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I. Úvod 
Dostává se Vám do rukou Program rozvoje obce Bohušov. 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. 

Program rozvoje obce (dále PRO) vznikl v první polovině roku 2020 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“. PRO byl zpracován pracovníky Mikroregionu – 

Sdružení obcí Osoblažska ve spolupráci se starostou a Zastupitelstvem obce Bohušov. 

Současně byli do přípravy PRO zapojení samotní obyvatelé obce Bohušov, kteří měli možnost             

v rámci provedeného dotazníkového šetření v obci sdělit své potřeby a připomínky a následně se 

vyjádřit k návrhu plánu.  

Dokument 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 Bohušov. 

 

II. 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, hospodaření a fungování obce. 

 

1. Charakteristika obce 

1.1. Území 
Obec Bohušov leží v okrese Bruntál v Moravskoslezském kraji, v jeho severozápadním cípu u hranice 

s Polskem. Obec je tvořena místními částmi Dolní Povelice, Karlov, Ostrá Hora a Kašnice. Tato obec 

sousedí na severu s obcí Osoblaha, na západě s obcemi Dívčí Hrad a Liptaň,  

na jihozápadě s obcí Slezské Rudoltice a na jihovýchodě s obcí Rusín. Obec Bohušov a sousední obce 

mají v Moravskoslezském kraji specifické geografické umístění, protože jsou ze tří stran (severu, východu 

a jihu) obklopeny hranicí se sousedním státem, Polskem. Obec Bohušov je od okresního města Bruntál 

vzdálena 51 km. Dojezdová trasa pro automobilovou dopravu je do okresního města obdobně dlouhá 

(optikou počtu kilometrů) v rámci České republiky, stejně jako při průjezdu Polskem. Druhé největší 

město okresu je město Krnov, které je od obce Bohušov vzdáleno 31 km v rámci České republiky a 27 km 

při průjezdu Polskem. Krajské město Ostrava je vzdáleno 88 km v rámci ČR (77 km při průjezdu 

sousedním Polskem). Nejbližší větší polské město Ratiboř leží od Bohušova ve vzdálenosti 49 km.  
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Území obce Bohušov se nachází ve středu Osoblažska, v povodí řeky Odry a v údolí říčky Osoblahy, do 

které se na území obce vlévá říčka Hrozová. Na katastrálním území obce se nachází také 2 rybníky, 

Bohušovský a Fulštejnský. Obec je tvořena místními částmi Karlov, Ostrá Hora, Dolní Povelice  

a Kašnice. V blízkosti obce se nachází také osada Matějovice. Geomorfologicky náleží Bohušov 

k provincii Středoevropská nížina, subprovincii Středopolské nížiny, oblasti Slezská nížina. Západní část 

území patří k provincii Česká Vysočina, Krkonošsko-Jesenické subprovincii, Jesenické oblasti, konkrétně 

Zlatohorské vrchovině, ve které tato část tvoří tzv. Jindřichovskou pahorkatinu. Nejvyšším místem obce 

je kopec V Pekle (318 m.n.m.). 

Území obce pokrývá z 73,5% zemědělská půda (65% orná půda, 7% pastviny a louky), z 19% les  

a z 5% zastavěné a ostatní plochy (mezi ostatní plochy patří např. průmyslové plochy).  

Území obce nabízí sérii turistických cest a cyklostezek, z nichž nejvýznamnější je mezinárodní cyklotrasa 

Opavice. Obcí projíždí turisty vyhledávaná úzkokolejná trať Osoblažská úzkokolejka.  

Občanská vybavenost v obci je složena z obecního úřadu, informačního centra, obchodu, pohostinství 

s kulturním domem, kostela a rekreačního areálu.  

 

 

1.2. Obyvatelstvo 
 

a) Demografická situace 

Historicky nejvyšší počet obyvatel po r. 1970 měla obec Bohušov v roce 1977, a to celkem 635 osob. 

Od té doby celkový počet obyvatel stále klesá. Nejnižší počet obyvatel měla obec v posledních 5 

letech, přičemž celkový počet obyvatel stále klesá. Mezi lety 2014 – 2018 byl výjimkou rok 2015, ve 

kterém počet obyvatel stoupl. Pokles obyvatel, v kontextu celkového počtu obyvatel, se pohybuje 

v řádu jednotek. Mezi lety 2014 – 2018 klesl počet obyvatel o 14 osob na 371 osob. Do roku 2020 se 

zvýšil na 378. Ve sledovaném období došlo k mírnému nárůstu počtu mužů, a to o 6 osob na 

celkových 205 mužů v roce 2020. Ve stejném období klesl počet žen o 13 osob na celkových 173 žen 

v roce 2020. V posledních 5 letech je tendence nárůstu počtu mužů v obci růstová a počtu žen v obci 

klesající. Je důležité zmínit, že se jedná jednotkové proměny. Dostupná data za sledované období 

ukazují postupné stárnutí obyvatelstva. V roce 2020 byl průměrný věk obyvatel 41,9 let. Statistická 

data jsou uvedena v následující tabulce č. 1. a grafu č. 1.  

 

Tabulka č. 1: Vývoj počtu obyvatel k 31.12. 

