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Petrovický potůček 

 

Kdo poznal krásu naší milé vlasti, 

ten taky Petrovice musí znát, 

a musí vědět, že tou horskou vískou 

si razí cestu potůček jak vodopád. 

 

Cestou svou pozdrav nese hraničářů 

kol malovaných domků v širou dál, 

i všechny skryté taje našich lesů, 

které z hor cestou svojí posbíral. 

 

Ten Petrovický potůček zpívá píseň 

o lásce jedinou, 

zpívá, co vše viděl, co vše vidí, 

když z hor si razí cestu jedinou. 

 

(Petrovická kronika – Franta Mišurec) 

 

 

 

 

 

Tento dokument schválilo Zastupitelstvo obce Petrovice na svém 10. zasedání dne 13.12.2019 

usnesením č. 10/3/2019. 
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STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE 

PETROVICE NA OBDOBÍ 2020 – 2026 

 
ÚVOD 

Dostává se Vám do rukou Strategický plán rozvoje obce Petrovice. Jde o základní plánovací 

dokument obce, zakotvený v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, který formuluje představy  

o budoucnosti obce v následujících 7 letech a navrhuje způsoby, jak těchto představ dosáhnout. 

Strategický plán vznikl na podzim roku 2019 v rámci realizace projektu „Podpora strategického řízení 

obcí a vzdělávání zastupitelů a úředníků Krnovska, Albrechticka a Osoblažska“, 

CZ.03.4.74/0.0/0.0/17_080/0010060“ a byl zpracován pracovníky Mikroregionu – Sdružení obcí 

Osoblažska ve spolupráci se starostkou a Zastupitelstvem obce Petrovice. 

Současně byli do přípravy Strategického plánu zapojeni samotni obyvatele obce Petrovice, kteří měli 

možnost v rámci provedeného dotazníkového šetření v obci sdělit své potřeby a připomínky  

a následně se vyjádřit k návrhu plánu. Finální verzi dokumentu schválilo Zastupitelstvo obce 

Petrovice na svém 10. zasedání dne 13.12.2019 usnesením č. 10/3/2019. 

Plán je členěn do dvou hlavních částí, analytické a návrhové, analytická část je věnována 

charakteristice obce a popisu jejího současného stavu včetně definovaných potřeb, návrhová obsahuje 

konkrétní přehled opatření vedoucích k plánovanému rozvoji obce Petrovice. 

 

ANALYTICKÁ ČÁST  

Analytická část plánu je zaměřena na komplexní zhodnocení situace v obci, charakteristiku stavu  

a vývoje jednotlivých oblastí života obce, přičemž klade důraz na zachycení hlavních rozvojových 

problémů obce a jejich příčin. Zachycuje demografickou situaci, hospodářství, infrastrukturu, 

vybavenost, životní prostředí, hospodaření a fungování obce. Pracuje však také s výstupy 

dotazníkového šetření, které bylo provedeno v průběhu července a srpna 2019. 

CHARAKTERISTIKA OBCE 

1) ÚZEMÍ 

Obec Petrovice leží v severozápadním cípu Moravskoslezského kraje v okrese Bruntál ve Zlatohorské 

vrchovině v předhůří Hrubého Jeseníku v nadmořské výšce 470 m. Obec ze západní strany  sousedí se 

Zlatými Horami, na severu tvoří 3 kilometrovou hranici s Polskem (obec Głuchołazy), na východě s 

Janovem, na jihu s Městem Albrechticemi a Heřmanovicemi a severní okraj s Polskem, kde obci 

vévodí hora Biskupská kupa (888 m). Od okresního města Bruntál je vzdálena 56 km a od krajského 

města Ostrava 92 km. 

Území Petrovic patří do povodí Odry, resp. řeky Osoblahy, která na jihu území obce pramení pod 

názvem Petrovický potok, přijímá zde několik drobných prvních přítoků a odtéká směrem na východ. 
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Území obce pokrývá z 17,5 % zemědělská půda (0,5 % orná půda, 15,5 % louky a pastviny), z 80 % 

les a z 3,5 % zastavěné a ostatní (např. průmyslové) plochy. 

