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Úvod

ÚVOD
Program rozvoje obce Radslavice (dále jen Program) je základní střednědobý koncepční
rozvojový dokument, jenž se v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje snaží
efektivně řídit procesy plánování sociálně-ekonomického rozvoje území obce.
Je dokumentem, který vytyčuje základní směry budoucího vývoje obce, přispívá k definování
vize a hlavních prioritních rozvojových oblastí, nalezení a správnému formulování
specifických cílů rozvoje a předpokladů jejich naplnění, k vytipování vhodných rozvojových
projektů a navržení společných aktivit tak, aby obec mohla uskutečňovat svá strategická
rozhodnutí a záměry, byla schopna se úspěšně přizpůsobovat ekonomickým změnám pomocí
zlepšování vlastního konkurenčního postavení a mohla efektivněji čerpat finanční prostředky
z různých vnějších dotačních titulů (Olomouckého kraje, ČR i EU).
Předchozí strategický rozvojový dokument obce s názvem Program obnovy venkova,
obnova vesnice Radslavice byl zpracován v roce 2003 (firmou AGERIS s.r.o.) a následně
aktualizován v letech 2007 a 2011. Za hlavní důvody, které vedly ke zpracování nového
koncepčního materiálu, lze považovat měnící se podmínky vnitřního i vnějšího prostředí,
potřebu koordinace směřování dalšího rozvoje klíčových oblastí života v obci, reakci na cíle
a záměry definované v nových strategických dokumentech na vyšších úrovních (tj. kraje,
státu) a v neposlední řadě také probíhající přípravy na nadcházející plánovací období EU
po roce 2014 tak, aby obec byla schopna reagovat na nové příležitosti a možnosti, které se jí
v tomto období nabízejí. Programovací období EU 2014–2020 s sebou přináší nové možnosti
čerpání finančních zdrojů ze strukturálních fondů. Nutností pro úspěšné čerpání v měnících se
podmínkách je však důkladná příprava jednotlivých žadatelů, která v případě obce znamená
mj. i kvalitní zpracování koncepčních a strategických dokumentů.
Nový Program vychází z potřeb obce jako územního celku a současně respektuje zájmy
jednotlivých subjektů veřejného, soukromého i neziskového sektoru na jejím území. Zaměřuje
se na stimulaci místních aktivit, na maximalizaci a efektivní využití endogenního (vnitřního)
potenciálu. Dokument se stane hlavním a základním východiskem pro další rozvoj území
obce, pro iniciaci, koordinaci a řízení jednotlivých rozvojových aktivit, které významným
způsobem ovlivňují život místních obyvatel. Budou na něho navazovat individuální projekty
dílčího významu, jež přispějí nejen k ekonomickému a územnímu rozvoji obce, ale především
ke zvýšení kvality života jeho občanů. Jedná se o živý otevřený dokument, který je nutné stále
konfrontovat s reálnou situací a základními vývojovými trendy a průběžně aktualizovat,
aby bylo možné modifikovat harmonogram samotné realizace podle měnících se podmínek
vnitřního i vnějšího prostředí. Umožní tak reagovat a přizpůsobovat se rychle se měnícím
podmínkám ve společnosti (krátkodobé aktivity) a současně dlouhodobě usilovat o realizaci
víceméně stabilizovaných a šířeji vymezených záměrů (dlouhodobé cíle).
Program je koncipován na období do roku 2023, přesto lze očekávat, že v případě
některých témat bude jeho působnost přesahovat do dalších let (řada navrhovaných aktivit
totiž vyžaduje delší období realizace). Zvolené prioritní oblasti a opatření, podobně jako
navržené cíle představují pouze soubor doporučení a možností, které je vhodné, nikoliv však
nutné, bezezbytku naplnit. Nelze je chápat jako dogma, měly by být spíše oporou či vodítkem
ve většině závažných rozhodnutí.
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I.

ANALYTICKÁ ČÁST

1.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Situační analýza

Obec Radslavice se nachází cca 5 km severovýchodním směrem od okresního města
Přerova a 25 km jihovýchodním směrem od krajského města Olomouc. Tato část střední
Moravy se historicky a etnograficky nazývá Haná.
Území obce, které je relativně málo členité, je situováno v nadmořské výšce 215–235 m
n. m. a svažuje se od jihu na sever (směrem k toku řeky Bečvy). Leží na ploše rozsáhlé
Radslavické roviny (jedná se o okrsek geomorfologického celku Moravská brána), což je
hlavní terasa řeky Bečvy tvořící významnou plošinu omezenou na jihu úpatím Kelčské
pahorkatiny a přecházející do nižšího stupně Grymovské terasy. Radslavicemi protéká
Radslavický potok, který nedaleko od obce ústí do řeky Bečvy (jde o její levostranný přítok).
Obec Radslavice je stabilní součástí sídelní struktury přerovského regionu tvořící
přirozený spádový obvod města Přerova, a to zejména vlivem pohybu místních obyvatel
za prací, vzděláním či vyšší občanskou vybaveností. V tomto regionu je na druhou stranu
stále patrný pozůstatek střediskové soustavy osídlení, což je zjevné především z hlediska
rozmístění občanské vybavenosti, kdy významnější sídla (jako např. Radslavice, Pavlovice
u Přerova, Prosenice, Soběchleby, Osek nad Bečvou, Lazníky či Dolní Újezd) se stala
místními centry vybavenosti a služeb i pro okolní obce.
Radslavice na severovýchodě až východě sousedí s obcí Sušice (k.ú. Sušice u Přerova),
na jihovýchodě s obcí Pavlovice u Přerova, na jihu s obcí Tučín, na jihozápadě až západě
s městem Přerovem (k.ú. Kozlovice u Přerova), na západě s obcí Grymov, na severozápadě
až severu s obcí Prosenice (k.ú. Proseničky) a na severu krátkým úsekem s obcí Osek
nad Bečvou.
Obr. č. 1: Lokalizace obce Radslavice na mapě
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Z hlediska územního členění patří k Olomouckému kraji (leží v jeho jihovýchodní
části), okresu Přerov a ORP Přerov. Správní obvod ORP Přerov byl zařazen mezi hospodářky
problémové regiony (tj. státem podporované regiony) vymezené v rámci zpracování Strategie
regionálního rozvoje České republiky 2014–2020. Takto identifikované regiony jsou
charakterizované především nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti, dále nízkou životní
úrovní, nízkým stupněm ekonomické výkonnosti, nízkým průměrným příjmem obyvatel a
nepříznivým demografickým vývojem. Jednotlivé ukazatele, na základě kterých byly regiony
se soustředěnou podporou státu vymezeny (např. souhrnné hodnocení nezaměstnanosti,
daňové příjmy na 1 obyvatele, hustota osídlení, atd.), jsou analyzovány v dalším textu.
Pro hodnocení širších vztahů obce Radslavice je nutno vnímat základní vymezení
a definice rozvojových oblastí, rozvojových os a specifických oblastí na úrovni jednotlivých
regionů, jak je provedeno v Politice územního rozvoje ČR a v Zásadách územního rozvoje
Olomouckého kraje (ZÚR OK). Administrativní územní obce není klasifikováno jako součást
rozvojové oblasti nebo rozvojové osy, silné vazby však vykazuje zejména na rozvojovou
oblast nadregionálního významu Přerov (RO 6) vymezenou v ZÚR OK.
Radslavice jsou členem následujících spolků/svazků/společností: DSO Mikroregion
Pobečví, MAS Moravská brána, z.s., Sdružení obcí střední Moravy, Spolek pro obnovu
venkova a Svaz měst a obcí ČR.
V roce 2012 obec Radslavice získala zlatou stuhu a titul Vesnice roku Olomouckého
kraje, o dvanáct let dříve (v roce 2000) byla již oceněna modrou stuhou za společenský život
v obci. Ve stejné soutěži pak v roce 2003 obdržela obecní knihovna diplom za vzorné vedení
knihovny a v roce 2006 zvláštní ocenění a diplom za bohatou a široce rozvinutou práci
s dětmi a mládeží v obci.

2.

LIDSKÉ ZDROJE A TRH PRÁCE

2.1 Struktura obyvatelstva
Základním kvantitativním ukazatelem vymezujícím rozsah populace určitého území je
počet obyvatel. K 31.12.2014 žilo v Radslavicích 1 132 obyvatel a tato obec tedy patří mezi
tzv. venkovské obce (tj. obce s méně než 2000 obyvateli). Podle počtu obyvatel se řadí
na sedmnácté místo ze všech obcí okresu Přerov. Na 1 km2 v průměru připadlo 161 obyvatel,
což znamená, že území obce má nadprůměrnou hustotu zalidnění.
Tab. č. 1: Počet obyvatel, hustota zalidnění a rozloha k 31. 12. 2014
Obec, region
Radslavice
Okres Přerov
Olomoucký kraj
ČR

Počet obyvatel
1 132
131 646
635 711
10 538 275

Rozloha (ha)
701,5
84 475,7
526 676,8
7 886 778,6

Hustota (na 1 km2)
161,4
155,8
120,7
133,6

Zdroj: Český statistický úřad, výpočty RARSM
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Věková struktura obyvatelstva obce, která je předpokladem dalšího populačního vývoje,
je relativně příznivá. Za posledních 7 let byl zaznamenán celkový nárůst počtu i podílu
obyvatel v předproduktivním věku, tj. ve věku od 0 do 14 let (o 10 osob, tj. 5,9 %). Jejich
počet je v porovnání s obyvateli v poproduktivním věku, tj. ve věku nad 65 let, vyšší,
takže populaci Radslavic lze charakterizovat jako populaci progresivního typu.
Na druhou stranu zde také dochází ke zvyšování počtu a podílu osob starších 65 let
(o 24, tj. 17,1 %), k celkovému stárnutí obyvatelstva a prodlužování střední délky života
místních obyvatel. Demografické stárnutí populace se v současnosti stává jedním
z celosvětových problémů. Podle dlouhodobých prognóz budoucího vývoje lze usuzovat,
že podíl starších osob v populaci (ekonomicky neaktivní složky) bude postupně narůstat,
stejně jako bude docházet k postupnému úbytku předproduktivní složky obyvatelstva,
což bude mít za následek snižování rozvojového potenciálu území a zpomalení celkového
vývoje ekonomiky s dopadem na zvýšené nároky na zdravotní péči, sociální a zdravotní
zabezpečení či služby pro starší občany.
Tab. č. 2: Obyvatelstvo obce Radslavice podle věkových skupin v letech 2007 a 2014
(k 31. 12.)
2007

Interval
0–14

15–64

65 a více

Celkem

0–4
5–9
10 – 14
15 – 19
20 – 24
25 – 29
30 – 34
35 – 39
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 – 74
75 – 79
80 – 84
85 +

ni
75
42
53
88
65
104
91
76
814
74
76
99
86
55
36
43
31
140
23
7
1 124
170

Pi (%)
6,67
15,12 3,74
4,72
7,83
5,78
9,25
8,10
6,76
72,42
6,58
6,76
8,81
7,65
4,89
3,20
3,83
12,46 2,76
2,05
0,62
100

2014
Pi (%)
ni
Pi (%)
50
4,42
71
180
15,90 6,27
59
5,21
58
5,12
83
7,33
60
5,30
81
7,16
102
9,01
788
69,61
81
7,16
76
6,71
70
6,18
92
8,13
85
7,51
55
4,86
41
3,62
26
164
14,49 2,30
30
2,65
12
1,06
1 132
100
ni

Zdroj: Český statistický úřad Olomouc, výpočty RARSM

V porovnání s okresními, krajskými i celorepublikovými statistikami byl v roce 2014
v Radslavicích zaznamenán nižší průměrný věk (40,6 let) i index stáří (91,1 – tzn., že na 100
osob ve věku 0–14 let připadá 91,1 osob ve věku 65 a více). Tato obec tak patří k nejmladším.
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Tab. č. 3: Obyvatelé vybraných regionů podle věkových skupin, indexu stáří a průměrného
věku k 31. 12. 2014
Počet obyvatel
15–64 let
65 a více let

0–14 let

Celkem

Index
stáří*

Průměrný
věk

Radslavice
Okres Přerov
OK

ni
180
18 923
94 898

Pi (%)
15,90
14,37
14,93

ni
788
88 182
424 947

Pi (%)
69,61
66,98
66,84

ni
164
24 541
115 866

Pi (%)
14,49
18,64
18,23

ni
1 132
131 646
635 711

Pi (%)
100,00
100,00
100,00

91,1
129,7
122,1

40,6
42,3
42,0

ČR

1601045

15,19

7056824

66,96

1880406

17,84

10538275

100,00

117,4

41,7

Zdroj: Český statistický úřad Olomouc, výpočty RARSM
Poznámka: * poměr počtu osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 0-14 let

Zajímavou charakteristikou věkové struktury obyvatel je také index ekonomického
zatížení (IEZ), který vypovídá o poměru počtu seniorů a dětí k počtu obyvatel v ekonomicky
aktivním věku (vyjadřuje kolik dětí ve věku 0–14 let a osob ve věku 65 a více let připadá
na 100 osob ve věku 15–64 let). IEZ dosáhl v Radslavicích k 31. 12. 2014 hodnoty 43,7 %,
což z pohledu věkové struktury obyvatel v současné době poukazuje na nejpříznivější poměr
mezi ekonomicky neaktivní a aktivní složkou obyvatel ze všech sledovaných regionů.
Tab. č. 4: Index ekonomického zatížení k 31. 12. 2014 (v %)
IEZ

Radslavice
43,7

Okres Přerov
49,3

Olomoucký kraj
49,6

ČR
49,3

Zdroj: Český statistický úřad Olomouc, výpočty RARSM

Vedle věkové struktury, která představuje výchozí stav pro budoucí demografický
vývoj, je jedním z hlavních ukazatelů rozvojového potenciálu území obce struktura jeho
obyvatel podle vzdělání. Srovnání parametrů vzdělanosti obyvatelstva Radslavic
s průměrnými hodnotami příslušných ukazatelů za okres Přerov, Olomoucký kraj i ČR
ukazuje zřejmé zaostávání obce v úrovni vzdělanosti (index vzdělanosti dosáhl u Radslavic
hodnoty 1,354, což je nejhorší výsledek ze všech sledovaných regionů). Oproti roku 1991 zde
ale byl zaznamenán pokles podílu obyvatel starších 15 let se základním vzděláním a středním
vzděláním bez maturity, naopak došlo k nárůstu podílu osob s vyšším vzděláním, tj. osob se
středoškolským (s maturitou), vyšším odborným i vysokoškolským vzděláním, což je
obecným trendem v rámci celé ČR.
Tab. č. 5: Obyvatelstvo ve věku 15 a více let podle nejvyššího ukončeného vzdělání
v tom
Obec/region, rok

2001
Radslavice
2011
Okres
Přerov
Olomoucký
kraj
ČR

2011
2011

Celkem

ni
Pi
ni
Pi
ni
Pi
ni
Pi
ni

2011
Pi

921
100,0
920
100,0
111 711
100,0
538 029
100,0
894763
2
100,0

219
23,8
161
17,5
20 715
18,5
99 213
18,4

Střední vč.
vyučení
(bez
maturity)
398
43,2
378
41,1
39 730
35,6
190 683
35,4

Úplné
střední
(s maturitou)
234
25,4
257
27,9
31 279
28,0
144 852
26,9

1571602

2952112

17,6

33,0

Základní
vč. neukončeného

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy

Vyšší odborné
vč. nástavbového

Vysokoškolské

Bez
vzdělání

Nezjištěno

15
1,6
26
2,8
3 943
3,5
20 138
3,7

42
4,6
69
7,5
11 633
10,4
61 480
11,4

3
0,3
3
0,3
709
0,6
2 805
0,5

10
1,1
26
2,8
3 702
3,3
18 858
3,5

2425064

365048

1114731

42384

476691

27,1

4,1

12,5

0,5

5,3
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Zdroj: Český statistický úřad (data ze SLDB)

Tab. č. 6: Index vzdělanosti v r. 2011
Radslavice
1,354

VZD

Okres Přerov
1,438

Olomoucký kraj
1,462

ČR
1,493

Zdroj: Český statistický úřad Olomouc, výpočty RARSM
Poznámka: Index vzdělanosti je konstruován jako podíl obyvatel se středním, vyšším odborným
a vysokoškolským vzděláním na celkovém počtu obyvatel starších 15 let, přičemž při jeho konstrukci je
vysokoškolskému a vyššímu odbornému stupni dávána vyšší váha ve srovnání se středoškolskou úrovní, a to
následovně: 1 x počet obyvatel se SŠ (bez maturity) + 2 x počet obyvatel se SŠ (s maturitou) + 3 x počet
obyvatel s VOŠ vzděláním + 4 x počet obyvatel s VŠ vzděláním / počet obyvatel starších 15 let.

Graf č. 1: Struktura obyvatelstva obce Radslavice podle dosaženého vzdělání v letech 2001
a 2011

2001

2011

0%

20%

40%

Bez vzdělání
Střední bez maturity vč. vyučených
Vyšší odborné
Nezjištěno

60%

80%

100%

Základní vč. neukončeného
Úplné střední s maturitou
Vysokoškolské

Zdroj: Český statistický úřad

2.2 Populační vývoj a pohyb obyvatelstva
Za posledních 8 let došlo v obci k mírnému nárůstu celkového počtu obyvatel
(o 0,71 %), i když tento nárůst není kontinuální (v letech 2008, 2009 a 2011 zde došlo
k poklesu). V porovnání s okresními a krajskými hodnotami jsou na tom Radslavice lépe,
naopak v porovnání s ČR počet obyvatel obce stoupl pomaleji. K 31. 12. 2014 zde žilo 1 132
obyvatel, což je nejvyšší počet od roku 1991, kdy se od Radslavic odrhly obce Grymov,
Oldřichov a Sušice.
Tab. č. 7: Vývoj počtu obyvatel v letech 2007–2014 (k 31. 12.)
Obec, region
Radslavice
Okres Přerov

2007

2008

2009

2010

2011*

2012

2013

2014

1 124
135 165

1 120
134 722

1 108
134 324

1 127
133 932

1 108
133 023

1 127
132 662

1 130
132 014

1 132
131 646

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy
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Obec, region

2007

2008

2009

2010

2011*

2012

2013

2014

Olomoucký kraj

641 791

642 137

642 041

641 681

638 638

637 609

636 356

635 711

Index
2014/2007
-0,95

10381130

10467542

10506813

10532770

10505445

10516125

10512419

10538275

1,51

ČR

Zdroj: Český statistický úřad, výpočty RARSM
Poznámka: * počet obyvatel je navázán na výsledky SLDB 2011 a není srovnatelný s předchozími roky

Snižující se počet obyvatel v důsledku jejich odchodu z obce (vyjma let 2010, 2012
a 2014, kdy bylo zaznamenáno kladné migrační saldo) je vesměs vyrovnáván kladnými
hodnotami přirozeného přírůstku, z tohoto důvodu vykazuje celkový přírůstek za posledních
8 let kladné hodnoty.
Tab. č. 8: Pohyb obyvatelstva v Radslavicích v letech 2007–2014
Rok

Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

15
17
10
10
7
9
17
9

5
15
14
7
13
5
10
8

13
16
14
34
26
24
23
27

23
22
22
18
35
9
27
26

Přírůstek Přírůstek Přírůstek
přirozený migrační
celkový
10
-10
0
2
-6
-4
-4
-8
-12
3
16
19
-6
-9
-15
4
15
19
7
-4
3
1
1
2

Zdroj: Český statistický úřad

Graf č. 2: Pohyb obyvatelstva v obci Radslavice v letech 2007–2014
25
20
15
10
5
0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

-5
-10
-15
-20

Přírůstek přirozený

Přírůstek migrační

Přírůstek celkový

Zdroj: Český statistický úřad
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2.3 Trh práce a zaměstnanost
Ekonomická aktivita obyvatelstva stejně jako (ne)zaměstnanost patří mezi významné
charakteristiky mající vliv na hospodářskou a sociální soudržnost regionu.
Ekonomicky aktivní jsou všechny osoby představující pracovní sílu (resp. potenciál
pracovní síly) – zaměstnaní (pracující) i nezaměstnaní. Porovnáním dat ze SLDB 2001 a 2011
je zřejmý pokles ekonomické aktivity obyvatel u všech sledovaných regionů. V roce 2011
bylo v Radslavicích z celkového počtu obyvatel evidováno 537 ekonomicky aktivních osob
(tj. 49,0 %), což je stále nad okresním, krajským i celorepublikovým průměrem, byť došlo
ke snížení odstupu Radslavic od ostatních regionů. Nižší než 50% podíl EA obyvatel ve všech
regionech poukazuje na celkově nepříznivou ekonomickou aktivitu, na čemž se mj. podílí
celkové stárnutí populace.
Tab. č. 9: Ekonomická aktivita obyvatelstva v letech 2001 a 2011
Ekonomicky aktivní
Ekonomicky neaktivní
Obec, region
2001
2011
2001
2011
ni
Pi (%)
ni
Pi (%)
ni
Pi (%)
ni
Pi (%)
Radslavice
595
52,9
537
49,0
520
46,2
524
47,9
Okres Přerov
68 625
50,5
62 577
48,1
66 538
49,0
62 530
48,1
Olomoucký kraj
47,8
326 541
50,7
303 992
48,4
311 490
48,7
300 693
ČR
5 253 400
51,4
5 080 573
48,7
4 894 465
47,8
4 784 923
45,8
Zdroj: Český statistický úřad
Poznámka: Součet podílu ekonomicky aktivních a neaktivních obyvatel není vždy roven 100 %, poněvadž
v jednotlivých obcích a následně i regionech se pokaždé nepodařilo zjistit ekonomickou aktivitu všech obyvatel.

V následujících letech se v důsledku demografického vývoje očekává další pokles počtu
ekonomicky aktivních. Na trh práce pomalu vstupují početně méně zastoupené ročníky
narozené v 90. letech a naopak z něho odcházejí silné „poválečné“ ročníky obyvatel.
Tab. č. 10: Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity v Radslavicích v letech 2001 a 2011
Rok
Ekonomická aktivita
Ekonomicky aktivní
zaměstnaní
zaměstnanci, zaměstnavatelé, samostatně činní, pomáhající
pracující studenti a učni
v
v
tom tom pracující důchodci
ženy na mateřské dovolené
nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní
nepracující důchodci
ostatní s vlastním zdrojem obživy
v
tom osoby v domácnosti, děti předškolního věku, ostatní závislé osoby
žáci, studenti, učni
Nezjištěno
Zdroj: Český statistický úřad

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy

ni
595
551
536
2
5
8
44
520
204
17
78
221
10

2001
Pi (%)
52,9
49,0
47,6
0,2
0,4
0,7
3,9
46,2
18,1
1,5
6,9
19,6
0,9

ni
537
493
474
2
6
11
44
524
231
20
96
177
34

2011
Pi (%)
49,0
45,0
43,3
0,2
0,5
1,0
4,0
47,9
21,1
1,8
8,8
16,2
3,1
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V posledních deseti letech v Radslavicích nadále docházelo ke změně odvětvové
skladby zaměstnanosti, kdy pokračoval úbytek celkového počtu pracovníků ve výrobních
odvětvích národního hospodářství a naopak se zvyšoval počet pracovníků v terciární sféře.
Přesto podíl zaměstnaných v primárním a sekundárním sektoru (dohromady je zde
zaměstnáno 44,3 % pracovníků) je v porovnáni s vyššími územními celky nadprůměrný.
A naopak v terciérním sektoru je zaměstnanost stále nižší (45,5 %).
Tab. č. 11: Sektorová struktura zaměstnanosti v letech 2001 a 2011 (%)
Obec, region, rok
Primér
Sekundér
Terciér
Nezjištěno
2001
8,1
45,2
38,9
7,7
Radslavice
2011
4,7
39,6
45,5
10,1
2001
5,4
40,0
47,0
7,6
Okres Přerov
2011
3,1
36,5
50,0
10,4
2001
5,7
40,3
47,0
7,0
Olomoucký kraj
2011
3,4
34,8
51,6
10,2
2001
4,4
37,7
50,3
7,6
ČR
2011
2,7
32,2
53,9
11,2
Zdroj: Český statistický úřad
Poznámka: Primér = Zemědělství, lesnictví, rybářství, Sekundér = Průmysl + Stavebnictví

Celkem
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Graf č. 3: Sektorová struktura zaměstnanosti v Radslavicích v letech 2001 a 2011 (%)
45,2
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Sekundér

Terciér

Nezjištěno

Zdroj: Český statistický úřad

Vedle priméru a sekundéru (a to nejen v průmyslu, ale částečně i ve stavebnictví) byl
nadprůměrný počet pracovníků zaměstnán také ve veřejných službách – v oblasti veřejné
správy a obrany (+ povinného sociálního zabezpečení) a dále v oblasti zdravotní a sociální
péče. V ostatních odvětvích terciárního sektoru lze v Radslavicích sledovat více méně
podprůměrný podíl zaměstnanosti v porovnání s okresními, krajskými i celorepublikovými
statistikami. V sektoru služeb v obci s 25,9 % převažují tzv. komerční (podnikatelské) služby.
Jejich podíl je ale v porovnání s okresním, krajským i republikovým průměrem nižší. Podíl
veřejných služeb v zaměstnanosti (19,6 %) je nižší než u Okresu Přerov (19,9 %)
a Olomouckého kraje (20,3 %), ale vyšší v porovnání s Českou republikou (18,4 %).
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Tab. č. 12: Zaměstnaní podle odvětví ekonomické činnosti v roce 2011
Odvětví ekonomické činnosti
Zemědělství, lesnictví, rybářství
Průmysl
Stavebnictví
Velkoobchod a maloobchod; opravy
a údržba motorových vozidel
Doprava a skladování
Ubytování, stravování a pohostinství
Informační a komunikační činnosti
Peněžnictví a pojišťovnictví
Činnosti v oblasti nemovitostí, profesní,
vědecké a technické činnosti, a další.
Veřejná správa a obrana; povinné
sociální zabezpečení
Vzdělávání
Zdravotní a sociální péče
Nezjištěno
Celkem
Zdroj: Český statistický úřad

Radslavice
ni
Pi
23
4,7
159
32,3
36
7,3

Okres Přerov
ni
Pi
1 705
3,1
15881
28,9
4 177
7,6

ČR

ni
9 238
73 796
19 572

Pi
3,4
27,5
7,3

ni
124 284
1161216
313 662

Pi
2,7
25,4
6,8

36

7,3

5 335

9,7

26 841

10,0

466 324

10,2

23
8
12
8

4,7
1,6
2,4
1,6

3 403
1 451
805
929

6,2
2,6
1,5
1,7

15 476
7 335
4 808
5 268

5,8
2,7
1,8
2,0

257 645
144 136
136 119
112 816

5,6
3,1
3,0
2,5

41

8,3

4 526

8,4

24 120

9,0

510 611

11,2

43

8,7

3 963

7,2

17 615

6,6

269 797

5,9

15
39
50
493

3,0
7,9
10,1
100,0

3 192
3 803
5 687
54857

5,8
6,9
10,4
100,0

17 336
19 352
27 256
268013

6,5
7,2
10,2
100,0

276 436
296 681
510 987
4580714

6,0
6,5
11,2
100,0

OK

Nezaměstnanost
Od ledna 2013 došlo v ČR ke změně metodiky ukazatele registrované nezaměstnanosti,
kdy Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) přešlo na nový ukazatel s názvem Podíl
nezaměstnaných osob (PNO), jenž vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání
ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje do té doby
používanou míru registrované nezaměstnanosti, která poměřovala všechny dosažitelné
uchazeče o zaměstnání k ekonomicky aktivním osobám. Nový ukazatel má kvůli odlišné
definici jinou úroveň a je tudíž s původním ukazatelem nesrovnatelný, proto zde uvedené
statistiky nezaměstnanosti jsou až od roku 2013 (a to i s ohledem na skutečnost, že v důsledku
změny registračního systému nejsou za jednotlivé obce dostupná statistická data za rok 2012).
Za poslední dva roky lze v Radslavicích, stejně jako na úrovni vyšších územních celků,
sledovat celkový pokles nezaměstnanosti. Je zřejmé, že po výrazném nárůstu nezaměstnanosti
v době hospodářské recese (po roce 2008) přichází ekonomické oživení, během kterého je
očekáván větší počet firemních zakázek s následnou zvyšující se poptávkou po pracovní síle.
Přestože se obec Radslavice nachází v hospodářsky problémovém regionu (ORP Přerov)
charakterizovaném mj. nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti či nízkým stupněm ekonomické
výkonnosti, byl zde v porovnání s okresními, krajskými i celostátními hodnotami zaznamenán
nejnižší podíl nezaměstnaných osob (v měsíci červnu r. 2015 dosáhl 5,6 %).
Tab. č. 13: Podíl nezaměstnaných osob v daných regionech od 06/2013 do 06/2015 (v %)
Obec, region
Radslavice
Okres Přerov
Olomoucký kraj

06/2013
6,8
9,1
8,5

12/2013
8,0
10,7
9,8

06/2014
6,8
9,7
8,5

12/2014
7,2
10,2
8,8

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy
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6,8
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Obec, region
ČR

06/2013
7,3

12/2013
8,2

06/2014
7,4

12/2014
7,5

06/2015
6,2

Zdroj: Úřad práce ČR
Poznámka: Z důvodů sezónních výkyvů uvádíme v tabulkách míru nezaměstnanosti v ročním dělení na konec
2. a 4 kvartálu, tj. v červnu a v prosinci.