Obec Bohušov Počet obyvatel Průměrný věk 

Rok celkem muži ženy celkem muži ženy 

2020 378 205 173 41,9 - - 

2019 367 200 167 42 - - 

2018 371 202 169 42,1 41 43,3 

2017 371 200 171 42,5 40,8 44,4 

2016 380 202 178 42,3 40,1 44,8 

2015 390 201 189 41,8 39,3 44,5 

2014 385 199 186 41,8 39,1 44,7 

Zdroj: ČSÚ 
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Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel od roku 1979 do roku 2020 

 
Zdroj: ČSÚ 

Tabulka číslo 2: Přírůstek a úbytek obyvatel  k 31.12.2020 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Živě narození 2 8 3 8 4 

Zemřelí 6 4 12 8 4 

Přistěhovalí 11 5 34 11 26 

Vystěhovalí 17 18 25 15 15 

Přírůstek  

(úbytek) 

přirozený -4 4 -9 - - 

stěhováním -6 -13 9 -4 11 

celkový -10 -9 - -4 11 

Zdroj: ČSÚ 

 

b) Sociální situace v obci 

Střednědobé plánování sociálních služeb je zajištěno společností Osoblažský cech, z.ú. Společně 

plánují některé obce spadající pod obec s pověřeným obecní úřadem Osoblaha. Jsou to obce 

Bohušov, Dívčí Hrad, Hlinka, Rusín, Slezské Pavlovice a Osoblaha. Sociální vyloučení v obci Bohušov 

lze charakterizovat jednak vysokou mírou nezaměstnanosti a zadluženosti obyvatel, také nízkou 

úrovní vzdělání obyvatel, periferní polohou, špatnou dopravní dostupnosti a tím ztíženým 

přístupem k službám. Z těchto hledisek lze jako sociálně vyloučenou oblast definovat celou lokalitu.  

 

c) Spolková osvětová a informační činnost 

Informovanost občanů o činnostech obce je zajišťována prostřednictvím vývěsních ploch u obecního 

úřadu a webových stránek obce www.bohusov.cz. Na území obce působí Sbor dobrovolných hasičů. 
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1.3. Hospodářství  
 

a) Ekonomická situace 

Území obce pokrývá ze 73,5 % zemědělská půda (65 % orná půda, 7 % louky a pastviny), z 19 % les  

a z 5 % zastavěné a ostatní (např. průmyslové) plochy. Z tohoto důvodu je hospodářská činnost v obci 

zaměřena především na zemědělství.  

Tabulka č. 3:  Výměra obce a druhy pozemků z roku 2019 a 2020  

  31.12.2019 31.12.2020 

Celková výměra 2 069,84 2 069,62 

Zemědělská půda 1 515,94 1 517,82 

Orná půda 1 341,62 1 335,78 

Chmelnice - - 

Vinice - - 

Zahrada 29,69 32,67 

Ovocný sad - - 

Trvalý travní porost 144,63 149,36 

Nezemědělská půda 553,89 551,8 

Lesní pozemek 391,44 391,68 

Vodní plocha 50,44 50,65 

Zastavěná plocha a nádvoří 12,94 12,78 

Ostatní plocha 99,08 96,69 

Zdroj: ČSÚ 

V obci působí 9 podnikatelských subjektů. Farma Vendolský s.r.o., JAS+RM Jarmila Schnaubeltová  

se zabývají zemědělskou výrobou. V obci se nachází Zájezdní hostinec U Gerina. Pelety Schaffartzik 

se zabývá výrobou a prodejem pelet, MO+DOP Int. s.r.o. kamionovou dopravou, Tomáš Kelemen 

chovem včelstev, výrobou a prodejem včelích produktů a Marián Dobrovský službami pro 

hospodaření v lesích a výrobou sýrů. Firma SAVORY TRADE s.r.o. se věnuje dovozu a prodeji 

domácích potřeb. Ivana Písařová – poskytování služeb pro lesnictví. Na území obce působí také 

Pskopbyty s.r.o., která se zabývá správou a pronájmem bytů s důrazem  

na aplikaci zásad sociálního bydlení. 

Tabulka č. 4: Ekonomické subjekty v obci k 31.12.2020 

 
Registrované 

podniky 

Podniky se 

zjištěnou 

aktivitou 

Celkem 86 45 

Fyzické osoby 67 37 

Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona 55 26 

Fyzické osoby podnikající dle jiného než živnostenského zákona - - 

Zemědělští podnikatelé 11 11 

Právnické osoby 19 8 

Obchodní společnosti 9 6 

Zdroj: ČSÚ 
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Tabulka č. 5: Ekonomické subjekty v obci dle oboru činnosti k 31.12.2020 

 
Registrované  

podniky 

Podniky se  

zjištěnou 

aktivitou 

Celkem 86 45 

A Zemědělství, lesnictví, rybářství 30 19 

B-E Průmysl celkem 7 4 

F Stavebnictví 8 2 

G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 9 3 

H Doprava a skladování 1 1 

I Ubytování, stravování a pohostinství 5 1 

J Informační a komunikační činnosti 2 2 

K Peněžnictví a pojišťovnictví . . 

L Činnosti v oblasti nemovitostí 1 1 

M Profesní, vědecké a technické činnosti 11 8 

N Administrativní a podpůrné činnosti 1 1 

O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 2 1 

P Vzdělávání . . 

Q Zdravotní a sociální péče . . 

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 1 . 