Obec byla založena 1. srpna 1251, od r. 2005 je vyhlášena vesnickou památkovou zónou s částečně 

zachovalou původní zástavbou. V okolí se nachází jak značené turistické trasy, tak i malé chodníčky 

vedoucí po okolních svazích, které spojují oblast Hynčické vrchoviny se Zlatohorskou vrchovinou  

s rozhlednou Biskupská kupa. Dále se v obci nachází kostel sv. Rocha, památkově chráněný 

klasicistní kostel z konce 17. stol., kaplička a původní opevnění Petrovického potoka včetně staveb 

protipovodňových opatření. V obci se nachází mnoho turistických tras vhodných k houbaření či sběru 

borůvek, nabízí se krásné výlety k Rochově prameni, na zříceninu hradu Edelštejn, na Poutní místo 

Marie Pomocné (Mariahilf), do zlatorudných dolů, kde u Zlatých Hor na Zlatém potoce dodnes 

každoročně probíhají závody v rýžování zlata a plno dalších lákavých vycházek (Zlatokopecký 

skanzen, Poštovní štola).  Návštěvníci se mohou ubytovat ve dvou penzionech – Edelštejn a Hájenka s 

celoročním ubytováním a využít restauraci či obecní hospůdku. Obcí vede cyklotrasa Polsko – 

Osoblaha – Vrbno pod Pradědem – Karlova Studánka – Praděd, v zimě je pak lákadlem zejména 

lyžování. 

V obci se vzhledem k její velikosti nenachází příliš komerčních služeb. Obyvatelé Petrovic jsou 

odkázáni na služby v okolních městech a obcích (v Janově, Jindřichově nebo Zlatých Horách). Pošta 

je vzdálena 2,8 km v městě Janově, v obci Petrovice je k dispozici pouze poštovní schránka. Nejbližší 

obchod s potravinami se nachází v sousedním Janově. Praktického lékaře navštěvují obyvatelé 

Petrovic v Jindřichově, stejně tak i dětského lékaře. Nejbližší stomatologická ordinace se nachází 

v sousedních Zlatých Horách. 

 

2) OBYVATELSTVO 

a) Demografická situace 

Historicky měla obec Petrovice mnohonásobně více obyvatel nežli v posledních desetiletích.  

V průběhu let 1848 až 1849 postihla vesnici velká bída. Ta měla za následek i smrt 126 obyvatel.  

V roce 1854 měla obec 1466 obyvatel, v současnosti jich zde žije desetkrát méně. Za poklesem počtu 

obyvatel stojí zejména nedostatek pracovních příležitostí v 90 letech 20. století, kdy přestalo být  

ze strany státu masivně dotováno zemědělství. Historicky nejméně obyvatel obec zažila v roce 2015, a 

to 129. Od tohoto roku lze pozorovat mírný vzestup počtu obyvatel, až na 140 osob v roce 2019. 

Přírůstek obyvatel je způsoben vyšší porodností a také postupným přistěhováním obyvatel, kteří 

zpravidla v obci dříve pobývali jako „chalupáři“. V letech 1999 až 2008 se v obci narodily pouze 4 

děti. V dalším desetiletí, v rozmezí let 2009 až 2018, se narodilo 20 dětí. Dále lze z dostupných dat od 

roku 2015 pozorovat snížení průměrného věku o 4,6 roku na průměrný věk obyvatel 43,5 roku. 

Statistická data jsou uvedena níže v tabulce č. 1 a znázorněna v grafu č. 1.   
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Tabulka č. 1: Vývoj počtu obyvatel 

Obec Petrovice Počet obyvatel Průměrný věk 

rok celkem muži ženy celkem muži ženy 

2019 140 66 74 43,5 42,9 44,0 

2018 136 63 73 46,0 44,8 47,0 

2017 132 61 71 46,9 47,3 46,5 

2016 134 62 72 47,1 47,6 46,7 

2015 129 59 70 48,1 49,7 46,6 

 

Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel 

 
b) Sociální situace v obci 

Komunitní plánování sociálních služeb Albrechticka začalo v roce 2008. Společně plánují obce 

spadající pod správní obvod Městského úřadu Město Albrechtice. Jsou to obce Heřmanovice, 

Holčovice, Janov, Jindřichov, Liptaň, Město Albrechtice, Petrovice, Třemešná a Vysoká. V obci 