Graf č. 4: Vývoj míry nezaměstnanosti v období 06/2013–06/2015
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
06/2013

12/2013

Radslavice

06/2014

Okres Přerov

12/2014

Olomoucký kraj

06/2015

ČR

Z tabulek popř. grafu je patrné, že ve sledovaném období došlo u Radslavic ke druhému
nejvyššímu poklesu (po Olomouckém kraji) podílu nezaměstnaných osob (o 1,2 p.b.) i počtu
dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let (o 18,5 %). Dále zde lze pozorovat
sezónní výkyvy nezaměstnanosti, která bývá z důvodů sezónních prací (v zemědělství,
lesnictví, stavebnictví, atd.) obecně nižší během letních měsíců.
Tab. č. 14: Celkový počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let v daných
regionech od 06/2013 do 06/2015 (v %)
Obec, region
Radslavice
Okres Přerov
Olomoucký kraj
ČR

06/2013
54
8 221
36 935
525 100

12/2013
63
9 591
42 095
582 457

06/2014
53
8 600
36 465
522 068

12/2014
56
9 005
37 495
525 978

06/2015
44
7 087
28 892
434 072

Zdroj: Úřad práce ČR
Poznámka: Z důvodů sezónních výkyvů uvádíme v tabulkách míru nezaměstnanosti v ročním dělení na konec
2. a 4 kvartálu, tj. v červnu a v prosinci.

Dalším dokladem zlepšené situace na trhu práce je také nárůst počtu nabízených
volných míst (VM) u všech sledovaných regionů, a s tím související nižší počet uchazečů
na jedno volné pracovní místo. V Radslavicích se v daném období počet uchazečů na jedno
volné pracovní místo pohyboval nad okresním, krajským i celorepublikovým průměrem.
V roce 2014 zde nebylo evidováno žádné volné pracovní místo, v roce 2015 na 1 volné
pracovní místo připadlo celkem 11,0 uchazečů.

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy

14

Situační analýza

Obec Radslavice
Program rozvoje obce Radslavice na období 2016–2023

Tab. č. 15: Volná pracovní místa (VM) a počet dosažitelných uchazečů na 1 volné pracovní
místo (1 VM) od 06/2013 do 06/2015
Obec, region

06/2013*
VM
1 VM

12/2013*
VM
1 VM

06/2014
VM
1 VM

12/2014
VM
1 VM

06/2015
VM
1 VM

Radslavice
Okres Přerov

251

32,8

212

45,2

0
538

16,0

0
808

11,1

4
1159

11,0
6,1

1382
44032

26,7
11,9

1103
35178

38,2
16,6

2453
49298

14,9
10,6

2815
58433

13,3
9,0

5855
96988

4,9
4,5

OK
ČR

Zdroj: Úřad práce ČR
Poznámka: * v r. 2013 používaný registrační/informační systém negeneroval počty volných míst do úrovně obcí

Graf č. 5: Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst v obci
Radslavice od 06/2014 do 06/2015
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Zdroj: Úřad práce ČR

Hlavním problémem Radslavic z pohledu zaměstnanosti zůstává nadále malý počet
pracovních příležitostí v obci. Obyvatelé proto musí hledat pracovní uplatnění mimo toto
sídlo, nejčastěji v sousedním městě Přerově (viz statistiky níže). Závěrem lze konstatovat,
že nezaměstnanost v obci budou stejně jako doposud ovlivňovat i v budoucnu spíše faktory
celorepublikové a regionální než faktory lokální.
Vyjížďka a dojížďka
Vyjížďka (stejně jako dojížďka) je jedním ze základních procesů formující regionální
strukturu. Důležitou roli hraje skutečnost, že se často jedná o pohyb každodenní, a tedy velmi
frekventovaný a pravidelný. Poněvadž subjekty podnikatelské i veřejné sféry nabízejí
v Radslavicích omezený počet pracovních míst a neposkytují dostatečné množství pracovních
příležitostí pro své obyvatele, byla v obci v r. 2011 zaznamenána záporná hodnota salda
dojížďky (o 284 více osob z obce vyjíždělo do jiných měst/obcí než sem dojíždělo).
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Tab. č. 16: Bilance dojížďky/vyjížďky v obci Radslavice v roce 2011*
Vyjíždějící
celkem

do zaměstnání

Dojíždějící
žáci, učni,
studenti
celkem denně
86
72

celkem

do zaměstnání

žáci, učni,
studenti,
celkem denně
8
8

Saldo
dojížďky

celkem denně
celkem denně
331
245
217
47
39
38
Radslavice
-284
Zdroj: Český statistický úřad
Poznámka: * jsou zde zahrnuty pouze případy se zjištěnou obcí vyjížďky/dojížďky. Osoby vyjíždějící
do zaměstnání nebo školy jsou osoby, jejichž místo pracoviště/školy je na jiné adrese, než je jejich místo
obvyklého pobytu.

Převážná část vyjíždějících se zjištěnou obcí vyjížďky/dojížďky, vyjíždí v rámci okresu
Přerov, a to zejména do okresního města Přerova (63,7 %), kde se nachází velká koncentrace
středních a velkých podniků, stejně jako hustá síť vzdělávacích zařízení. Do krajského města
Olomouce (sídlo s druhou nejvyšší dojížďkou obyvatel Radslavic) dojíždí pouhých 6,6 %.
Tab. č. 17: Osoby vyjíždějící do zaměstnání a do škol z Radslavic v r. 2011*
Lokalita vyjížďky

Vyjíždějící celkem
ni
Pi (%)
264
79,7
211
63,7
19
5,7
34
10,3
29
8,8
22
6,6
7
2,1
35
10,6
11
3,3
24
7,3
3
0,9
331
100,0

Vyjíždějící
do zaměstnání
205
164
13
28
21
16
5
16
3
13
3
245

V rámci okresu Přerov
Přerov
z toho Lipník nad Bečvou
Ostatní obce/města okresu Přerov
Do jiných okresů (v rámci Olomouckého kraje)
Olomouc
z toho
Ostatní obce/města
Do jiných krajů ČR
Brno
z toho
Ostatní obce/města
Do zahraničí
Celkem
Zdroj: Český statistický úřad
Poznámka: * jsou zde zahrnuty pouze případy se zjištěnou obcí vyjížďky do zaměstnání

Vyjíždějící
do škol
59
47
6
6
8
6
2
19
8
11
0
86

Za prací do jiných obcí/měst vyjíždělo celkem 245 osob, tj. 45,6 % ekonomicky
aktivních osob. Z pohledu funkční typologie obcí, která hodnotí relativní schopnost obce
absorbovat potenciál pracovních sil obyvatel, kteří v ní žijí, náleží Radslavice ke smíšenému
obytně hospodářskému typu (podíl místních ekonomicky aktivních obyvatel, kteří vyjíždějí
za prací mimo obec, se zde pohybuje v intervalu od 33,3 % do 66,6 %).
V roce 2011 dojíždělo do Radslavic celkem 47 osob. Šlo především o obyvatele okresu
Přerov (95,7 %), nejvíce pak o obyvatele okresního města Přerova.
Tab. č. 18: Osoby dojíždějící do zaměstnání a do škol do obce Radslavice v r. 2011
Lokalita dojížďky
V rámci okresu Přerov
Přerov
z toho
Ostatní obce/města okresu Přerov
Z jiných okresů/krajů
Celkem

Dojíždějící celkem
ni
Pi (%)
45
95,7
20
42,5
25
53,2
2
4,3
47
100,0

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy

Dojíždějící
do zaměstnání
37
20
17
2
39

Dojíždějící
do školy
8
0
8
0
8
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Nejvíce osob z Radslavic jezdí každodenně do práce a do škol (na základě výsledků
SLDB 2011) veřejnou hromadnou dopravou (autobusy, vlaky a MHD) – celkem 174 osob,
tj. 43,61 %. Individuální automobilovou dopravu využívá 165 osob (41,35 %). Kolo při cestě
do zaměstnání a do škol používá 58 osob (tj. nadprůměrných 14,54 %; v rámci okresu Přerov
se jedná o pátý nejvyšší podíl). Bohužel tyto hodnoty se nedají porovnat s rokem 2001,
kdy byly sledovány pouze tři dopravní prostředky, a to automobil, vlak a autobus (samostatně
nebo v kombinaci s jiným dopravním prostředkem).
Tab. č. 19: Počet osob denně vyjíždějících do zaměstnání a do škol z obce Radslavice podle
použitého dopravního prostředku v roce 2011
autobus
ni
Pi (%)

133
33,33

městská
hromadná
doprava
15
3,76

automobil
- řidič

automobil spolucestující

vlak

kolo

127
31,83

38
9,52

26
6,52

58
14,54

motocykl Celkem
2
0,50

399
100,00

Zdroj: Český statistický úřad, SLDB
Poznámka: pokud občan uvedl více dopravních prostředků, je započten v každém z nich

3.

OBČANSKÁ VYBAVENOST, KVALITA ŽIVOTA

Radslavice jsou bývalou střediskovou obcí místního významu, která měla uspokojovat
základní osobní a společenské denní potřeby svého obyvatelstva i obyvatel okolních obcí.
V současnosti do Radslavic spádují zejména obce Grymov, Oldřichov a Sušice.
Zařízení občanského vybavení, jež je jednak soustředěno na návsi v centrální části obce
(tvoří ji silnice III/43416 a úsek silnice II/434) a jednak rozptýleno v obytné zástavbě,
je v Radslavicích zastoupeno v rovině základního zabezpečení. V kvalitě a vyšším stupni se
zde projevuje hlavně obslužná funkce nedalekého okresního města Přerova (jedná se
především o spádovost ke školství, státní správě, zdravotnictví, pracovním příležitostem
či kulturou).

3.1 Školství, zdravotnictví a sociální služby
V obci Radslavice se nachází mateřská škola a 1. stupeň základní školy (1.–5. ročník),
které byly v roce 2008 sloučeny do jednoho právního subjektu s názvem Základní škola
a Slaměníkova mateřská škola Radslavice, příspěvková organizace (jedná se o příspěvkovou
organizaci Obce Radslavice). Součásti tohoto subjektu je nejenom základní a mateřská škola,
ale také školní družina a školní jídelna.
Ve Slaměníkově mateřské škole najdeme (od r. 2009) tři oddělení s celkovou kapacitou
pro 51 dětí. Kapacita školky je dlouhodobě naplněna, vedle dětí z Radslavic ji také navštěvují
děti z Grymova. Každé oddělení si v součinnosti se Školním vzdělávacím programem pro
předškolní vzdělávání (Jaro, léto, podzim, zima v našem světě je nám prima) vypracovává
svůj třídní vzdělávací program.
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Základní škola (o celkové kapacitě 120 míst) od 1. září 2008 vyučuje podle vlastního
vzdělávacího programu Škola pro všechny. Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo 5 tříd
celkem 75 žáků (vedle dětí z Radslavic šlo také o děti z okolních obcí – Grymov, Sušice
a Oldřichov). Přestože počet žáků má v posledních letech rostoucí tendenci, není celková
kapacita školy naplněna a nedostatek žáků je vnímán jako jeden z hlavních problémů školy.
Tři oddělení školní družiny navštěvuje celkem 70 žáků. Školní jídelnu s kapacitou
pro 185 osob mohou využívat nejenom děti/žáci a zaměstnanci základní a mateřské školy,
ale také senioři či další sociálně potřebné skupiny obyvatel.
Od roku 1992 při škole působí Sdružení přátel základní školy v Radslavicích (SPZŠ
Radslavice), které se zaměřuje na zlepšování školního prostředí, výchovně vzdělávacího
procesu žáků i pedagogické činnosti a poskytuje finanční, organizační a materiální pomoc
při mimoškolních výchovných, vzdělávacích a volnočasových aktivitách školy.
Tab. č. 20: Školská zařízení v obci Radslavice v letech 2006/2007–2014/2015
Celková kapacita
Počet tříd
Počet dětí
ø počet dětí na třídu
Celková kapacita
Počet tříd
Počet dětí
Počet dětí na třídu

Slaměníkova
mateřská škola
Radslavice
Základní škola
Radslavice
(1. stupeň)

2006/2007 2008/2009 2010/2011 2012/2013 2014/2015
38
38
51
51
51
2
2
3
3
3
38
38
51
51
51
19,0
19,0
17,0
17,0
17,0
120
120
120
120
120
3
3
3
4
5
57
52
59
71
75
19,0
17,3
19,7
17,8
15,0

Zdroj: Základní škola a Slaměníkova mateřská škola Radslavice, příspěvková organizace

Graf č. 6: Vývoj počtu dětí v Slaměníkově MŠ a žáků v ZŠ Radslavice v letech 2006/2007–
2014/2015
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Zdroj: Základní škola a Slaměníkova mateřská škola Radslavice, příspěvková organizace

Stavebně-technický stav objektu školy i její vybavení se velmi zlepšilo za poslední
roky, a to zejména díky realizaci projektů spolufinancovaných z národních či evropských
dotačních titulů (viz tabulka níže). Materiálně technické zajištění školy je tak na velmi dobré
úrovni. Na škole najdeme moderní učebny s interaktivními tabulemi a výpočetní technikou.
Pro další studium a práci žáků i pedagogů je k dispozici dobře vybavená obecní knihovna
i školní knihovna. Škola vlastní keramickou pec, keramická dílna zde ale chybí. Za objektem
školy mohou žáci využívat školní zahradu s novými herními prvky, altánkem, skluzavkou,
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lanovkou, pyramidou, víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem, apod. Při hezkém počasí
slouží pro oddych i pro výuku pod širým nebem školní dvorek se zahradou. Vlastní zahradu
pro hry a sportovní činnost, kde se mj. nachází pískoviště a prolézačky, mají k dispozici také
děti mateřské školy. Za největší problém lze na základní škole považovat absenci tělocvičny.
Žáci pro výuku tělesné výchovy v současné době využívají objekt místní sokolovny.
Tab. č. 21: Projekty vedoucí ke zlepšení výuky či stavebně-technického stavu základní školy
spolufinancované z vnějších zdrojů od r. 2007 (výběr)
Rok

2009
2010
2011
2012
2013

Název projektu

Výstupy/aktivity

Poskytovatel
dotace/ Dotační
titul

Vybudování nové jazykové
a počítačové učebny a zajištění
bezbariérovosti v ZŠ Radslavice
Obnova vybavení dětského hřiště
na školní zahradě
Obnova víceúčelového hřiště
ve školní zahradě
Realizace úspor energií
v Základní škole Radslavice
Vybavení školní kuchyně v ZŠ
a SMŠ Radslavice

Vybudování dvou nových učeben (jazykové a počítačové
s 12 počítači) v podkroví budovy ZŠ Radslavice, vytvoření
bezbariérového přístupu do všech výukových prostor školy.

ROP NUTS II
Střední Morava

Výměna herních prvků dětského hřiště na školní zahradě.

POV MMR

Modernizace víceúčelového hřiště o rozměru 30 x 15 m,
kde došlo k výměně povrchu a vrchních vrstev hřiště.
Zateplení obvodového pláště objektu ZŠ (hl. v jeho přední
části) a výměna fasádních výplní otvorů.
Kompletní výměna technologií ve školní jídelně.

POV MMR
OP Životní
prostředí
PRV ČR

Zdroj: Obec Radslavice

Žáci i učitelé se podílejí na kulturním a sportovním životě obce Radslavice, na přípravě
i realizaci různých akcí a aktivit, např. na Cyrilometodějských slavnostech, Dni země, vítání
občánků, na pietních aktech či pořádání školního plesu. V průběhu celého školního roku také
přispívají do místního tisku.
V oblasti zdravotnické péče je občanům k dispozici ordinace praktického lékaře
pro dospělé a praktického lékaře pro děti a dorost (pediatra) v objektu Obecního úřadu.
Nejbližší ordinace specialistů, stejně jako lékárenské zařízení či nemocnice se nacházejí
v nedalekém Přerově.
V současné době v obci nenalezneme zařízení poskytující sociální služby. Trend
stárnutí populace a s tím související nárůst počtu obyvatel v poproduktivním věku ale s sebou
v dalších letech ponese výrazně vyšší nároky na péči o seniory stejně jako rostoucí zájem
o sociální a zdravotní služby zaměřené na tuto cílovou skupinu.

3.2 Volnočasové aktivity, kultura a sport
Možnosti trávení volného času, včetně kulturního, společenského a sportovního vyžití,
představují významný faktor kvality života obyvatel venkova. Na území obce Radslavice má
většina volnočasových zařízení lokální význam, to znamená, že jejich činnost je zaměřena
především na uspokojování potřeb místní populace popř. obyvatel žijících na území okolních
obcí (včetně jejich návštěvníků).
Kulturní a společenské akce jako plesy, zábavy, šibřinky, divadelní představení, besedy,
koncerty, apod., se konají v kulturním domě s kapacitou pro cca 300 osob. V zimním období
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se tu pořádají také sportovní akce, např. každoroční turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním
tenise, či ho k výuce tělesné výchovy využívá místní škola.
Dalším kulturním zařízením v obci je obecní knihovna (organizační složka Obce
Radslavice) umístěná v budově základní školy, která mj. plní i funkci informačního,
vzdělávacího a kulturního centra. Knihovní fond obsahuje okolo 4 300 knižních titulů (další
nabídku představují výměnné soubory z Městské knihovny v Přerově) a čtenáři, kterých je
registrováno 130 (z toho 52 do 15-ti let), mají možnost se zde zdarma připojit k veřejně
přístupnému internetu. Knihovna je držitelem zvláštního ocenění v soutěži Knihovna roku
2006 a diplomů za vzorné vedení knihovny v letech 2006 a 2003 v krajském kole soutěže
Vesnice roku.
Pro realizaci sportovních aktivit v obci nalezneme sportovní areál TJ Sokol Radslavice
se dvěmi travnatými hřišti (jedním soutěžním a druhým tréninkovým), asfaltovým dopravním
hřištěm a tenisovým kurtem, střelnici Sportovně střeleckého klubu Radslavice s 27 krytými
střeleckými stanovišti a tréninkové a výcvikové centrum koní Pavla Složila (s travnatou
tréninkovou dráhou o délce 1200 m, pískovou dráhou o délce 1400 m, dostihovými cross
country i proutěnými překážkami, terénními i klasickými parkurovými skoky).
Organizovaná i nezorganizovaná široká veřejnost může ke své činnosti využívat také
sportoviště základní školy nacházející se na školní zahradě za objektem školy. Na tomto
víceúčelovém hřišti s umělým povrchem lze provozovat malou kopanou, tenis, volejbal,
nohejbal, atd. Stejně tak občané mají k dispozici sousední dětské hřiště, kde se vedle nových
herních prvků, altánku a posezení nachází mj. i fitness stroje pro cvičení dospělých.
K odpočinku a volnočasovým aktivitám dále slouží nově vzniklý včelí hájek v lokalitě
kolem vodního zdroje za mlékárnou a areálem zemědělské společnosti, kde se mj. nachází
hrací prvky pro děti a mobiliář pro relaxaci návštěvníků. K naučným a vzdělávacím účelům
zde byly umístěny informační tabule, které poskytují podrobnější výklad o životě včel a jejich
chovu, hmyzí domečky, a další edukativní prvky.
V důsledku poškození betonů obou bazénů musel být pozastaven provoz zdejšího
koupaliště. V areálu koupaliště zůstalo otevřeno pouze občerstvovací zařízení.
Zájemci o zimní sporty mají možnost si zabruslit v areálu TJ Sokol Radslavice,
kde mají za příznivého počasí k dispozici osvětlené kluziště s mantinely. Vzhledem k jinak
nedostatečné infrastruktuře pro rozvoj zimních sportů i místním klimatickým podmínkám
(mírně teplá, suchá až velmi suchá zima s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky) jsou ale
nuceni za svými zálibami vyjíždět mimo obec.
Na kulturně společenském životě obce se stejně jako na organizaci různých sportovních
akcí aktivně podílejí místní organizace a zájmové spolky (v roce 2015 jich v Radslavicích
působilo celkem 8, včetně farnosti). Za svou činnost v tomto směru byla obec v roce 2000
oceněna v krajském kole soutěže Vesnice roku modrou stuhou za společenský život v obci.
Společenské, kulturní i sportovní akce pořádané v Radslavicích mají převážně místní
význam. Mezi nejvýznamnější patří obecní Cyrilometodějské slavnosti, na jejichž organizaci
se vedle Obce Radslavice často podílejí různé spolky, základní škola či jiné instituce. V rámci
oslav probíhá tradiční předávání cen obce – medaile Františka Slaměníka, který je považován
za největšího místního rodáka, hasičské odpoledne vč. soutěže ručních koňských stříkaček,
fotbalový turnaj v malé kopané a další doprovodné aktivity. Ze sportovních akcí lze
za nejvýznamnější považovat mezinárodní noční soutěž hasičské všestrannosti „Radslavskou
přilbu“ organizovanou Sborem dobrovolných hasičů Radslavice či branně sportovní den
pořádaný Sportovně střeleckým klubem Radslavice v rámci květnových oslav vítězství
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nad fašismem. O udržování a zachování tradičních lidových a společenských slavností se
snaží především Tělovýchovná jednota Sokol Radslavice, která v obci mj. pořádá vodění
medvěda či dětské šibřinky. Seznam všech kulturních, společenských a sportovních akcí
konajících se v Radslavicích (v roce 2015) je přílohou tohoto dokumentu.
Tab. č. 22: Zájmové spolky a sdružení se sídlem v obci Radslavice
Název spolku, sdružení
Sbor dobrovolných hasičů Radslavice*
Tělovýchovná jednota Sokol Radslavice**
Sportovně střelecký klub Radslavice
Myslivecké sdružení KATOVÁ Radslavice, o.s.
Hokejový klub Radslavice***
Beruška racing team Radslavice
Klub aktivních důchodců***
Římskokatolická farnost****

Rok
vzniku
1893
1913
1952
1993
1998
2006
2011
-

Počet členů
2007
2015
126
122
172
155
27
45
10
14
14
14
13
8
30
41
90
60

Poznámka:
* v současné době pro Obec Radslavice zabezpečuje chod jednotky požární ochrany JPO III s územní působností
pro dalších 11 obcí (tj. obce do 10 min jízdy z místa dislokace). Tyto jednotky musí být schopné vyjet k zásahu
do 10 min od ohlášení události.
** sdružuje následující oddíly/skupiny: fotbalový oddíl, oddíl orientačního běhu, cvičení dívek a žen
*** neorganizované spolky
**** přidružena k farnosti Pavlovice u Přerova

Obec Radslavice každoročně přispívá na podporu činnosti neziskových organizací
a místních spolků finanční částkou ve výši 150 000 Kč, a to na základě schválených „Zásad
pro udělování finančních příspěvků obce na činnost neziskových organizací a spolků“.
Mezi významnou kulturní aktivitu lze také mj. zařadit vydávání Radslavských novin
registrovaných jako periodický tisk u Ministerstva kultury ČR, které publikuje Obec
Radslavice.

3.3 Další zařízení občanského vybavení v obci
Mezi další zařízení občanské vybavenosti v obci Radslavice (veřejného i komerčního
typu) lze zařadit:
 Obecní úřad,
 pobočku České pošty, s.p., kterou můžeme díky specifické nabídce služeb (Poštovní
spořitelna) zařadit i mezi peněžní ústavy,
 pobočku České pojišťovny, a.s. (pracovnice ČP a.s. dojíždí do Radslavic jednou za týden),
 hasičskou zbrojnici,
 obchody – prodejnu smíšeného zboží COOP Jednota, prodejnu potravin Ena, prodejnu
smíšeného zboží Večerka a prodejnu krmiv a zahradnických potřeb.
 pohostinství, ve kterých se ale nevaří: Pod Kaštany (s ubytovacím zařízením – více viz
níže) a Na koupališti.
 hřbitov.
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3.4 Bydlení
Zástavba obce Radslavice tvoří ucelený útvar situovaný přibližně ve středu
katastrálního území. V obci převládá obytná zástavba, tvoří ji jednak původní zemědělské
usedlosti soustředěné podél silnic II/434, III/43415 a III/43416, jednak nová obytná výstavba
(rodinné domy městského a příměstského typu) situovaná v jihozápadní části zastavěného
území. Silnice III/43416 a úsek silnice II/434 tvoří v centrální části obce náves.
Domovní fond
V roce 2011 bylo na území Radslavic evidováno celkem 301 domů, což je o 5 domů
více (tj. 1,7 %) než v roce 2001. Trvale obydleno bylo celkem 279 domů (tj. 92,7 %),
u pouhých pěti z nich se jednalo o bytové domy, což znamená, že v obci jednoznačně
převažuje individuální výstavba – rodinné domy mají více než 97% podíl na všech trvale
obydlených domech, čemuž odpovídá i celkový charakter zástavby obce (mj. s absencí
výškových budov – žádný dům zde nemá 5 a více nadzemních podlaží).
Ve srovnání se stavem před deseti lety byl zaznamenán pokles počtu i podílu trvale
obydlených domů (celkem o 4 domy, tj. o 2,9 p.b.). V porovnání s vyššími územními celky je
ale podíl trvale obydlených domů v Radslavicích stále nadprůměrný. Na druhou stranu zde
došlo k nárůst u neobydlených domů (o 69,2 %, tj. 9 domů). Za tímto nárůstem se skrývají
přesuny trvale obydlených domů do kategorie neobydlených, neboť ty nemají přirozený zdroj
přírůstku jako trvale obydlené domy.
Tab. č. 23: Domovní fond ve vybraných regionech v letech 2001 a 2011
Obec, region

Radslavice
Okres
Přerov
Olomoucký
kraj
ČR

2001
2011
2001
2011
2001
2011
2001
2011

Celkem
296
301
25 949
27 445
127 680
137 345
1 969 018
2 158 119

Trvale obydlené domy*
z toho
Celkem
Rodinné
Bytové
domy
domy
283
278
4
279
272
5
22 800
20 391
2 121
23 928
21 402
2 194
111 193
98 122
11 220
118 882
105 081
11 961
1 630 705
1 406 806 195 270
1 800 075
1 554 794 211 252

Neobydlené domy
Celkem

% z celkového
počtu domů

13
22
3 149
3 517
16 487
18 463
338 313
358 044

4,4
7,3
12,1
12,8
12,9
13,4
17,2
16,6

Zdroj: Český statistický úřad
Poznámka: Obydlenost domů (i bytů) v roce 2011 je odvozena od počtu skutečně bydlících osob na rozdíl
od roku 2001, kdy byl určující počet trvale bydlících osob.
* rozdíl mezi celkovým počtem trvale obydlených domu a součtem rodinných a bytových domů tvoří tzv. ostatní
budovy

Největší podíl trvale obydlených domů je v soukromém vlastnictví – ve vlastnictví
fyzických osob (94,3 %), což je dáno mj. i převahou rodinných domů v obci (viz výše).
V porovnání s vyššími územními celky se jedná o nadprůměrnou hodnotu.
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Podíl domů postavených před rokem 1971 tvoří 39,0 %, což je na jednu stranu nejmenší
podíl ze všech sledovaných regionů, na druhou stranu bude ale v obci v budoucnu pomalu
zvyšovat potřebu nové výstavby. Největší stavební boom byl v Radslavicích zaznamenám
v 80. letech, kdy bylo v průměru postaveno cca 7 domů za rok. V následujících dekádách
ale docházelo k poklesu výstavby, po roce 2001 byl ročně v průměru postaven jenom
jeden dům.
Průměrné stáří radslavických domů (41,0 let) je v porovnání s ostatními regiony
podprůměrné.
Tab. č. 24: Obydlené domy podle vlastnictví a stáří v r. 2011
Obec, region
ni
Pi
ni
Pi
ni
Pi
ni
Pi

Radslavice
Okres
Přerov
OK
ČR

Fyzická
osoba
263
94,3 %
20 512
85,7 %
101 294
85,2 %
1499512
83,3 %

Vlastnictví domů
Obec,
Bytové
stát
družstvo
2
0
0,7 %
0,0 %
527
368
2,2 %
1,5 %
2 767
1 473
2,3 %
1,2 %
48948
31509
2,7 %
1,8 %

SVB
13
4,7 %
1 752
7,3 %
9 109
7,7 %
137687
7,6 %

Do r.
1919
16
5,7 %
2 815
11,8 %
16 324
13,7 %
230908
12,8 %

Období výstavby nebo rekonstrukce
19201971198119911970
1980
1990
2000
93
51
68
37
33,3 % 18,3 % 24,4 % 13,3 %
8 640
3 532
3 114
3 109
36,1 % 14,8 % 13,0 % 13,0 %
40 792
18 265
14 480
13 749
34,7 % 15,4 % 12,2 % 11,6 %
623757 269255 213648 196874
34,7 % 15,0 % 11,9 % 10,9 %

20012011
13
4,7 %
2 304
9,6 %
13 046
11,0 %
219379
12,2 %

Průměrné stáří

Zdroj: Český statistický úřad
Poznámka: SVB – spoluvlastnictví vlastníků bytů.