S Ostatní činnosti 5 1 

X nezařazeno . . 

Zdroj: ČSÚ 

 

 

Tabulka č.10: Přehled subjektů a jejich vliv na obec 

IČ/Kód 
právnické 
osoby 

Název právnické osoby Vliv přímý (%) 
Vliv 

nepřímý 
(%) 

Podíl 
přímý (%) 

Podíl 
nepřímý 

(%) 

61947776 TOP - PLYN s.r.o. v likvidaci 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 

02558521 
Osoblažská úzkorozchodná dráha 

o.p.s. 
25,00% 0,00% 25,00% 0,00% 

26819856 Slezské zemské dráhy, o.p.s. 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 

63730880 VODA - svazek obcí 14,29% 0,00% 16,66% 0,00% 

75137925 
Mikroregion - Sdružení obcí 

Osoblažska 
7,14% 0,00% 4,20% 0,00% 

71195530 Mikroregion Krnovsko 4,00% 0,00% 0,96% 0,00% 

69594074 Euroregion Praděd 1,39% 0,00% 1,39% 0,00% 

26838401 Rozvoj Krnovska o.p.s. 0,40% 0,00% 0,40% 0,00% 

Zdroj: www.monitor.statnipokladna.cz 

 

 

http://www.monitor.statnipokladna.cz/
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b) Trh práce a zadluženost obyvatel 

Podíl nezaměstnaných a zároveň evidovaných osob činil ve sledovaném období většinou obdobnou výši 

jako v celém okrese Bruntál. Významnější proměnnou byl rok 2018, kdy podíl nezaměstnanosti 

dosahoval 11,03%, což bylo téměř dvojnásobek oproti situaci v celém okrese. Statistická data 

nezaměstnanosti jsou uvedena níže v tabulce č. 2 a ve s ní souvisejícím grafu č. 2. 

Tabulka č. 6: Nezaměstnanost 

Název/Rok Uchazeči Podíl nezaměstnaných Podíl nezaměstnaných okres Bruntál  

Bohušov 2015 28   10,9% 11,56% 

Bohušov 2016 27 10,40% 9,49% 

Bohušov 2017 18 6,61% 6,99% 

Bohušov 2018 27 11,30% 6,04% 

Bohušov 2019 17 7,3% 5,88% 

Zdroj: ČSÚ 

Graf č. 2: Nezaměstnanost 

 
Zdroj: ČSÚ 

Data k zadluženosti obyvatel obce se pohybují nad 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 14,49% a Moravskoslezském kraji průměrně 10,64%. V obci Bohušov  

se počet obyvatel v exekuci pohybuje na úrovni 23,33% za období 2016-2017. V roce 2019 se % 

zadluženosti nepatrně snížil. Statistická data zadluženosti jsou zobrazena níže v tabulce č. 3, a ve 

s ní souvisejícím grafu č. 3. 

Tabulka č. 7: Podíl osob v exekuci 

Rok 
Podíl osob v exekuci obec 

Bohušov 

Podíl osob v exekuci okres 

Bruntál 

Podíl osob v exekuci 

Moravskoslezský kraj 

2016 23,17% 14,84% 10,74% 

2017 23,48% 14,97% 10,87% 

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

2019 21,86% 13,97% 10,16% 

Zdroj: www.mapaexekuci.cz 
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Graf č. 3: Podíl osob v exekuci 2017 

Počet osob v exekuci: 77 
Celkový počet exekucí: 402 

Podíl osob exekuci: 23,48 % 

  

Zdroj: www.mapaexekuci.cz 

 

 

 

 

 

1.4. Infrastruktura  
 

a) Technická infrastruktura 

Obec nemá v současné době vybudovanou žádnou soustavnou kanalizaci a čistička odpadních vod 

je vybudovaná pouze pro bytové domy 163, 164, 165. V obci je Penzion Pod Duby a Mateřská škola. 

Likvidace a čištění odpadních vod je zajištěno individuálně prostřednictvím septiků či žump, které 

mají přepady zaústěny do povrchových příkopů, případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají 

spolu s ostatními vodami do recipientu. V obci by bylo třeba dobudovat kanalizace, vybudovat 

systém domovních ČOV a opravit jímky. Odpady jsou v obci řešeny svozem komunálního odpadu. 

V obci jsou k dispozici také kontejnery na tříděný odpad. 

Obec využívá systém skupinového vodovodu, do nějž je zabezpečena dodávka z vlastních zdrojů. 

Správu a provoz tohoto skupinového vodovodu zajišťuje VODA – svazek obcí. Na tento vodovod 

bylo v roce 2015 napojeno asi 50% obyvatel. Chybí vybudování vodovodu do místní části Grundek.  

Obec je připojena k internetové síti. V obci je veřejné osvětlení staršího typů. Z tohoto důvodu je 

provoz neekologický a drahý.  

 

b) Dopravní obslužnost a dopravní infrastruktura 

V obci není k dispozici vlakové spojení prostřednictvím úzkokolejné dráhy mezi obcemi Třemešná 

ve Slezsku a Osoblaha. Na této trati má obec vlastní vlakovou stanici. Doprava po této trati je 

řešena osobními vlaky Českých drah, parními vlaky a speciálními parními vlaky. Parní vlaky                   

a speciální parní vlaky mají omezenou jízdní časovost na několik dnů v měsíci, což se dále liší 

v jednotlivých měsících. Od ledna do dubna tyto vlaky nejezdí. Informace o jízdním řádu těchto 

speciálních vlaků jsou dostupné na www.osoblazsko.com. Osobní vlaky Českých drah zajišťují 

vlakovou dopravu pětkrát denně v obou směrech.  