Petrovice nebyly identifikovány sociálně vyloučené lokality ani zvýšený počet osob ohrožených 

sociálním vyloučením či sociálně vyloučených.  

c) Spolková osvětová a informační činnost 

Na území obce nejsou činné žádné zapsané spolky. Informovanost občanů o činnostech obce je 

zajišťována prostřednictvím vývěsních ploch a webových stránek obce www.petrovicebr.cz  

 

3) HOSPODÁŘSTVÍ  

a) Ekonomická situace 

Obec Petrovice se rozkládá na 1 107 ha, přičemž 80% z celkové výměry tvoří lesy, zastavena jsou 

pouze 3% celkové plochy. Z tohoto důvodu je hospodářská činnost v obci zaměřena především  

na zemědělství a lesnictví.  

Podnikatelská sféra a služby v obci jsou pak orientovány zejména na turismus. Nacházejí se zde 3 

penziony (Pension Karlův Dvůr, Edelštejn a Hájenka), Ranch Karlův Dvůr, 2 hostince - Hostinec  

Na Rozcestí a penzion Hájenka a dále pak palírna "Pod lipou". Lokalita je vhodná pro cykloturistiku.  

Mezi významné turistické cíle patří zejména rozhledna Biskupská kupa, která je vzdálena 2,7 km.  

 

0 

50 

100 

150 

2015 2016 2017 2018 2019 

Počet obyvatel Průměrný věk 

http://www.petrovicebr.cz/


7 

b) Trh práce a zadluženost obyvatel 

Významnou roli z hlediska vývoje pracovních příležitostí hraje změna poměrů po revoluci, zejména 

zrušení systému státem dotovaných státních statků a privatizace zemědělské půdy, což způsobilo 

výrazný nárůst počtu nezaměstnaných. Oproti okolním obcím a celému okresu Bruntál vykazuje obec 

Petrovice dlouhodobě nižší míru nezaměstnanosti. Nejvyšší zaznamenaná míra nezaměstnanosti 

v obci ve sledovaném období 2015 – 2019 byla v roce 2017 a to 5,1% obyvatel. Aktuální míra 

nezaměstnanosti (3. čtvrtletí 2019) činí 2,4 %. Statistická data nezaměstnanosti jsou uvedena níže 

v tabulce č. 2 a ve s ní souvisejícím grafu č. 2. 

 

Tabulka č. 2: Nezaměstnanost 

Název/Rok Uchazeči Obyvatelstvo 

15-64 let 

Podíl 

nezaměstnaných 

Volná 

místa 

Podíl 

nezaměstnaných 

okres Bruntál  

Petrovice 2015 1 83 1,2% 0 11,56 

Petrovice 2016 3 79 3,8% 0 9,49% 

Petrovice 2017 4 78 5,1% 0 6,99% 

Petrovice 2018 3 76 3,9% 0 6,04% 

Petrovice 2019 2 83 2,4% 1 4,2% 

Zdroj: ČSÚ 

 

Graf č. 2: Nezaměstnanost 

 

Zdroj: ČSÚ 
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Zadluženost obyvatel obce se pohybuje hluboce pod průměrem v Moravskoslezském kraji, v okrese 

Bruntál i v ČR. Průměrný počet obyvatel v exekuci činil v ČR v letech 2016-2018 9,2%. V okrese 

Bruntál pak průměrně 10,64% a Moravskoslezském kraji průměrně 14,49%. V obci Petrovice  

se průměrný počet obyvatel v exekuci dlouhodobě pohybuje na úrovni 3,39 %. Statistická data 

zadluženosti jsou zobrazena níže v tabulce č. 3 a ve s ní souvisejícím grafu č. 3 a 4.  