Bytový fond
Na území obce Radslavice existovalo v roce 2011 celkem 439 bytů, což je o 24 více
(tj. 5,8 %) než v r. 2001. Z těchto bytů bylo trvale obydleno 87,7 % (tj. 385 bytů). U trvale
obydlených bytů lze pozorovat stejné charakteristiky jako u trvale obydlených domů.
Za posledních deset let došlo k poklesu jejich absolutního (o 5 bytů) i relativního (o 6,3 p.b.)
počtu. Z toho je zřejmé, že došlo k nárůstu u neobydlených bytů (o 29 bytů, tj. 116,0 %).
V roce 2011 připadlo v Radslavicích na 100 obyvatel celkem 39,6 bytů, což je sice o 2,4
byty více než v roce 2001, ale tato hodnota je stále pod okresním (v okrese Přerov na 100
obyvatel připadlo v roce 2011 43,5 bytů), krajským (v Olomouckém kraji to bylo 43,7 bytů
na 100 obyvatel) i republikovým (zde se jednalo o 45,3 bytů na 100 obyvatel) průměrem.
Z vysokého podílu trvale obydlených bytů v rodinných domech (92,5 %) lze vyvodit
mj. závěr, že v obci chybí výstavba sídlištního typu.
Tab. č. 25: Bytový fond ve vybraných regionech v letech 2001 a 2011
Obec, region

Radslavice
Okres Přerov
Olomoucký
kraj

2001
2011
2001
2011
2001
2011

Celkem
415
439
54 735
57 875
259 240
279 323

Trvale obydlené byty*
z toho
Celkem
v rodinných v bytových
domech
domech
390
366
24
385
356
27
49 537
23 714
25 496
50 986
24 870
25 612
232 048
115 080
114 731
243 624
122 522
118 373
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Neobydlené byty
%
Celkem z celkového
počtu bytů
25
6,0
54
12,3
5 198
9,5
6 889
11,9
27 192
10,5
35 699
12,8

23

41,0
48,6
50,2
49,8
-
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Obec, region
2001
2011

ČR

Celkem
4 366 293
4 756 572

Trvale obydlené byty*
z toho
Celkem
v rodinných v bytových
domech
domech
3 827 678
1 632 131
2 160 730
4 104 635
1 795 065
2 257 978

Neobydlené byty
%
Celkem z celkového
počtu bytů
538 615
12,3
651 937
13,7

Zdroj: Český statistický úřad
Poznámka: * rozdíl mezi celkovým počtem trvale obydlených bytů a součtem rodinných a bytových bytů tvoří
tzv. ostatní budovy

Soukromé vlastnictví (byty ve vlastním domě a byty v osobním vlastnictví) v obci
jednoznačně převažuje nad bydlením nájemním a družstevním. Bohužel velký počet
neuvedených bytů podle právního důvodu užívání neumožňuje porovnat roky 2001 a 2011.
U jednotlivých bytů dochází k postupnému zvyšování počtu obytných místností.
Zatímco čtyřpokojové a větší byty měly v roce 2001 35,4% podíl z celkového počtu bytů,
tak v roce 2011 se jednalo již o 67,5% podíl.
Tab. č. 26: Obydlené byty v Radslavicích podle právního důvodu užívání a počtu
obydlených místností v letech 2001 a 2011
Právní důvod užívání bytu
Ve vlastním V osobním
Nájemní Družstevní
domě
vlastnictví
ni
291
8
16
0
2001
Pi
74,6 %
2,1 %
4,1 %
0,0 %
ni
272
5
25
0
2011
Pi
70,6 %
1,3 %
6,5 %
0,0 %
Zdroj: Český statistický úřad

Počet obytných místností
1

2

3

4

5 a více

20
5,1 %
8
2,1 %

100
25,6 %
21
5,5 %

130
33,3 %
79
20,5 %

86
22,1 %
116
30,1 %

52
13,3 %
144
37,4 %

Z jednotlivých ukazatelů úrovně bydlení v letech 2001 a 2011 je patrné, že v obci
Radslavice se postupně zvyšuje celková úroveň bydlení. Ve sledovaném období byl
zaznamenán pokles průměrného počtu osob na jeden obydlený byt (z 2,88 na 2,82), na druhou
stranu došlo ke zvýšení celkové (z 98,8 m2 na 101,6) i obytné plochy bytu (z 61,5 m2
na 74,6), stejně jako obytné plochy na jednu osobu (z 21,2 m2 na 31,3 m2).
Tab. č. 27: Vybrané ukazatele úrovně bydlení v Radslavicích v letech 2001 a 2011
Rok
2001
2011

Průměrný počet
osob na byt
2,88
2,82

Průměrná celková
plocha bytu (v m2)
98,8
101,6

Průměrná obytná
plocha bytu (v m2)
61,5
74,6

Obytná plocha
na osobu (v m2)
21,2
31,3

Zdroj: Český statistický úřad

Bytový fond v letech 2007–2013
V letech 2007–2014 bylo v Radslavicích dokončeno celkem 22 bytů, tzn. v průměru
2,75 byty za rok, což je (v přepočtu na 1 000 obyvatel) v porovnání s krajskými
a celorepublikovými statistikami méně, v porovnání s okresním průměrem se ale jedná o vyšší
hodnotu.
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Tab. č. 28: Počet dokončených bytů ve vybraných regionech v letech 2007–2014
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Dokončené byty v letech
2007–2014
celkem
na 1 000 obyvatel*
22
19,4
1 615
12,3
12 725
20,0
262 233
24,9

Radslavice
5
0
1
1
2
4
3
6
Okres Přerov
138
314
276
147
210
208
167
155
OK
1 766 1 839 2 026 1 648 1 305 1 490 1 231 1 420
ČR
41649 38380 38473 36442 28630 29467 25238 23954
Zdroj: Český statistický úřad
Poznámka: * r. 2014
Bohužel ČSÚ v daném období neevidoval celkové počty zrušených bytů, takže výsledky úplně neodpovídají
skutečnosti, tzn. že zde mohlo dokonce dojít k úbytku bytového fondu.

V roce 2014 Obec Radslavice vlastnila celkem 12 obecních bytů, z toho 1 bezbariérový
pro osoby se ZTP/TP. V obci v současné době chybí podporované bydlení určené přednostně
pro seniory, jež by vedle bydlení poskytovalo také sociální služby. Do budoucna se proto
počítá s výstavbou bytového domu pro seniory, ve kterém by byly mj. poskytovány terénní
sociální služby.
S cílem přilákat do obce nové obyvatele Obec Radslavice za pomoci dotace připravila
(tj. vybudovala technickou a dopravní infrastrukturu a provedla terénní úpravy) 25 stavebních
parcel pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Příčná. V současné době plánuje zainventovat
další pozemky pro výstavbu nových domů, a to v lokalitě Příčná II. Podmínkou její realizace
bude odkup potřebných pozemků, jež nejsou ve vlastnictví Obce.
Obec Radslavice dále umožňuje vlastníkům nemovitostí na svém území čerpat úvěr
na opravy, modernizaci a rozšiřování bytového fondu. Podmínky jeho čerpání se řídí vnitřním
předpisem č. 1/2013 o používání Fondu oprav, modernizací a rozšiřování bytového fondu (byl
zřízen Zastupitelstvem obce Radslavice na jeho 16. zasedání dne 20.06.2013).

4.

DOPRAVNÍ A ENVIRONMENTÁLNÍ INFRASTRUKTURA

4.1 Dopravní infrastruktura
Silniční doprava
Obec Radslavice je dopravně dostupná díky silniční dopravě, která má nejvyšší podíl
na rozvoji zdejší dopravní infrastruktury. Nejvýznamnější dopravní trasou vedenou řešeným
územím je silnice II/434 Bedihošť – Tovačov – Přerov – Lipník nad Bečvou. Na tento hlavní
tah krajského významu procházející obcí ve směru jihozápad – severovýchod navazuje pět
silnic III. třídy (č. 43413 Kozlovice – Grymov – zaústění do III/43415, č. 43414 Radslavice –
Tučín, č. 43415 Radslavice – Prosenice, č. 43416 Radslavice, průjezdná a č. 43417
Radslavice – Pavlovice u Přerova) a dále síť místních a obslužných komunikací.
Silnice II. a III. třídy, které jsou ve správě Olomouckého kraje, jsou vesměs ve špatném
technickém stavu, jejich údržba je dlouhodobě značně zanedbaná vlivem přetrvávajícího
nedostatku finančních prostředků. V současné době (07–09/2015) je za přispění dotace z EU
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(ROP Střední Morava) rekonstruována silnice III/43415 v úseku od křižovatky s místními
komunikacemi ul. Trávník a Ke Skále nacházející se v Radslavicích až po křižovatku
se silnicí III/43413 v celkové délce 909 m.
Síť místních komunikací o celkové délce 4,543 km je ve vlastnictví Obce Radslavice
a zajišťuje v zastavěném území obsluhu veškeré zástavby, která není přímo obsloužena
ze silničních průtahů. V Radslavicích se jedná o jednopruhové i dvoupruhové úseky
s nehomogenní šířkou vozovky a různou povrchovou úpravou. Všechny místní komunikace
v řešeném území mají obslužný charakter. Účelové komunikace ve formě především polních
cest slouží ke zpřístupnění jednotlivých zastavěných ploch, polních, lesních, eventuelně
soukromých pozemků.
Nejvyšší dopravní zatížení bylo v území v r. 2010 zaznamenáno na hlavním silničním
tahu obcí (na silnici II/434), a to v úseku mezi Kozlovicemi a Radslavicemi, kde denně
projelo v průměru 7 302 vozidel (s cca 25 % podílem nákladní dopravy). Navazující úsek
mezi Radslavicemi a Lipníkem nad Bečvou s denní intenzitou 997 vozidel však toto zatížení
již nepřebírá. Jednou z příčin zvýšené dopravní zátěže na silnici II/434 jsou projíždějící
nákladní auta z nedalekého kamenolomu Podhůra. Vyšší provoz byl zaznamenán také
na silnici III/43415 (4 606 vozidel/24 hodin), jedná se o hlavní přístupovou komunikaci
na silnici I/47 v Prosenicích. Z porovnání výsledků celostátního sčítání dopravy v letech 2005
a 2010 je patrný celkový pokles automobilové dopravy. Příčinou je nejenom ekonomická
recese s následným celkovým poklesem intenzity dopravy, ale také změna metodiky sčítání,
kdy se na rozdíl od předchozích výsledků sčítáni počítala nákladní vozidla s přívěsy a tahače
s návěsy jako jedno vozidlo.
Vzhledem k poměrně vysokému dopravnímu zatížení silnice II/434 v úseku mezi
Přerovem a Radslavicemi je v Územním plánu Radslavic vymezena přeložka v západní části
k.ú. (obchvat Kozlovic) a územní rezerva pro přeložku silnice do jižního obchvatu, a to zcela
mimo zastavěné území Radslavic.
Tab. č. 29: Roční průměr denních intenzit dopravy ve vozidlech za 24 hodin na území obce
Radslavice v letech 2005 a 2010
Silnice

Sčítací
úsek

Rok

Kategorie vozidel
O
M
6 001
34
5 445
44
602
9
738
8
5 222
43
3 504
38

Úsek

TV
SV
Začátek
2005
2 082
8 117
II/434
7-2250
Přerov – k.z.
2010
1 813
7 302
2005
801
1 412
Vyús. 43417 do
II/434
7-2260
Pavlovic u Přerova
2010
251
997
2005
2 006
7 271
Vyús. ze 434
III/43415
7-5050
v Radslavicích
2010
1 064
4 606
Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Poznámka: TV – těžká motorová vozidla celkem, O – osobní a dodávková vozidla bez přívěsů
jednostopá motorová vozidla, SV – všechna motorová vozidla celkem

Konec
Vyús. 43417 do
Pavlovic u Přerova
Vyús. 43420 do
Pavlovic u Přerova
Zaús. do 47
v Proseničkách
i s přívěsy, M –

Z hlediska nehodovosti je území obce Radslavice v porovnání s okresními, krajskými
i celorepublikovými statistikami na dobré úrovni. V letech 2009–2014 se zde stalo celkem 31
dopravních nehod, což v přepočtu na 1 000 obyvatel je méně než u vyšších územních celků.
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Tab. č. 30: Statistika nehodovosti v letech 2009–2014
Obec/region

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Radslavice
Okres Přerov
OK
ČR

7
8
1
6
3
6
787
786
804
853
883
839
4 407 4 156 4 274 4 406 4 432 4 450
74815 75522 75137 81404 84398 85859

Počet dopravních nehod
v letech 2009–2014
celkem
na 1 000 obyvatel*
31
27,4
4 952
37,5
26 125
41,1
477 135
45,4

Zdroj: Policie ČR
Poznámka: * r. 2014

Obr. č. 2: Přehled nehod v silničním provozu na území Radslavic v období od 01.01.2009
do 31.12.2014

Zdroj: Policie ČR (http://www.jdvm.cz/)

Z výpočtu ukazatele dopravní polohy (jedná se o hodnotu, která je obcím přiřazena
na základě jejich vybavenosti dopravní infrastrukturou prostřednictvím metody bodování,
se zaměřením na silniční a železniční infrastrukturu) vyplývá, že Radslavice mají průměrnou
dopravní polohu – intravilánem obce prochází silnice druhé třídy, vzdálenost intravilánu obce
od sjezdu z dálnice je cca 14 km a od silnice první třídy cca 3 km.
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Udržitelné formy dopravy
Veřejná hromadná doprava osob je na území obce Radslavice organizována v rámci
Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK), který pokrývá území
celého kraje. V roce 2015 zde pravidelnou příměstskou autobusovou dopravu zabezpečovala
dopravní společnosti ARRIVA MORAVA a.s. Hlavním problémem autobusové dopravy
v současné době je disproporce mezi rostoucími náklady na její provoz a klesající poptávkou
po tomto druhu dopravy (při stále se zvyšujícím podílu individuální motorové dopravy).
Na druhou stranu je třeba podotknout, že dopravní obslužnost Radslavic je na dobré úrovni.
Obec Radslavice každoročně ze svého rozpočtu přispívá na částečnou úhradu
autobusové dopravy (společnosti ARRIVA MORAVA a.s., do června 2013 Veolia Transport
Morava a.s., do července 2008 Connex Morava a. s.). Tyto náklady na provoz veřejné silniční
dopravy mají rostoucí tendenci (od r. 2007 do r. 2014 se zvýšily o 29,8 %).
Tab. č. 31: Celkové náklady obce Radslavice na provoz veřejné silniční dopravy v letech
2007–2014
Celkem
na 1 obyvatele

2007
125 000
111,21

2008
129 000
114,77

2009
138 000
123,21

2010
138 000
124,55

2011
147 000
130,90

2012
154 350
139,31

2013
165 540
146,89

2014
162 200
143,3

Zdroj: Závěrečný účet obce Radslavice, http://www.rozpocetobce.cz

Adaptací vnitrostátního práva na nařízení EP a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných
službách v přepravě cestujících po železnici a silnici došlo ke zrušení dosavadního
terminologického rozdělování veřejné osobní dopravy na základní dopravní obslužnost
(ZDO) a ostatní dopravní obslužnost (ODO). Na základě těchto skutečností již obce
Olomouckého kraje nebudou nově uzavírat smlouvy s jednotlivými dopravci, tuto roli
převezme Olomoucký kraj (obce se ale budou podílet na podobě objednávky dopravní
obslužnosti), což bude mít ve výsledku dopad na obecní rozpočty. Všechny obce budou
na dopravní obslužnost přispívat jednotnou částkou 70 Kč na obyvatele (tj. v rozmezí
celorepublikového průměru), přičemž v tomto příspěvku bude zahrnut i podíl na objednávce
železniční dopravy, na kterou v současné době nepřispívají. Radslavice by podle nového
modelu měly přispívat částkou do 80 000 Kč, což pro ně znamená finanční úsporu.
Na území Radslavic se nachází jedna autobusová zastávka (Radslavice, náves),
jejíž poloha v centru obce umožňuje bezproblémovou přístupnost většiny zástavby.
Územím neprochází žádná železniční trasa. Hromadné dopravě osob po železnici slouží
železniční stanice v Prosenicích (cca 4 km severozápadním směrem od centra obce) ležící
na II. a III. tranzitním koridoru. Trať č. 270 (Praha –) Česká Třebová – Přerov – Ostrava –
Bohumín je zařazena do mezinárodního tahu E40 Le Havre – Paris – Nürnberg – Praha –
Ostrava – Košice – Lvov.
Doprava, která společně s veřejnou hromadnou dopravou vytváří potřebnou
společensky prospěšnou alternativu individuální automobilové dopravě, je bezmotorová
doprava. V rámci zvýšení bezpečnosti provozu zranitelných účastníků silničního provozu
a jejich oddělení od motorové dopravy byly za pomoci dotací EU (ROP NUTS II Střední
Morava) vybudovány dvě samostatné stezky pro cyklisty (užívat je ale mohou i chodci i inline bruslaři): cyklostezka z Radslavic do Grymova v délce 1,5 km, která se dále napojuje na
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Cyklostezku Bečva/Jantarovou stezku a obec Prosenice, a cyklostezka z Radslavic do Sušic
délky 0,852 km. Pro bezpečný přejezd silnice III/43415 byl také na Cyklostezce Bečva/
Jantarové stezce zrealizován průchod/průjezd pod Grymovským mostem (na k.ú. Radslavice
u Přerova), jehož investorem bylo Statutární město Přerov.
Cyklistickým stezkám a trasám vybudovaných/vyznačených primárně pro rozvoj
cestovního ruchu se věnujeme v subkapitole 5.2 Cestovní ruch (viz níže).

4.2 Environmentální infrastruktura
Ochrana přírody a krajiny
Na území obce Radslavice se podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, nacházejí pouze lokality obecné ochrany přírody (je v nich zahrnuta především
ochrana významných krajinných prvků, územních systémů ekologické stability, přírodních
parků a krajinného rázu). Zvláště chráněná území, přechodně chráněné plochy ani lokality
zařazené do soustavy NATURA 2000 (evropsky významné lokality a ptačí oblasti)
zde nenalezneme.
Vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu, představuje Územní systém ekologické
stability (ÚSES), jehož hlavním smyslem je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním
nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb.
Rozlišují se tři úrovně ÚSES: místní (lokální), regionální a nadregionální. Územím
Radslavic prochází nadregionální biokoridor K 143 vč. jeho ochranné zóny (vodní, nivní osa),
který je veden podél vodního toku řeky Bečvy. Žádné biocentrum zde vymezeno nebylo.
Navržený systém ÚSES je doplněn o návrh poměrně husté sítě interakčních prvků
sloužících zejména k důkladnému rozčlenění zemědělské části krajiny a její ochraně před
větrnou a vodní erozí. Interakční prvky jsou většinou vázány na stávající porosty, vodní toky,
polní cesty a jiné komunikace.
Problémem při realizaci ÚSES, interakčních prvků a další zeleně jsou často vlastnické
vztahy, kdy tyto plochy jsou mj. navrženy na soukromých pozemcích. Jednou z možností
a velkým potenciálem do budoucna je realizace komplexních pozemkových úprav (KPÚ).
V rámci obecné ochrany přírody a krajiny mají specifické postavení významné krajinné
prvky (VKP) – ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které
utvářejí její typický vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Jsou většinou součástí
místního ÚSES, kde jsou i vymezeny, a patří do kategorií ochrany těch částí (segmentů) volné
krajiny, které nedosahují parametrů pro vyhlášení za zvláště chráněnou část přírody.
Významnými krajinnými prvky jsou obecně (tzv. VKP „ze zákona“) lesy, rašeliniště,
vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Dále jsou jimi i jiné části krajiny, které příslušný
orgán ochrany přírody zaregistruje podle §6 zákona, jako např. mokřady, stepní trávníky,
remízky, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní
útvary, výchozy a odkryvy. Mohou jimi být také cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně
historických zahrad a parků. Vedle obecně vyjmenovaných významných krajinných prvků,
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které tvoří základní kostru ekologické stability krajiny, se na území Radslavic nenachází
žádný registrovaný VKP.
V obci nalezneme jeden vyhlášený památný strom – lípu malolistou (Tilia cordata), věk
cca 180 let, výška 21 m, obvod ve výčetní výšce 430 cm.
Půdní fond a jeho složky, ekologická stabilita krajiny
Na vzhledu současné krajiny Radslavic se výrazným způsobem podílela zejména
zemědělská činnost, a tak většina katastru obce je v dnešní době součástí intenzívně
využívané zemědělské krajiny s vysokou mírou zornění (orná půda s 576,2 ha, tj. 82,1 %
zabírá největší plochu území) bez výraznějších estetických prvků.
Radslavice mají málo ploch veřejné zeleně, stejně málo je i ploch s přírodní zelení
v celém území obce. Systém zeleně sídla je tvořen plochami veřejně přístupnými i plochami
veřejně nepřístupnými – zejména zahradami rodinných domů, které obecně ve vesnickém
prostředí představují významnou součást zeleně a celkového vzhledu sídla.
V porovnání s vyššími územními celky dosahují nadprůměrného podílu z celkové
rozlohy obce zahrady, na druhou stranu mají v krajině velmi nízké zastoupení louky a trvalé
travní porosty. Ovocné sady, chmelnice a vinice tu nejsou zastoupeny vůbec. Velmi nízký
podíl nezemědělské půdy (11,1 %) se dá přičíst především malé rozloze lesních pozemků
(2,6 ha, tj. 0,4 %).
Z tohoto důvodu je velmi prospěšná realizace projektů výsadby lesa Hájek, lokálního
biocentra „V Krouhách“ (výsadba celkem 741 stromů a 212 keřů byla spolufinancována
z dotace Agentury ochrany přírody a krajiny ČR) či vzniku včelího hájku (za finanční
spoluúčasti Olomouckého kraje zde byly mj. vysázeny včelařsky významné dřeviny, keře
a trvalky a založena kvetoucí louka).
Tab. č. 32: Podíl jednotlivých složek půdního fondu k 31. 12. 2014 (v ha)
Radslavice
ni
Pi
Orná půda
576,2 82,1
Chmelnice
0,0
Vinice
0,0
Zahrady
26,7
3,8
Ovocné sady
0,0
Trvalé travní porosty
20,7
3,0
Zemědělská půda celkem
623,6 88,9
Lesní pozemky
2,6
0,4
Vodní plochy
14,1
2,0
Zastavěné plochy
17,4
2,5
Ostatní plochy
43,8
6,2
Nezemědělská půda celkem 77,9
11,1
Celkem
701,5 100,0
Zdroj: Český statistický úřad, výpočty RARSM
Složky půdního fondu

Okres Přerov
ni
Pi
48 199,6 57,1
617,2
0,7
0,6
0,0
2 971,9
3,5
844,7
1,0
6 027,2
7,1
58 661,2 69,4
13 561,3 16,1
1 553,1
1,8
1 732,8
2,1
8 967,3
10,6
25 814,5 30,6
84 475,7 100,0
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Olomoucký kraj
ni
Pi
205 985,9 39,1
1 026,0
0,2
16,4
0,0
12 115,3
2,3
2 747,0
0,5
56 671,5
10,8
278 562,2 52,9
185 168,3 35,2
5 982,7
1,1
8 391,7
1,6
48 571,9
9,2
248 114,6 47,1
526 676,8 100,0

ČR
ni
2 978 989,1
10 275,7
19 610,7
163 600,6
45 919,7
997 224,9
4 215 620,8
2 666 375,8
164 835,2
132 191,9
707 754,9
3 671 157,8
7 886 778,6

Pi
37,8
0,1
0,2
2,1
0,6
12,6
53,5
33,8
2,1
1,7
9,0
46,5
100,0

30

Obec Radslavice
Program rozvoje obce Radslavice na období 2016–2023

Situační analýza

Graf č. 7: Podíl jednotlivých složek půdního fondu v Radslavicích k 31. 12. 2014 (v %)
0,4
3,8

3,0

2,0 2,5

6,2

82,1

Orná půda
Lesní pozemky
Ostatní plochy

Zahrady
Vodní plochy

Trvalé travní porosty
Zastavěné plochy

Zdroj: Český statistický úřad

Pro zjištění stavu krajiny z hlediska její vyváženosti a rovnováhy (stability) se krajina
oceňuje tzv. koeficientem ekologické stability. Ekologická stabilita představuje schopnost
krajiny vyrovnávat samovolnými vnitřními mechanismy rušivé vlivy vnějších faktorů bez
trvalého narušení přírodních mechanismů, tzn. že se systém brání změnám během působení
cizího činitele zvenčí nebo se vrací po skončeném působení cizího činitele k normálu.
Koeficient ekologické stability, který se vypočítá jako podíl ploch považovaných
za ekologicky stabilní (lesní půda, vodní plochy a toky, trvalé travní porosty, pastviny
a zahrady, ovocné sady, vinice) a ploch ekologicky nestabilních (orná půda, chmelnice
a antropogenizované plochy – zastavěná území a ostatní plochy), dosahuje na území
Radslavic hodnoty 0,10. Jedná se o nadprůměrně využívané území (ekologicky nestabilní)
se zřetelným narušením přírodních struktur. Je potřeba si uvědomit, že tato hodnota je
minimálně ovlivnitelná a mj. vychází z geografické polohy území, historického vývoje,
přírodních podmínek, atd. Pozornost by do budoucna měla být věnována vyšší péči
o krajinnou zeleň, realizaci územního systému ekologické stability a doplnění interakčních
prvků v krajině (stromořadí, zeleně podél vodotečí, remízků).
Tab. č. 33: Koeficient ekologické stability (KES) ve vybraných územích k 31. 12. 2014
KES

Klasifikace
území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur,
Radslavice
0,10
základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány technickými zásahy
území intenzivně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení
Okres
0,42
autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu
Přerov
a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie
území intenzivně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení
Olomoucký
1,00
autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu
kraj
a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie
Česká
vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v souladu s dochovanými
1,06
republika
přírodními strukturami, důsledkem je i nižší spotřeba energo-materiálových vkladů
Zdroj: data Český statistický úřad, výpočty RARSM
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Kvalita ovzduší
Na území ČR byla vymezena oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší, kde dochází
k překračování imisních limitů pro ochranu zdraví (viz obrázek č. 2). S výjimkou horských
a podhorských oblastí zahrnuje také nemalou část Olomouckého kraje, a to včetně Radslavic.
Je zde patrný významný vliv zdrojů znečištění z Ostravska a Polska.
Obr. č. 3: Vyznačení oblastí s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví
(bez zahrnutí přízemního ozonu) v roce 2012*

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ)
Poznámka: * Aktuálnější data nejsou k dispozici.

Vedle polohy mají na kvalitu ovzduší obce negativní vliv především emise z/ze:
 velkých zdrojů znečištění nacházejících se v regionu (zejména energetických podniků
v nedalekém Přerově),
 dopravy (zplodiny z motorových vozidel), popř. ze zemědělských strojů,
 místních (především malých) zdrojů znečištění: z vytápění domácností (domácích
topenišť) či živočišné výroby (chovu hospodářských zvířat) vyznačují se zvýšeným
obsahem mikroorganismů, alergenů či prachu.
Dle statistických údajů Českého hydrometeorologického ústavu se v r. 2013 (nejnovější
informace) na území Radslavic nenacházel žádný významný zdroj znečišťování ovzduší.
Situaci příznivě ovlivňuje plynofikace obce realizovaná v roce 2002 (na středotlaký
rozvod plynu je zde napojeno cca 240 přípojek). Obecně nepříznivě působí nestabilní cenová
(dotační) politika v oblasti paliv, zejména zvyšující se ceny plynu a elektřiny. V důsledku
toho někteří místní obyvatelé přecházejí zpět na vytápění svých obydlí pevnými palivy
(dřevo, uhlí), někdy bohužel také dochází ke spalování komunálního odpadu (lidé mj. spalují
plasty, PET láhve, polystyrén, tetrapaky, apod.), což má za následek zahlcování ovzduší
různými škodlivinami, jedy, karcinogeny či dioxiny, a zhoršování ekologické situace ovzduší.
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Na území obce Radslavice jsou také využívány obnovitelné zdroje energie, a to zejména
energie sluneční. Vedle solárních panelů na soukromých objektech se zde v současné době
nacházejí dvě fotovoltaické elektrárny, které významně přispívají ke zvyšování podílu výroby
elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie.
Tab. č. 34: Fotovoltaické elektrárny na území obce Radslavice v roce 2015

FVE Radslavice s.r.o.