Hlavní těžiště dopravní obslužnosti obce spočívá v autobusové dopravě. Počet spojů ve směru             

z Bohušova do Třemešné ve Slezsku (obec, ve které se nachází nejbližší standardní vlaková dráha) je 

v pracovním týdnu 13 a z Třemešné ve Slezsku do Bohušova 14 v pracovním týdnu. Dopravní spojení 

o víkendech je nedostatečné. Počet spojů v těchto dnech je obousměrně stejný, a to v počtu 3 spojů.  

 

 

V exekuci Bez exekuce

http://www.mapaexekuci.cz/
http://www.osoblazsko.com/
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Tabulka č. 8: Spojení s krajským městem Ostrava (88 km)  

 Počet spojů za 
den z Bohušova 

Počet přestupů 
Počet spojů za 
den do Bohušova 

Počet přestupů 

Pondělí až pátek 21 1-3 18 1-2 

Sobota 8 1-2 11 1-3 

Neděle 7 1-2 10 1-3 

Zdroj: vlastní zpracování 

Obcí vede krajská silnice č. III/45722 a silnice č. III/45814. Silnice jsou nevyhovujícím stavu a budou 

potřebovat renovaci. V obci byl dále konstatován nedostatek parkovacích míst, a to zejména u 

bytových domů a chybějící chodník v Bohušově. 

 

1.5. Vybavenost 
 

K občanskému vybavení v obci Bohušov patří obecní úřad, knihovna, obchod s potravinami a kostel. 

Nachází se zde také hřbitov, Kulturní dům, obchod se smíšeným zbožím, pohostinství, kiosek              

v letním období a Bistro Garáž. 

 

a) Bydlení  

Celkový počet domů v obci činí 177 domů (zdroj ČSÚ r. 2011).  

 

b) Školství a vzdělávání 

V obci je mateřská škola, která je odloučeným pracovištěm MŠ Dívčí Hrad. V obci není základní škola. 

Obyvatelé využívají základní školu v Osoblaze či Slezských Rudolticích. Střední, vyšší odborné a vysoké 

školy jsou nejblíže ve Městě Albrechtice (22 km), Krnově (31 km), Bruntále (51 km), Opavě (46 km)              

a Ostravě (88 km). Nejbližší vysoká škola v sousedním Polsku se nachází ve městě Opole (63 km).   

 

c) Zdravotnictví a sociální péče 

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

stomatologická ordinace se nachází v Krnově. Nejbližší nemocnice je ve městě Krnově  

a nejbližší lékárna ve Městě Albrechtice.  

 

d) Kultura, sport a volnočasové aktivity 

V obci funguje obecní knihovna a Infocentrum, obcí projíždí Osoblažská úzkokolejka a obec provozuje 

půjčovnu elektrokol. Obec je napojena na mezinárodní cyklotrasu a disponuje dalšími cyklotrasami. Na 

území obce působí Myslivecké sdružení, Sbor dobrovolných hasičů. V Dolních Povelicích je rybník, který 

slouží ke sportovnímu rybaření „Chyť a pusť“, v Bohušově je rybník Pod Hradem – sportovní rybaření         

a rekreační areál Penzion Pod Duby a 20 chatek. Na území obce působí také Slezské zemské dráhy o.p.s., 

které se věnují provozu místní drážní dopravy, rozvoji turistického ruchu a zviditelnění regionu 

Osoblažska.  
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1.6. Správa obce 
 

a) Obecní úřad a jeho kompetence 

Obec Bohušov 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 starostka, dvou místostarostů a obecní zastupitelstvo, které má 7 členů 

(včetně starostky a místostarostů). Obec má zřízen finanční výbor.  

Obec Bohušov je členem Mikroregionu Krnovsko a Mikroregionu – Sdružení obcí Osoblažska. Obec 

je členem lokálního partnerství Agentury pro sociální začleňování při úřadu vlády ČR.  

Tabulka č. 9: Typ obecního úřadu a vazba na další územně správní celky 

Název obce  Hlinka 

Obec 1 Bohušov 

Obec 2 (pověřená obec)  Osoblaha  

Obec 3 (obec s rozšířenou působností)  Krnov 

Okres  Bruntál 

Stavební úřad  Osoblaha 

Matrika  Krnov 

Finanční úřad  Krnov 

Katastrální úřad  Krnov 

Pozemkový úřad  Pobočka Bruntál 

Okresní soud  Bruntál 

Celní úřad  Krnov 

Zdroj: ČSÚ 

 

b) Hospodaření a majetek obce  

 

 

Graf č. 4: Finanční ukazatele 

 
Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/ 
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Graf č. 5: Přehled využívání cizích zdrojů 

 

Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/ 

 

Graf č. 6: Pohledávky a závazky 

 

Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/ 

 

Graf č. 7: Dluhová služba celkem 

 

Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/ 
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III. Východiska pro návrhovou část 
 

Východiska pro návrhovou část strategického plánu tvoří zejména výstupy z dotazníkového šetření 

v obci a poznatky z charakteristiky obce. V neposlední řadě také z podnětů zastupitelů a občanů 

v rámci připomínkovacího řízení tohoto dokumentu. 

