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1. 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. 

 

1.1. Charakteristika obce 

 

1.1.1. Území 

Obec Osoblaha se nachází v nejsevernější části okresu Bruntál při toku řeky Osoblahy v severním cípu 

osoblažského výběžku na souřadnicích 50°17″ severní šířky a 35°23″ východní délky. Okolí je součástí Slezské 

nížiny. Ze tří stran je obklopena územím Polska. Obec má rozlohu 2579 ha a žije zde 1084 (2017) obyvatel. 

Charakterem přírodních podmínek (průměrná nadmořská výška 227m a průměrná teplota 8,6°C) patří 

Osoblaha převážně k zemědělské oblasti. 

Území Osoblahy patří do povodí Odry, resp. řeky Osoblahy, která městem protéká z jihu na sever. Samotná 

obec se nachází na soutoku řeky Osoblahy s Lesným potokem. Severněji, v části Studnice, se do řeky vlévá ze 

západu říčka Prudník. 

 

Obr. č. 1: Mapa Krnovska 
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1.1.2. Historie 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1233. Bývala městem, do roku 1945 s takřka intaktně zachovaným 

historickým jádrem. Na konci druhé světové války byla z 90 % zničena. Protože po válečné zkáze následoval 

odsun německých obyvatel a neúplné dosídlení, byly v rámci odstraňování trosek často zbořeny i domy, které 

by jinak byly opravitelné. V roce 1962 byly odstřeleny i trosky cenného městského kostela. Současná zástavba 

je proto nyní v drtivé většině novodobá. 

Vzhled znaku i praporu obce je dán historickými prameny. Stříbrné kužely na červeném podkladu znamenají 

součást enkláv bývalého olomouckého biskupství. 1 

 

1.1.3. Obyvatelstvo 

Počet obyvatel v obci je k 31.12.2019 celkem 1125 osob, z toho je 568 mužů a 557 žen. Průměrný věk obyvatel 

ke stejnému datu činil 38,1 let, za posledních 100 let byl celkově kolem 40 let. 

Historický vývoj počtu obyvatel mezi lety 1880 a 2019 je postupný. Od r. 1880 (kdy byl také nejvyšší – 4012ob.) 

postupně klesal až do roku 1950 (kdy byl nejnižší – 563 ob.). Po roce 1950 počet obyvatel opět pomalu narůstal. 

Od roku 1991 se počet obyvatel pohybuje nad tisícem. 

 

Tab. č. 1: Počet a věkové složení obyvatel obce Osoblaha v letech 2010-2019 (údaje k 31.12.) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet obyvatel 1129 1107 1131 1106 1146 1129 1084 1079 1096 1125 

Počet obyvatel ve 

věku 0–14 let 

187 179 194 178 193 199 184 197 201 231 

Počet obyvatel ve 

věku 15–64 let 

785 759 767 756 763 736 712 706 715 711 

Počet obyvatel ve 

věku 65 a více let 

157 169 170 172 190 194 188 176 180 183 

Průměrný věk 39,5 40,1 39,7 40 39,8 39,6 40,1 39,2 39,3 38,1 

Zdroj: ČSÚ 

 

 

Z následujícího grafu je patrné, že průměrný věk obyvatel v obci Osoblaha je ve srovnání s průměrným věkem 

v ČR nižší, stejně jako v celé ČR však populace občanů v obci  stárne a je potřeba s tímto trendem v budoucnu 

počítat. 

                                                                 

1 Viz obrázek na úvodní straně. 
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Graf č. 1: Průměrný věk obyvatel k 31.12.2019. 

Zdroj: ČSÚ 

 

Za posledních 10 let se narodilo o 91 osob méně (celkem 145) než zemřelo. Do obce se přistěhoval o 111 

obyvatel více, než odstěhovalo (celkem 755). 

Tab. č. 2: Migrace obyvatel obce Osoblaha v letech 2010-2019 (údaje k 31.12.) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet obyvatel 1129 1107 1131 1106 1146 1129 1084 1079 1096 1125 

Živě narození 9 14 10 12 20 12 14 18 9 27 

Zemřelí 13 23 22 29 23 29 26 27 16 28 

Přirozený 

přírůstek 

-4 -9 -12 -17 -3 -17 -12 -9 -7 -1 

Přistěhovalí 46 62 84 76 110 86 75 73 128 126 

Vystěhovalí 46 47 48 84 67 86 108 69 104 96 

Saldo migrace 0 15 36 -8 43 0 -33 4 24 30 

Zdroj: ČSÚ 

 

 

 

Následující graf znázorňuje počty sňatků a rozvodů v obci v letech 2010–2019. Počet za toto období 

nepřevyšuje 6. Celkově v tomto období proběhlo 44 sňatků a 24 rozvodů. 