Tabulka č. 3: Podíl osob v exekuci 

Rok Podíl osob v exekuci 

obec Petrovice 

Podíl osob v exekuci okres 

Bruntál 

Podíl osob v exekuci 

Moravskoslezský kraj 

2016 3,39% 14,84%  10,74% 

2017 3,39% 14,97% 10,87% 

2018 Data nejsou k dispozici 13,67% 10,31% 

 

Graf č. 3: Podíl osob v exekuci 2017 

Počet osob v exekuci 4 

Celkový počet exekucí 30 

Podíl osob exekuci 3,9 % 

 

 

Graf č. 4: Vývoj zadluženosti 2016-2018  

 

Zdroj: www.mapaexekuci.cz 

 

4) INFRASTRUKTURA  

a) Technická infrastruktura 

Obec nemá v současné době vybudovanou žádnou soustavnou kanalizaci. Likvidace odpadních vod z 

jednotlivých objektů obytné zástavby probíhá v žumpách či septicích. S přihlédnutím k velikosti 

řešeného území a charakteru obytné zástavby se nepředpokládá, že ve výhledu do roku 2026 zde bude 

vybudována nová kanalizace a centrální ČOV. Z tohoto důvodu se doporučuje řešit likvidaci 
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odpadních vod přímo u zdroje stávajícím způsobem. Jako alternativu lze využít stávající septiky či 

žumpy pro osazení malých domovních ČOV. Obec není plynofikována.  

Připojení domácností k internetu je možné přes mobilní operátory. Jiní poskytovatelé internetu nejsou 

k dispozici kvůli odlehlosti obce a relativně malé zákaznické základně.  Odpady jsou v obci řešeny 

svozem komunálního odpadu a svozem velkoobjemového odpadu. V obci jsou k dispozici také 

kontejnery na tříděný odpad. V budově obecního úřadu probíhá každý všední den od 7 do 15 hodin 

sběr vysloužilých zářivek, úsporných žárovek a sběr malých a velkých elektrospotřebičů.  Sběr 

nebezpečného odpadu a objemného odpadu je možný ve sběrném dvoře v Jindřichově.  

 

b) Dopravní infrastruktura 

Obcí vede krajská silnice č. II/457 a dále silnice III/45713. Z dotazníků i ze strany zastupitelů vzešla 

potřeba opravy silnice III/45713 Petrovice – Heřmanovice.  

 

c) Dopravní obslužnost  

V obci není k dispozici vlakové spojení. Nebližší vlakové nádraží je v obci Jindřichov vzdálené 7,5 

km.  Dopravní obslužnost je tak zajišťována autobusovými spoji. Spojení s okresním a krajským 

městem je poměrně dostačující. Za nedostatečné je považováno spojení s nebližším městem Zlaté 

Hory. 

 

Tabulka č.4: Spojení s krajským městem Ostrava 90 km a okresním městem Bruntál 

 
Počet spojů za 

den z Petrovic 

Počet přestupů Počet spojů za 

den do Petrovic 

Počet přestupů 

Pondělí až pátek 
11 1-3 10 2 

Sobota 
4 2 4 2 

Neděle 
4 2 4 2 

 

Tabulka č.5: Spojení s městem Zlaté hory 10 km 

 
Počet spojů za 

den z Petrovic 

Počet přestupů Počet spojů za 

den do Petrovic 

Počet přestupů 

Pondělí až pátek 
2 0 2 0 

Sobota 
2 0 2 0 

Neděle 
2 0 2 0 

 

5) VYBAVENOST 

a) Bydlení  

Obec nedisponuje vlastním bytovým fondem. Celkový počet domu v obci činí 133 domů (zdroj ČSÚ  

r. 2011). Od roku 1991 došlo ke zbourání jednoho domu. Čistý přírůstek nových domů tak činil do 

roku 2011 tři domy. Obec nedisponuje plochami připravenými pro bytovou výstavbu. Vzhledem 

k relativně dobré sociální situaci obyvatel obec neplánuje výstavbu sociálních bytů.  
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b) Školství a vzdělávání 

V obci není základní ani mateřská škola. Nejbližší ZŠ i MŠ se nachází v 5,5 km vzdáleném 

Jindřichově. Střední, vysoké a vyšší odborné školy jsou nejblíže ve Městě Albrechtice (18 km), 

v Krnově (29 km), v Bruntále (56 km), Opavě (56 km) a Ostravě (90 km).  

c) Zdravotnictví a sociální péče 

Praktického lékaře navštěvují obyvatelé Petrovic v Jindřichově, stejně tak i dětského lékaře. Nejbližší 

stomatologická ordinace se nachází v sousedních Zlatých Horách. Nejbližší nemocnice je ve městě 

Krnově. Přímo v obci nejsou sociální služby poskytovány.  