2. Dotazníkové šetření 
 

Výstupy z dotazníkového šetření – obec Bohušov 

Šetření probíhalo během ledna 2020 (20.1. - 31.1.2020), vrátilo se celkem 96 vyplněných dotazníků. 

Dotazník měl celkem 16 otázek, 10 z nich bylo zaměřeno na rozvoj obce, 5 z nich se věnovalo 

zjišťování informací o respondentech a poslední, otevřená otázka, dala respondentům možnost 

vyjádřit své návrhy a připomínky. 

Z celkem 96 respondentů bylo 48 žen a 45 mužů, 3 z nich na dotaz o pohlaví neodpovědělo. Nejvíce 

respondentů pak bylo ve věku 30-49 let. 

Většině respondentů (cca 70%) se žije v obci dobře nebo velmi dobře. Nejčastěji si obyvatelé 

Bohušova pochvalují blízkost přírody, klidný život a příznivé životní prostředí. Naopak se jim nelíbí 

špatné vztahy mezi lidmi, nedostatek pracovních příležitostí a nezájem lidí o obec. 

Dle respondentů nejvíce v obci chybí zdravotní služby a lékaři, kvalitní internetový/mobilní signál a 

obchod/potraviny. 

65% respondentů je přesvědčeno, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným 

společenským kontaktům (např. společenské a kulturní akce). Většina pravidelně nebo alespoň 

občas (cca 1/měsíc) sleduje informace o dění v obci, a to nejčastěji na vývěsce a na Facebookových 

stránkách obce. 

68% respondentů je ochotno udělat něco pro rozvoj své obce, přičemž nejčastěji by se zapojili tak, 

jak je potřeba, vypomohli s úklidem, údržbou obce a zeleně v obci, či při organizaci kulturních  

a společenských akcí. 

Pokud by respondenti mohli rozhodnout o využití obecních finančních prostředků, přednostně by je 

z nabízených možností využili na podporu bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury  

a místních komunikací), na zařízení častějších spojů veřejné dopravy a péči o veřejnou zeleň a 

prostředí v obci.  

Zajímavé jsou rovněž podněty a připomínky ze strany respondentů, zde výběr: 

 uvítala bych v obci dětské hřiště, dobrá by byla oprava chodníku na hlavní cestě 

 vybudování vodovodu  

 v obci je málo kontejnerů na tříděný odpad, chybí zde sběrný dvůr. Velmi špatný signál na telefon, 

který je v této obci nezbytný 

 Schází ČOV (nutné!), nespokojenost ohledně opravy lávky pro pěší, je potřeba větší tlak starostky 

na opravu a žádné výmluvy nepřijímat! 

 v obci je málo kontejnerů na tříděný odpad, chybí zde sběrný dvůr. Velmi špatný signál na telefon, 

který je v této obci nezbytný 
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 parkování aut u bytovek a volně běhající psi, parkování kvůli sanitkám a hasičům 

 oprava malého mostu k benzině  

 více se starat o zrušení umělého rybníčku v Karlově z důvodu přemnožení komárů a létavého pylu - 

znepříjemňuje život 

 omezení rychlosti v obci, vysoká prašnost, více kvalitních zaměstnanců na penzion, v obci není 

žádné dětské hřiště a u školky je na ostudu! 

 

 

 

3. SWOT analýza 
 

SWOT analýza je dnes již standardní analytickou metodou regionálního rozvoje. Její podstatou je 

odhalení a současně vzájemné porovnávání vnitřních silných a slabých stránek a vnějších podmínek 

působících na obec. Jedná se o analýzu hlavních tendencí současného a budoucího vývoje obce. 

Smysl SWOT analýzy spočívá v akceptování silných stránek a odstraňování (nebo alespoň 

omezování) stránek slabých, čímž se zvyšuje pravděpodobnost budoucí realizace příležitostí,               

a naopak se omezuje dopad pojmenovaných hrozeb. Výsledky SWOT analýzy slouží jako základ pro 

vymezení problémových oblastí, zaměření rozvojového plánu obce a zacílení stanovených opatření. 

 

 
S - Silné stránky W - Slabé stránky 

V
n

it
řn

í f
ak

to
ry

 

 Mateřská škola,  

 obchod se smíšeným zbožím 

 pohostinství 

 kiosek – letní období 

 Bistro Garáž 

 Savory trade – E shop - domácí potřeby 

 společenský, kulturní a sportovní život 
 

1. Nevyhovující technický stav obecních bytů – 
výměna elektrického vedení a vodovodního 
řádu a odpadů 

2. havarijní stav komínů a izolace základů na 
některých činžovních domech ve vlastnictví 
obce, včetně fasád.  