 

35

36

37

38

39

40

41

42

43

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Průměrný věk

Průměrný věk Průměrný věk v obci Osoblaha Průměrný věk Průměrný věk v České Republice



7 
 

Graf č. 2: Počet sňatků a rozvodů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ 

Hodnota potratovosti činí v posledních letech (v období 2010-2019) 60 osob. Historicky nejvyšší hodnota 

tohoto jevu byla v roce 2014 a 2019 kdy došlo k 9 potratům a nejnižší v roce 2015, kdy došlo ke 2. 

Vzdělanost obyvatel je v ČR sledována v rámci sčítání lidu, domů a bytů (dále SLDB), které probíhá 

v pravidelném intervalu 10 let. Vzhledem k tomu, že výstupy z posledního SLDB pochází z r. 2011, nelze je 

považovat za aktuální, nicméně pro  

Tab. č. 3: Vzdělanostní struktura obyvatel (data z r. 2011 z posledního SLDB) 

 Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 879 419 460 

z toho 

podle 

stupně 

vzdělání 

bez vzdělání 5 3 2 

základní včetně neukončeného 275 110 165 

střední vč. vyučení (bez maturity) 358 206 152 

úplné střední (s maturitou) 151 59 92 

nástavbové studium 17 8 9 

vyšší odborné vzdělání 2 - 2 

vysokoškolské 41 18 23 

Zdroj: ČSÚ 
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1.1.4. Spolková, osvětová a informační činnost 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH “KAŠNA” OSOBLAHA  

Hlavním cílem sdružení je přispívat ke zkvalitnění života zdravotně postižených občanů a jejich integraci do 

společnosti. Sdružení vytváří ve spolupráci se členy podmínky pro rozvoj specializovaných činností pro 

zdravotně postižené občany, a to bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení nebo věku členů. Sdružení 

usiluje o odstranění architektonických bariér, organizuje ozdravné a rekondiční pobyty pro své členy a podílí se 

na společenské činnosti v obci. 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SLEZAN OSOBLAHA z. s 

TJ Slezan vytváří možnosti pro rekreační tělovýchovné aktivity pro vlastní členy i ostatní veřejnost. Organizuje 

sportovní turnaje, společenské akce, zajišťuje provoz a údržbu sportovního areálu – volejbalových a tenisových 

kurtů. 

FOTBALOVÝ KLUB SLEZAN OSOBLAHA 

Samostatný Fotbalový klub Slezan Osoblaha vznikl v červnu 2003 a v současnosti má 110 členů. V okresním 

přeboru kopané hrají mužstva žáků a mužů. Barvami klubu jsou žlutá a zelená. Mimo organizace mistrovských 

utkání klub zajišťuje sportovní turnaje pro své členy i pro ostatní osoblažskou veřejnost. Podílí se na organizaci 

kulturních a společenských akcí v obci. 

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ “NAŠE OSOBLAŽSKO” 

Zjišťují organizaci kulturní, společenské a sportovní činnosti v obci. Pod záštitou tohoto sdružení je také 

MUZEUM Osoblaha. 

OCHOTNICKÉ DIVADLO, z. s. 

Pořádají divadelní představení, organizují kulturní a společenské činnosti v obci. 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 

Zajišťují požární ochranu, protipožární opatření, zásahy při živelných pohromách, podílí se na kulturním a 

společenském životě v obci. 

MINIFARMA OSOBLAHA – PAVLÍNA VÁCLAVÍKOVÁ 

Provozují agroturistiku v  obci a snaží se o zpestření života na vesnici obyvatelům i návštěvníkům. Protože 

zvířata k venkovu patří, mají tu králíky, kočky, morčata, kozičky, slepice, čtyři hodné koníky, a ještě další živá 

překvapení. 

 

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

webových stránek obce www.osoblaha.cz,  obecního zpravodaje a kabelové TV Osoblaha. 

