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ANALYTICKÁ ČÁST 
 

 

 

1. ÚVOD  

 

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 HISTORIE 

 

Třemešná  

Biskup Bruno, který od roku 1245 řídil olomouckou kapitulu, začal budovat zničené slovanské osady    

a osidlovat je německými kolonizátory. V prostoru hlubokých lesů, rozprostírajících se mezi 

Biskupskou horou a řekou Osoblahou začal po roce 1247 zakládat nové osady. Přesně v kterém roce 

tyto osady vznikly,  mezi něž patřila  i Třemešná a Liptáň, není známo. Tedy rok 1251  byl asi rokem 

založení osad  v lesní oblasti u Osoblahy.  Biskup Bruno přenechal roku 1245 rytíři Helembortovi 

z Turmu v nově získaných lesních oblastech kolem říčky Osoblahy 50 dílců půdy 

(mansos)  s  podmínkou les vyklučit, a založit tam nové osady, kterými byly výše zmíněné osady 

Třemešná a Liptáň. Součásti byl i společný patronát vazala a nově vzniklých farností na zisk 

z hospodaření obcí.  Název Třemešné pocházel asi podle jména některého vazalova úředníka. 

Artmanov  (část obce Třemešná) 

Kolem roku 1750 vznikla osada Nová Liptáň, později nazývaná Artmanov. Osada se nachází v lesním 

údolí, asi ½ hodiny  západně od Damašku. Artmanovem protéká Artmanovský potok. Osada má 7 

domů, hostinec a hájovnu. Půda  vypáleného lesa  byla obcí Liptáň prodávána novým osídlencům. 

Před rokem 1836 patřila do katastru obce Liptáň, po roce 1836 byla přidělena k obci Třemešná, kam 

jako kolonie do dnes náleží. Přesný význam slova Artmanov není znám. 

Rudíkovy (část obce Třemešná) 

Obec Rudíkovy byla založena vrchností z Města Albrechtic jako poplužní ves, a to kolem 26. července 

1557 - o tom se dovídáme v historickém textu -„dne 26.července 1557 bylo vyčleněno  10 pastvin       

o rozloze 6 měřic a 962,5  novočtverečních sáhů z državy vrchnosti k založení nové obce“ 

(Pozemková kniha albrechtického panství,hlava 999-1003). O obci Rudíkovy se do poloviny 16. století 
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nemluvilo jmenovitě, nýbrž jako  o „dominiu u panství Město Albrechtice“. V pozemkové knize panství 

Albrechtice, ze dne  26. července 1557 se praví-„na parcelách dominia se zachovaly pozemky            

o výměře 6 měřic a 962,5 čtverečních sáhů půdy“. Od roku 1723 je obec Rudíkovy písemně 

zaznamenána jako Reigelsdorf. 

  

 

                              Obr. č. 1: Historická fotografie  

 

                       Zdroj: www stránky obce 

 

1.2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI 

 

Tabulka číslo 1 – Základní údaje o obci 

Obec s rozšířenou působností Krnov 

Pověřený obecní úřad Město Albrechtice 

Pracoviště finančního úřadu Krnov 

Katastrální pracoviště Krnov 

Matriční úřad Město Albrechtice 

Katastrální plocha (ha) 2096,60 

Počet katastrů 2 

Počet částí obce 3 

Nadmořská výška (m nad mořem) 370 

První písemná zpráva (rok) 1256 

Zdroj: ČSÚ 

 

Geomorfologicky patří Třemešná k provincii Česká vysočina, subprovincii Krkonošsko-jesenické 

(Sudetské), oblasti Jesenické (Východosudetské), (geomorfologický celek Zlatohorská vrchovina, 

podcelky Jindřichovská pahorkatina na východě a Hynčická hornatina na západě). Nejvyšších poloh – 

přes 650 m n. m. – dosahuje její území v západním cípu. Nadmořská výška nádraží je  386,7 m, 
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křižovatky říšské silnice a cesty do Liptáně 375m, nového mlýnu u Damašku, stejně jako i Mušlího 

potoka 399m nad mořem. Nejvyšším bodem obecního katastru je Měsíční Vrch, s výškou 627m nad 

mořem. Obec se člení na dvě katastrální území se třemi místními částmi (zároveň ZSJ): Třemešná, 

Rudíkovy – místní část a Artmanov – místní část. 