Instalovaný
výkon
700 kW

FVE Závodiště s.r.o.

700 kW

Majitel

Lokalita
ul. K Čistírně, naproti ČOV
v areálu tréninkového střediska
Radslavice TVCK

Plocha
(cca)
15 776 m2

Zahájení
provozu
2010

16 200 m2

2010

Zdroj: http://www.elektrarny.pro/

Nakládání s odpady, ekologické zátěže
Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území obce Radslavice, včetně nakládání se stavebním odpadem,
upravuje obecně závazná vyhláška č. 1/2015, která nahradila vyhlášku č. 3/2010.
Likvidaci komunálních odpadů zajišťuje v obci v současné době (tj. pro období
01.05.2015–30.04.2018) především společnost SITA CZ a.s. Systém odděleného sběru
odpadu (využitelných složek komunálního odpadu) je zaveden formou speciálních sběrných
nádob na papír, plasty (vč. PET lahví), sklo (bílé i barevné), kovy a na biologicky rozložitelný
komunální odpad rostlinného původu (BRKO). Zatímco komunální odpad je svážen jednou
za 3 týdny, tříděný odpad nepravidelně podle potřeby (plasty a BRKO zpravidla 1 x týdně,
sklo a papír 6–8 x do roka).
Vedle velkých kontejnerů na BRKO v ulicích obce (k dispozici od dubna do listopadu)
mohou občané ukládat bioodpad do plastových kompostérů o obsahu 700 l, na které se Obci
Radslavice podařilo společně s dalšími obcemi Mikroregionu Pobečví získat dotaci z OP
Životní prostředí. Do domácností bylo v Radslavicích distribuováno celkem 280 ks.
Sběr a svoz nebezpečného odpadu stejně jako objemného odpadu je zajišťován dvakrát
ročně. Nebezpečný odpad je odebírán na předem vyhlášených přechodných stanovištích před
Obecním úřadem, objemný odpad je shromažďován do kontejnerů ve dvoře Obecního úřadu
(OÚ). Ve dvoře OÚ lze dále odkládat stavební odpad (1 x měsíčně), železo, rostlinné oleje
(z domácností i veřejných stravoven) a další složky separovaného odpadu. Sběr železa
provádí také 1 x ročně TJ Sokol Radslavice. Ve vstupním prostoru OÚ je umístěn kontejner
na drobné elektrospotřebiče a nástěnný kontejner na vyřazené baterie a monočlánky. Box
na shromažďování drobného elektroodpadu se také nachází v prostoru šaten základní školy.
Na sběrném místě u Hasičské zbrojnice je k dispozici speciální kontejner, do kterého je
možné odkládat oděvy, obuv a hračky.
Každý občan Radslavic vyprodukoval v roce 2014 cca 303,5 kg komunálního odpadu.
Z celkového objemu komunálního odpadu v tomto roce tvořil separovaný odpad 37,8 %, jeho
podíl se ve sledovaném období postupně zvyšoval (od roku 2007 o 18,1 p.b). Produkce
odpadů rozdělená na jednotlivé složky v letech 2007–2014 je uvedena v následující tabulce.
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Tab. č. 35: Produkce jednotlivých složek komunálního odpadu (KO) v letech 2007–2014
v obci Radslavice (t/rok)
Separovaný odpad
Rok

Papír

Sklo

Plasty

Kovy

Nebezpečný

BRKO

Objemný

Ostatní

Směsný
odpad

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

17,250
23,290
13,660
16,080
14,640
17,860
16,628
11,920

7,310
10,558
12,210
14,450
13,960
12,960
5,540
8,393

7,900
8,465
9,840
18,920
12,675
13,654
9,710
17,262

1,600
1,880
4,900
2,050
1,600
4,050
2,590
1,510

1,660
1,564
1,131
1,510
1,980
10,488
1,189
1,172

0,000
0,000
0,000
11,200
12,500
44,761
81,400
60,365

4,200
4,620
5,670
4,380
4,270
2,310
6,850
3,400

15,280
16,940
14,130
15,700
18,500
29,390
9,347
25,790

225,510
228,849
223,870
267,450
245,396
234,420
281,250
213,795

Komunální odpad
Na 1 ob.
Celkem
(kg/rok)
280,710
249,7
296,166
264,4
285,411
257,6
351,740
312,1
325,521
293,8
369,893
328,2
414,504
366,8
343,607
303,5

Zdroj: Obec Radslavice

Graf č. 8: Podíl jednotlivých složek odpadu v Radslavicích v letech 2007–2014 (v %)
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Zdroj: Obec Radslavice

Z tabulky níže je patrné, že obyvatelé Radslavic v r. 2011 vyprodukovali v průměru
méně komunálního odpadu než je krajský i celorepublikový průměr, v letech 2012 a 2013
(v tomto roce na jednoho obyvatele připadlo 366,8 kg odpadu) se ale již jednalo o vyšší
hodnoty.
Tab. č. 36: Produkce komunálního odpadu ve vybraných regionech v letech 2011–2013*
2011
2012
2013
celkem (t) na 1 ob. (kg) celkem (t) na 1 ob. (kg) celkem (t) na 1 ob. (kg)
Radslavice
326
293,8
370
328,2
415
366,8
Olomoucký kraj
191 633
300,0
203 126
318,5
196 246
308,2
Česká republika 3 357 877
319,9
3 232 643
307,6
3 228 232
307,1
Zdroj: ČSÚ (Statistická ročenka Olomouckého kraje)
Poznámka: v červenci 2015 ještě nebyly za rok 2014 k dispozici údaje za vyšší územní celky

Obec Radslavice je zapojena do systému EKO-KOM, díky němuž získává na základě
zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů finanční odměnu. Dalším příjmem
do rozpočtu Obce Radslavice jsou poplatky vybírané od občanů obce za likvidaci
komunálního odpadu (ve výši 450 Kč/1 osobu/rok). Tyto finančních prostředky jsou
investovány zpět do systému odpadového hospodářství.
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Na území obce Radslavice nejsou v registru kontaminovaných míst evidovány žádné
lokality, na kterých by bylo potřeba realizovat nápravná opatření.
Voda a vodní hospodářství
Katastrální území obce Radslavice spadá do hydrologického povodí číslo 4-11-02-001
řeky Bečvy, která protéká jeho severní částí. Do Bečvy se dále vlévají tři levostranné přítoky
protékající zájmovým územím – Libuše, Radslavický potok a Lučnice. Zastavěným územím
obce ve směru jihovýchod – severozápad protéká upraveným korytem Radslavický potok
(s pravostranným melioračním kanálem), který je ve středu obce zatrubněn. Všechny vodní
toky jsou ve správě Povodí Moravy, s.p.
Na úroveň znečištění místních vod má vliv několik zásadních faktorů. Především je to
intenzita využití území – zatížení zemědělskou a ostatní výrobou, významný vliv má
i nadprůměrná hustota osídlení, blízkost sídel a forma zástavby. Z hydrologických faktorů se
jedná především o malou vodnatost toků a rozkolísanost průtoků během roku.
Na území obce Radslavice zasahuje záplavové území (Q5, Q20 a Q100) řeky Bečvy,
které ohrožuje pozemky a komunikace především v severní části katastru (viz obrázek níže).
Z hlediska ohrožení zastavěného území obce jsou mnohem nebezpečnější vodní toky
Radslavický potok a Libuše. Povodňové stavy zde lze očekávat hlavně při ledových jevech a
v období jarního tání (únor–březen), zejména pokud je tání kombinováno se srážkami, a dále
při letních vícedenních intenzivních či přívalových deštích. Radslavickým potokem (s dvěmi
kritickými místy na toku – mostkem za obecním úřadem a v trati Podíly) je při povodních
ohroženo celkem 11 nemovitostí, ve kterých žije cca 27 osob + zvířata, a dále vodní zdroje
veřejného vodovodu, dílna a sklady obecního úřadu a střediska Moravské zemědělské a.s.
Prosenice. V případě zahlcení kanalizace jsou ohroženy hl. nemovitosti v ulici Trávník,
Slaměníkova a V Zahradách. Kritickými místy toku Libuše jsou mostek Sušická a propustek
pod silnicí II/434 Radslavice – Sušice. Při povodňových stavech jsou ohroženy 4 nemovitosti,
kde bydlí cca 26 osob a zvířata. Povodňové stavy toku Lučnice se zastavěného území obce
Radslavice nedotýkají. S ohledem na opakující se zkušenosti se záplavami z okolních vodních
toků je navrženo vybudování souvislého náspu (hráze) ve východní části katastrálního území,
který by zabraňoval ohrožení vodních zdrojů.
Ochrana před povodněmi je řízena povodňovými orgány. Po dobu povodní ochranu
Radslavic zabezpečuje sedmičlenná Povodňová komise obce Radslavice zřízená Radou obce.
Podkladem pro její rozhodování je vypracovaný Povodňový plán, jenž řeší opatření potřebná
k odvrácení nebo zmírnění povodňových škod. Varování a informování obyvatelstva je
možno zajistit puštěním sirény, hlášením v místním rozhlase, telefonicky, SMS zprávami
či osobním sdělením (megafony,…).

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy

35

Situační analýza

Obec Radslavice
Program rozvoje obce Radslavice na období 2016–2023

Obr. č. 4: Záplavové území obce Radslavice (Q5, Q20 a Q100)

Zdroj: Povodňový plán SO ORP (http://www.edpp.cz/povodnovy-plan/orpprerov/)

V obci se nachází vodovod, který je v majetku i ve správě Obce Radslavice. Jde
o skupinový vodovod Radslavice, kterým je zásobována také sousední obec Grymov.
Z důvodů zhoršené kvality vody ve vodních zdrojích projevující se dlouhodobě nadlimitním
výskytem dusičnanů došlo v r. 2013 k napojení obce Radslavice a obce Grymov na skupinový
vodovod Přerov (ze stávajícího přivaděče do Pavlovic u Přerova přívodním řadem délky
2,6 km). Díky propojení obou vodovodů pokleslo množství dusičnanů pod zákonný limit.
Obec Radslavice má v současné době s firmou Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. uzavřenou
smlouvu o dodávce a odběru vody (s možnosti ročního odběru vody ve výši 55 000 m3).
Tab. č. 37: Ukazatel zásobování obyvatel obce Radslavice pitnou vodou z veřejného
vodovodu v roce 2014
Vodovodní síť

Počet
přípojek
330

Délka sítě
9,12 km*

Obyvatelé napojeni na síť
ni
Pi (%)
1 074
94,9

Zdroj: Obec Radslavice
Poznámka: * délka vodovodní sítě v Radslavicích a Grymově

Vedle veřejného vodovodu je Obec Radslavice také majitelem a provozovatelem
kanalizační sítě, a to včetně čistírny odpadních vod. V letech 2008–2009 byl v obci
za finanční podpory z Programu rozvoje venkova (ze SZIF) realizován projekt „Likvidace
odpadních vod Radslavice – ČOV a kanalizace“ (celkové náklady akce: 39,6 mil. Kč). Bylo
vybudováno osm kanalizačních stok Ø DN 300–600 v celkové délce 3294,8 m navazujících
na stávající jednotnou gravitační kanalizaci a dále biologická čistírna odpadních vod pro 1380
ekvivalentních obyvatel. Po provedené výstavbě zůstala v obci i nadále kombinovaná
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kanalizační síť. V některých ulicích tvoří nová kanalizace oddílnou splaškovou síť
(ul. Přerovská, Dolní, část Na Návsi a Školní), jinde je zachována síť smíšená. V návaznosti
na výstavbu nové kanalizace s napojením na ČOV bylo také provedeno tlakové čištění
a kamerový monitoring technického stavu původních stok kanalizace s následným frézováním
betonu v ul. Široká.
Středisko živočišné výroby zemědělského družstva Moravská zemědělská a.s. Prosenice
je odkanalizováno vlastním kanalizačním systémem oddílné kanalizace. Splaškové odpadní
vody jsou zde spolu s odpadními vodami z živočišné výroby jímány v jímkách na vyvážení.
Tab. č. 38: Ukazatel odkanalizování obce Radslavice v roce 2014
Kanalizační síť s napojením na ČOV

Počet
přípojek
349

Délka sítě
8,73 km

Obyvatelé napojeni na síť
ni
Pi (%)
1 061
93,7

Zdroj: Obec Radslavice

Přestože je stávající systém odkanalizování a zásobování obce pitnou vodou vyhovující
a nepatří mezi problémové oblasti, je třeba do budoucna uvažovat s postupnou rekonstrukcí
nevyhovujících úseků jednotlivých sítí.
Od 1.4. 2015 celková cena vodného a stočného v obci činí 43,90 Kč (vč. 15% DPH),
v tom cena stočného je 18,60 Kč/m3, cena vodného 25,30 Kč/m3.

5.

HOSPODÁŘSKÁ CHARAKTERISTIKA

5.1 Struktura hospodářské sféry, ekonomické subjekty
Za jeden z klíčových aspektů rozvoje území je možné považovat strukturu
ekonomických subjektů (ES) z hlediska odvětvové struktury.
K 31. 12. 2014 bylo v Radslavicích registrováno celkem 106 podniků (tj. ekonomicky
aktivních subjektů). V přepočtu na střední hodnotu je zřejmé, že obec s 93,6 podniky na 1000
obyvatel zaostává za okresními, krajskými i celorepublikovými statistikami.
Nejvyšší zastoupení subjektů se zjištěnou aktivitou na území obce Radslavice vykazují
následující odvětví:
 zpracovatelský průmysl – má 21,7% podíl z celkového počtu ekonomických
subjektů/podniků. V tomto odvětví byl nejvyšší počet subjektů zaznamenán u výroby
ostatních nekovových minerálních výrobků (7) a výroby kovových konstrukcí
a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení (4).,
 velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – 15,1% podíl,
 zemědělství, lesnictví a rybářství – 12,3% podíl.
V porovnání s vyššími územními celky byl v obci v roce 2014 zaznamenán vyšší podíl
subjektů ve výrobních odvětvích, tj. v primárním (12,3 %) a sekundárním (34,0 %) sektoru,
naopak podprůměrný podíl subjektů působících v terciárním a kvartérním sektoru (celkem 53
ES, což představuje 49,8 %).
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Tab. č. 39: Počet „podniků“ sídlících na území podle převažující činnosti k 31. 12. 2014*
Odvětví činnosti CZ-NACE
Zemědělství, lesnictví a rybářství
Těžba a dobývání
Zpracovatelský průmysl
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla, atd.
Zásobování vodou; činnosti související
s odp. vodami, odpady a sanacemi
Stavebnictví
Velkoobchod, maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel
Doprava a skladování
Ubytování, stravování a pohostinství
Informační a komunikační činnosti
Peněžnictví a pojišťovnictví
Činnosti v oblasti nemovitostí
Profesní, vědecké a technické činnosti
Administrativní a podpůrné činnosti
Veřejná správa a obrana; povinné
soc. zabezpečení
Vzdělávání
Zdravotní a sociální péče
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
Ostatní činnosti
Bez uvedení činnosti
celkem
Počet „podniků“
na 1000 obyvatel

Olomoucký
kraj
ni
Pi (%)
4264
6,0
18
0,0
9349
13,2
716
1,0

Radslavice

Okres Přerov

ni
13
0
23
5

Pi (%)
12,3
0,0
21,7
4,7

ni
765
3
1841
122

Pi (%)
5,8
0,0
13,9
0,9

0

0,0

55

0,4

295

8

7,6

1775

13,4

16

15,1

2301

3
1
1
3
1
7
4

2,8
0,9
0,9
2,8
0,9
6,6
3,8

3
3
2
4
5
4
106
93,6

ČR
ni
70292
461
167388
15194

Pi (%)
4,9
0,0
11,6
1,1

0,4

6431

0,4

9533

13,5

179438

12,4

17,4

11666

16,5

274219

19,0

412
725
200
529
359
1542
169

3,1
5,5
1,5
4,0
2,7
11,7
1,3

2205
3929
1165
2742
2078
8734
1028

3,1
5,5
1,6
3,9
2,9
12,3
1,5

40326
71496
34097
49190
72584
198651
26430

2,8
4,9
2,4
3,4
5,0
13,7
1,8

2,8

170

1,3

732

1,0

11369

0,8

2,8
1,9
3,8
4,7
3,8
100,0
-

293
336
267
957
391
13212
100,1

2,2
2,5
2,0
7,2
3,0
100,0
-

1540
1783
1633
5460
1996
70866
111,4

2,2
2,5
2,3
7,7
2,8
100,0
-

28627
28412
30291
97802
43595
1446293
137,6

2,0
2,0
2,1
6,8
3,0
100,0
-

Zdroj: Český statistický úřad
Poznámka: * Subjekt, který podle informací ze statistických zjišťování nebo z administrativních zdrojů vykazuje
ekonomickou aktivitu, se považuje za statistickou jednotku typu podnik

Z pohledu zaměstnanosti (podílu zaměstnanců v podnicích majících sídlo v obci) si své
výsadní postavení v Radslavicích uchovává zpracovatelský průmysl, kde pracuje více než
třetina zaměstnanců (přesně 38,0 %). Nadprůměrných hodnot dále dosahují následující
odvětví: vzdělávání (24,0 %), veřejná správa a obrana; povinné soc. zabezpečení (11,4 %)
a stavebnictví (10,1 %). Tato čtyři odvětví společně se zemědělstvím, lesnictvím a rybářstvím
zaměstnávají dohromady 91,1 % pracovníků. Na druhou stranu nízký podíl zaměstnanců byl
zaznamenán u velkoobchodu, maloobchodu, oprav a údržby motorových vozidel, tj. odvětví
s druhým nejvyšším počtem ekonomických subjektů v obci.
Tab. č. 40: Podíl zaměstnanců v „podnicích“ sídlících na území podle odvětví ekonomické
činnosti k 31. 12. 2014 (v %)
Odvětví činnosti
Zemědělství, lesnictví a rybářství
Těžba a dobývání
Zpracovatelský průmysl
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla, atd.
Zásobování vodou; činnosti související s odp. vodami,
odpady a sanacemi
Stavebnictví
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Podíl zaměstnanců (%)
Okres
Olomoucký
Radslavice
Přerov
kraj
7,6
4,0
4,0
0,0
0,0
0,2
38,0
45,5
34,0
1,3
0,9
0,5

ČR
2,6
0,7
26,2
0,8

0,0

1,6

1,5

1,3

10,1

4,8

5,2

5,1

38

Situační analýza

Obec Radslavice
Program rozvoje obce Radslavice na období 2016–2023

Odvětví činnosti
Velkoobchod, maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel
Doprava a skladování
Ubytování, stravování a pohostinství
Informační a komunikační činnosti
Peněžnictví a pojišťovnictví
Činnosti v oblasti nemovitostí
Profesní, vědecké a technické činnosti
Administrativní a podpůrné činnosti
Veřejná správa a obrana; povinné soc. zabezpečení
Vzdělávání
Zdravotní a sociální péče
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
Ostatní činnosti
Bez uvedení činnosti
Celkem
Zdroj: Český statistický úřad

Podíl zaměstnanců (%)
1,3

7,7

8,3

12,8

2,5
0,0
0,0
0,0
0,0
2,5
0,0
11,4
24,0
0,0
0,0
1,3
0,0
100,0

3,2
2,0
0,7
0,1
1,0
2,8
2,1
4,2
9,3
7,3
0,6
2,1
0,1
100,0

3,6
2,4
1,0
0,6
0,9
2,7
4,1
6,0
11,0
10,3
1,2
2,3
0,2
100,0

6,0
3,2
2,5
2,0
1,6
4,4
5,3
7,0
7,7
7,6
1,4
1,5
0,1
100,0

Podle právní normy je v Radslavicích nejvíce registrováno fyzických osob
podnikajících dle živnostenského zákona (68,9 %) a dále společností s ručením omezeným
a fyzických osob podnikajících dle jiných zákonů než živnostenského zákona (obě tyto
skupiny zaznamenaly 8,5% podíl). Celkově mají ze všech „podniků“ převahu soukromí
podnikatelé (fyzické osoby), kterých je celkem 89 (tj. 78,6 %). Soukromé podnikání je přesto
v obci, kde na 1 000 obyvatel připadne 78,6 aktivních soukromých podnikatelů, oproti
republikovému a krajskému průměru, slaběji rozvinuto.
Tab. č. 41: Počet „podniků“ sídlících na území podle právní formy k 31. 12. 2014
Právní forma

Radslavice

Fyzická osoba podnikající dle ŽZ
73
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než ŽZ
9
a zákona o zemědělství
Samostatně hospodařící rolník
7
celkem
89
Fyzické osoby
na 1000 obyvatel
78,6
Společnost s ručením omezeným
9
Akciová společnost
0
Společenství vlastníků jednotek
0
Družstvo
0
Příspěvková organizace
1
Zahraniční fyzická osoba
0
Spolek
2
Pobočný spolek
3
Obec
1
Ostatní
1
celkem
17
Právnické osoby
na 1000 obyvatel
15,0
Celkem (fyzické + právnické osoby)
106
Poznámka: ŽZ – živnostenský zákon, OR – obchodní rejstřík

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy

Okres
Přerov
8 833

Olomoucký
kraj
47 382

886 555

1 157

6 127

116 521

388
10 378
78,6
1 629
129
110
56
157
116
244
134
104
155
2 834
21,5
13 212

1 651
55 160
86,7
9 377
702
445
475
695
632
1 373
712
398
897
15 706
24,7
70 866

28 899
1 031 975
98,2
272 403
20 731
11 357
11 591
10 547
30 778
22 891
11 248
6 304
16 468
414 318
39,4
1 446 293

ČR
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Z celkového počtu 106 podniků jich 13 (tj. 12,3 %) mělo alespoň jednoho zaměstnance.
Ve většině případů se jednalo o drobné podnikatele (88, tj. 83,0 %), pouhé 2 subjekty spadaly
do kategorie malých podniků (tj. měly mezi 10–49 zaměstnanci). V obci nesídlí žádný střední
ani velký podnik.
Tab. č. 42: Počet „podniků“ sídlících na území podle počtu zaměstnanců k 31. 12. 2014*
Kategorie
Neuvedeno
Drobní podnikatelé
Bez zaměstnanců
1–5 zaměstnanců
6–9 zaměstnanců
Malé podniky
10–19 zaměstnanců
20–24 zaměstnanců
25–49 zaměstnanců
Střední podniky
50–99 zaměstnanců
100–199 zaměstnanců
200–249 zaměstnanců
Velké podniky
250–499 zaměstnanců
500–999 zaměstnanců
1000 a více zaměstnanců
Celkem

Radslavice
16

Okres Přerov
2 333

Olomoucký kraj
13 096

ČR
309 980

77
7
4

8 254
1 804
260

43 599
9 715
1 469

852 937
199 952
27 988

2
0
0

234
64
126

1 340
332
625

24 895
5 694
11 807

0
0
0

74
41
8

379
195
27

6 958
3 263
624

0
0
0
106

9
3
2
13 212

57
19
13
70 866

1230
594
371
1 446 293

Zdroj: Český statistický úřad
Poznámka: V registru ekonomických subjektů (RES) Českého statistického úřadu je evidováno celkem 128
subjektů. Jedním z nich je i Domov pro seniory Radkova Lhota, příspěvková organizace, který ale sídlí v obci
Radkova Lhota, proto je zde uvedeno pouze 127 subjektů.

Tab. č. 43: Kategorie „podniků“ sídlících na území podle počtu zaměstnanců k 31. 12. 2014
Kategorie
Neuvedeno
Drobní podnikatelé
Malý podnik
Střední podnik
Velký podnik

Radslavice
ni
Pi (%)
16
15,1
88
83,0
2
1,9
0
0,0
0
0,0
106
100

Okres Přerov Olomoucký kraj
ČR
ni
Pi (%)
ni
Pi (%)
ni
Pi (%)
2 333
17,7
13 096
18,5
309 980
21,4
10 318 78,1
54 783
77,3
1 080 877 74,7
424
3,2
2 297
3,2
42 396
2,9
123
0,9
601
0,8
10 845
0,7
14
0,1
89
0,1
2 195
0,2
13 212
100
70 866
100
1 446 293
100

Zdroj: Český statistický úřad

Mezi největší zaměstnavatele sídlící na území Radslavic patří jeden subjekt veřejného
(Základní škola a Slaměníkova mateřská škola Radslavice, příspěvková organizace) a jeden
soukromého (IMIT s.r.o.) sektoru.
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Tab. č. 44: „Podniky“ s více než 10 zaměstnanci sídlící na území Radslavic k 31. 12. 2014
Velikostní kategorie
10–19 zaměstnanců
10–19 zaměstnanců

Název
Základní škola a Slaměníkova mateřská
škola Radslavice, příspěvková organizace
IMIT s.r.o.

Zaměření
Předškolní vzdělávání a základní vzdělávání
na prvním stupni základní školy.
Výroba a prodej obkladů z umělého
kamene, keramického betonu.

Zdroj: Český statistický úřad

V obci jsou v současné době vymezeny dva typy ploch pro výrobu – plochy výroby
zemědělské a plochy výroby drobné (zaměřené primárně na rozvoj výroby nezemědělské).
Plochy zemědělské výroby lokalizované v jihovýchodní části obce, jež před rokem 1990
patřily jednotnému zemědělskému družstvu (JZD), má v současné době ve vlastnictví více
subjektů – Moravská zemědělská, a.s., IMIT s.r.o. (největší výrobní podnik v obci), Obec
Radslavice a několik fyzických osob. Největším podílníkem ve dvou areálech zemědělské
výroby (tj. ve středisku živočišné výroby a středisku mechanizace) je Moravská zemědělská,
a.s. sídlící v obci Prosenice, která svou činností navázala na aktivity bývalého JZD. Tato
společnost obhospodařuje v Radslavicích 422 ha a zajišťuje tak na jejich území většinu
rostlinné a živočišné výroby.
Pro případný rozvoj výroby a výrobních služeb jsou v Územním plánu Radslavic
navrženy dvě plochy drobné výroby (zv. U Střelnice a U ČOV) o celkové ploše 4,03 ha.
Nacházejí se na ulici Sportovní při severním okraji obce. První subjekt, který zde již zahájil
svoji činnost, je firma GLASSABRASIV s.r.o. zabývající se obráběním skla a křehkých
materiálů a výrobou skleněného zboží (hl. skleněných pilníků na nehty).