 

1.1.5. Kultura, sport a volnočasové aktivity 

Nabídka kulturního a sportovního vyžití v obci Osoblaha je velmi pestrá a programově různorodá. Zaměřuje se 

jak na milovníky hudby, sportu, hromadných radovánek, tak tradičních koncertů. 

http://www.osoblaha.cz/
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Občanská sounáležitost je v obci již tradičně podporována pořádanými akcemi – vánoční koncerty, sportovní 

turnaje, gastrofestivaly, vinobraní, dětské dny, společenské plesy, vítání občánků či svatební obřady v síni OÚ a 

další…  

V obci aktivně působí spolky a sportovní kluby (FK Slezan Osoblaha, Volejbalový klub Osoblaha). 

Ke sportovním aktivitám slouží antukové kurty v osoblažském parku, tělocvična ZŠ, fotbalové hřiště a IN – Line 

dráha. 

 

1.1.6. Turistika 

Obcí prochází trasa naučné stezky nesoucí název Osoblažsko. Kromě naučné stezky je z obce značená turistická 

trasa, jejíž výchozí bod je u nádraží a vede jižním směrem z Osoblahy. Dojít můžeme k obci Bohušov a na kopci 

nad obcí je zřícenina hradu Fulštejn. 

Turisté se mohou ubytovat v kempu, turistické ubytovně „Celnice“, apartmánu Pálenice Osoblaha Luxos s. r. o. 

nebo v restauraci Nostalgie. 

Kulturními památkami v obci jsou: Městské hradby, hřbitovní kostel sv. Mikuláše, židovský hřbitov, litinová 

kašna, Kaplička sv. Valentýna a Blažeje  

Mezi zajímavosti patří: Bludný balvan, Přírodní rezervace Velký Pavlovický rybník, Přírodní rezervace Džungle a 

již zmiňovaná Úzkokolejná dráha Třemešná ve Slezsku. 

 

1.2. Hospodářství 

Území obce pokrývá z 80 % zemědělská půda (68 % orná půda, 10 % louky a pastviny), z 10 % les a z 8 % 

zastavěné a ostatní (např. průmyslové) plochy. 

Ekonomika a trh práce 

Zaměstnanost obyvatel je závislá na okolním trhu práce. V současnosti Úřad práce neeviduje žádná volná 

pracovní místa v obci. 

V obci v současné době působí celkem 145 podnikatelských subjektů a to:  

Tab. č. 4: Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti (k 31. 12. 2019) 

 Registrované  

podniky 

Podniky se  

zjištěnou aktivitou 

Celkem 145 61 

A Zemědělství, lesnictví, rybářství 15 7 

B-E Průmysl celkem 24 11 

F Stavebnictví 23 12 

G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových 

vozidel 

24 7 

H Doprava a skladování - - 
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I Ubytování, stravování a pohostinství 13 5 

J Informační a komunikační činnosti 2 1 

K Peněžnictví a pojišťovnictví - - 

L Činnosti v oblasti nemovitostí 6 2 

M Profesní, vědecké a technické činnosti 9 5 

N Administrativní a podpůrné činnosti 1 1 

O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 3 2 

P Vzdělávání 2 2 

Q Zdravotní a sociální péče 2 2 

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 2 1 

S Ostatní činnosti 14 3 

X nezařazeno - - 

Zdroj: ČSÚ 

 

V Osoblaze jsou v současné době aktivní následující firmy: 

Restaurace „Nostalgie“ - nabízí ubytovaní v soukromí, apartmán pro 2 až 4 osoby. 

Café bar & restaurant VeMi 

Hostinec Na Rozcestí 

Pavel Korchan – Výroba kontejnerů a nesených vleků 

Zdeněk Šimčík – Omítkářské práce, výstavba bytových a nebytových budov 

Okrasná zahrada Osoblaha, s.r.o. - Pěstování sazenic okrasných rostlin, pěstování a prodej zeleniny a drobného 

ovoce v režimu šetrném k životnímu prostředí, realizace sadových úprav, údržba zeleně. 

A další: Obchod smíšeného zboží P. Dohnala, Kadeřnictví, Prodejna Večerka, Prodej krmiv a veterinární 

poradna, Zemědělská  farma Červinka, Firma Agro Ing. Miovského, Firma Steuer zabývající se textilní výrobou, 

Agroturistika Minifarma P. Václavíkové, Řeznictví U pana Chudického. 