3. neekologické vytápění v šesti činžovních 
domech 

4. nevyhovující stav střech na budovách obce 
(Kulturní dům a Penzion Pod Duby)  

5. chybějící odkanalizování obce 
6. vodovodní řád nepokrývá všechny části obce 

(Grundek) 
7. neekonomický provoz veřejného osvětlení 
8. nedokončené protipovodňové opatření, 

chybějící jez 
9. chátrající sakrální stavby 
10. chybějící dětské hřiště ve třech částech obce 

Bohušov. 
11. nevyhovující stav silnic III. třídy ve vlastnictví 

MSK Dolní Povelice, absence chodníku mezi č. p 
6 a 4 v Bohušově 

12. Zanešená vodní nádrž v Karlově 
13. nevyhovující povrch dvora před kostelem a před 

mateřskou školou 
14. nedostatečný počet parkovacích míst u starých 

a nových bytovek 
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 O - Příležitosti T - Hrozby 
V

n
ěj

ší
 f

a
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o
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 Zajištění postupné revitalizace bytového 
fondu a budov, včetně přilehlých ploch 

 dokončení budování protipovodňových 
opatření, včetně výstavby jezu 

 zajištění odkanalizování obce a jejích 
místních částí 

 zajištění led svítidel veřejného osvětlení 

 zajištění výstavby dětských hřišť 
Bohušově 

 Zajištění výstavby chodníku mezi č. p. 6   
a 4 v Bohušově 

 zpracování návrhu na změnu povrchu 
dvora ve dvoře kostela v Bohušově            
a jeho realizace 

 zajištění opravy sakrálních staveb             
a obnova Božích muk 

 zajištění vyčištění vodní nádrže v místní 
části Karlov 

 zajistit postupné navyšování ubytovací 
kapacity pro turisty 

 stárnutí populace 

 ubývání finančních prostředků v RUD 
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IV. Návrhová část 
Návrhová část dokumentu vychází z jeho analytické části a reaguje na potřeby obce určením 

strategické vize a navržením 15 konkrétních opatření, jejichž postupnou realizací by mělo dojít 

k požadovanému rozvoji a naplnění stanovené vize. Jednotlivá opatření byla navržena starostou 

obce a ostatními členy Zastupitelstva, následně došlo k jejich doplnění ze strany veřejnosti v rámci 

připomínkovacího řízení. 

 

4. Strategická vize 
 

Strategickou vizí je postupné zkvalitňování života v obci. 

 

 

5. Přehled cílů a opatření 
 

 

CÍL 1: ZLEPŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY  

1.1 ZAJIŠTĚNÍ ÚSPORNÉHO PROVOZU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 

1.2 ZAJIŠTĚNÍ VÝSTAVBY PARKOVACÍCH MÍST U BYTOVÝCH DOMŮ   

1.3 VYBUDOVÁNÍ OBECNÍHO VODOVODU DO MÍSTNÍ ČÁSTI GRUNDEK 

1.4 ZAJIŠTĚNÍ DOBUDOVÁNÍ KANALIZACE A VYBUDOVÁNÍ SYSTÉMU DOMOVNÍCH ČOV A 

OPRAVA JÍMKY  

1.5 ZAJIŠTĚNÍ VYTYČENÍ A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ  

1.6 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI VYBUDOVÁNÍM CHODNÍKU V BOHUŠOVĚ 

1.7 ZAJIŠTĚNÍ REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO ŘÁDU ???  

 

 

Cíl 2: PODPORA PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT A TURISTICKÉHO RUCHU  

2.1 PŘÍPRAVA NA VYBUDOVÁNÍ ZÁZEMÍ PRO TURISTY  

2.2 ZAJIŠTĚNÍ OPRAV SAKRÁLNÍCH STAVEB A JEJICH OKOLÍ 

2.3 ZAJIŠTĚNÍ REVITALIZACE VODNÍ PLOCHY MÍSTNÍ ČÁSTI KARLOV 

 

 

CÍL 3: ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTA V OBCI  

3.1 ZAJIŠTĚNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO FONDU OBCE  

3.2 ZAJIŠTĚNÍ VÝMĚNY STŘEŠNÍCH KRYTIN NA BUDOVÁCH V MAJETKU OBCE 

3.3 DOKONČENÍ PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ 

3.4 VÝSTAVBA DĚTSKÝCH HŘIŠŤ V BOHUŠOVĚ  

3.5 ZAJIŠTĚNÍ NOVÉHO POVRCHU NÁDVOŘÍ KOSTELA A MATEŘSKÉ ŠKOLY V BOHUŠOVĚ 
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5.1. Cíl č. 1 – opatření 1.1.-1.7 
 

CÍL 1. ZLEPŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY 

 

OPATŘENÍ 1.1 ZAJIŠTĚNÍ ÚSPORNÉHO PROVOZU VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 

Stručný popis  
Na základě vyhodnocení stávajícího neekonomického provozu veřejného osvětlení 
je potřeba zajistit výměnu stávajících svítidel za led osvětlení. 