5.2 Cestovní ruch
Z hodnocení potenciálů cestovního ruchu (CR) na území České republiky
(zpracovaného Ústavem územního rozvoje Brno pro MMR ČR, Praha 2001) vyplývá,
že území mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou není hodnoceno jako turisticky atraktivní
oblastí. Většina sídel se svým okolím vykazuje základní potenciál rozvoje cestovního ruchu,
či je bez jakéhokoliv potenciálu. Výjimku tvoří obec Radslavice, která je hodnocena jako
oblast se zvýšeným potenciálem CR. Na druhou stranu je zřejmé, že tato zemědělsky
využívaná obec nedisponuje dostatečnou turistickou infrastrukturou ani nabídkou kvalitních
doprovodných služeb, které by sem přilákaly větší počet návštěvníků. Aktivity v tomto
odvětví ekonomické činnosti bude třeba řešit spíše na (mikro)regionální úrovni.
Kulturně-historické památky
V Radslavicích se v současné době nenachází žádná nemovitá kulturní památka zapsaná
v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Nalezneme zde pouze památky místního
významu. Dominantou obce je filiální kostel sv. Josefa (z roku 1932) se sochami
Neposkvrněné Panny Marie a sv. Máří Magdalény. Mezi další pamětihodnostmi lze zařadit:
barokní kamenný kříž (nejstarší památka obce z roku 1759), sousoší sv. Cyrila a Metoděje
(1879), sochu sv. Jana Nepomuckého (1912), kamenný kříž na hřbitově a rodný dům
Františka Slaměníka (č.p. 32), zakladatele muzea věnovaného J. A. Komenskému v Přerově.
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Další památky spadají mezi válečné hroby (ve smyslu zákona č. 122/2004 Sb., o válečných
hrobech a pietních místech, ve znění pozdějších předpisů), jedná se o památník obětem 1. a 2.
sv. války (pomník Svobody), památník Rudé armády a o dva pomníky na hřbitově – „Pocta
praporu“ a pomník Rudoarmějce. Obec Radslavice se na počátku 90-let zavázala postupně
opravit všechny místní památky, což se jí za pomoci financí z vnějších zdrojů úspěšně daří.
Ubytovací zařízení, druhé bydlení
V obci nalezneme jedno hromadné ubytovací zařízení – ubytovnu Pod Kaštany
nabízející ubytování ve dvou až sedmilůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením
(k dispozici sprchový kout, WC, umyvadlo).
Tab. č. 45: Hromadná ubytovací zařízení na území obce Radslavice k 30. 06. 2015
Název
Pod Kaštany

Ubytovací
kapacita
30 + 3*

Stravovací/
pohostinské zařízení
Pohostinství**

Sportovní možnosti

Wellness

Poznámka

Posilovna, půjčovna kol

Sauna

K dispozici kuchyňka

Poznámka: * 3 lůžka jsou přistýlka; ** nevaří se zde

Ke druhému bydlení (široce definovanému, které zahrnuje všechny jeho formy) je
využívána část trvale neobydlených bytů, mnohé z nich přitom nejsou vyjmuty z bytového
fondu. Rozsah druhého bydlení je odhadován na cca 20 jednotek.
Přírodní atraktivita, aktivní turistika, venkovský cestovní ruch
Vliv přírodních podmínek na současný stav a intenzitu funkčně-prostorového využití
území, stejně jako na jeho rekreační potenciál, charakterizují potenciální rekreační plochy
(PRP). Hodnota ukazatele PRP vzniká součtem ploch rekreačně využitelných (ploch lesní
půdy, luk a pastvin, zahrad, sadů a vodních ploch) v katastrálním území obce, který je poté
vydělen celkovou rozlohou obce. Z pohledu potenciálních rekreačních ploch lze obec
Radslavice zahrnout do kategorie území se špatnými přírodními podmínkami pro rekreaci
a rozvoj cestovního ruchu.
Tab. č. 46: Podíl potenciálních rekreačních ploch v obci Radslavice v roce 2014
PRP
Radslavice

9,1 %

Charakteristika území podle PRP
zemědělsky velmi intenzivně využívaná venkovská krajina – pro cestovní
ruch a rekreaci jen velmi málo vhodné přírodní podmínky

Zdroj: Atlas cestovního ruchu ČR, výpočet RARSM

Územím obce Radslavice neprochází žádná značená turistická ani naučná stezka.
Reliéf území s málo členitým terénem je vhodný pro rozvoj cyklistické dopravy, čemuž
mj. napomáhá i pestrá síť cyklistických tras a stezek (stezky primárně sloužící ke každodenní
dojížďce obyvatel do práce a do škol jsou popsány v subkapitole 4.1 Dopravní infrastruktura).
V severní části katastrálního území Radslavic prochází podél vodního toku Bečva
dálková cyklotrasa I. třídy národního významu č. 5 tzv. Jantarová stezka (vede v trase Hevlín
– Židlochovice – Brno – Blansko – Prostějov – Olomouc – Přerov – Lipník nad Bečvou –
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Starý Jičín – Ostrava – Hlučín – Hať/Tworkow). Tuto stezku v úseku z Přerova do Lipníka
nad Bečvou tvoří Cyklostezka Bečva, která je součástí tzv. první „cyklodálnice” C1 (má
zajistit cyklistům bezpečnou a komfortní trasu v délce cca 160 km, a to od pramenů Vsetínské
a Rožnovské Bečvy až po soutok Bečvy s řekou Moravou). Podstatná část cyklostezky Bečva
(včetně úseku procházejícím územím Radslavic) je vedena po nově vybudovaných úsecích
s vyloučením motorové dopravy.
Síť cyklistických stezek a tras na území Radslavic dále doplňují cyklotrasy IV. třídy
místního významu č. 6035 (Radslavice – Pavlovice u Přerova – Lhota – Pod Krásnicí) a 6239
(Osek nad Bečvou – Hlinsko – Kladníky – Bezuchov – Nahošovice – Hradčany – Tučín –
Radslavice – Grymov – Osek nad Bečvou), která je zároveň součástí cyklookruhu Pobečví
vytvořeného Mikroregionem Pobečví. Tyto trasy jsou převážně vedeny po stávajících
silničních, místních a účelových komunikacích.
Každodenní rekreaci místních obyvatel popř. i návštěvníků obce slouží zdejší sportovní
zařízení (podrobněji viz subkapitola 3.2 Volnočasové aktivity, kultura a sport).
Veřejnost se zájmem o jezdectví má možnost využít nabídky zdejšího tréninkového
a výcvikového centra koní k výuce základů jízdy na koni či rekreačním projížďkám po okolí.
Dále je možné areál věnující se primárně tréninku, ustájení a výcviku dostihových koní
využívat k pořádání různých sportovních aktivit.
V obci také sídlí subjekt zajišťující po celý rok vyhlídkové lety balónem (místa startu
pro let balónem jsou: Přerov, Olomouc, Bouzov, Kroměříž, Hukvaldy či Helfštýn).
Závěrem lze shrnout, že i přes nedostatečnou základní materiální turistickou
infrastrukturu a nízkou úroveň doprovodných a doplňkových služeb cestovního ruchu v obci,
se zde do budoucna díky zemědělské tradici vč. místního chovu koní nabízí rozvoj
agroturistiky (či její specifické formy – tzv. hippoturistiky) a venkovské turistiky.

6.

SPRÁVA VĚCÍ VEŘEJNÝCH

Obec Radslavice na svém území zajišťuje výkon státní správy. Dále zde byl zřízen
matriční úřad s územní působností pro obce: Buk, Grymov, Hradčany, Oldřichov, Pavlovice
u Přerova, Prosenice, Radslavice, Radvanice, Sobíšky, Sušice, Šišma a Zábeštní Lhota,
celkem tedy pro 12 obcí.
Vedle státní správy Obec Radslavice vykonává také samosprávu.
Nejvyšším orgánem obce v samostatné působnosti je Zastupitelstvo obce Radslavice,
které má celkem 15 členů. Jako své iniciativní a kontrolní orgány zřídilo dva výbory, a to
Kontrolní a Finanční výbor, oba výbory jsou pětičlenné. Výkonným orgánem je Rada obce
Radslavice volená z řad členů Zastupitelstva. Rada je samosprávný orgán, který má 5 členů,
tvořený starostou, místostarostou a ostatními 3 členy rady. Jako své iniciativní a poradní
orgány ustavila 3 komise: Komisi školní, kulturní a tělovýchovnou, Komisi rozvoje obce
a Komisi sociální.
Obec Radslavice zřídila jednu příspěvkovou organizaci: Základní školu a Slaměníkovu
mateřskou školu Radslavice, a dále dvě organizační složky: Jednotku sboru dobrovolných
hasičů Radslavice a Obecní knihovnu.
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Hospodaření obce Radslavice v letech 2007–2014
O celkové finanční situaci Obce Radslavice vypovídá každoročně sestavovaný rozpočet,
který je jedním z hlavních nástrojů realizace samosprávné politiky obce.
Ve sledovaném období zde saldo příjmů a výdajů vyjma roku 2009 dosahovalo
kladných hodnot.
Tab. č. 47: Hospodaření Obce Radslavice v letech 2007–2014 (v tis. Kč)
Příjmy celkem
Příjmy po konsolidaci*
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery
Výdaje celkem
Výdaje po konsolidaci*
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Saldo příjmů a výdajů*

2007
13 053,837
13 039,397
8 030,271
2 095,778
63,140
2 864,648
11 862,430
11 847,990
7 136,624
4 725,806
1 191,408

2008
13 113,446
13 096,140
8 839,650
2 304,407
70,000
1 899,389
8 696,968
8 679,562
7 632,454
1 064,514
4 416,478

2009
48 139,388
34 304,319
8 019,431
2 358,455
400,000
37 361,502
75 880,029
62 044,960
22 916,492
52 963,537
-27 740,640

2010
56 608,974
46 005,542
8 373,746
5 413,056
6 849,161
35 973,011
35 283,477
24 680,045
21 418,032
13 865,445
21 325,497

2011
17 450,243
17 429,564
8 915,466
2 733,327
1 910,695
3 890,755
16 279,173
16 258,494
12 290,087
3 989,086
1 171,070

2012
17 911,390
17 891,802
9 193,747
3 060,368
484,850
5 172,424
17 583,405
17 563,817
9 942,858
7 640,547
327,985

2013
19 074,906
19 051,980
11 217,483
2 874,738
737,150
4 245,534
14 500,116
14 477,190
9 140,018
5 360,098
4 574,790

2014
23 359,608
23 339,712
12 131,565
3 989,010
50,000
7 189,034
22 346,183
22 326,287
10 519,083
11 827,100
1 013,425

Zdroj: Závěrečný účet obce Radslavice, www.rozpocetobce.cz
Poznámka: * Obce obecně zřizují kromě základního běžného účtu i další účty a fondy (např. fond rezerv
a rozvoje, apod.). Pokud dochází k přesunu peněžních prostředků mezi jednotlivými fondy nebo účty v průběhu
roku, je každý takový interní přesun současně výdajem jednoho fondu/účtu a příjmem jiného fondu/účtu. V tzv.
nekonsolidovaném rozpočtu jsou tyto přesuny zahrnuty mezi příjmy a výdaji, ač se vlastně o reálné příjmy
a výdaji nejedná. V tzv. konsolidovaném rozpočtu či závěrečném účtu tyto přesuny mezi příjmy a výdaji
uváděny nejsou. Výše příjmů a výdajů vykazované v konsolidovaném rozpočtu tak bývají nižší než v rozpočtu
nekonsolidovaném.

Graf č. 9: Příjmy a výdaje obce Radslavice v letech 2007–2014 (v tis. Kč)
80000,000
70000,000
60000,000
50000,000
40000,000
30000,000
20000,000
10000,000
0,000
2007

2008

2009

2010

2011

Příjmy celkem

2012

2013

2014

Výdaje celkem

Zdroj: Závěrečný účet obce Radslavice, www.rozpocetobce.cz
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Celkové příjmy Obce Radslavice měly v letech 2007–2014 zejména díky dotacím
z vnějších zdrojů stejně jako nově nastavenému rozpočtovému určení daní (od ledna 2013)
nevyrovnaný průběh. Hlavní příjmovou položku rozpočtu obce v daném období
představovaly přijaté transfery od jiných subjektů, neboli investiční a neinvestiční dotace,
které tvořily 47,2 % celkových příjmů, a dále daňové příjmy (ty se na celkových příjmech
podílely 35,8 %).
Přijaté transfery dosahovaly největšího ročního podílu na příjmech obce v letech 2009
a 2010 (v roce 2009 se jednalo o 77,6 %, v roce 2010 o 63,6 %), a to především díky
nákladným investičním akcím (výstavbě ČOV a kanalizace, vybudování nové jazykové
a počítačové učebny v základní škole a zajištění bezbariérovosti v objektu ZŠ, zainvestování
pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě „Příčná“, a dalším). Naproti tomu
v ostatních letech (2007–2008 a 2011–2014) tvořily s více než 50% podílem největší
příjmovou položku rozpočtu daňové příjmy. Třetí nejvýznamnější druhovou položkou
rozpočtové skladby obce jsou nedaňové příjmy (příjmy z pronájmu majetku, z vlastní činnosti
obce, atd.), které v letech 2007–2014 dosáhly 11,9% podílu na celkových příjmech.
Kapitálové příjmy (příjmy z prodeje dlouhodobého majetku obce, atd.) se ve sledovaném
období na příjmech podílely 5,1 %.
Graf č. 10: Příjmy Obce Radslavice v letech 2007–2014 (v tis. Kč)
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Zdroj: Závěrečný účet obce Radslavice, www.rozpocetobce.cz

Běžné (tzv. mandatorní) a kapitálové výdaje měly v letech 2007–2014 na celkových
výdajích Obce Radslavice téměř shodný podíl (50,1 % ku 49,9 % ve prospěch kapitálových
výdajů). Běžné výdaje zajišťující především vlastní provoz obce vč. jejich organizací dosáhly
nadpolovičního podílu v letech 2007–2008 a 2010–2013 (paradoxně nejvyšší absolutní
hodnoty dosáhly v roce 2009, kdy měly na celkových výdajích obce nejnižší podíl – 30,2 %,
naopak nejvyššího podílu dosáhly v roce 2008 – 87,8 %). Z kapitálových výdajů, jejichž výše
je podstatně závislá na přijatých dotacích, se financují jednotlivé investiční aktivity obce,
které představují významný faktor rozvoje jejího území. Největšího podílu dosáhly v letech
2009 (69,8 %) a 2014 (52,9 %). Z porovnání všech obcí MAS Moravská brána (viz Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014–2020 „Společně v pohybu“) je zřejmé,
že Radslavice patří v rámci tohoto území mezi obce s největším podílem výdajů na investice.
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Graf č. 11: Výdaje Obce Radslavice v letech 2007–2014 (v tis. Kč)
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Zdroj: Závěrečný účet obce Radslavice, www.rozpocetobce.cz

Nejvíce podporovanou oblastí s 45,0 % byl ve sledovaném období průmysl, který
v sobě mj. zahrnuje náklady na odvádění a čištění odpadních vod, pitnou vodu či pozemní
komunikace. V roce 2009 šlo do této oblasti díky výstavbě veřejné kanalizace s napojením
na novou ČOV celkem 68,8 % výdajů, v roce 2012 v důsledku výstavby cyklostezky
Radslavice – Grymov 52,2 %. Druhým (stabilně nejpodporovanějším) odvětvím
financovaným z rozpočtu obce je veřejná správa (připadlo na ni 17,8 % výdajů), především
pak regionální a místní správa (činnost místní správy). Díky obdrženým dotacím z vnějších
zdrojů na zkvalitňování výuky a rekonstrukce základní školy je třetí nejpodporovanější oblastí
se 17,7 % vzdělávání (blíže specifikováno výše v subkapitole 3.1 Školství, zdravotnictví
a sociální služby). Ostatní odvětví nepřekročila desetiprocentní podíl z celkových výdajů
rozpočtu obce. Mezi nejméně podporované patří sociální věci (0,01 %), zemědělství a lesy
(0,17 %) a bezpečnost (1,45 %).
Tab. č. 48: Dělení výdajů Obce Radslavice (po konsolidaci) na jednotlivé oblasti dle účelu
v letech 2007–2013 (v tis. Kč)*
2007
Zemědělství
a lesy
Průmysl
Vzdělávání
Kultura,
církve
a sdělovací
prostředky
Tělovýchova
a zájmová
činnost

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ni

Pi

ni

Pi

ni

Pi

ni

Pi

ni

Pi

ni

Pi

ni

Pi

2,7

0,0

0,9

0,0

159,0

0,3

0,0

0,0

11,2

0,1

75,5

0,4

9,1

0,1

1442,3
1082,8

12,2
9,1

1370,4
923,1

15,8
10,6

42680,8
11896,9

68,8
19,2

8166,4
4581,2

33,1
18,6

3131,4
4326,4

19,3
26,6

9174,9
1083,1

52,2
6,2

4064,3
3635,9

28,1
25,1

333,9

2,8

1353,9

15,6

594,6

1,0

455,9

1,8

654,1

4,0

644,2

3,7

458,2

3,2

349,8

3,0

336,6

3,9

564,2

0,9

1877,9

7,6

243,5

1,5

374,8

2,1

321,3

2,2
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2007
Bydlení,
komunální
služby a
územní rozvoj
Ochrana ŽP
Sociální věci
Bezpečnost
Veřejná
správa

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ni

Pi

ni

Pi

ni

Pi

ni

Pi

ni

Pi

ni

Pi

ni

Pi

504,4

4,3

338,0

3,9

719,0

1,2

4762,4

19,3

1742,8

10,7

851,8

4,8

1099,4

7,6

3628,7
3,3
249,6

30,6
0,0
2,1

904,2
2,8
244,9

10,4
0,0
2,8

620,8
3,1
352,4

1,0
0,0
0,6

1061,6
2,7
346,0

4,3
0,0
1,4

1635,4
2,7
227,6

10,1
0,0
1,4

700,7
0,0
362,4

4,0
0,0
2,1

622,2
0,0
478,5

4,3
0,0
3,3

4250,5

35,9

3204,9

36,9

4454,3

7,2

3425,9

13,9

4283,4

26,3

4296,4

24,5

3788,3

26,2

Zdroj: http://www.rozpocetobce.cz/
Poznámka: ŽP – životní prostředí
* ke konci července r. 2015 nebyly ještě známi hodnoty za rok 2014

Graf č. 12: Dělení výdajů Obce Radslavice na jednotlivé oblasti dle účelu
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Zdroj: http://www.rozpocetobce.cz/

Nejvyšší hodnoty celkových příjmů obce Radslavice na 1 obyvatele byly opět díky
přijatým transferům zaznamenány v letech 2009 a 2010 (30,6 respektive 41,5 tis. Kč).
V ostatních letech se pohybovaly ve výši od cca 11,5 do 17,0 tis. Kč. V roce 2013 byl nárůst
způsoben mj. nově nastaveným rozpočtovým určením daní (RUD). Pravidla RUD určují
celkovou daňovou výtěžnost jednotlivých obcí, která je jedním ze základních ukazatelů jejich
ekonomické síly. V Radslavicích byl od roku 2009 zaznamenán nárůst daňových příjmů na 1
obyvatele. Křivka celkových výdajů na jednoho obyvatele analogicky kopíruje vývoj
celkových výdajů; nejnižší hodnoty dosáhla v roce 2008, naopak nejvyšší v roce 2009.
Tab. č. 49: Příjmy a výdaje na 1 obyvatele obce Radslavice v letech 2007–2013 (v Kč)*
Příjmy

celkové
daňové

2007
11 600,9
7 144,4

2008
11 651,4
7 864,5

2009
30 628,9
7 160,2
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2010
41 521,3
7 557,5

2011
15 520,5
7 939,0

2012
16 147,9
8 297,6

2013
16 905,0
9 953,4
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2007
10 540,9

Výdaje

2008
7 722,2

2009
55 397,3

2010
22 274,4

2011
14 477,8

2012
15 851,8

2013
12 845,8

Zdroj: http://www.rozpocetobce.cz/
Poznámka: * ke konci července r. 2015 nebyly ještě známi hodnoty za rok 2014

Ukazatel dluhové služby
Míru zadluženosti obcí vyjadřuje ukazatel dluhové služby (UDS), který zjišťuje,
jak dobře obec dokáže svými příjmy pokrýt splátky dluhu (podle metodiky Ministerstva
financí ČR vypočítávaný z celkových příjmů obce a úvěrového zatížení - splátek jistin
a úroků). Ten v Radslavicích dosáhl nejvyšší hodnoty v letech 2009 (215,96 %) a 2010
(198,31 %). Za hlavní příčinu lze považovat realizaci investičně nákladných akcí, na které si
Obec Radslavice musela vzít úvěr (zejména na dofinancování projektů, na které se jí podařilo
získat finanční prostředky z vnějších zdrojů) – od firmy TENZA a.s. na výstavbu ČOV vč.
souvisejících stavebních objektů a jednotlivých kanalizačních řádů, či od České spořitelny,
a.s. na vybudování nové jazykové a počítačové učebny a zajištění bezbariérovosti v ZŠ
Radslavice a dále na výstavbu technické infrastruktury v lokalitě „Příčná“. Nad rizikovou
třicetiprocentní hranici zadlužení, při jejímž dosažení je omezena možnost čerpání dotací,
se obec dostala ještě v r. 2012. V roce 2013 ale ukazatel dluhové služby dosáhl již téměř
nulové hodnoty. V roce 2014, kdy obec splácela úvěr na stavbu cyklostezky Radslavice –
Sušice, UDS vyšplhal na 13,77 %.
K 31. 12. 2014 výše bankovních úvěrů (krátkodobých i dlouhodobých) dosáhla hodnoty
282 000 Kč, ostatní dlouhodobé závazky jsou nulové.
Tab. č. 50: Ukazatel dluhové služby Obce Radslavice v letech 2007–2014
Ukazatel dluhové služby (v %)

2007
0,00

2008
0,00

2009
215,96

2010
198,31

2011
22,65

2012
38,83

2013
0,03

Zdroj: Obec Radslavice

Graf č. 13: Ukazatel dluhové služby Obce Radslavice v letech 2007–2014
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Zdroj: Obec Radslavice
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Finanční situaci a rozvojový potenciál obce lze rovněž posuzovat z hlediska jejího
majetku (většinu ho tvoří dlouhodobý hmotný majetek). Vysoký objem majetku, zejména
finančních rezerv, představuje pro obce výhodu především z důvodu možnosti realizace jejich
investičních záměrů. K 31. 12. 2014 celková hodnota majetku Obce Radslavice dosáhla výše
182 305,0 tis. Kč, což představuje 161 046,8 Kč na jednoho obyvatele. V rámci MAS
Moravská brána se Radslavice řadí mezi obce s největším majetkem na 1 obyvatele (viz
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014–2020 „Společně v pohybu“).
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7.

Východiska pro návrhovou část

VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST

7.1 Vývoj strategického plánování v obci Radslavice a vyhodnocení plnění
akcí obsažených v Katalogu akcí z roku 2011
V roce 2003 byla zpracována rozvojová strategie Program obnovy venkova, obnova
vesnice Radslavice, kterou zhotovila firma AGERIS s.r.o. (Jeřábkova 1848/5, Brno 60200).
Tento dokument, stejně jako následně jeho dvě aktualizace, byl vypracován na základě
analýzy stavu sídla a krajiny, sociálních a kulturních potřeb obyvatel, zpracované územně
plánovací dokumentace, projektů a studií. Na práci se výraznou měrou podílelo Zastupitelstvo
obce Radslavice a jeho Komise. Materiál obsahuje strategickou vizi a pět rozvojových
programů přispívajících k jejímu dosažení:
1. Program pro zlepšení demografické skladby obyvatelstva.
2. Program pro rozvoj drobného a středního podnikání.
3. Program pro zlepšení estetiky krajiny a obce, zvýšení ekologické stability, podporu trvale
udržitelného rozvoje území.
4. Program vzdělávání a obnovy občanské společnosti.
5. Program pro realizaci turistiky a turistických produktů.
Poslední část dokumentu tvoří Katalog akcí, do kterého bylo zařazeno celkem 23 akcí.
První aktualizace Programu obnovy venkova, obnovy vesnice Radslavice, proběhla
v roce 2007 (projednána Zastupitelstvem obce dne 13.02.2007), druhá v roce 2011
(projednána Zastupitelstvem obce 09.03.2011). Na jejich vypracování se podílela Obec
Radslavice ve spolupráci s Ing. Marcelou Harnovou. Během jejich zpracování došlo zejména
k aktualizaci jednotlivých Programů a Katalogu akcí a dále k doplnění seznamu aktivit
považovaných za prioritní. Do Katalogu akcí bylo v roce 2007 (na období 2007–2013)
zařazeno 27 akcí, v roce 2011 (na období 2010–2015) 23 akcí, které jsou dále v textu
vyhodnoceny. Aktualizovaná rozvojová strategie obce z roku 2011 obsahuje také přehled
všech akcí naplánovaných k realizaci od roku 2004 (celkem se jedná o 37 akcí).
Jednotlivé akce jsou hodnoceny na základě míry jejich naplnění, a to v následujících
kategoriích:
 realizace projektu/aktivity ukončena (splněna) – realizační fáze byla úspěšně ukončena,
další činnosti spojené s projektem/aktivitou mají charakter provozní činnosti,
 aktivita je realizována průběžně – aktivita se skládá z několika dílčích projektů/aktivit,
které jsou realizovány průběžně na základě potřeb a disponibilních finančních prostředků;
jedná se o aktivitu, jež je realizována každoročně a prakticky nebude nikdy ukončena
(patří sem např. rekonstrukce místních komunikací a chodníků, výsadba veřejné zeleně,
pořádání společenských, sportovník či kulturních akcí, atd.),
 částečná realizace projektu/aktivity – realizace projektu byla zahájena, a to minimálně
jeho přípravná fáze (územní/stavební řízení, atd.), projekt ale nebyl zatím dokončen,
 projekt nerealizován – na projektu dosud nebyly zahájeny žádné činnosti.
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Tab. č. 51: Souhrnné hodnocení plnění všech akcí uvedených v Katalogu akcí Programu
obnovy venkova, obnovy vesnice Radslavice z roku 2011
Realizace
Ukončena
Realizováno průběžně
Částečná
Nerealizováno
Celkem

Počet
10
0
7
6
23

Pi
43,5 %
0,0 %
30,4 %
26,1 %
100,0 %

Z navržených 23 akcí uvedených v Katalogu akcí Programu obnovy venkova, obnovy
vesnice Radslavice z roku 2011 jich bylo ukončeno celkem 10 (tj. 43,5 %). U šesti
(tj. 26,1 %) realizace prozatím nezačala, 7 akcí (30,4 %) bylo realizováno alespoň částečně
(minimálně u nich byla zpracována studie či technická dokumentace).
Tab. č. 52: Vyhodnocení plnění jednotlivých akcí uvedených v Katalogu akcí Programu
obnovy venkova, obnovy vesnice Radslavice z roku 2011
Název akce
Dům sociálních služeb a stacionář
Rekonstrukce koupaliště
Rekonstrukce kulturního domu
Úprava prostoru kolem kostela
Přírodní hřiště Trávník
Úprava ul. Přerovská a Na Návsi
Stavba protipovodňové hrázky a Výsadba
stromořadí u polní cesty
Úprava ulice Dolní
Úprava ulice Slaměníkova

Realizace/
plnění
částečná

Poznámka
Byl zakoupen objekt (č.p. 19) a zpracována
realizační studie.

nerealizováno
částečná

Vypracována studie, v současné době
se zpracovává dokumentace pro stavební
povolení.

nerealizováno
nerealizováno
ukončeno
nerealizováno
nerealizováno
částečná

Výstavba chodníku Na Návsi – k Obecnímu úřadu
Cyklostezka Radslavice – Sušice
Muzeum zemědělské techniky
Cyklostezka Radslavice – Grymov
Hřbitov – Výstavba kolumbária
Hřbitov – úprava studny

ukončeno
ukončeno
nerealizováno
ukončeno
částečná
ukončeno

Stavební úpravy základní školy – pohybová učebna

částečná

Zateplení obecního úřadu
Výstavba chodníku mezi ulicemi Přerovská a Nová
ZŠ a MŠ – Školní kuchyně - vybavení
Stavební úpravy venkovního hřiště u ZŠ
Zateplení ZŠ

ukončeno
částečná
ukončeno
ukončeno
ukončeno

Řešení pitné vody v obci

částečná

Oprava soch Před kostelem
Zdroj: Obec Radslavice

ukončeno

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy

Realizována výsadba lip a provedeno kácení
stromů dle požadavků Povodí Moravy, s.p.
z důvodu plánované nové výsadby.

Zpracována projektová dokumentace.
Vydáno stavební povolení, v současné době
probíhá úprava projektu.
Vydáno územní rozhodnutí.