Území Třemešné patří z větší části do povodí Odry, resp. řeky Osoblahy. Hlavním tokem obce je 

potok Mušlov, který pramení pod Dlouhou horou, teče jižním směrem do místní části Rudíkovy, kde se 

obrací směrem k severu, protéká celou obcí a později v Pitárném ústí do Osoblahy. Přijímá cestou 

několik drobných toků, zejména Artmanovský potok (v části Damašek). V Damašku se nachází rovněž 

několik rybníků. Nejjižnější část území obce - jižní část Rudíkov - je však odvodňována bezejmenným 

přítokem Opavice, která patří do povodí Opavy, jiného z přítoků Odry. 

Území obce pokrývá z 38 % zemědělská půda (16 % orná půda, 20 % louky a pastviny), z 54,5 % les 

a z 6,5 % zastavěné a ostatní (např. průmyslové) plochy. Více o druzích pozemků viz Tabulka č.2. 

 

Tabulka číslo 2 – Výměra obce a druhy pozemků z roku 2019 a 2020 

Druhy pozemků (ha) 31. 12. 2019 31. 12. 2020 

Celková výměra 1 711,94 1 711,94 

Zemědělská půda 1 080,80 1 080,81 

Orná půda 744,45 744,45 

Zahrada 30,71 30,71 

Ovocný sad 17,62 17,62 

Trvalý travní porost 288,03 288,03 

Nezemědělská půda 631,13 631,13 

Lesní pozemek 503,81 503,81 

Vodní plocha 18,30 18,30 

Zastavěná plocha a nádvoří 17,84 17,84 

Ostatní plocha 91,18 91,18 

Zdroj: ČSÚ 

 

2. OBYVATELSTVO 

 

2.1 DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE  

Obec Třemešná čelí dlouhodobému úbytku obyvatel. V roce 1869 měla obec 3179 obyvatel, do roku 

1991 se počet obyvatel snížil na 984. K 31.12.2020 činil počet obyvatel 898 osob. I když se v roce 

2017 trend na chvíli obrátil, již v roce 2018 došlo k poklesu až pod úroveň roku 2016. Míra rychlosti 

odlivu občanů je znázorněna v grafu číslo 1. Pokles počtu obyvatel sice není tak dramatický jako 

v letech 1890 až 1950, ale prozatím se nepodařilo obrátit trend úbytku občanů obce. Kromě počtu 

může na základě dat v tabulce číslo 3 říci, že v letech 2016 až 2020 převládají v populaci muži. 
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Graf číslo 1 – Počet obyvatel od roku 1869–2020 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

Tabulka číslo 3 – Počet obyvatel od roku 2016 – 2020 (k 31.12) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Počet obyvatel celkem 904 910 902 908 898 

v tom podle pohlaví 
muži 475 480 481 478 477 

ženy 429 430 421 430 421 

v tom ve věku (let) 

0-14 123 120 119 118 112 

15-64 611 619 613 615 604 

65 a více 170 171 170 175 182 

Průměrný věk 43,0 42,9 42,9 43,4 43,8 

Zdroj: ČSÚ 

 

Tabulka číslo 4 – Počet obyvatel od roku 1869 – 2011 (k 31.12)  

 Zdroj: ČSÚ 
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Sčítání v roce Počet obyvatel 

1869 3 179 

1880 3 131 

1890 2 783 

1900 2 389 

1910 2 156 

1921 2 001 

1930 2 050 

1950 1 156 

1961 1 304 

1970 1 140 

1980 1 110 

1991 984 

2001 971 

2011 904 
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Tabulky číslo 5 a 6 se týkají důvodů postupného poklesu občanů. Na základě dat lze konstatovat, že 

se dlouhodobě rodí méně dětí, nežli je v obci zaznamenáno úmrtí. V úseku od roku 2016 do roku 

2020 lze pozorovat více narození nežli úmrtí pouze v roce 2016. Naopak jsou na tom přistěhovalí       

a vystěhovalí. Negativní vývoj byl sledován pouze v roce 2018 a 2020. 

Tabulka číslo 5 – Přírůstek a úbytek obyvatel  k 31.12.2020 

Zdroj: ČSÚ 

 

Tabulka číslo 6 – Přírůstek a úbytek obyvatel 2016 – 2020 (k 31.12.) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Živě narození 10 6 8 5 7 

Zemřelí 7 17 11 9 13 

Přistěhovalí 38 53 29 40 25 

Vystěhovalí 28 36 34 30 29 

Přírůstek (úbytek) 

přirozený 3 -11 -3 -4 -6 

stěhováním 10 17 -5 10 -4 

celkový 13 6 -8 6 -10 

Zdroj: ČSÚ 

Při sčítání lidu bytů a domů v roce 2011 se obyvatelé Třemešné hlásili k národnostem uvedeným 

v tabulce číslo 7 uvedené níže a míra zastoupení jednotlivých národností je zaznamenáno v grafu      

č. 2. 