 

d) Kultura, sport a volnočasové aktivity 

Obec prozatím nedisponuje infrastrukturou pro sportovní a volnočasové vyžití. K pořádání kulturních 

akcí bývá využíván sál obecního úřadu.   

 

6) SPRÁVA OBCE  

a) Obecní úřad a jeho kompetence 

Obec Petrovice byla v minulosti součástí sousedního města Janova, v r. 1990 však došlo k jejich 

rozdělení. Obec Petrovice má status obce a vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění 

pozdějších předpisů. Obec vykonává své funkce podle zákona č. 128/2000 Sb.,  

ve znění pozdějších předpisů.  

Správu obce vykonává starosta, místostarosta a obecní zastupitelstvo, které má 5 členů (včetně 

starosty a místostarosty). Obecní úřad Petrovice nevykonává správní činnosti pro jiné obce, zajišťuje 

správu pouze pro své území.  

Obec Petrovice je členem Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska, Mikroregionu Krnovsko a 

Místní akční skupiny Rozvoj Krnovska. 

Tabulka č. 6: Typ obecního úřadu a vazba na další územně správní celky 

Název obce  Petrovice 

Obec 1 Petrovice 

Obec 2 (pověřená obec)  Město Albrechtice  

Obec 3 (obec s rozšířenou působností)  Krnov 

Okres  Bruntál 

Stavební úřad  Město Albrechtice 

Matrika  Jindřichov 

Finanční úřad  Krnov 

Katastrální úřad  Krnov 

Pozemkový úřad  Pobočka Bruntál 

Okresní soud  Bruntál 

Celní úřad  Krnov 



11 

 

b) Hospodaření a majetek obce  

Tabulka č. 6: Hospodaření obce v letech 2017 a 2018  

 Plán 2017 Skutečnost 2017 Plán 2018 Skutečnost 2018 

Příjmy 4 126 591,79 4049 855,19 4 642 683,21 4 536 624,95 

Výdaje 4192 586,27 4169 533,14 4 642 683,21 3 521 995,23 

Celkem -65 944,48 -119 677,95 0 1 114 629,72 

 

Tabulka č. 7: Rozpočtový výhled na roky 2019 - 2021 
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VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST  

Východiska pro návrhovou část strategického plánu tvoří zejména poznatky z charakteristiky obce  

a výstupy z provedeného dotazníkového šetření, které proběhlo v obci během července/srpna  

r. 2019. Bylo vyplněno 46 dotazníků (tj. cca 33% celkového počtu 140 obyvatel obce), z toho 

nejčastěji občany ve věku  nad  66 let.  

Nejvýznamnější faktory jsou shrnuty v tabulce a rozděleny na silné a slabé stránky obce.  

SILNÉ STRÁNKY  

(pozitiva, rozvojové faktory) 

SLABÉ STRÁNKY  

(negativa, problémy) 

 krásné prostředí 

 pohoda a klid 

 spokojení občané (přes 60% respondentů) 

 setkávání se na společných sousedských a 

kulturních akcích 

 palírna a restaurace v obci 

 rostoucí počet obyvatel 

 chybějící prodejna potravin (přes 80% 

respondentů) 

 rychlost a bezohlednost projíždějících 

řidičů 

 zanesený a neudržovaný potok 

 chybějící dětské hřiště 

 absence laviček a ukazatelů pro turisty 

 

Dle dotazníkového šetření by se obec měla v následujícím období zaměřit zejména na: 

 zajištění obchodu s potravinami (alespoň pojízdná prodejna) 

 bezpečnost v obci spojenou s bezohlednými řidiči, kteří nerespektují maximální povolenou 

rychlost v obci (doporučení instalovat retardéry, radar či snížení maximální povolené rychlosti) 

 vyčistění a udržování potoka 

 přilákání mladých lidí s rodinami do obce 

 kanalizaci 

 instalovat v obci koše a lavičky, nevzhledné a nevhodné osvětlení 

 udržování pozemků a budov – např. vyhláška sekání a jednotného vzhledu 

 ekologii a třídění odpadů, svoz nadměrných odpadů (i za poplatek) 

 regulaci hluku o víkendech (zahradní práce, ale i např. ohňostroje) 

 vybudování dětského hřiště 

 turismus – označení zajímavých míst v obci prostřednictvím ukazatelů, větší propagaci obce 

 úpravu hřbitova 

 webové stránky a informovanost o obci 

 spolupráce s realitními kancelářemi ohledně prodeje chátrajících nemovitostí.  
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NÁVRHOVÁ ČÁST  

Návrhová část dokumentu vychází z jeho analytické části a reaguje na potřeby obce určením 

konkrétních opatření, jejichž postupnou realizací by mělo dojít k požadovanému rozvoji a naplnění 

stanovené vize. 