Skupinový vodovod Radslavice napojen
na skupinový vodovod Přerov.
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7.2 Strategické a programové dokumenty regionálního rozvoje související
s rozvojem obce Radslavice
Zpracovaný Program rozvoje obce v rámci prostorové hierarchie podpory regionálního
rozvoje (EU – ČR – regiony) navazuje na platné strategické a programové dokumenty
regionálního rozvoje na evropské, národní i regionální úrovni a je v souladu s jejich cíly,
prioritami a opatřeními. Také je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací
Olomouckého kraje, stejně jako obce Radslavice (Územní plán Radslavic, jehož
zpracovatelem je Urbanistické středisko Ostrava, spol. s r.o., byl vydán Zastupitelstvem obce
Radslavice dne 18. 03. 2010 formou opatření obecné povahy pod čj. 269/10, které nabylo
účinnosti dne 06. 04. 2010). V následujícím textu budou uvedeny dokumenty, jež se
bezprostředně dotýkají území Radslavic a byly platné ke konci července 2015.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014–2020 MAS Moravská
brána „Společně v pohybu“
Strategie MAS Moravská brána „Společně v pohybu“ je formulována jako střednědobý
strategický dokument na období 2014–2020 tak, aby zde bylo zakomponováno a zohledněno
budoucí programovací období EU. Strategická část dokumentu popisuje směry, kterými se
bude území MAS Moravská brána v příštích letech ubírat, zabývá se nastavením cílů,
obsahuje definování mise, popis integrovaného přístupu (který je dále rozpracován v akčním
plánu MAS, resp. programových rámcích), inovativní prvky a příklady inspirace.
MAS Moravská brána si stanovila na základě veřejných projednávání a zpracovávané
analýzy šest prioritních oblastí (specifických cílů), které řeší problémové okruhy. Na tyto
oblasti navazují jednotlivá opatření:
1. Prioritní oblast: Cesty za poznáním krajiny a historie regionu
 Opatření 1.1: Podpora cykloturistiky, in-line sportu a turistiky
 Opatření 1.2: Uchovávání kulturního dědictví regionu
 Opatření 1.3: Zlepšení nabídky cestovního ruchu
 Opatření 1.4: Zlepšení ubytovacích a stravovacích kapacit
2. Prioritní oblast: Zlepšování technické infrastruktury a životního prostředí
 Opatření 2.1: Zajištění kvalitní vodohospodářské infrastruktury
 Opatření 2.2: Ochrana přírody, krajiny a péče o zeleň
 Opatření 2.3: Zlepšení nakládání s odpady
 Opatření 2.4: Zlepšení dopravní dostupnosti regionu
3. Prioritní oblast: Příležitosti pro práci a podnikání na venkově
 Opatření 3.1: Podpora rozvoje řemesel a podnikání
 Opatření 3.2: Podpora zemědělství
 Opatření 3.3: Podpora zaměstnanosti
4. Prioritní oblast: Budování zázemí pro obyvatele obcí
 Opatření 4.1: Zlepšení vzhledu obcí
 Opatření 4.2: Modernizace a výstavba obecních budov
 Opatření 4.3: Podpora bytové výstavby
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Opatření 4.4: Zlepšení zázemí pro volnočasové aktivity
Opatření 4.5: Vytváření a aktualizace územních a strategických plánů
Opatření 4.6: Krizové řízení
Prioritní oblast: Podpora společenského života, vzdělávání a sociálních služeb
Opatření 5.1: Podpora vzdělávání dětí, mládeže a dospělých
Opatření 5.2: Zajištění sociálních služeb a služeb navazujících
Opatření 5.3: Podpora „měkkých“ aktivit v kultuře, sportu a volném čase
Prioritní oblast: Rozvoj spolupráce a místního partnerství
Opatření 6.1: Zajištění managementu rozvoje místního partnerství MAS
Opatření 6.2: Rozvoj meziobecní spolupráce
Opatření 6.3: Zajištění činnosti svazků obcí
Opatření 6.4: Projekty spolupráce typu LEADER
Opatření 6.5: Společné projekty MAS, přeshraniční spolupráce

Aktualizace Strategického rozvojového dokumentu DSO Mikroregionu Pobečví
pro roky 2014–2024
Strategický rozvojový dokument má za úkol formulovat klíčové problémy mikroregionu
a ve společném konsensu vytvořit rozvojovou strategii, což představuje soubor postupných
konkrétních kroků, které směřují k udržitelnému rozvoji území. Účelem Strategie je
koordinace postupu samospráv členských obcí mikroregionu v oblasti celkové obnovy
a rozvoje svého zájmového území. Dokument je zároveň nástrojem pro čerpání finančních
zdrojů z krajských, národních či evropských programů.
Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Pobečví pro svou rozvojovou strategii
specifikoval vizi, globální cíl a rámcové cíle vymezující základní cesty a výsledky
rozvojového procesu a dále definoval 5 hlavních prioritních os, které jsou dále rozpracovány
do jednotlivých návrhových opatření a aktivit:
1. Prioritní osa: Ekonomický rozvoj a podpora podnikání
 Opatření 1.1: Podpora začínajících a rozvoj fungujících firem
2. Prioritní osa: Cestovní ruch
 Opatření 2.1: Rozvoj cestovního ruchu prostřednictvím cykloturistiky a turistiky
 Opatření 2.2: Zajištění návazné infrastruktury cestovního ruchu
 Opatření 2.3: Zlepšení informovanosti návštěvníků a propagace mikroregionu
3. Prioritní osa: Technická a sociální infrastruktura, kultura a sport
 Opatření 3.1: Obnova a výstavba objektů dopravní infrastruktury
 Opatření 3.2: Péče o vodní hospodářství – kanalizace, ČOV, vodovody, studny
 Opatření 3.3: Podpora bydlení
 Opatření 3.4: Zlepšení zdravotnických a sociálních služeb
 Opatření 3.5: Rozvoj kultury a sportu
 Opatření 3.6: Kulturní dědictví a úpravy a budování veřejných prostorů
 Opatření 3.7: Rozvoj veřejné správy
4. Prioritní osa: Rozvoj lidských zdrojů a spolupráce
 Opatření 4.1: Spolupráce
 Opatření 4.2: Vzdělávání a osvěta
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Opatření 4.3: Integrace
Prioritní osa: Životní prostředí a péče o krajinu
Opatření 5.1: Výsadby zeleně a péče o krajinu
Opatření 5.2: Eroze
Opatření 5.3: Vodní režim v krajině
Opatření 5.4: Odpady
Opatření 5.5: Zemědělství
Opatření 5.6: Energie
Opatření 5.7: Osvěta

Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2015–2020
Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje (PRÚOOK) je základním
střednědobým koncepčním dokumentem kraje, jehož jedním z hlavních úkolů je zformulovat
rozvojové priority, cíle a oblasti podpory kraje na období pěti let (respektive na 12 let
v případě vize a dlouhodobých priorit a cílů) tak, aby co nejúčinněji přispívaly k vyváženému
a udržitelnému rozvoji územního obvodu kraje. Je základním vodítkem ke zpracování dalších
tematicky zaměřených koncepcí. Aktuální PRÚOOK je zpracován pro návrhové období
2015–2020 s dlouhodobým výhledem do roku 2027.
Východiskem návrhové části PRUOOK jsou dlouhodobá vize, dlouhodobé (strategické)
priority a cíle, které přesahují platnost tohoto dokumentu a stanovují základní směry rozvoje
Olomouckého kraje. Způsoby naplňování dlouhodobých cílů jsou dále rozvedeny na úrovni
jednotlivých střednědobých priorit (klíčových témat), cílů a oblastí podpory, na něž bude
kladen důraz v nejbližších letech (tj. v období 2016–2020).
1. Dlouhodobá priorita A. Rozvoj lidských zdrojů
 Priorita A.1 Optimalizace systému škol a školských zařízení a zvyšování kvality
poskytovaného vzdělávání
 Priorita A.2 Podpora zaměstnanosti
 Priorita A.3 Podpora rovných příležitostí a prorodinných aktivit
 Priorita A.4 Zlepšování podmínek pro kulturní, sportovní a volnočasové aktivity
 Priorita A.5 Péče o kulturní dědictví
2. Dlouhodobá priorita B. Podmínky pro život obyvatel
 Priorita B.1 Optimalizace systému zajišťování zdravotní péče
 Priorita B.2 Zkvalitňování a rozvoj sítě sociálních služeb
 Priorita B.3 Zmírňování sociálního vyloučení
 Priorita B.4 Podpora dalších veřejných služeb
3. Dlouhodobá priorita C. Ekonomika a inovace
 Priorita C.1 Zlepšování podmínek pro podnikání
 Priorita C.2 Podpora znalostní ekonomiky
 Priorita C.3 Rozvoj cestovního ruchu
4. Dlouhodobá priorita D. Dopravní dostupnost a obslužnost
 Priorita D.1 Dobudování a modernizace silniční infrastruktury
 Priorita D.2 Modernizace železničních tratí
 Priorita D.3 Zkvalitnění dopravní obslužnosti území
 Priorita D.4 Zlepšování podmínek pro nemotorovou dopravu

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy

54

Obec Radslavice
Program rozvoje obce Radslavice na období 2016–2023

5.





6.





Východiska pro návrhovou část

Dlouhodobá priorita E. Udržitelný rozvoj
Priorita E.1 Snižování dopadů lidské činnosti na životní prostředí
Priorita E.2 Zefektivnění odpadového hospodářství
Priorita E.3 Dosažení energetických úspor
Priorita E.4 Zlepšování ekologické stability krajiny
Priorita E.5 Ochrana přírody a krajinného rázu
Dlouhodobá priorita F. Efektivní správa území
Priorita F.1 Efektivní fungování krajského úřadu
Priorita F.2 Plánování a řízení rozvoje
Priorita F.3 Rozvojová spolupráce
Priorita F.4 Rozvoj krizového řízení a integrovaného záchranného systému

Podkladem při vypracování Programu rozvoje obce byly mj. i jednotlivé (aktuální)
odvětvové koncepce Olomouckého kraje, zejména pak:
 Koncepce optimalizace a rozvoje silniční sítě II. a III. třídy Olomouckého kraje do roku
2020,
 Územní studie rozvoje cyklistické dopravy Olomouckého kraje,
 Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje,
 Koncepce ochrany přírody a krajiny pro území Olomouckého kraje,
 Koncepce zemědělské politiky a rozvoje venkova v Olomouckém kraji,
 Koncepce rozvoje kultury a památkové péče Olomouckého kraje,
 Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu v Olomouckém kraji,
 Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje,
 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy.

7.3 Kritické body
Kritické body jsou kompromisním návrhem problémových (tématických) okruhů,
které je z hlediska obce žádoucí řešit prioritně, a současně takových problémových okruhů,
jejichž řešení je v moci místních subjektů/aktérů. Jsou vyjádřením skutečně existujících
problémů a nedostatků, jež jsou pro obec nejdůležitější. Kritické body jsou začátkem procesu
rozčleňování problematiky daného území na dílčí části a smyslem jejich stanovení je omezit a
zúžit předmět strategického plánování a orientovat celý jeho proces jen na vybrané problémy.
Na základě informací shromážděných a analyzovaných v předchozí části (situační
analýzy, která shrnuje poznatky o stavu, problémech a vývojových trendech obce,
vyhodnocení plnění Programu obnovy venkova, obnovy vesnice Radslavice z roku 2011,
atd.), řízených rozhovorů s představiteli obce a v neposlední řadě na základě jednání Komise
rozvoje obce za účastí pana starosty a paní místostarostky dne 12. 08. 2015 byly v rámci obce
Radslavice identifikovány dvě hlavní rozvojové bariéry, tzv. Kritické body:
 Kvalita života, lidské zdroje a rozvoj venkova
 Dopravní a environmentální infrastruktura
Formulace hlavních problémových okruhů, která byla mj. založena na konzultačním
procesu, představuje předěl v organizaci prací na Programu rozvoje obce tím, že vytváří jeho
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nové tématické zaměření a směřování. V dalším textu je tedy již opuštěno od komplexně
chápané problematiky daného území.

7.4 SWOT analýza
SWOT analýza, jejímž cílem je určit jednoduchou a co možná nejobjektivnější
charakteristiku obce Radslavice, je klasifikační metoda umožňující přehledné uspořádání
stávajících základních poznatků ze situační analýzy.
SWOT je zkratkou anglických slov Strengths (silné stránky), Weaknesses (slabé
stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby).
Silné a slabé stránky hodnotí vnitřní parametry, podmínky či znaky obce, které jsou
změnitelné nebo ovlivnitelné aktivitou subjektů v daném území. Silné stránky zahrnují
komparativní a konkurenční výhody pro jakékoliv typy rozvojových aktivit, slabé stránky
jsou pak veškeré faktory, které limitují nebo ohrožují tyto aktivity. Tato část SWOT analýzy
se také nazývá „vnitřní analýza“.
„Vnější analýzou“ se označuje druhá polovina SWOT analýzy, která se zabývá
příležitostmi a hrozbami vztahujícími se k vnějšímu prostředí (je jakýmsi popisem vztahů
daného území a jeho okolí). V té se vyhodnocují faktory, procesy a okolnosti, které nejsou
v převážné míře přímo ovlivnitelné subjekty z řešeného území. Samotný program rozvoje
obce nebude moci mnoho vnějších vlivů ovlivnit, avšak jejich pravděpodobné účinky na obec
je důležité při jeho tvorbě zohlednit.
Program rozvoje obce se bude dále v maximální možné míře snažit využít silných
stránek a příležitostí, a naopak eliminovat hlavní problémy (slabé stránky) a minimalizovat
důsledky potenciálních hrozeb.
SWOT analýza je základem pro formulaci cílů, priorit, opatření a rozvojových aktivit,
a současně s přehledem plánovaných akcí výchozím podkladem pro návrhovou (projekční)
část. Aby byla zajištěna relevance návrhové části, bude formulace jednotlivých priorit a cílů
adekvátně reagovat na silné a slabé stránky tohoto území a při tom zohledňovat vnější
příležitosti a hrozby.
SWOT analýzy jsou celkem dvě a jsou zpracovány pro každý Kritický bod zvlášť
(každá se zaměřuje pouze na jednu z prioritních oblastí obce), což umožňuje vyloučit
nepodstatné a nepotřebné informace z této analýzy. Upřesňují a popisují místní podmínky
ve vztahu k těmto jednotlivým bodům.
Pro uvědomění si celkových komparativních a konkurenčních výhod obce (silných
stránek) a zároveň limitů jejího dalšího rozvoje (slabých stránek) byly za SWOT analýzou
doplněny silné a slabé stránky obce v dalších rozvojových oblastech.
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7.4.1 SWOT analýza Kritické oblasti „Kvalita života, lidské zdroje a rozvoj venkova“
Silné stránky
 bývalá středisková obec místního významu uspokojující základní osobní a společenské
denní potřeby nejen svých obyvatel ale i obyvatel okolních obcí
 základní občanská vybavenost obce na dobré úrovni – od maloobchodní sítě, přes
volnočasová (hl. sportovní a společensko-kulturní), školská, zdravotnická a další zařízení
 poloha obce v zázemí okresního města Přerova (vzdáleného 5 km) zajišťujícího vyšší
standard občanské vybavenosti a dostatek pracovních příležitosti
 obec se stabilizovaným počtem obyvatel, dlouhodobě kladná bilance přirozeného
přírůstku
 příznivá věková struktura obyvatelstva (progresivního typu), nižší průměrný věk i index
stáří v porovnání s vyššími územními celky
 bohatý společenský a spolkový život v obci; místní organizace a zájmové spolky se
aktivně podílejí na kulturně společenském životě obce i na organizaci sportovních akcí
 každoroční poskytování finančních příspěvků na podporu činnosti neziskových organizací
a místních spolků z rozpočtu Obce Radslavice, a dále nabídka prostor pro jejich činnost
 v posledních letech došlo ke zlepšení stavebně-technického stavu vzdělávacích zařízení
a ke zvýšení kvality výuky na základní škole; dlouhodobě naplněna kapacita školky
 výhodné podmínky pro individuální bytovou výstavbu a výstavbu rodinných domů –
levnější stavební pozemky, růst obliby bydlení na venkově, dobrá dojezdová vzdálenost
do Přerova, atd.
 nízkopodlažní zástavba, chybí výstavba sídlištního typu narušující celkový ráz obce
 nadprůměrný podíl trvale obydlených domů ve srovnání s vyššími územními celky,
převaha bydlení v rodinných domech
 nižší průměrné stáří radslavických domů v porovnání s vyššími územními celky
 příprava nových stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů
 dlouhodobě dobrá spolupráce obce s okolními a také s partnerskými obcemi, stejně jako
spolupráce v rámci Mikroregionu a MAS
Slabé stránky
 za posledních 20 let došlo k poklesu obyvatel v důsledku migrace, během které z obce
odchází především mladší věkové skupiny obyvatelstva
 nepříznivá vzdělanostní skladba obyvatelstva v porovnání s vyššími územními celky
 dlouhodobě nenaplněná kapacita základní školy; absence tělocvičny v objektu školy
 zvyšující se požadavky na sociální bydlení, které nemůže obec spolehlivě uspokojit
 absence sociálního zařízení, sociálních služeb a některých zdravotnických služeb (např.
stomatologa) v obci
 omezené možnosti trávení volného času místních obyvatel za špatného počasí či v zimním
období
 pozastaven provoz místního koupaliště v důsledku poškození betonů bazénů
 nárůst počtu a hl. podílu neobydlených bytů i domů
 nižší (relativní) počet bytů v obci v porovnání s vyššími územními celky
 neuspokojivý stav některých veřejných prostranství
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existence dlouhodobě nevyužívaných ploch a objektů v obci, které narušují její vzhled
obecný problém nedostatku kapitálu na investice do dalšího rozvoje území

Příležitosti
 rostoucí zájem EU i ČR o problematiku rozvoje venkova
 podpora volnočasových aktivit všech věkových kategorií, rozšíření vhodných prostor pro
tyto aktivity, podpora organizací působících v oblasti sportu, kultury a práce s mládeží
 rozvoj občanských aktivit, rostoucí zájem o dobrovolnictví
 zvyšující se zájem obyvatel o zdravý životní styl; zájem dětí a mládeže o sportování
v důsledku úspěchu českých sportovců na mezinárodní scéně
 podpora mladých rodin s dětmi popř. i dalších nízkopříjmových skupin obyvatelstva
ze strany státu a kraje
 prohloubení kooperace mezi klíčovými subjekty veřejného, soukromého i neziskového
sektoru a dále spolupráce v rámci mikroregionu i MAS
 družba s partnerskými organizacemi/institucemi z jiných regionů vč. zahraničích,
získávání zkušeností a námětů k realizaci projektových záměrů
 budování nových sociálních a zdravotnických zařízení v dobré dostupnosti od obce, popř.
poskytování nových sociálních služeb přímo v obci
 revitalizace nevyužívaných areálů či objektů a jejich zapojení do struktury obce, celkové
zvyšování fyzické kvality veřejných prostor
 pokračující územní a technická příprava nových lokalit pro rozvoj bydlení
 zvyšování podpory rozvoje bydlení ze strany státních orgánů, vč. výstavby bytů pro mladé
rodiny s dětmi, seniory, sociálně slabší a další skupiny obyvatel
 možnost čerpání finančních prostředků z krajských, národních i evropských dotačních
titulů; plánované zjednodušení čerpání a administrace dotací EU
Hrozby
 preferování zájmů jednotlivých subjektů na úkor veřejných zájmů
 odchod mladých, vzdělaných obyvatel do regionů s vyšší nabídkou pracovních
příležitostí, vyššími příjmy a lepšími možnostmi pro vlastní seberealizaci
 zhoršující se životní úroveň některých skupin obyvatelstva, růst rizikových skupin
obyvatelstva (dlouhodobě nezaměstnaní, matky s dětmi,…) a nepřipravenost systému
sociální a zdravotnické péče stejně jako školských zařízení dostatečně reagovat na jejich
situaci
 omezování osobních kontaktů, nárůst kontaktů přes internet (sociální sítě,…)
 klesající porodnost a populační pokles mající vliv na nenaplněné kapacity školských
zařízení vedoucí k omezování jejich činnosti či k případnému zrušení
 malá podpora sociálních a zdravotnických služeb ze strany státu a kraje, prohlubující se
disproporce mezi nabídkou a poptávkou těchto služeb
 omezování výdajů obyvatel na volnočasové aktivity; postupná převaha pasivních forem
trávení volného času místních občanů
 snížená motivace dětí a mládeže k zájmu o sport a o nabídku volnočasových aktivit
s následným nárůstem sociálně-patologických jevů u těchto skupin
 stárnutí populace, nárůst počtu seniorů s následnými zvyšujícími se nároky na jejich péči
stejně jako na kapacity sociálních a zdravotních služeb zaměřených na tuto skupinu
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snižování podpory na rozvoj bydlení ze strany státních orgánů, růst úrokových sazeb
hypotečních úvěrů a z toho vyplývající neschopnost mladých a sociálně slabých obyvatel
řešit vlastní bytovou situaci
příchod nepřizpůsobivých a sociálně vyloučených osob, z toho vyplývající nárůst
kriminality, eskalace napětí, popř. vznik etnických konfliktů
nedostatečná příprava kvalitních rozvojových projektů na čerpání finančních zdrojů
z fondů a programů EU a ČR

7.4.2 SWOT analýza Kritické oblasti „Dopravní a environmentální infrastruktura“
Silné stránky
 dobré dopravní napojení obce na město Přerov
 nižší dopravní nehodovost než na území vyšších územních celků
 velmi dobré podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy: krajina s nepříliš členitým terénem,
realizace dvou cyklistických stezek (do Grymova a do Sušic) s vyloučeným provozem
motorové dopravy, obcí prochází „Cyklostezka Bečva“ (součástí mezinárodní dálkové
cyklotrasy Eurovelo 4, dálkové cyklotrasy I. třídy národního významu „Jantarové stezky“)
 nadprůměrný podíl místních obyvatel používajících jízdní kolo při každodenní dojížďce
do zaměstnání a do škol (14,54 %)
 dopravní obslužnost Radslavic na dobré úrovni
 zavedený a fungující systém sběru a svozu komunálních odpadů, včetně jejich separace
(podíl separovaného odpadu se v obci postupně zvyšuje)
 vybudovaná technická infrastruktura (veřejný vodovod, kanalizace s napojením na čistírnu
odpadních vod, plynofikace, rekonstruovaná elektrická síť)
 vysoký podíl obyvatel napojených na veřejný vodovod i kanalizační síť; Obec Radslavice
je jejich majitelem a zároveň i provozovatelem
 zvýšení kvality pitné vody (pokles množství dusičnanů) napojením vodovodu Radslavice
na skupinový vodovod Přerov
 územím Radslavic prochází nadregionální biokoridor K 143 vč. jeho ochranné zóny;
realizace projektů s pozitivním dopadem na ekologickou stabilitu krajiny (lesík Hájek,
lokální biocentrum „V Krouhách“, včelí hájek)
 využívány obnovitelné zdroje energie v území (hl. energie sluneční); nacházejí se zde dvě
fotovoltaické elektrárny
 realizace energeticky úsporných opatření na veřejných budovách a snižování jejich
energetické náročnosti
Slabé stránky
 hlavní silniční tah prochází středem obce, absence obchvatu
 realitně vysoké dopravní zatížení intravilánu obce s nemalým podílem projíždějících
nákladních vozidel – zdrojem znečištění ovzduší (polétavý prach, NOx) a hluku
 špatný stavebně-technický stav pozemních komunikací
 nedostatečná kapacita parkovacích ploch
 na území není zajišťována železniční, vodní ani letecká doprava
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absence zvláště chráněných území, přechodně chráněných ploch i lokalit zařazených
do soustavy NATURA 2000
krajina bez výraznějších estetických prvků ovlivněná intenzívní zemědělskou činností
(s vysokou mírou zornění – 82,1 %), což má negativní dopad na erozní pochody v území;
rozsáhlé plochy zemědělské půdy jsou zde náchylné k větrné a vodní erozi
nízký podíl nezemědělské půdy (11,1 %), a to zejména zalesněných ploch (0,4 %), stejně
jako luk a trvalých travních porostů; v intravilánu obce málo ploch veřejné zeleně
velmi nízká ekologická stabilita krajiny, jedná se o nadprůměrně využívané území
se zřetelným narušením přírodních struktur
riziko povodňových stavů na vodních tocích (hl. Radslavický potok a Libuše), zejména
při ledových jevech, v období jarního tání (únor–březen) a při letních vícedenních
intenzivních či přívalových deštích
zastaralost úseků a místy neuspokojivý technický stav vodovodních a kanalizačních sítí,
nedostačující kapacita kanalizační sítě při intenzivnějších/přívalových deštích
Radslavice leží v území se zhoršenou kvalitou ovzduší, kde mj. dochází k překračování
imisních limitů pro ochranu zdraví

Příležitosti
 výstavba obchvatu obce, čímž dojde ke zklidnění dopravy v jejím intravilánu a k omezení
negativních dopadů silniční dopravy na zdraví obyvatel i životní prostředí
 podpora bezmotorové dopravy šetrné k životnímu prostředí, koordinace rozvoje
cyklistické dopravy na území Olomouckého kraje
 změna systému objednávky dopravní obslužnosti, která povede ke snížení finančních
nákladu obce na veřejnou dopravu
 postupná dlouhodobá modernizace spalovacích zařízení (kotle – úspory tepla a paliv)
a spalovacích motorů v automobilech; využívání alternativních paliv
 zavádění evropských norem v oblasti životního prostředí, environmentální rozvoj
venkova, prosazování environmentálních kritérií při rozvojových programech
 spolupráce mezi obcí, školou, popř. neziskovými organizacemi v oblasti ekologické
výchovy a osvěty
 realizace protierozních a protipovodňových opatření (mj. vybudování souvislého náspu hráze ve východní části území); zvyšování retenční schopnosti krajiny
 revitalizace a ochrana krajiny, zvyšování její stability
 komplexní pozemkové úpravy, vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům
 intenzivnější využívání obnovitelných a alternativních zdrojů energie
 zřízení nového zdroje pitné vody – vrtu
 spolupráce s okolními obcemi a městy na společných problémech (komplexní
protipovodňová opatření, odpadové hospodářství, udržitelný rozvoj,…)
Hrozby
 nárůst motorové dopravy a s ní související negativní dopady na kvalitu životního prostředí
a kvalitu života obyvatel – zatížení hlukem a vibracemi z dopravy, znečištění ovzduší
 podcenění a zanedbávání technické údržby dopravní sítě v území
 nárůst preference individuální osobní dopravy s negativními dopady na kvalitu životního
prostředí na úkor dopravy hromadné (veřejné) a bezmotorové
 výskyt havárií na vodovodních a kanalizačních sítích
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pokračování trendů zemědělské výroby nezohledňujících environmentální kritéria,
zejména ochranu krajiny a ekologickou stabilitu přírody
zvyšující se DPH, rostoucí náklady na vytápění domácností plynem a elektřinou;
zvyšování imisního limitu v důsledku vzrůstajícího počtu domácností spalující tuhá paliva
či komunální odpad
rekonstrukce a renovace objektů bez ohledu na možnosti úspory energie
klesající daňové (i jiné) příjmy obce, nedostatek finančních prostředků veřejných rozpočtů
na realizaci investičně náročných projektů v oblasti budování a rozvoje infrastruktury
konflikt rozvojových záměrů s požadavky na udržitelný rozvoj obce a ochranu přírody
a krajiny, popř. ochranu zemědělského půdního fondu; nerespektování principů trvale
udržitelného rozvoje venkova
pokles finančních prostředků z vnějších zdrojů na tzv. tvrdé (infrastrukturální) projekty
v novém plánovacím období 2014–2020

Silné stránky obce Radslavice v dalších rozvojových oblastech













výhodná poloha obce s dobrou dostupností regionálního centra (Přerova) s významnou
koncentraci ekonomických subjektů; silná vazba obce na rozvojovou oblast
nadregionálního významu Přerov (RO 6)
vyšší ekonomická aktivita obyvatelstva v porovnání s vyššími územními celky
příznivé klimatické a půdní podmínky pro rozvoj zemědělství, tradice zemědělské výroby,
vztah obyvatelstva venkova k zemědělské činnosti
potenciál růstu zaměstnanosti v terciárním popř. kvartérním sektoru
nižší podíl nezaměstnaných osob v porovnání s vyššími územními celky
uplatnění nezaměstnaných v obci v rámci veřejně prospěšných prácí
nadprůměrný podíl přijatých transferů v rozpočtu obce (= schopnost obce čerpat finanční
prostředky z vnějších zdrojů), nárůst daňových příjmů Obce Radslavice následkem
novelizace zákona o rozpočtovém určení daní (RUD)
vysoký podíl kapitálových výdajů (investic) z rozpočtu obce; v rámci MAS patří mezi
obce s největším podílem výdajů na investice
vysoká hodnota majetku Obce Radslavice (v rámci MAS se řadí mezi obce s největším
majetkem na 1 obyvatele); nízká hodnota dlouhodobých závazků obce
zpracovaný Územní plán Radslavic s vymezenými plochami pro podnikatelskou činnost
pestrá síť cyklistických tras a stezek pro rozvoj cykloturistiky
nabídka aktivního trávení volného času pro návštěvníky – výuka jízdy na koni, rekreační
projížďky po okolí, vyhlídkové lety balónem, apod.