Graf číslo 2 – Zastoupení národností občanů obce k roku 2011 

 

Zdroj: ČSÚ 

česká moravská slezská slovenská polská

           
Celkem Muži Ženy 

Živě narození 7 5 2 

Zemřelí 13 6 7 

Přirozený přírůstek -6 -1 -5 

Přistěhovalí 25 12 13 

Vystěhovalí 29 12 17 

Přírůstek stěhováním -4 - -4 

Celkový přírůstek -10 -1 -9 

Sňatky 4 . . 

Rozvody 1 . . 
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Tabulka číslo 7 – Národnost obyvatel (k 31.12.2011) 

  Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo celkem 904 476 428 

z toho národnost 

česká 544 274 270 

moravská 24 14 10 

slezská 11 7 4 

slovenská 16 8 8 

německá - - - 

polská 2 1 1 

romská - - - 

ukrajinská - - - 

vietnamská - - - 

neuvedeno 297 166 131 

Zdroj: ČSÚ 

V tabulce číslo 8 je zpracována četnost sňatků, rozvodů a potratů v letech 2016-2020. Z dostupných 

dat lze pozorovat klesající počet potratů v letech a dlouhodobě vyšší počet svateb nežli rozvodů. 

Tabulka číslo 8 – Národnost sňatky a rozvody (k 31.12.2011) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Sňatky 5 2 4 4 4 

Rozvody 1 - 2 3 1 

Potraty 2 4 3 3 1 

Zdroj: ČSÚ 

 

 

2.2 VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA OBYVATEL  

Vzdělanost obyvatel byla naposledy sledována v roce 2011. Níže v tabulce číslo 9 jsou uvedeny počty 

osob s uvedením dosaženého vzdělání. Poměrně významná část obyvatel neměla dosaženo 

ukončené základní vzdělání. Ze 776 osob nad 15 let nemělo 168 osob dokončeno základní vzdělání. 

Tabulka číslo 9 – Vzdělanostní struktura obyvatel (k 31.12.2011) 

                                                           Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 776 404 372 

z toho podle 
stupně vzdělání 

bez vzdělání 4 2 2 

základní včetně neukončeného 164 54 110 

střední vč. vyučení (bez maturity) 330 212 118 

úplné střední (s maturitou) 172 82 90 

nástavbové studium 19 10 9 

vyšší odborné vzdělání 1 - 1 

vysokoškolské 41 20 21 

Zdroj: ČSÚ 
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2.3 SPOLKOVÁ ČINNOST V OBCI  

 

V obci se nacházejí následující organizace a zájmová sdružení: 

TJ Sokol Třemešná 

Obec Třemešnou reprezentují ve fotbale družstvo mužů, družstvo žáků a družstvo Neafo senior 

(družstvo složené z mužů nad 40 let - aktivních bývalých hráčů Třemešná, ale také nadšenců 

sympatizujících s naší obcí) 

Myslivecké sdružení Třemešná ve Slezsku, o.s. 

Motoclub Třemešná 

Motoclub Třemešná byl založen v roce 2008. V současné době má 15 členů, z nichž je 12 motorkářů  

a 3 motorkářky. Členové se pravidelně scházejí ve své klubovně. Klub se zapojil do pořádání různých 

společenských akcí jako jsou již uvedená Josefovská zábava, dětský den a Mikuláš. 

Sebastián - občanské sdružení  

Provozuje centrum volnočasových aktivit. Například sportovní klub, rukodělný klub, setkání dětí          

a mládeže a myslivecký kroužek. K nepravidelným akcím patří divadelní pohádková představení, 

mikulášská pouť sv. Sebastiána, smažení vaječiny, víkendové pobyty, výlety mládeže do okolí. 

Sbor dobrovolných hasičů 
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3. TRH PRÁCE, EKONOMIKA A HOSPODÁŘSTVÍ  

 

Nezaměstnanost se v Moravskoslezském kraji i okrese Bruntál pohybuje dlouhodobě nad průměrem 

České Republiky. Od roku 2014 až 2018 došlo k poklesu podílu nezaměstnaných z 15,6 % na 4,7 %.  