 

1.3. Nezaměstnanost a zadluženost obyvatel 

V rámci Moravskoslezského kraje bývá okres Bruntál hned po Karviné okresem s nejvyšší nezaměstnaností. 

V současné době (k 31.3.2020) tvoří míra nezaměstnanosti v obci 16,3 % což znamená, že 21 osob je 

v pořadníku mezi uchazeči o zaměstnání. Pro srovnání v okrese Bruntál je nezaměstnanost nižší, a to 5,9 %. V 

celém Moravskoslezském kraji nezaměstnanost činí 4,6 % a v celé ČR 3 %. 
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Tab. č. 5: Nezaměstnanost 

Rok Uchazeči Podíl nezaměstnaných 

v obci Osoblaha 

Podíl nezaměstnaných okres 

Bruntál 

2014 137 18,1% 6% 

2015 130 17% 11,56 % 

2016 123 16,7% 9,49 % 

2017 85 11,9% 6,99 % 

2018 83 11,8% 6,04 % 

2019 98 13,7% 5,64 % 

09/2020 102 14,3% 5,9 % 

Zdroj: ČSÚ 

 

 

 

Graf č. 3: Vývoj nezaměstnanosti v obci v letech 2014–2020 

Zdroj: ČSÚ 

 

Data k zadluženosti obyvatel ukazují, že se podíl osob v exekuci v obci Osoblaha pohybuje výrazně nad 

hodnotou okresu i kraje. Např. v r. 2019 tvořil podíl osob v exekuci 31,61%, přičemž méně jak dvojnásobek 
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tvořil podíl osob v exekuci na území ORP Bruntál a odhadem o 3 násobek v rámci celého Moravskoslezského 

kraje.  

V roce 2017 bylo proti občanům obce Osoblaha vedeno 1660 exekucí, což vycházelo průměrně asi na 5,6 

exekucí na 1 osobu (viz tabulka č. 6). 

 

Tab. č. 6: Podíl osob v exekuci 

Rok Podíl osob v exekuci obec 

Osoblaha 

Podíl osob v exekuci okres 

Bruntál 

Podíl osob v exekuci 

Moravskoslezský kraj 

2016 27,85% 14,84 % 10,74 % 

2017 29,14% 14,97 % 10,87 % 

2018 nejsou data 13,67 % 10,31 % 

2019 31,61% 13,63% 10% 

Zdroj: www.mapaexekuci.cz 

 

1.4. Infrastruktura 

1.4.1. Technická infrastruktura 

V obci není zaveden plyn, naopak kanalizace je částečně vybudována. Obyvatelé obce jsou zásobování vodou ze 

zavedeného vodovodu. 

Odpady jsou v obci řešeny svozem komunálního odpadu. Svoz tříděného odpadu probíhá díky zapojení do 

projektu Osoblažské odpady s.r.o.  

Připojení domácností k internetu je možné jak přes mobilní operátory, tak formou bezdrátového připojení. 

Internet v obci nabízí několik poskytovatelů. V prostorách knihovny je pro čtenáře přístup na internet zdarma. 

V rámci technické infrastruktury je v obci plánováno několik záměrů: 

 Rekonstrukce a dostavba chodníku Osoblaha 

 Prevence degradací kulturních a historických objektů 

 Modernizace sociálního zázemí osoblažského kempu 

 Rekonstrukce a dostavba kanalizace a ČOV Osoblaha 

 Rekonstrukce školní družiny 

 Demolice budovy v areálu školy 

 Traktor pro práci v lese 

 Obnova Osoblažského parku 

 Územní plán Osoblaha 

 Rekonstrukce tělocvičny Základní školy a Mateřské školy Osoblaha 

 Zkvalitnění pobytových podmínek osob se zdravotním postižením – Dps Osoblaha 

 Dotace na úhradu operativního leasingu osobního automobilu 

 PD – Snížení energetické náročnosti budov č. p. 100–105 Osoblaha 

 

http://www.mapaexekuci.cz/
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1.4.2. Dopravní infrastruktura 

Dopravní dostupnost je vzhledem k poloze tohoto území nedostatečná a velice limitující. Správní území obce 

leží stranou hlavní silniční sítě okresu Bruntál. 

