity
2.2.1. Systém místního
turistického informačního
značení pro cestovní ruch
(naučná stezka)

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Předpokládané
náklady (Kč)

Zdroje
financování

vysoká

2016–2020

zastupitelstvo
obce

200 000

obec/dotace

Popis aktivity: Instalace informačních panelů podél cyklostezky, informační panely se zajímavostmi, základními
turistickými informacemi a tipy na výlet.
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Programový cíl 3: Ochrana životního prostředí a péče o krajinu
Opatření 3.1:

Péče o veřejná prostranství

Název aktivity

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Předpokládané
náklady (Kč)

Zdroje
financování

zastupitelstvo
870 000
obec/dotace
obce
Popis aktivity: Náklady na zaměstnance (zejména VPP) z dotace úřadu práce. Aktivita dále zahrnuje nutnou údržbu
obce (komunikace, sečení trávy a péče o zeleň).
zastupitelstvo
3.1.2. Pořízení techniky na
vysoká
2016–2020
2 mil.
obec/dotace
obce
údržbu
Popis aktivity: Výhledově nákup malotraktoru či jiné techniky primárně sloužící pro údržbu obce (úklid sněhu a
ošetřování komunikací v zimním období, zametání atd.)
zastupitelstvo
3.1.3. Revitalizace návsi
střední
2016–2020
5 mil.
obec/dotace
obce
Popis aktivity: Modernizace, rekonstrukce a doplnění městského mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, přístřešky,
apod.) pozn. Až po vybudování stokové sítě a komunikace.
3.1.1. Údržba a úklid v obci

vysoká

každoročně

3.1.4. Vybudování nového
veřejného osvětlení

střední

2016–2020

zastupitelstvo
obce

3 mil.

obec/dotace

Popis aktivity: Nové veřejné osvětlení v rámci celé obce.

Programový cíl 3: Ochrana životního prostředí a péče o krajinu
Opatření 3.2:

Revitalizace, ochrana a péče o krajinu

Název aktivity
3.2.1. Komplexní
pozemkové úpravy

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Předpokládané
náklady (Kč)

Zdroje financování

vysoká

2016–2020

zastupitelstvo
obce

aktuálně nelze
vyčíslit

obec/dotace

Popis aktivity: Veřejný zájem, vylepšení vzhledu obce
3.2.2. Obnova polních cest
zastupitelstvo
střední
2016–2020
5 mil.
obec/dotace
mezi obcemi Oplocany –
obce
Ivaň
Popis aktivity: Polní cesta bude plnit funkci veřejného zájmu. Zpřístupnění polní cesty více vlastníků pro veřejnost o
délce cca 2 km.
3.2.3. Výsadba stromořadí
podél polních cest

střední

2016–2020

Popis aktivity: Větrolamy, členění krajiny
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zastupitelstvo
obce

2 mil.

obec/dotace

Programový cíl 4: Rozvoj a zlepšování podmínek ke kvalitnímu životu v obci
Opatření 4.1:

Nemovitosti v majetku obce

Název aktivity
4.1.1. Rekonstrukce
hasičské zbrojnice SDH
Oplocan

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Předpokládané
náklady (Kč)

Zdroje financování

vysoká

2016–2020

zastupitelstvo
obce

5 mil.

obec/dotace

zastupitelstvo
obce

5 mil.

obec/dotace

Popis aktivity: Rekonstrukce hasičské zbrojnice.
4.1.2. Rekonstrukce
střední
2016–2020
budovy obecního úřadu

Popis aktivity: Vybudování nového zateplení, vybudování nového topení a rozvod plynu.
zastupitelstvo
4.1.3. Rekonstrukce
vysoká
2016–2020
10 mil.
obce
budovy sokolovny
Popis aktivity:
4.1.4. Rekonstrukce
hřbitova

střední

2016–2020

obec/dotace

zastupitelstvo
obce

1 mil.

obec/dotace

zastupitelstvo
obce

2 mil.

obec/dotace

Popis aktivity: Nové nátěry a fasáda na místním hřbitově.
4.1.5. Rekonstrukce
památek místního
významu

střední

2016–2020

Popis aktivity: Zachování dědictví našich předků

Programový cíl 4: Rozvoj a zlepšování podmínek ke kvalitnímu životu v obci
Opatření 4.2:

Bydlení

Název aktivity
4.2.1. Výstavba domu pro
seniory

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Předpokládané
náklady (Kč)

Zdroje financování

střední

2016–2020

zastupitelstvo
obce

10 mil.

obec/dotace

Popis aktivity: Převaha starších občanů a osamělých

Programový cíl 4: Rozvoj a zlepšování podmínek ke kvalitnímu životu v obci
Opatření 4.3:

Školství

Název aktivity
4.3.1. Vybudování MŠ

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

vysoká, ale
nejsou děti

2016–2020

zastupitelstvo
obce

Předpokládané
náklady (Kč)
aktuálně nejsou
známy

Zdroje
financování
obec/dotace

Popis aktivity: Vybudování MŠ v podkrovním prostoru bývalé školy, kde v současné době tato škola už nefunguje.