STRATEGICKÁ VIZE  

Obec Petrovice je příjemným, klidným a bezpečným místem pro život.  

Disponuje krásnou přírodou a čistým životním prostředím. 

OPATŘENÍ A AKTIVITY  

S ohledem na výstupy dotazníkového šetření a potřeby obce stanovilo Zastupitelstvo obce Petrovice 

na svém jednání 9 opatření, jejichž realizace by měla vést k postupnému naplňování strategické vize 

obce. Každé opatření je pak rozpracováno do konkrétních dílčích aktivit.  

Souhrn stanovených opatření: 

1. Instalace laviček, odpadkových košů a informačních ukazatelů v obci 

2. Vybudování dětského multifunkčního hřiště 

3. Záchytná nádrž na vodu 

4. Autobusová točna na hlavní komunikaci 

5. Zvýšení bezpečnosti dopravy 

6. Veřejné osvětlení 

7. Opravy mostů obce 

8. Úprava a kultivace hřbitova 

9. Zpracování projektu na rekonstrukci objektu obecního úřadu 

Číslo a název opatření 1. Instalace laviček, odpadkových košů a informačních 

ukazatelů v obci 

Cíl opatření Zvýšení možnosti volnočasového vyžití občanů obce a zvýšení 

podpory turistického ruchu instalací informačních ukazatelů 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Vytipování vhodných míst pro instalaci  

2. Instalace laviček, odpadkových košů a informačních 

ukazatelů v obci  

Garant opatření Vedení obce  

Zdroje financování Vlastní prostředky obce, dotace 

Indikátory opatření Počet instalovaných laviček s odpadkovými koši a počet 

instalovaných informačních ukazatelů 

Rizika realizace Nedostatek finančních prostředků na realizaci opatření 

Datum realizace 2020 
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Číslo a název opatření 3.  Záchytná nádrž na vodu  

Cíl opatření Zachycení vody v krajině  

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Tvorba projektové dokumentace opravy nádrže 

2. Realizace opravy 

Garant opatření Vedení obce  

Zdroje financování Vlastní prostředky obce, dotace 

Indikátory opatření Zpracovaná projektová dokumentace, vybudování záchytné nádrže 

Rizika realizace Nedostatek finančních prostředků na realizaci opatření 

Datum realizace 2020 - 2026 

 

 

Číslo a název opatření 2.  Vybudování dětského multifunkčního hřiště 

Cíl opatření Zvýšení možnosti volnočasového vyžití pro občany a návštěvníky 

obce. Zajištění možnosti pro mládež trávit volný čas nerizikovým 

způsobem 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Vytipování vhodné lokality  

2. Zpracování projektové dokumentace 

3. Vybudování multifunkčního hřiště 

Garant opatření Vedení obce  

Zdroje financování Vlastní prostředky obce, dotace 

Indikátory opatření Vytipovaná lokalita, zpracovaná projektová dokumentace, 

vybudované multifunkční hřiště 

Rizika realizace Nedostatek finančních prostředků na realizaci opatření 

Datum realizace 2020 - 2021 

Číslo a název opatření 4. Autobusová točna na hlavní komunikaci 

Cíl opatření Zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy  

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Zpracování projektové dokumentace na vybudování točny 

2. Vybudování točny 

Garant opatření Vedení obce  

Zdroje financování Vlastní prostředky obce, dotace 

Indikátory opatření Zpracovaná projektová dokumentace, vybudování točny 

Rizika realizace Nedostatek finančních prostředků na realizaci opatření 

Datum realizace 2020 - 2026 
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Číslo a název opatření 5. Zvýšení bezpečnosti dopravy 

Cíl opatření Zajištění bezpečnosti dopravy – opatření vedoucí ke snížení 

rychlosti v obci – radar, atrapa policisty, dopravní značka „Pozor 

chodci“ a další 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Vyhodnocení vhodných bezpečnostních prvků  