Obcí Osoblaha prochází silnice 2. třídy č. 457, zbytek silniční sítě tvoří komunikace 3. tříd a místní komunikace. 

 

1.4.3. Dopravní obslužnost 

Veřejná doprava je zajišťována jednak prostřednictvím železniční dopravy, tak i autobusovou linkovou 

dopravou. 

Autobusovou dopravu v obci Osoblaha zajišťuje regionální společnost Osoblažská dopravní společnost s.r.o. a 

ARRIVA MORAVA a. s. na 4 pravidelných linkách:2 
852831 Krnov – Město Albrechtice – Dívčí Hrad – Bohušov – Osoblaha – Slezské Pavlovice 

852832 Krnov – Město Albrechtice – Slezské Rudoltice – Rusín – Bohušov – Osoblaha – Slezské Pavlovice 

852833 Krnov – Město Albrechtice – Jindřichov – Vysoká – Osoblaha 

S16 – 298 Třemešná ve Slezsku – Liptaň – Dívčí Hrad – Slezské Rudoltice – Bohušov – Osoblaha 

 

Železniční dopravu zajišťuje unikátní úzkorozchodná trať 298 Třemešná ve Slezsku – Osoblaha slouží jak místní 

obyvatelům, tak funguje jako vyhledávaná atraktivita cestovního ruchu. Provoz na ni ve spolupráci s Českými 

drahami, a. s. zajišťuje obecně prospěšná společnost Slezské zemské dráhy, o.p.s. Tato fungující rarita železniční 

dopravy v ČR a majetku státu patří mezi výrazné rozvojové možnosti regionu.  

Spojení s krajským městem Bruntál je z Osoblahy možný pouze s přestupem v Krnově. 

 

 

1.5. Správa obce 

Obec Osoblaha (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 

v plném znění. Obec byla zřízena dne 24.11.1990 ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako 

územně samosprávný orgán. Správu obce vykonává starosta a obecní zastupitelstvo, které má 11 členů (včetně 

starosty). 

1.5.1. Obecní úřad a jeho kompetence 

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně 

závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu 

stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě 

zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů. 

                                                                 

2 Zdroj: https://www.kodis.cz/cz/vysledky-vyhledavani.php?text=osoblaha 
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V rámci obecní samosprávy působí 2 výbory – finanční a kontrolní. Dále zde působí Sbor pro občanské 

záležitosti (6 členů), Komise pro projednávání přestupků (4 členové), Komise pro nájem obecního majetku (3 

členové), Odbor hospodářsko-správní a kancelář tajemníka – stavební úřad, sociální oddělení. 

Obec Osoblaha je členem dobrovolného svazku obcí: - Mikroregion Krnovsko, Mikroregion Osoblažsko, 

Euroregion Praděd. 

 

1.5.1. Hospodaření a majetek obce 

Obec v období posledních 10 let každoročně disponuje příjmy v průměru 30,8 mil. Kč. Od r. 2015 došlo 

k výraznému navýšení jak příjmů, tak výdajů, což má přímou souvislost s realizovanými investičními projekty 

zaměřenými především na rozvoj obce. 

V roce 2019 dosáhly výdaje nejvyšší hodnoty, bylo rozděleno celkem téměř 40,19 mil. Kč, přičemž jejich největší 

část (38,78 mil.) směřovala na běžné výdaje, jako jsou: neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi 

peněžními fondy téhož subjektu a platby daní, platy a podobné související výdaje, neinvestiční nákupy a 

související výdaje, neinvestiční půjčené prostředky. Druhá, menší část (10,40 mil.) směřovala na kapitálové 

výdaje: investiční nákupy a investiční transfery. 

Graf č. 4: Meziroční vývoj rozpočtu obce Osoblaha (2010-06/2020) 

Zdroj: monitor.statnipokladna.cz, vlastní zpracování 

 

1.6. Vybavenost 

K občanskému vybavení v obci Osoblaha patří obecní úřad, kulturní dům, knihovna, obchod s potravinami, 

kostel, pošta a koupaliště. Dále je v obci Základní a Mateřská škola, ordinace lékaře (praktický, dětský, 

gynekologie), domov pro seniory, služebna Policie ČR a hasiči Osoblaha. Nachází se zde také hřbitov, 

víceúčelové hřiště a rybník (rybaření).  