Slabé stránky obce Radslavice v dalších rozvojových oblastech



poloha obce v hospodářsky problémovém regionu (ORP Přerov) charakterizovaném
mj. nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti či nízkým stupněm ekonomické výkonnosti
podprůměrný počet ekonomických subjektů s převahou drobných podnikatelů (83,0 %);
pouze 2 subjekty spadající do kategorie malých podniků, absence středních a velkých
podniků
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nízká podnikatelská aktivita (na 1000 obyvatel připadne pouze 78,6 aktivních soukromých
podnikatelů)
omezený počet pracovních příležitostí v obci, obyvatelé jsou nuceni si hledat pracovní
uplatnění mimo obec, následkem čehož je zde zaznamenána vyšší míra vyjížďky za prací,
popř. dochází k odchodu obyvatel do hospodářsky atraktivnějších oblastí
nadprůměrný počet uchazečů na jedno volné pracovní místo v obci
absence připravených investičních ploch (areálů i objektů) pro podnikatelské aktivity
převážně zemědělsky využívaná venkovská krajina se špatnými přírodními podmínkami
pro rekreaci a rozvoj cestovního ruchu
obec nedisponuje dostatečnou turistickou infrastrukturou ani nabídkou kvalitních
doprovodných a doplňkových služeb cestovního ruchu; absence restauračního zařízení
s celodenním stravováním
absence nemovitých kulturních památek s možností celoročního využití
územím obce neprochází žádná značená turistická ani naučná stezka
nedostatek příležitostí pro zimní rekreaci a letní rekreaci u vody, nedostatek atrakcí
a atraktivit pro návštěvníky v případě špatného počasí
absence cílené a koordinované nabídky produktů cestovního ruchu zaměřené na různé
cílové skupiny
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II. NÁVRHOVÁ ČÁST
Přestože hlavní smysl strategického plánování spočívá v realizaci konkrétních
projektových záměrů a aktivit, stěžejní částí programu rozvoje obce je návrhová část,
která představuje rozhodování o tom, jaké hlavní problémy budou prioritně prostřednictvím
tohoto dokumentu řešeny. Navazuje na poznatky získané z analytické části a vychází z potřeb
daného území. Jejím cílem je stanovit žádoucí směr dalšího rozvoje obce, definovat vizi
a hlavní prioritní oblasti, formulovat rozvojové priority a předpoklady jejich plnění a také
blíže specifikovat opatření a konkrétní aktivity, s jejichž pomocí budou jednotlivé priority
a cíle plněny. Pro návrhovou část je příznačné její hierarchické uspořádání, kdy se postupuje
od relativně široce a obecně formulované rozvojové vize až ke konkrétnějším opatřením
a projektům, a vzájemná logická provázanost jednotlivých kroků. Struktura návrhové části
Programu rozvoje obce Radslavice je členěna na několik úrovní/stupňů:
 vize rozvoje obce;
 prioritní oblasti;
 rozvojové priority;
 opatření a rozvojové aktivity.
Konkrétní kroky potřebné k naplnění programu rozvoje jsou dále obsaženy v podobě
zásobníku projektových záměrů a na něj navazujícím akčním plánu – seznamu projektů
a dalších aktivit s přesným obsahovým, finančním a časovým vymezením.






Podkladem pro vytvoření návrhové části byly především:
zpracovaná socio-ekonomická analýza obce shrnující základní informace o vybraných
tematických oblastech, problémech a vývojových trendech,
řízené rozhovory s představiteli obce vč. jednání Komise rozvoje obce za účastí pana
starosty a paní místostarostky (dne 12. 08. 2015 a 09. 09. 2015),
vyhodnocení Programu obnovy venkova, obnovy vesnice Radslavice z roku 2011
z hlediska plnění jednotlivých akcí obsažených v Katalogu akcí,
stávající strategické a programové dokumenty vyšších územních celků (mj. Olomouckého
kraje, České republiky),
aktuální poznatky o budoucím nastavení kohezní politiky v programovém období
Evropské unie 2014–2020 .

Materiál Program rozvoje obce Radslavice na období 2016–2023 postupně identifikoval
a zformuloval celkem 2 prioritní oblasti, k jejichž naplnění se dospěje za pomocí 4 priorit a 11
opatření. Zvolená struktura jednotlivých priorit a opatření akceptuje hlavní směry rozvoje
a priority vyšších územních celků (hl. Olomouckého kraje) a navazuje na jejich programy
rozvoje, strategické dokumenty a jednotlivé odvětvové koncepce. Snaží se být v souladu
zejména s Programem rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje na období 2015–2020,
který zpracovala společnost GaREP, spol. s r.o.
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Strategie rozvoje

VIZE

Vize je pozitivní sdílené vyjádření společné rámcové představy budoucího stavu obce
Radslavice, formuluje základní směr rozvoje území a popisuje stav, jehož by mělo být
v budoucnosti dosaženo. Jejím smyslem je určit zásadní rozvojovou orientaci obce. Vize je
obecnou charakteristikou hlavních cílů a směrů řešení. Vychází ze základních principů
udržitelného rozvoje a respektuje tak potřebu sladění sociální, ekonomické a environmentální
oblasti. K jejímu dosažení a naplnění přispívají jednotlivé části návrhu (priority, opatření,
apod.). Zatímco Program rozvoje obce je koncipován na střednědobý horizont (na cca 8 let),
při stanovení vize byl zohledněn dlouhodobější časový horizont (10 – 15 let). Důvodem je
zajištění návaznosti dlouhodobé koncepce rozvoje obce i po uplynutí období, pro které jsou
navrženy jednotlivé priority, cíle a opatření tohoto programu.
Vize obce:
OBEC RADSLAVICE ZAJIŠŤUJE V SOULADU S TRVALE UDRŽITELNÝM
ROZVOJEM KVALITNÍ A DŮSTOJNÉ ŽIVOTNÍ PODMÍNKY PRO VŠECHNY
VĚKOVÉ SKUPINY OBYVATEL.

9.

PRIORITNÍ OBLASTI

K naplnění vize byly stanoveny dvě prioritní oblasti, které navazují na kritické/
problémové okruhy a tvoří základní pilíře dalšího rozvoje obce Radslavice:
 Zvyšování kvality života a rozvoj venkova
 Rozvoj infrastruktury (dopravní a environmentální)
Prioritní oblasti jsou dále v návrhové části programu rozpracovány do podoby
jednotlivých priorit, opatření a rozvojových aktivit.
Tyto oblasti, stejně jako celý rozvojový dokument, nejsou v rozporu s platným
Územním plánem Radslavic (Urbanistické středisko Ostrava, spol. s r.o.), který byl vydán
Zastupitelstvem obce Radslavice dne 18. 03. 2010 formou opatření obecné povahy
(pod čj. 269/10), a tak Program rozvoje obce Radslavice v současné době nevyvolává potřebu
změny Územního plánu. Prioritní oblasti jsou také v souladu se schválenou územně plánovací
dokumentací vyšších územních celků, zejména se Zásadami územního rozvoje Olomouckého
kraje (ZÚR OK).
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10. PRIORITY A OPATŘENÍ
Vlastní program rozvoje obce uspořádaný podle vymezených tří prioritních oblastí tvoří
rozvojové priority v rámci nichž jsou konkretizovány specifické cíle a následně specifikována
jednotlivá opatření. Zatímco priority nejsou dále popisovány, protože svým obsahem
představují souhrn popisu daných opatření, opatření konkretizují realizaci programu
v jednotlivých oblastech a představují formulaci způsobu dosažení stanovených cílů.
Smyslem každého opatření je naplnění jednoho či více specifických cílů. Některá opatření
mohou reagovat na větší počet zjištěných problémů, na některé problémy naopak může
reagovat více opatření. Opatření nebyla prioritizována, proto jejich číslování nevyjadřuje
jejich významnost.
Při zpracování Programu rozvoje obce byly identifikovány a zformulovány celkem
4 priority a 11 opatření, které jsou dále v této kapitole rozčleněny podle daných prioritních
oblastí. Priority a opatření budou naplňovány prostřednictvím realizace konkrétních
rozvojových aktivit.
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10.1 Prioritní oblast 1: Zvyšování kvality života a rozvoj venkova

Prioritní oblast 1:
Zvyšování kvality života
a rozvoj venkova

Priorita 1.1: Rozvoj lidských
zdrojů

Priorita 1.2: Atraktivita obce
pro život, zlepšení vzhledu obce

Opatření 1.1.1: Rozvoj
infrastruktury pro trávení volného
času, podpora občanských
a spolkových aktivit, posilování
partnerské spolupráce

Opatření 1.2.1: Výstavba,
rekonstrukce a modernizace
veřejných budov a objektů, obnova
a údržba venkovské zástavby

Opatření 1.1.2: Podpora bydlení

Opatření 1.2.2: Zlepšení kvality
a vybavenosti veřejných prostranství

Opatření 1.1.3: Zlepšení dostupnosti
sociálních služeb

Opatření 1.2.3: Zvyšování atraktivity
obce prostřednictvím investic
do podnikatelských nemovitostí

K naplnění této prioritní oblasti byly stanoveny 2 priority, k jejichž dosažení se přispěje
za pomocí 6 opatření:
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10.1.1 Priorita 1.1: Rozvoj lidských zdrojů
Specifické cíle Priority č. 1.1





zlepšit celkové podmínky pro volnočasové, společenské, kulturní, sportovní a rekreační
vyžití obyvatel, rozšířit nabídku pro aktivní trávení volného času všech věkových skupin,
podpora občanské společnosti a duchovního života v obci stejně jako aktivit jednotlivých
neziskových organizací, místních zájmových spolků, klubů či institucí,
stabilizace sídelní struktury; vytváření vhodných podmínek pro rozvoj bydlení,
snadnější dostupnost i vyšší kvalita sociálních služeb, služeb pro rodiny s dětmi popř.
dalších služeb vedoucích k sociální inkluzi.

Opatření, jejichž realizace přispěje k naplnění specifických cílů




Opatření 1.1.1: Rozvoj infrastruktury pro trávení volného času, podpora občanských
a spolkových aktivit, posilování partnerské spolupráce
Opatření 1.1.2: Podpora bydlení
Opatření 1.1.3: Zlepšení dostupnosti sociálních služeb

10.1.1.1 Rozvoj infrastruktury pro trávení volného času, podpora občanských a spolkových
aktivit, posilování partnerské spolupráce
Opatření je zaměřeno na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci, rozšiřování a obnovu
objektů, zařízení a areálů určených k volnočasovým a vzdělávacím aktivitám s cílem přispět
k rozšíření nabídky společenského, kulturního, sportovního a rekreačního vyžití místních
obyvatel i návštěvníků obce, a to jak v letním, tak i během zimního období. Také by mělo
docházet k lepšímu (celoročnímu) využívání existujících zařízení a areálů, a to včetně jejich
zpřístupnění organizované veřejnosti i neorganizované široké veřejnosti, popř. návštěvníkům.
Budou podporovány tradiční kulturní, společenské a sportovní aktivity, stejně tak jako
zcela nové aktivity, pro trávení volného času všech věkových skupin obyvatel. Zvláštní zřetel
bude kladen na podporu volnočasových aktivit dětí, mládeže a rodin, stejně jako seniorů
s cílem přispět k jejich zapojení do každodenního života obce. Upřednostňovány budou akce
s regionálním dopadem přispívající k dobrému jménu obce, a akce, na kterých se bude podílet
více subjektů (místních spolků, organizací, veřejných i soukromých subjektů, atd.) či různých
zájmových skupin.
Dalším cílem opatření je podpora činnosti neziskových organizací, místních zájmových
spolků (sportovních, kulturních, občanských, atd.), klubů či institucí, vzájemná koordinace
jejich aktivit, popř. aktivit realizovaných společně s veřejnými subjekty.
Snahou bude nejen vytvářet místní partnerství z různých oblastí společenského života,
posilovat komunikaci a vzájemnou spolupráci a budovat formální i neformální sítě mezi
jednotlivými subjekty, jakožto nositeli mnoha činností naplňujících místní rozvoj, ale také
navazovat a dále prohlubovat spolupráci s regionálními partnery či subjekty z jednotlivých
partnerských obcí.
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10.1.1.2 Podpora bydlení
Snahou je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací obce připravit co nejlepší
podmínky pro rozvoj různých forem bydlení odpovídající poptávce obyvatelstva. Budou
vymezeny a následně připraveny vhodné rozvojové plochy pro bytovou výstavbu a výstavbu
nových rodinných domů (vypořádány vlastnické vztahy, vybudovány inženýrské sítě v těchto
lokalitách, stanoveny podmínky výstavby,…).
Aktivně bude podporována modernizace, rekonstrukce, rozšiřování kapacit (pomocí
přístaveb, nástaveb, apod.) či regenerace domovního a bytového fondu s cílem přispět
ke stabilizaci venkovského osídlení a následnému udržení stávajících obyvatel v obci
(hl. mladých lidí), popř. k přilákání dalších nových zájemců o bydlení na venkově. Veškeré
stavební úpravy i novostavby musí respektovat charakter stávající venkovské zástavby.
V rámci opatření budou také vytvářeny podmínky pro bydlení sociálně nejpotřebnějších
skupin obyvatel (seniorů, zdravotně handicapovaných, mladých rodin s dětmi, atd.).
10.1.1.3 Zlepšení dostupnosti sociálních služeb
V rámci opatření budou realizovány aktivity vedoucí k zavádění nových druhů
sociálních služeb, které v současné době v Radslavicích chybí, a k jejich následnému rozvoji
a zvyšování kvality. Bude podporována výstavba, rekonstrukce, modernizace či stavební
úpravy objektů a zařízení včetně pořízení jejich vybavení, jež vytvoří kvalitní podmínky
pro poskytování sociálních služeb. Obecně přitom bude prosazován princip preference
terénních a ambulantních služeb před službami pobytovými s cílem umožnit setrvání občanů
v jejich přirozeném prostředí tam, kde to jejich stav umožňuje. Podporovány budou i služby
primární prevence, které mají komunitní charakter.
Sociální služby je třeba plánovat s ohledem na poptávku a reagovat na změny
demografické skladby obyvatel (mj. nárůst podílu i počtu seniorů) a další trendy. Z tohoto
důvodu bude docházet ke vzniku a rozšiřování kapacit zařízení sociálních služeb pro seniory.
10.1.2 Priorita 1.2: Atraktivita obce pro život, zlepšení vzhledu obce
Specifické cíle Priority č. 1.2






přispět k vyšší kvalitě života prostřednictvím kvalitativního rozvoje fyzického prostředí
či rozšířením a zkvalitněním nabídky občanské vybavenosti,
zvýšit atraktivitu a přitažlivost obce, zlepšit její image vytvořením příznivých podmínek
pro život popř. pro podnikatelské aktivity,
zachování, obnova a údržba tradičního rázu venkovské zástavby, zachování kulturního
dědictví,
posílení atraktivity obce prostřednictvím vytvoření příznivého podnikatelského prostředí
a zajištěním kvalitní podnikatelské infrastruktury,
zlepšit vztah obyvatel k obci, budovat zdravý patriotizmus, podpořit vědomí sounáležitosti
obyvatel s místním prostředím a společenstvím lidí, což má mj. přispět ke stabilizaci
místní populace, popř. k přilákání nových obyvatel do obce.
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Opatření, jejichž realizace přispěje k naplnění specifických cílů




Opatření 1.2.1: Výstavba, rekonstrukce a modernizace veřejných budov a objektů, obnova
a údržba venkovské zástavby
Opatření 1.2.2: Zlepšení kvality a vybavenosti veřejných prostranství
Opatření 1.2.3: Zvyšování atraktivity obce prostřednictvím investic do podnikatelských
nemovitostí

10.1.2.1 Výstavba, rekonstrukce a modernizace veřejných budov a objektů, obnova a údržba
venkovské zástavby
Opatření zahrnuje chystané a plánované projekty subjektů veřejného, soukromého
i neziskového sektoru, které se týkají nové výstavby, rekonstrukce, obnovy či oprav veřejných
budov, objektů občanské vybavenosti, nemovitých historických a kulturních památek,
památek drobné architektury a prvků lidového stavitelství, s cílem zlepšit jejich stavebnětechnický stav, popř. nalézt nové možnosti jejich využití, a tak přispět k celkovému zachování
a obnovení typické venkovské zástavby.
10.1.2.2 Zlepšení kvality a vybavenosti veřejných prostranství
Snahou opatření bude v souladu s venkovským charakterem a současnými estetickými
a bezpečnostními požadavky revitalizovat, upravovat a rekonstruovat veřejná prostranství
obce, modernizovat jejich vybavení (veřejné osvětlení, veřejný rozhlas, atd.), popř. přispět
k obnově a výsadbě doprovodné veřejné zeleně v rámci komplexní revitalizace s cílem
stabilizovat přírodní prostředí intravilánu obce a celkově zlepšit její vzhled a čistotu.
10.1.2.3 Zvyšování atraktivity obce prostřednictvím investic do podnikatelských nemovitostí
Ve snaze přispět ke zvýšení atraktivity obce a k vylepšení jejího celkového vzhledu,
budou jednotlivé aktivity v rámci tohoto opatření zaměřeny na modernizaci a obnovu
zastaralých, prostorově a technicky nevyhovujících objektů, budov a podnikatelských areálů,
které budou následně využívány potenciálními novými zájemci i stávajícími subjekty
k realizaci plánovaných investic popř. k rozšíření stávající výroby. Opatření bude zaměřeno
také na revitalizaci a následné využití objektů a ploch typu brownfields (v minulosti sloužily
k různým aktivitám, v současné době jsou ale nevyužívané). Obec Radslavice bude
v maximální možné míře podporovat podnikatelské aktivity vedoucí nejen k zlepšování
fyzického prostředí obce a její celkové image, ale také k zatraktivnění podnikatelské prostředí
přispívající k jeho konkurenceschopnému rozvoji.
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10.2 Prioritní oblast 2: Rozvoj infrastruktury (dopravní a environmentální)

Prioritní oblast 2.:
Rozvoj infrastruktury
(dopravní a environmentální)

Priorita 2.1: Rozvoj dopravní
infrastruktury

Priorita 2.2: Zlepšení stavu
životního prostředí

Opatření 2.1.1: Modernizace
a rozvoj silniční sítě, zlepšení stavu
pozemních komunikací, výstavba
a rekonstrukce složek klidové
infrastruktury

Opatření 2.2.1: Zlepšování
vodohospodářské infrastruktury,
snižování rizika povodní

Opatření 2.1.2: Podpora
bezmotorové dopravy

Opatření 2.2.2: Ochrana a péče
o přírodu a krajinu

Opatření 2.2.3: Úspory energie,
využívání obnovitelných zdrojů
energie

K naplnění této prioritní oblasti byly stanoveny 2 priority, k jejich dosažení se přispěje
za pomocí 5 opatření:
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10.2.1 Priorita 2.1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Specifické cíle Priority č. 2.1






omezení negativních vlivů motorové dopravy na životní prostředí (snížení imisní
a hlukové zátěže, apod.) a veřejné zdraví,
zlepšení parametrů a zvýšení kvality silniční sítě, odstranění bodových závad, zklidňování
dopravy,
podpora ekologicky šetrných forem dopravy; zvýšení podílu udržitelných forem dopravy
(bezmotorové popř. i veřejné dopravy) na dělbě přepravní práce, a to na úkor individuální
automobilové dopravy,
zlepšení dopravní dostupnosti; odvedení tranzitní dopravy mimo obytné území, snížení
intenzity silniční dopravy a dopravní zátěže v centru obce,
zvýšení bezpečnosti silničního provozu s následným snížením počtu dopravních nehod.

Opatření, jejichž realizace přispěje k naplnění specifických cílů



Opatření 2.1.1: Modernizace a rozvoj silniční sítě, zlepšení stavu pozemních komunikací,
výstavba a rekonstrukce složek klidové infrastruktury
Opatření 2.1.2: Podpora bezmotorové dopravy

10.2.1.1 Modernizace a rozvoj silniční sítě, zlepšení stavu pozemních komunikací, výstavba
a rekonstrukce složek klidové infrastruktury
Pozemní komunikace (silnice II. a III. třídy, stejně jako místní a obslužné komunikace)
budou v rámci oprav upravovány ve stávající trase s odstraňováním dopravních závad
z hlediska nevyhovujících parametrů šířkového, směrového či výškového uspořádání,
nevyhovující kapacity, negativních vlivů na životní prostředí (bude respektován veřejný
zájem ochrany přírody a krajiny), z hlediska potřeb urbanizace území a koordinace s ostatními
rozvojovými záměry v území. Bude kladen důraz na budování bezpečnostních prvků
a odstraňování bodových závad na dopravní síti, a to zejména tam, kde dochází ke střetu mezi
motorovou dopravou a zranitelnými účastníky silničního provozu. Pozornost bude věnována
především úsekům, jenž jsou zdrojem zvýšeného stupně ohrožení života a zdraví.
Hlavní snahou a úkolem zklidňování dopravy (nebo také humanizace dopravy) je sladit
charakter uličního prostoru s funkcemi příslušné komunikace, která jím prochází.
U komunikací, které vytváří předpoklad pro rychlou jízdu vozidel, bude navržena redistribuce
ploch ve prospěch chodců (chodníky), cyklistů (pruhy, pásy, stezky) a statické dopravy
(parkovací zálivy), popř. dojde k zúžení vlastního jízdního pruhu. V souladu s platným
Územním plánem Radslavic bude prosazována výstavba přeložky silnice II/434 (obchvatu),
která odvede tranzitní dopravu mimo obytné území obce.
Zvýšena pozornost bude mj. kladena i na výstavbu popř. rekonstrukci dostatečného
počtu složek klidové infrastruktury (odstavných ploch, parkovišť, atd.), stejně jako
na zavedení opatření omezujících dlouhodobé parkování vozidel v uličním prostoru.
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10.2.1.2 Podpora bezmotorové dopravy
Opatření je zaměřeno na výstavbu, rekonstrukci, modernizaci popř. značení
regionálních a místních cyklistických komunikací – cyklostezek a cyklotras vedených mimo
hlavní dopravní tahy, a to v návaznosti na stávající síť (včetně tras vybudovaných primárně
pro rozvoj cestovního ruchu – Cyklostezku Bečva) a také s vazbou na okolní sídla a regiony
(zejména na město Přerov). Podporována bude také výstavba a modernizace cyklistických
stezek a tras pro bezmotorovou dopravu s možností jejich využití pro in-line aktivity
(v šířkových parametrech min. 3,0 m). Rozvoj cyklistické dopravy je třeba v území
respektovat rovněž při nové výstavbě či modernizaci silniční sítě, kdy efektivní uspořádání
dopravního prostoru organizací dopravy a vlivem na změnu dopravního chování přinese
regulaci nárůstu individuální automobilové dopravy. Společně s cyklistickými komunikacemi
(popř. v návaznosti na již zřízené komunikace) bude také budována doprovodná infrastruktura
pro cyklisty – odpočívadla, orientační systémy, informační tabule a panely, stojany na kola,
úschovny kol, mobiliář, atd.
Současně s uvedenými aktivitami bude probíhat postupná výstavba a systematická
rekonstrukce chodníků a stezek pro pěší se zaměřením na jejich bezbariérovost. Důraz bude
kladen na eliminaci krizových míst, kde dochází ke střetu pěší a ostatních forem dopravy.
10.2.2 Priorita 2.2: Zlepšení stavu životního prostředí
Specifické cíle Priority č. 2.2





zajištění komplexního systému protipovodňové ochrany obce s následným snižováním
povodňových škod,
snížení znečištění podzemních a povrchových vod,
zvýšení ekologické stability a retenční schopnosti krajiny, posílení biodiverzity,
zpomalení odtoku vody z území, ochrana a rozvoj zeleně v intravilánu a extravilánu obce,
snižování spotřeby energie na vytápění a na přípravu teplé užitkové vody; zvyšování
podílu environmentálně šetrných (obnovitelných) druhů energie.

Opatření, jejichž realizace přispěje k naplnění specifických cílů




Opatření 2.2.1: Zlepšování vodohospodářské infrastruktury, snižování rizika povodní
Opatření 2.2.2: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Opatření 2.2.3: Úspory energie, využívání obnovitelných zdrojů energie

10.2.2.1 Zlepšování vodohospodářské infrastruktury, snižování rizika povodní
V rámci realizace opatření budou podporovány aktivity vedoucí ke snížení znečištění
podzemních a povrchových vod z komunálních bodových zdrojů znečištění. Snaha bude
zaměřena na doplnění, zefektivnění a rekonstrukci stávajícího systému čištění odpadních vod,
a to prostřednictvím oprav, výměny, dostavby popř. nové výstavby stokových systémů
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napojených na čistírnu odpadních vod a dále prostřednictvím modernizace a intenzifikace
ČOV. S cílem omezit provozní ztráty a zajistit zásobování obyvatelstva pitnou vodou
v dostatečném množství a požadované normové jakosti, bude v obci realizována výstavba,
dostavba a rekonstrukce přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody (včetně souvisejících objektů)
a také výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně
výstavby a modernizace systémů pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední
blízkosti.
S cílem omezit riziko nepříznivých účinků spojených s povodněmi, zejména na lidské
zdraví, život obyvatel a jejich majetek, na životní prostředí, kulturní dědictví, hospodářskou
činnost a infrastrukturu budou na území obce (v jeho intravilánu i extravilánu) realizována
povodňová opatření, která budou mít pozitivní efekt na zmenšení rozsahu zaplaveného území
a snížení počtu zaplavených nemovitostí a tím snížení povodňových škod. V intravilánu obce
bude snahou především omezit rizika tzv. bleskových povodní. Předpokládá se realizace
konkrétních protipovodňových opatření na vodních tocích (hl. na Radslavickém potoce
a Libuši, popř. i na řece Bečvě), bude se zejména jednat o technická opatření na zprůtočnění
nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt toků (vč. přilehlých niv), jež v nezastavěných
oblastech (ve volné krajině) doplní opatření s protipovodňovou a protierozní funkcí
(vybudování souvislého náspu – hráze, podpora zadržování vody v krajině a zvyšování jejího
retenčního potenciálu, zpomalení odtoku vody z území, zlepšení přirozených rozlivů toků,
stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost, atd.).
Stejně tak je opatření zaměřeno na rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných,
předpovědních a výstražných systémů, popř. na pořízení digitálního povodňového plánu obce.
10.2.2.2 Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Ve snaze o ochranu a podporu biologické rozmanitosti a posílení přirozených funkcí
a ekologické stability krajiny, bude toto opatření zaměřeno zejména na obnovu přirozeného
či přírodě blízkého stavu krajiny, vytváření, regeneraci či posilování funkčnosti krajinných
prvků a struktur a na postupnou realizaci územních systémů ekologické stability. Vedle prvků
majících v krajině nezastupitelnou funkci (ekologicky významné krajinné segmenty tvořící
kostru ekologické stability) budou podporovány zejména plochy, které mají stabilizační
funkci a vyznačují se velkou biologickou rozmanitostí (remízky, liniová zeleň podél cest,
meze, soliterní stromy, vlhké nivní louky, břehové porosty, apod.) a také historické krajinné
struktury. Dále bude podporována likvidace invazních druhů rostlin a výsadba ochranné
(izolační) zeleně oddělující obytnou zástavbu od významných liniových (silniční
komunikace) a plošných zdrojů prašného znečištění (výrobní a zemědělské plochy). Část
aktivit bude zaměřena i na zlepšování odolnosti lesních porostů a podporu dalších
společensky významných funkcí lesa prostřednictvím postupné změny druhové, věkové
a prostorové struktury lesa a přechodu k přírodě bližším formám hospodaření.
Opatření je dále zaměřeno na posílení ekologické stability a biodiverzity sídelního
prostředí prostřednictvím revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně a zachování
či zvyšování počtu/rozlohy segmentů přírodního charakteru v zastavěném územích. Snahou je
podporovat vznik a obnovu přírodě blízké zeleně v sídelním prostředí, která umožní existenci
ostrůvků relativně nenarušené přírody s převážně dekorační či izolační zelení. Snaha bude
směřována zejména na podporu „páteřní“ sídelní veřejné zeleně, historických krajinných
prvků, a to vždy s preferencí druhové skladby posilující diverzitu sídelních biotopů.

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy

73

Obec Radslavice
Program rozvoje obce Radslavice na období 2016–2023

Strategie rozvoje

Velkou příležitostí je zpracování komplexních pozemkových úprav, které celkově řeší
majetkové vztahy v krajině a současně vymezují ve veřejném zájmu pozemky pro výsadby
zeleně, protierozní opatření (zasakovací pásy, odvodňovací příkopy, remízky s protierozní
funkcí, suché nádrže, atd.), vodní plochy, územní systém ekologické stability a cestní síť.
10.2.2.3 Úspory energie, využívání obnovitelných zdrojů energie
Opatření je zaměřeno na dosažení úspor energie a zvyšování využívání environmentálně
šetrných (obnovitelných) druhů energie. Jednotlivé aktivity budou zaměřeny na výměnu
zdrojů tepla pro vytápění nebo přípravu teplé užitkové vody využívajícího fosilní paliva
za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn
nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající obnovitelné zdroje nebo
zemní plyn, na instalaci solárně-termických kolektorů pro přitápění nebo pouze přípravu teplé
vody a na opatření vedoucí ke snížení spotřeby energie u veřejných budov (v majetku obce,
např. ve školských, volnočasových či jiných zařízení, apod.) a u rodinných a bytových domů.
Bude podporováno zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov
(zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna a renovace otvorových výplní –
oken, dveří, apod.), instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
a realizace technologií využívajících odpadní teplo. Podporována bude také postupná
rekonstrukce a modernizace systému veřejného osvětlení, která taktéž dlouhodobě sníží
spotřebu elektrické energie.
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III. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
11. IMPLEMENTACE
Hlavním obsahem procesu strategického plánování není pouze příprava rozvojového
dokumentu, který představuje první výchozí krok pro jeho realizaci, ale především jeho
následná implementace. Implementací se rozumí komplexní proces realizace opatření a aktivit
vymezených programem rozvoje za účelem dosažení stanovených cílů a naplnění rozvojové
vize. Má-li být implementace úspěšná a má-li být program rozvoje živým dokumentem,
je nezbytné zabezpečit nezbytné procesní a organizační kroky, jež budou vyžadovat úzkou
spolupráci všech zapojených/zúčastněných subjektů (jednotlivých veřejnoprávních,
podnikatelských či neziskových subjektů).