Do konce roku 2020 podíl počtu nezaměstnaných stoupl na úroveň 8,3 procenta. Více v tabulce číslo 

10. 

Tabulka číslo 10 – Podíl nezaměstnanosti, volná pracovní místa na ÚP a počet uchazečů v evidenci 

ÚP od roku 2014 – 2020 (k 31.12.)  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Podíl 
nezaměstnaných 
osob (v %) 

celkem 15,6 14,2 12,1 7,5 4,7 6,9 8,3 

Podíl 
nezaměstnaných 
osob (v %) 

pohlaví 
muži 15,9 15,7 10,4 5,8 4,2 6 7,2 

ženy 15,2 12,4 14 9,5 5,2 7,9 9,6 

Počet uchazečů o 
zaměstnání v 
evidenci úřadu 
práce 

celkem 102 89 79 48 31 44 52 

Počet uchazečů o 
zaměstnání v 
evidenci úřadu 
práce 

pohlaví 

muži . . . 20 15 21 25 

ženy . . . . 16 23 27 

Pracovní místa v 
evidenci úřadu 
práce 

celkem - 1 1 1 1 1 - 

Zdroj: ČSÚ 

V tabulkách číslo 11 a 12 uvádíme údaje o počtu ekonomických subjektů v obci a členění těchto 

subjektů dle oboru činnosti. K 31.12.2020 bylo registrováno 204 podniků a u 109 podniků byla zjištěna 

v daném roce aktivita. 109 aktivních podniků je složeno z 94 fyzických osob, 88 osob podnikajících dle 

živnostenského zákona, 2 osoby podnikající dle jiného než živnostenského zákona, 4 zemědělci, 15 

právnických osob a 8 obchodních společností. Následující tabulka číslo 13. obsahuje seznam firem    

a živnostníků, kteří aktivně v obci působí. 

Tabulka číslo 11 – Ekonomické subjekty v obci k 31.12.2020 

 
Registrované  

podniky 
Podniky se  

zjištěnou aktivitou 

Celkem 204 109 

Fyzické osoby 178 94 

Fyzické osoby podnikající dle živnostenského 
zákona 

171 88 

Fyzické osoby podnikající dle jiného než 
živnostenského zákona 

3 2 

Zemědělští podnikatelé 4 4 

Právnické osoby 26 15 

Obchodní společnosti 11 8 

Zdroj: ČSÚ 
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Tabulka číslo 12 – Ekonomické subjekty v obci dle oboru činnosti k 31.12.2020 

Kategorie A B-E F G H I J K 

Registrované  
podniky 

39 29 35 31 1 12 1 3 

Podniky se  
zjištěnou 
aktivitou 

23 16 24 12 1 5 .0 2 

Kategorie L M N O P Q R S 

Registrované  
podniky 

3 15 3 3 2 1 4 17 

Podniky se  
zjištěnou 
aktivitou 

1 5 2 2 1 1 2 10 

Vysvětlivka: A - Zemědělství, lesnictví, rybářství, B-E - Průmysl celkem, F - Stavebnictví,                                  

G - Velkoobchod a maloobchod, H - Doprava a skladování, I - Ubytování, stravování a pohostinství,  

J - Informační a komunikační činnosti, K -  Peněžnictví a pojišťovnictví, L - Činnosti v oblasti 

nemovitostí, M - Profesní, vědecké, N -  Administrativní a podpůrné činnosti, O - Veřejná správa a 

obrana, P - Vzdělávání, Q - Zdravotní a sociální péče, R - Kulturní, zábavní a rekreační činnosti, S - 

Ostatní činnosti 

Tabulka číslo 13 – Seznam firem, živnostníků v obci 

Firmy 

Ing. Petr Jániš výroba dřevěných komponentů 

Lavos drogistické zboží 

Karel Machala lesnická činnost, prodej lesních dřevin 

Miroslav Tichý Maloobchod - voda, topení, plyn 

Viktor Svoboda soukromý zemědělec 

Reking -Rostislav Král reklamní tisk 

Živnostníci 

Radim Friess výkopové práce a půjčování lešení 

Marcel Volný tesařství 

David Chudárek elektroinstalatérské práce 

Adamec Štefan zednické a obkladačské práce 

Zdeněk Petroš zednické a obkladačské práce 

Jaroslav Vajdík živnostník - voda, topení plyn 

Martin Jaroš živnostník - voda, topení plyn 

František Volek výroba šindelů 

Filip Pašas výškové práce, řemeslnická činnost 

Martin Liberda kovovýroba, doprava-přeprava 

Zbyněk Lederer výroba šindelů, drobná přeprava 

Jaroslava Friessová natěračské práce (fasády, interiéry) 