 

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 VI.20

Meziroční vývoj rozpočtu v letech 2010 - 06/2020

Příjmy (v tis.) schváleno příjmy (v tis.) skutečnost Výdaje (v tis.) schváleno

Výdaje (v tis.) skutečnost Saldo (v tis.) schváleno Saldo (v tis.) skutečnost



15 
 

1.6.1. Bydlení 

Obec Osoblaha disponuje 1333 nájemními byty. 

 

1.6.2. Školství a vzdělávání 

V obci se nachází Základní a Mateřská škola Osoblaha. Je spádovou školou pro 12 obcí osoblažského výběžku. 

V letošním školním roce (2020/2021) navštěvuje školu 188 žáků v jedenácti třídách ZŠ a 33 dětí ve dvou třídách 

MŠ. Žáky vzdělává a vychovává celkem devatenáct pedagogických pracovníků a o provoz se stará 6 správních 

zaměstnanců a 3 kuchařky. Komplex celé školy se skládá z hlavní budovy, kde je umístěn druhý stupeň a vedení 

školy a z pavilónové přístavby, kde je mateřská škola a žáci prvního stupně. Ke škole patří také tělocvična, školní 

jídelna, a budova školním družiny, která je v jiné části obce a lze v ní poskytnout také ubytování pro turisty. 

 

1.6.3. Zdravotnictví a sociální péče 

Na území obce je ordinace lékaře (praktický, dětský a gynekologie), k zubaři musí občané dojíždět do Krnova. 

V obci není lékárna. V obci také najdete Domov pro seniory s Domovem pro zdravotně postižené.  

 

  

                                                                 

3 Zdroj: ČSÚ, poslední zveřejněná data z roku 2011 
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2. VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST 

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

a výstupy ze jednání pracovního týmu tvořeného starostou, zastupiteli obce a pracovníky Mikroregionu 

Osoblažsko, kde byla provedena SWOT analýza obce Osoblaha. 

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. 

Tab. č. 7: SWOT analýza obce Osoblaha 

V
n

it
řn

í a
n

al
ýz

a 

Silné stránky Slabé stránky 

 Fungující sociální služby pro seniory a osoby se 

zdravotním handicapem (Domov pro seniory 

Osoblaha p.o, Harmonie, příspěvková organizace, 

Diakonie CČE) 

 Obchody smíšené zboží 

 Zahrádkářský obchod i s krmivy pro drobné 

zvířectvo 

 Základní lékařská péče  

 Vodovodní řád v celé obci 

 Částečně provedená hloubková kanalizace 

 Osoblažka  

 Pravidelně realizované kulturní, sportovní                   

a společenské akce  

 Asistenti prevence kriminality 

 Dobře vybavený Sbor dobrovolných hasičů 

 ZŠ a MŠ Osoblaha 

1) Zastaralý bytový fond  

2) Nedokončená hloubková kanalizace  

3) Velké množství sociálně nepřizpůsobivých 

osob 

4) Absence volných pracovních míst 

5) Odchod mladých za prací do větších měst – 

vylidňování a stárnutí populace 

6) Absence lékárny 

7)  Ukončení působení sociálního 

poskytovatele Althaia o.p.s. 

 

 

Příležitosti Ohrožení 

V
n

ěj
ší

 a
n

al
ýz

a 

 Možnost zřízení NZDM a SAS Diakonii CČE 

 Podpora vzniku soukromých podniků a OSVČ 

 Možnost využití dotačních programů na revitalizaci 

bytového fondu 

 Podpora turistického rozvoje např. Osoblažka apod. 

 Udržení standardu kulturních, sportovních a 

společenských akcí pro občany 

 Zajištění financování asistentů prevence kriminality 

 Migrace sociálně nepřizpůsobivých osob 

znemožňující systematickou práci 

sociálního pracovníka 

 Covid - 19 

 Narůstající byrokracie 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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3. NÁVRHOVÁ ČÁST 

 

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

stanovení širších cílů a navržením 4 konkrétních opatření. Realizací jednotlivých opatření směřujeme k naplnění 

obecného cíle, který je cestou k vytčené vizi, kam chceme dojít. 