2. Instalace zvolených prvků 

Garant opatření Vedení obce  

Zdroje financování Vlastní prostředky obce, dotace 

Indikátory opatření Nainstalované bezpečnostní prvky 

Rizika realizace Nedostatek finančních prostředků na realizaci opatření 

Datum realizace 2020  

Číslo a název opatření 6. Veřejné osvětlení 

Cíl opatření Snížení spotřeby elektrické energie, zvýšení bezpečnosti v obci 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Zpracování pasportu veřejného osvětlení 

2. Zpracování projektové dokumentace 

3. Modernizace veřejného osvětlení 

 

Garant opatření Vedení obce  

Zdroje financování Vlastní prostředky obce, dotace 

Indikátory opatření Zpracovaný pasport veřejného osvětlení,  zpracovaná projektová 

dokumentace a realizace modernizace 

Rizika realizace Nedostatek finančních prostředků na realizaci opatření 

Datum realizace 2023 

Číslo a název opatření 7. Opravy mostů obce 

Cíl opatření Snížení rizika vzniku havarijního stavu předmětných mostů, 

zajištění plynulosti a bezpečnosti dopravy  

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Zpracování pasportů 

2. Zpracování projektové dokumentace na opravu mostů 

3. Fyzická realizace oprav mostů 

Garant opatření Vedení obce  

Zdroje financování Vlastní prostředky obce, dotace 

Indikátory opatření Počet zpracovaných pasportů a projektových dokumentací. 

Realizovaná oprava mostů 

Rizika realizace Nedostatek finančních prostředků na realizaci opatření 

Datum realizace 2020 - 2026 
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Číslo a název opatření 8. Úprava a kultivace hřbitova 

Cíl opatření Úprava a kultivace hřbitova 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Zpracování pasportu 

2. Zpracování projektové dokumentace 

3. Realizace úprav 

Garant opatření Vedení obce  

Zdroje financování Vlastní prostředky obce, dotace 

Indikátory opatření Zpracovaný pasport hřbitova, zpracovaná projektová 

dokumentace realizovaná kultivace hřbitova 

Rizika realizace Nedostatek finančních prostředků na realizaci opatření 

Datum realizace 2020 - 2024 

Číslo a název opatření 9.  Zpracování projektu na rekonstrukci objektu obecního 

úřadu 

Cíl opatření Snížení energetické náročnosti budovy, rekonstrukce objektu 

obecního úřadu  

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Zpracování projektové dokumentace 

Garant opatření Vedení obce  

Zdroje financování Vlastní prostředky obce, dotace 

Indikátory opatření Projektová dokumentace 

Rizika realizace Nedostatek finančních prostředků na realizaci opatření 

Datum realizace 2020 - 2026 
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REALIZACE, HODNOCENÍ  A AKTUALIZACE 

Zajišťování naplňování programu bude mít na starosti zastupitelstvo obce v čele se starostou. 

Monitoring, tedy kontrola naplňování a realizace plánu, bude probíhat dle potřeb obce, minimálně 1x 

za 2 roky a bude ho provádět Zastupitelstvo obce. Při monitoringu bude kladen důraz především  

na sledování nashromážděných dat a informací, které pomohou k vyhodnocení průběhu realizace 

dílčích aktivit jednotlivých opatření a cílů. Bude sledováno zejména:  

- naplňování stanovených  aktivit pro dané období,  

- důvody, proč nedošlo k jejich realizaci, 

- vyhledávání a zajišťování zdrojů pro financování aktivit PRO a s tím spojena finanční    

   náročnost,  

- projednávání změn strategického plánu (např. změna klíčových aktivit, změna priority či   

  plánovaná doba realizace) 

- schvalování aktualizace. 

Tento strategický dokument je dokumentem, který je potřeba aktualizovat v závislosti na průběhu 

realizace jeho částí. Každé změny a aktualizace budou  schváleny na zasedání Zastupitelstva obce. 

Dokument bude zveřejněn na webových stránkách obce a zároveň bude přístupný k nahlédnutí  

v listinné podobě na obecním úřadě. 