Časový harmonogram 2021-2027 

Předpokládané 
náklady opatření v Kč 
včetně DPH 

celkem 0 

- z toho investiční 0 

- z toho neinvestiční 0 

Zodpovědný realizátor Zastupitelstvo obce Bohušov, starosta obce Bohušov 

 

OPATŘENÍ 1.2 ZAJIŠTĚNÍ VÝSTAVBY PARKOVACÍCH MÍST U BYTOVÝCH DOMŮ   

Stručný popis  
Na základě potřeb obyvatel obce budou po rekonstrukci bytových domů 
vybudována parkovací místa u bytových domů 

Časový harmonogram  2021-2027 

Předpokládané 
náklady opatření v Kč 
včetně DPH 

celkem 10 100 000 

- z toho investiční 10 000 000 

- z toho neinvestiční 100 000 

Zodpovědný realizátor Zastupitelstvo obce Bohušov, starosta obce Bohušov 

 

OPATŘENÍ 1.3 ZAJIŠTĚNÍ VODOVODNÍHO ŘÁDU V MÍSTNÍ ČÁSTI GRUNDEK 

Stručný popis  
Zajištění napojení cca 10 domků na obecní vodovodní řád (500 000 Kč) a následně 
zajistit opravu obecní silnice v místní části Grundek (500 000 Kč) 

Časový harmonogram  2021-2027 

Předpokládané 
náklady opatření v Kč 
včetně DPH 

celkem 1 000 000 

- z toho investiční 1 000 000 

- z toho neinvestiční 1 000 000 

Zodpovědný realizátor Zastupitelstvo obce Bohušov, starosta obce Bohušov 

 

OPATŘENÍ 1.4 
ZAJIŠTĚNÍ DOBUDOVÁNÍ KANALIZACE A VYBUDOVÁNÍ SYSTÉMU 
DOMOVNÍCH ČOV A OPRAVA JÍMKY  

Stručný popis  

Na základě zákonného nakládání s odpadními vodami bude průběžně realizováno 
odkanalizování obce a jejich místních částí - vybudování kanalizace v obci, 
domovních ČOV a oprava jímky u činžovního dom. (schválená dotace na 1. etapu ve 
výši 900 000 Kč, další etapy nevyčísleny) 

Časový harmonogram  2021-2027 

Předpokládané 
náklady opatření v Kč 
včetně DPH 

celkem 0 

- z toho investiční 0 

- z toho neinvestiční 0 
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Zodpovědný realizátor Zastupitelstvo obce Bohušov, starosta obce Bohušov 

 

OPATŘENÍ 1.5 ZAJIŠTĚNÍ VYTYČENÍ A REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ  

Stručný popis  

Zajištění vytyčení komunikací ve vlastnictví státu, jednat o převzetí do majetku 
obce a následně zajistit vhodný dotační program za účelem oprav. Jedná se o 
komunikaci k BIOPLYNUa ke kravínu,č.p.109 Bohušov, přístupová komunikace č.p. 
109 Bohušov-Dolní Povelice, č.p. 3361 Bohušov 

Časový harmonogram  2021-2027 

Předpokládané 
náklady opatření v Kč 
včetně DPH 

celkem 1 260 000 

- z toho investiční 1 260 000 

- z toho neinvestiční 0 

Zodpovědný realizátor Zastupitelstvo obce Bohušov, starosta obce Bohušov 

 

OPATŘENÍ 1.6 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI VYBUDOVÁNÍM CHODNÍKU V BOHUŠOVĚ 

Stručný popis  Zajištění bezpečnosti chodců vybudováním chodníku mezi č. p 6 a 4 v Bohušově. 

Časový harmonogram  2022-2027 

Předpokládané 

náklady opatření v Kč 

včetně DPH 

celkem 0 

- z toho investiční 0 

- z toho neinvestiční 0 

Zodpovědný realizátor Zastupitelstvo obce Bohušov, starosta obce Bohušov 

 

OPATŘENÍ 1.7 ZAJIŠTĚNÍ REKONSTRUKCE VODOVODNÍHO ŘÁDU  

Stručný popis  
Z důvodu špatného stavu stávajícího vodovodního řádu (stáří) dojde k postupné 
rekonstrukci vodovodu v jednotlivých částech obce včetně hydrantu a vodojemu. 
Prioritně budou řešeny ty větve vodovodu, které zásobují největší počet obyvatel. 

Časový harmonogram  2021-2027 

Předpokládané 
náklady opatření v Kč 
včetně DPH 

celkem 4 500 000 

- z toho investiční 0 

- z toho neinvestiční 4 500 000 

Zodpovědný realizátor Zastupitelstvo obce Bohušov, starosta obce Bohušov 
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5.2. Cíl č. 2. – opatření 2.1.-2.3. 
 

CÍL 2. PODPORA PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT A TURISTICKÉHO RUCHU 

 

OPATŘENÍ 2.1 PŘÍPRAVA NA VYBUDOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ PRO TURISTY, RYBÁŘE 

Stručný popis  
Obec odkupem místních chlívků zahájí přípravy na vybudování ubytovacích kapacit 
V Dolních Povelicích -  cca 10 lůžek  

Časový harmonogram  2021-2027 

Předpokládané 
náklady opatření v Kč 
včetně DPH 

celkem 0 

- z toho investiční 0 

- z toho neinvestiční 0 

Zodpovědný realizátor Zastupitelstvo obce Bohušov, starosta obce Bohušov 

 

OPATŘENÍ 2.2 ZAJIŠTĚNÍ OPRAV SAKRÁLNÍCH STAVEB A JEJICH OKOLÍ 

Stručný popis  

Zajištění vhodných dotačních programů na opravy a revitalizace sakrálních staveb: 

 oprava Božích muk, doplnění obrazů, úprava okolí včetně laviček 

 rekonstrukce kapliček Poklona v Dolních Povelicích (160 000) 

 výměna oken a nátěr fasády Gebauerova Hrobka 

 očista sochy Jana Nepomuka apod. 