 Jednotlivá opatření byla navržena pracovním týmem, který tvořil starosta obce, členové Zastupitelstva a 

pracovníci Mikroregionu Osoblažsko, následně došlo k jejich doplnění ze strany veřejnosti v rámci 

připomínkovacího řízení. 

 

3.1. Strategická vize 

 

 Postupné zajištění kvalitních podmínek života v Osoblaze. 

 

3.2. Přehled cílů a opatření  

 

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

stanovení širšího cíle a navržením 4 konkrétních opatření. Realizací jednotlivých opatření směřujeme k naplnění 

obecných cílů, které jsou cestou k vytčené vizi, kam chceme dojít. 

 Jednotlivá opatření byla navržena pracovním týmem, který tvořil starosta obce a členové Zastupitelstva. 

Následně došlo k jejich doplnění ze strany veřejnosti v rámci připomínkovacího řízení. 

 

Stanovená opatření obsahují podrobnější stručný popis, přehled jednotlivých aktivit vedoucích k jeho naplnění, 

informace o zodpovědných osobách a předpokládané náklady. U každého ze 4 opatření je vždy uveden také 

přepokládaný termín realizace. 

 
 
CÍL 1:     ZLEPŠENÍ PODMÍNEK ŽIVOTA V OSOBLAZE A ROZVOJ PODNIKÁNÍ 

1.1 DOKONČENÍ HLOUBKOVÉ KANALIZACE V OSOBLAZE 
1.2 PODPORA PODNIKATELSKÝCH V OSOBLAZE 
1.3 PODPORA SPOLEČENSKÉHO, SPORTOVNÍHO A KULTURNÍHO ŽIVOTA V OSOBLAZE 
1.4 REKONSTRUKCE NÁJEMNÍCH BYTŮ V OSOBLAZE 
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3.3. Opatření 
 

OPATŘENÍ 1.1 DOKONČENÍ HLOUBKOVÉ KANALIZACE V OSOBLAZE 

Stručný popis  
Na základě již uskutečněných fází výstavby hloubkové kanalizace je potřeba 
dokončit poslední etapu na ulici Slunečná a Zahradní. 

Časový harmonogram 2021-2027 

Předpokládané 

náklady opatření v Kč 

včetně DPH 

celkem 20 000 000,- 

- z toho investiční 20 000 000,- 

- z toho neinvestiční 0,- 

Zodpovědný realizátor Starosta Města Osoblaha 

 

 

OPATŘENÍ 1.2 PODPORA PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT V OSOBLAZE 

Stručný popis  
Podporovány budou podnikatelské aktivity formou snížených nájmů či 
pomoci při vyřizování stavebních povolení při zřizování provozoven. 

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 Osoblaha 
 

 

OPATŘENÍ 1.3 PODPORA SPOLEČENSKÉHO, SPORTOVNÍHO A KULTURNÍHO ŽIVOTA V OSOBLAZE 

Stručný popis  Obec bude pořádat tradiční společenské, sportovní a kulturní akce se 
zapojením široké veřejnosti.  

Časový harmonogram  2021-2027 

Předpokládané 

náklady opatření v Kč 

včetně DPH 

celkem 1 000 000,- 

- z toho investiční 0,- 

- z toho neinvestiční 1 000 000,- 

Zodpovědný realizátor Zastupitelstva obce Osoblaha, starosta obce Osoblaha 
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OPATŘENÍ 1.4 PRŮBĚŽNÁ REKONSTRUKCE NÁJEMNÍCH BYTŮ V OSOBLAZE 

Stručný popis  
Obec bude průběžně rekonstruovat 70 nájemní ch bytů s využitím 
dostupných dotačních titulů. 

Časový harmonogram  

 
2021-2022 rekonstrukce 36 bytů z již získané dotace 17 000 000,- 
2022-2027 příprava projektové dokumentace a podání dotační žádosti na 
rekonstrukci 34 bytů (18 000 000,-. 

Předpokládané 

náklady opatření v Kč 

včetně DPH 

celkem 35 000 000,- 

- z toho investiční 35 000 000,- 

- z toho neinvestiční 0,- 

Zodpovědný realizátor Zastupitelstvo obce Osoblaha 
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3.4. 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. 

 

4. Závěr 

 

Program rozvoje obce Osoblaha 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. 
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