 

ZÁVĚR  

Strategický plán obce Petrovice je primárním rozvojovým dokumentem, kterým se bude řídit rozvoj 

obce v následujících 7 letech. Stanovuje rámce a priority rozvoje a každý významnější rozvojový 

záměr by měl být v souladu se strategickým plánem, stejně jako například příprava rozpočtu obce  

či zpracování jiných strategických dokumentů. 

POUŽITÉ ZDROJE 

- Webové stránky obce Petrovice 

- Český statistický úřad 

- Webové stránky Moravskoslezského kraje - 

https://geoportal.msk.cz/Public/PRVKUK/kanalizace/html/8114_018_00_05698.html 

- Mapa exekucí - www.mapaexekuci.cz 

 

 

SEZNAM PŘÍLOH 

1. Výstupy z dotazníkového šetření 

 

 

 

https://geoportal.msk.cz/Public/PRVKUK/kanalizace/html/8114_018_00_05698.html
http://www.mapaexekuci.cz/
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Příloha č. 1: Petrovice – výstupy dotazníkového šetření 2019 

 

Šetření probíhalo v měsíci  červenci  2019, vrátilo se 44 vyplněných dotazníků (ale 46 respondentů – 

pravděpodobně 2 dotazníky spolu vyplnily páry). 

Údaje o respondentech 

  z toho dle věku 

Dle pohlaví celkem a) do 

25 let         

b) 26-

35 let        

c) 36-

45 let         

d) 46-

55 let        

e) 56-

65 let         

f) nad 

66 let      

Nevyplněno 

Muži  23 2 1 3 4 8 5  

Ženy 21 1  6 4 1 9  

Nevyplněno 2       2 

Celkem 46 3 1 9 8 9 14 2 

V %       30  

 

  z toho dle vztahu k obci 

Dle pohlaví celkem trvalý pobyt v obci objekt k rekreaci či 

zahrádka 

nevyplněno 

Muži  23 13 10  

Ženy 21 14 7  

Nevyplněno 2 1  1 

Celkem 46 28 17 1 

  61 37 2 

 

Jak se občanům v obci žije? 

Dle pohlaví celkem a) jsem zde 

spokojen/a 

b) nejraději bych 

se odstěhoval/a 

c) jsem zde relativně 

spokojený/á, ale vadí mi:   

Muži  23 15  8 

Ženy 21 13 3 5 

Nevyplněno 2  1 1 

Celkem 46 28 4 14 

V %  61 9 30 

 

Které typy obchodů/služeb v obci nejvíce postrádáte? 

37 respondentů odpovědělo, že obchod s potravinami či smíšené zboží. Tj. 80%. 
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Jak jsou občané spokojeni s kulturním a sportovním děním v obci? 

0 1 2 3 4 5 Ostatní (2-3) 

3 4 2 9 17 7 4 

   20% 37%   

 

Občanům v obci nejvíce vadí: 

1) chybějící obchod 

2) rychlost a bezohlednost řidičů 

3) zanesený potok 

4) mezilidské vztahy v obci 

5) absence laviček, dětského hřiště. 

Nejčastěji občané zmiňují, že by se obec měla zaměřit  na:  

1) zajištění obchodu s potravinami (alespoň pojízdná prodejna) 

2) bezpečnost v obci spojenou s bezohlednými řidiči, kteří nerespektují maximální povolenou 

rychlost v obci (doporučení instalovat retardéry, radar či snížení maximální povolené rychlosti) 

3) vyčistění a udržování potoka 

4) přilákání mladých lidí s rodinami do obce 

5) kanalizace 

6) instalovat v obci koše a lavičky, nevzhledné a nevhodné osvětlení 

7) udržování pozemků a budov – vyhláška sekání a jednotného vzhledu 

8) ekologii a třídění odpadů, svoz nadměrných odpadů (i za poplatek) 

9) regulaci hluku o víkendech (zahradní práce, ale i např. ohňostroje) 

10) vybudování dětského hřiště 

11) turismus – označení zajímavých míst v obci prostřednictvím ukazatelů, větší propagace obce 

12) úprava hřbitova 

13) webové stránky a informovanost o obci 

14) spolupráce s realitními kancelářemi ohledně prodeje chátrajících nemovitostí. 

 

Tolerance hluku v obci při sekání trávy apod. a únosná výška travin: 

Zmiňuje 6 respondentů ze 46, tj. 13%. 

 

 

 