Programový cíl 4: Rozvoj a zlepšování podmínek ke kvalitnímu životu v obci
Opatření 4.4:

Sport

Název aktivity
4.4.1. Vybudování
víceúčelového
sportovního hřiště

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Předpokládané
náklady (Kč)

Zdroje
financování

vysoká

2016–2020

zastupitelstvo
obce

5 mil.

obec/dotace

Popis aktivity: Boj proti vandalismu, podpora všestranné tělesné aktivity
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Programový cíl 5: Rozvoj kulturního, společenského a sportovního života
Opatření 5.1:

Volnočasové aktivity

Název aktivity
5.1.1. Podpora spolkové
činnosti v obci

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Předpokládané
náklady (Kč)

Zdroje
financování

vysoká

každoročně

zastupitelstvo
obce

30 000

obec/dotace

Popis aktivity: Neinvestiční dotace na provoz místních zájmových organizací.
zastupitelstvo
5.1.2. Podpora práce s
vysoká
každoročně
6 000
obec/dotace
obce
dětmi a mládeží
Popis aktivity: Podpora práce s dětmi a mládeží – pořádání akcí v průběhu celého roku (např. dětský den, drakiáda,
sportovní den, apod.)

Programový cíl 5: Rozvoj kulturního, společenského a sportovního života
Opatření 5.2:

Kulturní, společenské a sportovní aktivity

Název aktivity

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Předpokládané
náklady (Kč)

Zdroje
financování

zastupitelstvo
20 000
obec/dotace
obce
Popis aktivity: Podpora pořádání společenských akcí – plesů, tradičních hodových oslav, svátek matek, setkání
rodáků, memoriálu hasičů, fotbalových turnajů atd.
5.2.1. Podpora akcí v obci

vysoká

každoročně
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B.3 PODPORA REALIZACE PROGRAMU
Způsob zajištění, řízení, organizace naplňování PRO po jeho schválení:
Garantem Programu rozvoje obce bude zastupitelstvo obce, to za PRO zodpovídá a schvaluje
jeho konečnou podobu. Na základě podnětu pracovní skupiny, tvořené zastupiteli obce: Hanou
Skřépkovou, starostkou, Janou Hakunovou, místostarostkou, Lenkou Pazderovou, členkou, Milanem
Kyasem, členem, Vladimírem Dvořákem, členem, Ludevítem Hakunem, členem, provede
zastupitelstvo alespoň 1× ročně (nejpozději k 31. 3. daného roku) aktualizaci dokumentu, kterou
schválí na svém zasedání. Každoroční kontrola bude spočívat také ve sledování plnění plánovaných
aktivit. Jejich vyhodnocení provede pracovní skupina, která svá zjištění přednese zastupitelstvu.
Dokument je k dispozici na webových stránkách obce a na obecním úřadě, kde je k nahlédnutí
v listinné podobě.
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SEZNAM PŘÍLOH
PŘÍLOHA 1: DOTAZNÍK PRO OBYVATELE
Dotazník pro obyvatele
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 informováni.
Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.
Hana Skřépková, starostka obce Oplocany
Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud si žádnou
nevyberete, formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.
Jak se Vám v obci žije?
1. velmi dobře
2. spíše dobře
3. ani dobře ani špatně

4. spíše špatně
5. velmi špatně

1. 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:……………………………………………………………………………………………
2. Co se Vám na Vaší obci nelíbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. špatné vztahy mezi lidmi
2. nezájem lidí o obec
3. málo kvalitní životní prostředí
4. nedostatek pracovních příležitostí
5. nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
6. nedostatečný kulturní a společenský život
7. špatná dostupnost lékaře
8. nevyhovující veřejná doprava
9. nedostatečná bytová výstavba
10. nepořádek v obci
11. špatné podmínky pro podnikání
12. jiné: ………………………………………………………………………………………….…..
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3. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
....................................................................................................................................................
…………………………………….................................................................……..................……
4. 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
4. špatné
2. docela dobré
5. nedovedu posoudit
3. ne moc dobré
7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům?
1. rozhodně ano
4. rozhodně ne
2. spíše ano
5. nedovedu posoudit
3. spíše ne
8. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
1. pravidelně (min. 1 x za týden)
3. vůbec
2. občas (cca 1 za měsíc)
4. nemám internet
9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
1. rozhodně ano
4. rozhodně ne
2. spíše ano
5. nedovedu posoudit
3. spíše ne
Pokud ano, jak se můžete zapojit:
………………...........................………….………………………………………………..……..........
....................................................................................................................................................
10. Jak by se měla obec dále rozvíjet? (K 01. 01. 2015 měla obec 326 obyvatel.)
1. měla by zůstat přibližně stejně velká
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2. měla by se postupně rozrůstat na přibližně 350 obyvatel
3. měla by být využita celá kapacita ploch pro výstavbu domů (výsledkem by bylo cca 370
obyvatel v obci)
4. nedovedu posoudit
5. jiné:………………………………………………………………………………………………
11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je
přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. zlepšení podmínek pro podnikání
2. podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních komunikací)
3. častější spoje veřejné dopravy
4. zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci
5. rekonstrukce místních komunikací
6. podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
7. péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
8. opravy památek v obci
9. jiné: ……………………………………………………………………………………………
12. Jste?
1. muž

2. žena

13. Váš věk?
1. 15–29 let
2. 30–49 let

3. 50–64 let
4. 65 a více let

14. Vaše vzdělání?
1. základní
2. střední odborné
3. střední odborné s maturitou

3. vyšší odborné
4. vysokoškolské

15. V obci:
1. žiji od narození
2. přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči
3. přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti lety
4. přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech
16. Typ Vaší domácnosti:
1. domácnost bez dětí
2. domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)
3. jiné …………………………………
Vaše další náměty, připomínky, komentáře:

Děkujeme za vyplnění. Vyplněný dotazník, prosím, odevzdejte do 1. 2. 2016
do schránky na obecním úřadě v Oplocanech.
Dotazník je k dispozici také na obecním úřadě.
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