11.1 Organizační struktura implementace programu rozvoje
Pro efektivní a úspěšné řízení realizace Programu rozvoje obce (PRO) je nezbytné
stanovit orgány s řídící, výkonnou a kontrolní funkcí.
Funkci implementační skupiny (tj. řídící funkci) bude plnit vedení obce (Rada obce
Radslavice v čele se starostou a místostarostkou), a to ve spolupráci s Komisí rozvoje obce,
jež bude mít poradenskou funkci. Ti se budou dále podílet na procesu realizace a naplňování
Programu rozvoje obce – dohlížet na aktualizaci Akčního plánu, stejně jako na průběh plnění
jednotlivých projektových záměrů, atd. Společně s vedením obce bude za celkové naplňování
a aktuálnost programu rozvoje zodpovědné Zastupitelstvo obce, které bude plnit kontrolní
funkci. Bude mj. předkládat pozměňovací návrhy a schvalovat záležitosti spojené
s Programem rozvoje obce a také postup jednotlivých kroků navržených Radou obce
a prodiskutovaných v Komisi rozvoje obce.
Veškeré aktivity související s realizací Programu rozvoje obce budou mít na starosti
starosta a místostarostka obce, kteří vedle řídící funkce budou zastávat také funkci výkonnou.
Budou zodpovědní za:
 zapojení významných lokálních partnerů do realizace programu rozvoje,
 realizaci projektů obsažených v programu rozvoje, jejichž nositeli je obec, a vyhledávání
mimorozpočtových zdrojů na jejich financování,
 zhotovení a průběžnou aktualizaci Zásobníku projektových záměrů,
 tvorbu, aktualizaci a vyhodnocení Akčního plánu, přičemž budou úzce spolupracovat
především s Radou obce Radslavice a také s Komisí rozvoje obce,
 monitorování postupu naplňování Programu rozvoje obce a jeho vyhodnocování,
 předkládání doporučení na případnou úpravu programu rozvoje.
Implementace programu rozvoje obce se bude opírat především o zásobník
projektových záměrů a na něj navazující akční plán.
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11.2 Zásobník projektových záměrů
Zásobník projektových záměrů, jenž je členěn podle jednotlivých priorit, obsahuje
přehled všech aktivit/projektů plánovaných k realizaci, či minimálně k jejich přípravě,
na období platnosti programu rozvoje obce, tj. na roky 2016–2023. Nepředpokládá se však, že
všechny navržené projektové záměry budou uskutečněny v tomto období a v plném rozsahu.
V rámci celého strategického dokumentu jde o nejdynamičtěji se měnící část (realizace
některých projektů bude brzy ukončena, od jiných projektových záměrů bude upuštěno, atd.).
Proto se jedná o otevřený pracovní dokument, který bude průběžně aktualizován, zpřesňován,
doplňován a upravován, a to podle aktuálních potřeb Obce Radslavice, stejně jako dalších
aktérů regionálního rozvoje a nositelů konkrétních projektových záměrů, a také na základě
socioekonomických a politických změn ve vnitřním i vnějším prostředí obce.
První verze zásobníku byla vytvořena při samotném zpracování Programu rozvoje obce
Radslavice, a to na základě shromážděných podnětů ze strany představitelů Obce Radslavice
(členů Rady obce Radslavice v čele se starostou a místostarostkou obce, členů Komise
rozvoje obce) a dále zástupců občanských sdružení či neziskových organizací.
Vyjma projektových záměrů, ve kterých vystupuje jako hlavní nositel a koordinátor
Obec Radslavice, mohou být do zásobníku zařazeny také záměry dalších subjektů. Tyto
aktivity budou potom financovány z rozpočtových prostředků samotného nositele/garanta,
nebo za pomoci vnějších finančních prostředků.
Při výběru projektových záměrů do zásobníku je třeba respektovat, aby jednotlivé
náměty přispívaly nejen k naplňování samotného Programu rozvoje obce, tj. aby byly
v souladu s cíly, prioritami a opatřeními navrženými v návrhové části dokumentu, ale také
k celkovému socio-ekonomickému rozvoji obce.
U každého projektového záměru bylo snahou zpracovatele uvést minimálně název
a dále odpovědného garanta (případně spolupracující partnery, kteří mohou být v případě jeho
uskutečnění do procesu zapojeni), předpokládaný časový harmonogram a odhadované
náklady. Vzhledem k tomu, že realizace jednotlivých aktivit bude v následujících letech
odvislá od finančních možností jejich investorů, schopnosti získat finanční prostředky
z vnějších zdrojů či rozhodnutí příslušných (samosprávných) orgánů v případě projektových
záměrů veřejnoprávním subjektů, nelze u všech určit přesný termín realizace
ani předpokládané náklady (ty jsou ve většině případů pouze orientační). Podrobněji budou
tyto údaje (včetně finančních objemů) specifikovány v případě výběru projektu do akčního
plánu na dané období.
Zásobník obsahuje projekty investičního a neinvestičního charakteru. Zatímco některé
návrhy jsou jasné a zřetelné (konkrétně vymezeny věcně, místně, časově, finančně, atd.), jiné
jsou podstatně méně determinované (u některých např. nelze provést ani odhad finanční
náročnosti).
Tab. č. 53: Zásobník projektových záměrů
Projektový záměr/aktivita

Odpovědný subjekt, garant

Termín
realizace

Předpokládané
náklady

Priorita 1.1: Rozvoj lidských zdrojů
Opatření 1.1.1: Rozvoj infrastruktury pro trávení volného času, podpora občanských a spolkových aktivit, posilování
partnerské spolupráce
Rekonstrukce koupaliště
Obec Radslavice
2016–2021
17,0 mil. Kč
Rekonstrukce kulturního domu
Obec Radslavice
2016–2023
45,0 mil. Kč
Rekonstrukce zázemí sportovního areálu
Obec Radslavice
2016–2018
1,0 mil. Kč
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Projektový záměr/aktivita
Výstavba pohybové učebny ZŠ
Naučná stezka
Obnova hasičské techniky JSDH
Rekonstrukce dětského hřiště
Renovace historické hasičské techniky
Rozvoj partnerské spolupráce Radslavice – Chrzelice
Technické vybavení Sportovně střeleckého klubu

Odpovědný subjekt, garant
Obec Radslavice
Obec Radslavice
Obec Radslavice
Obec Radslavice
Sbor dobrovolných hasičů
Radslavice
Sbor dobrovolných hasičů
Radslavice
Sportovně střelecký klub
Radslavice

Implementace

Termín
realizace
2016–2018
2017–2023
2016–2020
2016-2022

Předpokládané
náklady
5,0 mil. Kč
1,0 mil. Kč
2,5 mil. Kč
500 tis. Kč

2017–2020

400–600 tis. Kč

2017–2020

200–300 tis. Kč

2016–2017

50 tis. Kč

Opatření 1.1.2: Podpora bydlení
Zainvestování pozemků pro výstavbu nových rodinných
Obec Radslavice
2020–2022
34,0 mil. Kč
domů (Příčná II.)
Výstavba sociálních bytů
Obec Radslavice
2020–2023
25,0 mil. Kč
Opatření 1.1.3: Zlepšení dostupnosti sociálních služeb
Výstavba domu sociálních služeb vč. denního stacionáře
Obec Radslavice
2020–2023
20,0 mil. Kč
pro seniory
Priorita 1.2: Atraktivita obce pro život, zlepšení vzhledu obce
Opatření 1.2.1: Výstavba, rekonstrukce a modernizace veřejných budov a objektů, obnova a údržba venkovské zástavby
Rekonstrukce bytového domu
Obec Radslavice
2016–2018
1,5 mil. Kč
Obnova místních památek
Obec Radslavice
2016–2023
500 tis. Kč
Rozšíření hasičské zbrojnice
Obec Radslavice
2019–2023
cca 4,0 mil. Kč
Opatření 1.2.2: Zlepšení kvality a vybavenosti veřejných prostranství
Rekonstrukce prostoru kolem kostela
Obec Radslavice
2017–2020
5,0 mil. Kč
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Obec Radslavice
2016–2019
1,0 mil. Kč
Rekonstrukce veřejného rozhlasu
Obec Radslavice
2017–2023
500 tis. Kč
Výstavba kolumbária
Obec Radslavice
2017–2021
1,0 mil. Kč
Opatření 1.2.3: Zvyšování atraktivity obce prostřednictvím investic do podnikatelských nemovitostí
Priorita 2.1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Opatření 2.1.1: Modernizace a rozvoj silniční sítě, zlepšení stavu pozemních komunikací, výstavba a rekonstrukce složek
klidové infrastruktury
Oprava silnice II/434 přes Radslavice – doprovodné investice
Obec Radslavice
2017–2020
10,0 mil. Kč
Oprava místních komunikací
2016–2023
5,0 mil. Kč
z toho:
Obec Radslavice
Oprava místní komunikace Trávník a Ke Skále
2016–2020
4,0 mil. Kč
Vybudování nových parkovacích míst
Obec Radslavice
2016–2023
2,0 mil. Kč
Opatření 2.1.2: Podpora bezmotorové dopravy
Cyklostezka Kozlovice – Radslavice
Obec Radslavice
2018–2022
6,0 mil. Kč
Rekonstrukce a budování chodníků v obci
2017–2023
z toho:
Obec Radslavice
Vybudování chodníku ul. Přerovská – Nová
2017–2018
2,6 mil. Kč
Priorita 2.2: Zlepšení stavu životního prostředí
Opatření 2.2.1: Zlepšování vodohospodářské infrastruktury, snižování rizika povodní
Rekonstrukce kanalizace
Obec Radslavice
2016–2023
10,0 mil. Kč
Rekonstrukce vodovodní sítě
Obec Radslavice
2016–2023
10,0 mil. Kč
Realizace protipovodňových opatření
Obec Radslavice
2017–2023
7,0 mil. Kč
Opatření 2.2.2: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Dobudování areálu „Včelí háj“
Obec Radslavice
2017–2023
300 tis. Kč
Výsadba a obnova obecních lesů
Obec Radslavice
2016–2018
600 tis. Kč
Revitalizace veřejné zeleně
2016–2023
z toho:
Obec Radslavice
Revitalizace veřejné zeleně ulice Slaměníkova
2016–2017
300 tis. Kč
Opatření 2.2.3: Úspory energie, využívání obnovitelných zdrojů energie
Oprava hasičské zbrojnice (energetická opatření)
Obec Radslavice
2016–2023
4,0 mil. Kč
Zateplení objektu střelnice
SSK Radslavice
2020–2022
500 tis. Kč

Poznámka: S: spolupracující subjekt (popř. subjekty), SSK: Sportovně střelecký klub
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11.3 Akční plán
Celkový finanční objem záměrů, které byly na základě návrhů a podnětů všech
zapojených osob a subjektů zařazeny do Programu rozvoje obce (tzv. zásobníku projektových
záměrů), stejně jako potenciální provázanost jednotlivých aktivit, neumožňuje jejich
současnou a kompletní realizaci. Pro postupné naplňování vymezených cílů je tedy třeba
sestavovat akční plány s kratším časovým horizontem (tj. na období jednoho, max. dvou let)
provázané s přípravou každoročního rozpočtu obce a postupně prosazovat uskutečnění
nejvýznamnějších projektů posilujících celkovou konkurenceschopnost obce Radslavice.
Akční plán (AP) představuje soubor projektů vybraných ze Zásobníku projektových
záměrů, jejichž postupná realizace zajistí implementaci přijatého programu rozvoje
(naplňování jednotlivých cílů, rozvojových priorit a opatření). Při jejich výběru doporučujeme
respektovat následující podmínky.
Do Akčního plánu je potřeba vybírat především strategické/rozvojové projekty
s významným dopadem na rozvoj obce (za takové lze rovněž považovat rekonstrukce, pokud
ovšem přinášejí významně novou kvalitu). AP by neměl obsahovat projekty, které jsou svou
povahou provozní činností – odpovídají mandatorním výdajům obce, tj. výdaje na údržbu
a opravy vlastního majetku, na provoz a výkon veřejné správy vyplývající z obecně
závazných právních předpisů, apod. Tyto činnosti budou nadále do rozpočtu obce nárokovány
samotným nositelem bez ohledu na Akční plán.
Je potřeba stanovit finanční rámec pro akční plán, tedy určit objem finančních
prostředků, které bude obec schopna uvolnit na realizaci projektů/aktivit naplňujících
program rozvoje a dále určit zdroje financování těchto akcí z jiných, než vlastních zdrojů
obce. AP by měl být připraven vždy na následují rok, max. dva roky, a to současně
s rozpočtovým výhledem a měl by se stát základním podkladem při zpracovávání návrhu
rozpočtu pro daný rok – zejména pro tzv. neprovozní část rozpočtu. Pro lepší přehled, kolik
peněz z každoročního rozpočtu je vynakládáno na realizaci rozvojových priorit obce, je dobré
položky projektů, které jsou v souladu s programem obce, speciálně označit.
Přednostně by do AP měly být zařazeny projekty, na jejichž realizaci se podaří získat
finanční prostředky mimo rozpočet obce – z externích zdrojů. V rámci mimorozpočtových
zdrojů bude hrát pro nejbližší období klíčovou roli politika hospodářské a sociální soudržnosti
EU v programovém období 2014–2020. AP by se tedy měl operativně přizpůsobovat dotační
politice EU, stejně jako státním a krajským dotačním titulům. V případě, že je očekáváno
vícezdrojové financování projektu obce, vstupuje takový projekt do Akčního plánu pouze
částí svého spolufinancování ze strany obce, tj. z finančního rámce „ukrojí“ pouze část
rozpočtu spolufinancovanou z prostředků obce, nikoliv celkový finanční objem.
Pro zajištění maximální synergie aktivit všech subjektů v rozvoji obce by Akční plán
měl zahrnovat také projekty, na nichž obec nemá finanční spoluúčast. Takové opatření
umožní pozorovat rozvojové aktivity pro následující období v jejich plné šíři a zabrání
potenciálním duplicitám, tedy implementaci projektů obdobného zaměření ze strany
veřejných i soukromých subjektů.
Přípravou celého Akčního plánu, zejména pak výběrem projektových námětů, by měla
být pověřena Rada obce Radslavice (v čele se starostou a místostarostkou), a to za spoluúčasti
Komise rozvoje obce.
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Akční plán zpracovaný v rámci Programu rozvoje obce Radslavice představuje soubor
projektů, které jsou vybrány k realizaci do konce roku 2016. Tzn. byly do něho zařazeny
záměry, které budou v r. 2016 alespoň zahájeny s tím, že realizace části z nich může
pokračovat v letech dalších. Při sestavování následujících AP je nutné mít na paměti,
že především projekty většího rozsahu svou implementací často překračují horizont jednoho
akčního plánu. Nejvyšší prioritu pro zařazení do následujících AP, které budou připravovány
vždy na následující rok (max. dva roky), by měly proto mít neukončené projekty
z předchozího plánu.
Akční plán pro rok 2016 zahrnuje celkem 17 aktivit či projektových záměrů (z toho 10
k naplnění 1. prioritní oblasti a 7 k dosažení prioritní oblasti č. 2). Za následné zajištění
přípravy a realizaci jednotlivých projektů v AP zodpovídá vždy jeho nositel, který si
rozhodne, zda bude projekt zpracovávat sám za pomoci vlastních kapacit nebo ve spolupráci
s dalšími partnery.
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Akční plán obce Radslavice na rok 2016
Název projektu

Stručný popis, výstupy projektu + aktivity na období platnosti AP

Nositel projektu,
garant

Časový plán
realizace

Priorita 1.1: Rozvoj lidských zdrojů
Opatření 1.1.1: Rozvoj infrastruktury pro trávení volného času, podpora občanských a spolkových aktivit, posilování partnerské spolupráce
Obec Radslavice
Rekonstrukce koupaliště
Zpracování realizační studie.
2016–2021
místostarosta obce
Zpracování projektové dokumentace, vydání územního rozhodnutí
Obec Radslavice
Rekonstrukce kulturního domu
2016–2023
a stavebního povolení.
starosta obce
Rekonstrukce zázemí sportovního
Obec Radslavice
Rekonstrukce a revize elektroinstalace
2016–2018
areálu
RO, p. Vyňuchal
Zpracování projektové dokumentace, vydání územního rozhodnutí
Obec Radslavice
Výstavba pohybové učebny ZŠ
2016–2018
a stavebního povolení.
starosta obce
Obec Radslavice
Obnova hasičské techniky JSDH
Nákup 9-ti místné dodávky.
2016–2020
místostarosta obce
Obec Radslavice
Rekonstrukce dětského hřiště
Obnova hracích prvků dětského hřiště.
2016–2022
místostarosta obce
Sportovně střelecký
Technické vybavení Sportovně
Nákup tiskárny, počítače, fotoaparátu.
klub Radslavice
2016–2017
střeleckého klubu
předseda SSK
Priorita 1.2: Atraktivita obce pro život, zlepšení vzhledu obce
Opatření 1.2.1: Výstavba, rekonstrukce a modernizace veřejných budov a objektů, obnova a údržba venkovské zástavby
Obec Radslavice
Rekonstrukce bytového domu
Výměna oken, revize střechy.
2016–2018
starosta obce
Obec Radslavice
Obnova místních památek
Oprava barokního kříže v bývalé farní zahradě.
2016–2023
starosta obce
Opatření 1.2.2: Zlepšení kvality a vybavenosti veřejných prostranství
Obec Radslavice
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Výměna části svítidel v počtu 20 ks.
2016–2019
starosta obce
Priorita 2.1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Opatření 2.1.1: Modernizace a rozvoj silniční sítě, zlepšení stavu pozemních komunikací, výstavba a rekonstrukce složek klidové infrastruktury
Vybudování nových parkovacích
Obec Radslavice
Vydání stavebního povolení.
2016–2023
míst
starosta obce
Oprava místní komunikace Trávník
Obec Radslavice
Vydání stavebního povolení.
2016–2020
a Ke Skále
starosta obce
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Předpokládané celkové
náklady / náklady na
období platnosti AP

Poznámka

17,0 mil. Kč / 80 tis. Kč
45,0 mil. Kč / 200 tis. Kč
1,0 mil. Kč / 40 tis. Kč
5,0 mil. Kč / 100 tis. Kč
2,5 mil. Kč / 700 tis. Kč
500 tis. Kč / 200 tis. Kč
50 tis. Kč / 25 tis. Kč

1,5 mil. Kč / 300 tis. Kč
0,5 mil. Kč / 60 tis. Kč

1,0 mil. Kč / 200 tis. Kč

2,0 mil. Kč / 40 tis. Kč
4,0 mil. Kč / 100 tis. Kč
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Název projektu

Stručný popis, výstupy projektu + aktivity na období platnosti AP

Priorita 2.2: Zlepšení stavu životního prostředí
Opatření 2.2.1: Zlepšování vodohospodářské infrastruktury, snižování rizika povodní
Zpracování projektové dokumentace, vydání územního rozhodnutí
Rekonstrukce kanalizace
a stavebního povolení.
Zpracování projektové dokumentace, vydání územního rozhodnutí
Rekonstrukce vodovodní sítě
a stavebního povolení.
Opatření 2.2.2: Ochrana a péče o přírodu a krajinu
Výsadba a obnova obecních lesů

Obnova lesních porostů.

Revitalizace veřejné zeleně ulice
Zpracování realizační studie.
Slaměníkova
Opatření 2.2.3: Úspory energie, využívání obnovitelných zdrojů energie
Oprava hasičské zbrojnice
Výměna oken v počtu 20 ks.
(energetická opatření)

Implementace

Nositel projektu,
garant

Obec Radslavice
starosta obce
Obec Radslavice
starosta obce
Obec Radslavice
starosta obce
Obec Radslavice
RO, pí. Haluzíková
Obec Radslavice
starosta obce

Časový plán
realizace

Předpokládané celkové
náklady / náklady na
období platnosti AP

2016–2023

10,0 mil. Kč / 500 tis. Kč

2016–2023

10,0 mil. Kč / 500 tis. Kč

2016–2018

0,6 mil. Kč / 300 tis. Kč

2016–2017

0,3 mil. Kč / 20 tis. Kč

2016–2023

4,0 mil. Kč / 80 tis. Kč

Poznámka

Poznámka: RO – Rada obce Radslavice
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11.4 Vyhodnocování (evaluace) a aktualizace SP
Vzhledem k povaze Programu rozvoje obce, který by měl být živým dokumentem
odrážejícím aktuální situaci v obci a pružně reagujícím na změny vnitřního i vnějšího
prostředí působící na jeho vývoj, byly stanoveny podmínky pro jeho aktualizaci. Průběžné
zohlednění a zapracování změn se týká všech jeho částí. Mezi každoročně aktualizované
výstupy strategického plánování lze zařadit Zásobník projektových záměrů, který je
nejdynamičtěji se měnící částí programu rozvoje, a Akční plán, jehož příprava vyžaduje
koordinaci se sestavováním rozpočtu obce. Z tohoto důvodu by měl sběr podkladů
pro aktualizaci Akčního plánu proběhnout v období od června do července daného roku.
Tab. č. 54: Aktualizace Zásobníku projektových záměrů a Akčního plánu
Činnost

Četnost

Odpovědná
osoba/subjekt*

Popis činností a kompetencí

Rozšíření zásobníku o nové
záměry a aktivity, případně
vyřazení neaktuálních
Vytvoření či aktualizace
Aktualizace Akčního
Starosta a místostarostka
souhrnného přehledu
Každoročně
plánu
obce; Komise rozvoje obce
projektových záměrů a aktivit
pro realizaci v daném roce.
Poznámka: * může realizovat samostatně nebo ve spolupráci s externí firmou

Aktualizace
Zásobníku
projektových záměrů

Průběžně

Starosta a místostarostka
obce

Výstupy
Seznam projektů
a aktivit
v Zásobníku
Akční plán

Minimem evaluačního systému je hodnocení v polovině návrhového období (cca v roce
2019) a po ukončení implementace programu rozvoje (v tento okamžik dojde k ověření, zda
bylo prostřednictvím jednotlivých aktivit/projektů dosaženo zvolených cílů, popř. do jaké
míry došlo k naplnění vize programu rozvoje). Na základě vyhodnocení bude provedena
aktualizace Programu rozvoje obce. Potřeba aktualizace samotného plánu může vyvstat
i dříve, např. při výrazné změně vnějších podmínek, nebo v momentě, kdy je splněna většina
opatření navržených v jeho stávající verzi. Pokud bude třeba provést aktualizaci dříve, pak by
podnět k ní mělo vznést vedení obce (Rada obce Radslavice v čele se starostou
a místostarostkou) popř. Komise rozvoje obce.
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PŘÍLOHY
Příloha č. 1: Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí v roce 2015
Název akce
Leden
Tříkrálová sbírka
Novoroční výstup na Helfštýn
Odchyt zajíců
Valná hromada TJ Sokol
Hasičský bál
Únor
Valná hromada honebního společenstva
Společenský ples TJ Sokol
Dětské šibřinky
Vodění medvěda
Papučový bál
Březen
Setkání důchodců
Ples školní
Noční soutěž hasičských družstev
„Radslavská přilba“
Duben
Den země
Ukliďme Česko
Květen
Okrskové kolo sportovní soutěže
hasičských družstev
Zájezd na hasičskou pouť na Sv. Hostýn
Valná hromada SDH spojená s oslavou
svátku sv. Floriána
Pietní akt k vítězství nad fašismem,
lampiónový průvod
Táborák

Pořadatel

Místo konání

Oblastní charita Přerov
TJ Sokol Radslavice
MS Katová Radslavice
TJ Sokol Radslavice
SDH Radslavice

obec Radslavice

TJ Sokol Radslavice
TJ Sokol Radslavice
TJ Sokol Radslavice
TJ Sokol Radslavice
Sociální komise
RO Radslavice
ZŠ Radslavice
SDH Radslavice

HZ Radslavice
KD Radslavice
HZ Radslavice
KD Radslavice
KD Radslavice
obec Radslavice
KD Radslavice
KD Radslavice
KD Radslavice
Radslavice a okolí

ZŠ a SMŠ Radslavice
obec Radslavice
Okrsky SDH Prosenice
a Pavlovice
SDH Radslavice
SDH Radslavice

Pavlovice u Přerova
Sv. Hostýn
HZ Radslavice
Kostel sv. Josefa

KŠKT při OÚ Radslavice

Hřbitov

KŠKT při OÚ Radslavice

Výletiště za školou
Areál střelnice
Radslavice
Výletiště za školou

Branně sportovní den

Střelecký klub Radslavice

Den pro děti
Červen
Hry mikroregionu Pobečví
Soutěže mládeže ve střelbě
ze vzduchové pušky a malorážky
Červenec
Zahájení Cyrilometodějských slavností
– divadelní představení
Cyrilometodějské slavnosti, večerní
zábava – Elixír

Klub aktivních důchodců
KŠKT při OÚ Radslavice
Střelecký klub Radslavice

Lázníčky
Areál střelnice
Radslavice

Obec Radslavice

KD Radslavice

Obec Radslavice

Sportovní areál TJ Sokol
Radslavice
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Název akce
TJ Sokol – fotbalové utkání
Cyrilometodějské slavnosti, slavnostní
mše
Hasičské odpoledne se soutěží
koňských stříkaček
Žhavé rozety*
Srpen
Loučení s prázdninami – sportovně
kulturní akce pro děti
Sportovní soutěž mladých hasičů
Září
Cena Radslavic – soutěž mládeže ve
střelbě ze vzduchové pušky a malorážky
Memoriál Jaromíra Lukáše ve střelbě
z pistole SP 30+30 ran
Říjen
Slavnost ke dni vzniku samostatného
Československého státu, lampiónový
průvod, ohňostroj
Listopad
Setkání důchodců
Prosinec
Mikulášská nadílka
Česko zpívá koledy
Vánoční cena Radslavic
Výroční valná hromada SDH
Vánoční turnaj ve stolním tenise
amatérů
Společný Silvestrovský přípitek

Pořadatel
TJ Sokol Radslavice

Přílohy

Místo konání
Sportovní areál TJ Sokol
Radslavice

Obec Radslavice

Kostel sv. Josefa

SDH Radslavice

Sportovní areál TJ Sokol
Radslavice

Beruška racing team
Radslavice

Radslavice a okolí

SDH Radslavice
SDH Radslavice
Střelecký klub Radslavice
Střelecký klub Radslavice

Sportovní areál TJ Sokol
Radslavice
Sportovní areál TJ Sokol
Radslavice
Areál střelnice
Radslavice
Areál střelnice
Radslavice

KŠKT při OÚ Radslavice

U Pomníku Svobody

Sociální komise
RO Radslavice

KD Radslavice

KŠKT při OÚ Radslavice
Obecní knihovna Radslavice

SDH Radslavice

U kostela
U kostela
Areál střelnice
Radslavice
HZ Radslavice

KŠKT při OÚ Radslavice

KD Radslavice

KŠKT při OÚ Radslavice

KD Radslavice

Střelecký klub Radslavice

Poznámka:
KD – Kulturní dům; HZ – Hasičská zbrojnice; RO – Rada obce; SMŠ – Slaměníkova mateřská škola; KŠKT –
Komise školní, kulturní a tělovýchovná
* v roce 2015 akce zrušena z důvodu uzavírky krajské silnice III/43415 Radslavice - Grymov, jinak se koná
každoročně

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy

84

Obec Radslavice
Program rozvoje obce Radslavice na období 2016–2023

Přílohy

Příloha č. 2: Seznam členů Komise rozvoje obce
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Příjmení jméno, titul
Marcela Tichá
Jaroslava Elšíková
Věra Haluzíková
Marcela Harnová, Ing.
Martin Klar
Svatopluk Kuča
Věra Kučerová
Antonín Lukáš
Ludmila Midrlová
Jana Složilová, Ing.

Funkce
předsedkyně Komise, členka ZO
členka Komise
členka RO a členka Komise
členka Komise
člen ZO a člen Komise
člen Komise
členka Komise
člen Komise
členka Komise
členka Komise

Poznámka: RO – Rada obce Radslavice, ZO – Zastupitelstvo obce Radslavice
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