Časový harmonogram  2021-2027 

Předpokládané 
náklady opatření v Kč 
včetně DPH 

celkem 0 

- z toho investiční 0 

- z toho neinvestiční 0 

Zodpovědný realizátor Zastupitelstvo obce Bohušov, starosta obce Bohušov 

 

OPATŘENÍ 2.3 ZAJIŠTĚNÍ REVITALIZACE VODNÍ PLOCHY MÍSTNÍ ČÁSTI KARLOV 

Stručný popis  
Zajištění vhodného dotačního programu na odbahnění va revitalizaci břehů vodní 
plochy v Karlově 

Časový harmonogram  2021-2027 

Předpokládané 
náklady opatření v Kč 
včetně DPH 

celkem 0 

- z toho investiční 0 

- z toho neinvestiční 0 

Zodpovědný realizátor Zastupitelstvo obce Bohušov, starosta obce Bohušov 
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5.3. Cíl č. 3. – opatření 3.1.-3.5. 
 

CÍL 3. ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTA V OBCI 

 

OPATŘENÍ 3.1 ZAJIŠTĚNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO FONDU OBCE 

Stručný popis  

1. Na základě špatného stavu obecních staré zástavby činžovních domu je nutné 
zajistit vhodné dotační programy na celkovou revitalizaci: 

 veškeré inženýrské sítě (vodovodní, plynové, elektřina) včetně rozvodů do bytů 

 nutná změna vytápění (lokální topeniště) kotlíkové dotace 

 vnitřní revitalizace bytů 

 střecha a fasáda 

 revitalizace okolí domů (parkovací místa a klidové zóny zeleně, chodníky a 
komunikace) 

2. Vybudování parkovacích míst u nové zástavby bytových domů 

Časový harmonogram  2021-2027 

Předpokládané 
náklady opatření v Kč 
včetně DPH 

celkem 21 500 000 

- z toho investiční 21 000 000 

- z toho neinvestiční 500 000 

Zodpovědný realizátor Zastupitelstvo obce Bohušov, starosta obce Bohušov 

 

OPATŘENÍ 3.2 ZAJIŠTĚNÍ VÝMĚNY STŘEŠNÍCH KRYTIN NA BUDOVÁCH V MAJETKU OBCE 

Stručný popis  V rámci obecního rozpočtu proběhne oprava střešní krytiny na kulturním domu 
(500 000) a Penzionu Pod Duby (500 000)  

Časový harmonogram  2021-2027 

Předpokládané 
náklady opatření v Kč 
včetně DPH 

celkem 1 000 000 

- z toho investiční 1 000 000 

- z toho neinvestiční 0 

Zodpovědný realizátor Zastupitelstvo obce Bohušov, starosta obce Bohušov 

 

OPATŘENÍ 3.3 DOKONČENÍ PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ 

Stručný popis  Zajištění dokončení prací na protipovodňových opatřeních, včetně výstavby 
jezu a úpravu staveniště 

Časový harmonogram  2021-2027 

Předpokládané 
náklady opatření v Kč 
včetně DPH 

celkem 0 

- z toho investiční 0 

- z toho neinvestiční 0 

Zodpovědný realizátor Zastupitelstvo obce Bohušov, starosta obce Bohušov 
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OPATŘENÍ 3.4 VÝSTAVBA DĚTSKÝCH HŘIŠŤ V BOHUŠOVĚ 

Stručný popis  Zajištění vhodného dotačního titulu na výstavbu tří dětských hřišť v Bohušově 

Časový harmonogram  2021-2027 

Předpokládané 
náklady opatření v Kč 
včetně DPH 

celkem 1 200 000 

- z toho investiční 1 200 000 

- z toho neinvestiční 0 

Zodpovědný realizátor Zastupitelstvo obce Bohušov, starosta obce Bohušov 

 

OPATŘENÍ 3.5 ZAJIŠTĚNÍ NOVÉHO POVRCHU NÁDVOŘÍ KOSTELA V BOHUŠOVĚ 

Stručný popis  
Zpracování návrhu povrchu nádvoří kostela v Bohušově, zajištění vhodného 
dotačního titulu a realizace. 

Časový harmonogram  2021-2027 

Předpokládané 
náklady opatření v Kč 
včetně DPH 

celkem 0 

- z toho investiční 0 

- z toho neinvestiční 0 

Zodpovědný realizátor Zastupitelstvo obce Bohušov, starosta obce Bohušov 

 

 

 

 

6. 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 strategického plánu 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. 
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7. ZÁVĚR 
 

Program rozvoje obce Bohušov 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 s ním měl být v souladu, stejně jako například příprava rozpočtu obce či zpracování jiných 

strategických dokumentů. 

 

8. POUŽITÉ ZDROJE 
 Webové stránky obce Bohušov 

 Český statistický úřad 

 www.mapaexekuci.cz  

 Webové stránky Moravskoslezského kraje -
https://geoportal.msk.cz/Public/PRVKUK/kanalizace/html/8114_018_00_05698.html 

 Monitor – kompletní přehled veřejných financí – www.monitor.statnipokladna.cz 

 www.kodis.cz 
 

 

 

 

 

http://www.mapaexekuci.cz/
https://geoportal.msk.cz/Public/PRVKUK/kanalizace/html/8114_018_00_05698.html
http://www.monitor.statnipokladna.cz/
http://www.kodis.cz/