Zdroj: webové stránky obce 
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4. INFRASTRUKTURA  A DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST 

 

 

4.1 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

 

Vodní hospodářství 

Obec je v současné době dobře zásobená kvalitní pitnou vodou. Vlastní významný vodní zdroj TR 4, 

který zásobuje celou obec a skupinový vodovod Osoblažska. Místo vyústění vývodu pro 

podnikatelskou zónu je vyznačené na katastrální mapě. 

Na Úřední desce je k dispozici výsledek pravidelného laboratorního rozboru surové, neupravené vody 

ze zdroje TR4. 

Zásobování elektrickou energií 

Obec je připojena na celostátní energetickou síť přes transformační stanici TS 110/22 kV s výkonem 

2x25 MVA, která je hlavním napájecím bodem území Osoblažska s dostatečnou výkonovou rezervou 

pro předpokládaný průmyslový odběr. Místo plánované trafostanice trojfázové přípojky, je možné 

navrhnout podle dispozice budoucího areálu podniku, nakolik vedení vysokonapěťového rozvodu vede 

přímo nad tímto územím. 

Zásobování plynem 

Plošná plynofikace celé obce je dokončena. Obě rozvojové zóny mají přivedeny plynové přípojky na 

hranice pozemků. 

Spoje a telekomunikace 

Obec je plně pokryta signálem pro všechny tři operátory mobilních sítí. V roce 2000 provedena 

kompletní rekonstrukce sítí Telecomu. 

Odpadové hospodářství 

Je provedena  výstavba kanalizace a ČOV pro střed obce. Ostatní stávající objekty  sváží odpadní 

vody na stáčecí místo nové ČOV. U nových staveb je požadována výstavba individuálních 

ČOV.  V obci je provozován sběrný dvůr.           

 

 

4.2 DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OBSLUŽNOST  

 

Podstatnou výhodou  dopravní struktury obce Třemešná je jí geografická poloha, která určuje: 

Lepší vlakovou dostupnost z vnitrozemí do pohraničí pomoci celostátní železniční trati Šumperk – 

Jeseník - Krnov, na které má Třemešná železniční zastávku. 
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Určuje možnost navázat mezinárodní osobní a nákladní autodopravu bez omezení tonáže přes 

mezinárodní hraniční přechod Bartultovice - Trzebina, který od roku 2002 zahájil svoji činnost. Silnice 

I/57 je po náročné rekonstrukci a umožňuje bezpečný provoz. 

Silniční odbočka přes Jindřichov usnadní pohodlnější návaznost dopravy ze silnice I /57 do nadřazené 

sítě Opava – Ostrava. Táto důležitá silnice I /57 leží přímo vedle zóny pro podnikatelské záměry.  

Níže v obrázku číslo 2 jsou znázorněny silnice procházející obcí. Jedná se o silnici první třídy číslo 57. 

Směrem na sever vede do Polska a města Prudnik a na jih směr Město Albrechtice a dále pak Krnov   

a Opavu. Dále pak silnice třetí třídy číslo 45714 směr Jindřichov a 45717 směr Liptaň. Některé úseky 

silnic třetí třídy nejsou v dobrém technickém stavu a vyžadují rekonstrukci. 

 

    Obrázek číslo 2 – Mapa silnic 

 

Zdroj: geoportál 

V obci projíždí vlaková i autobusová doprava. Spojení obce s okolními městy je zajišťována regionální 

společností Transdev Moravia s.r.o.). V Třemešné jsou 4 autobusové zastávky a jedno vlakové 

nádraží. Oproti ostatním obcím regionu je situace s frekvencí veřejných spojů ideální.  

Přepravu vlakem zajišťují následující spoje: 

 Směr Krnov – ve všední dny i o víkendu jezdí směr Krnov 9 spojů. Stejný počet spojů jezdí 

opačným směrem.   

 Směr Osoblažsko -  po celý týden jezdí oběma směry 4 spoje. 

 Směr Bruntál – Jezdí po celý týden 9 spojů oběma směry. Spoje jsou s přestupem, ale 

s ideální návazností.  

 Směr Jeseník – po celý týden jezdí 3 spoje směr Jeseník a 4 spoje zpět. 

 Přepravu autobusem zajišťují následující spoje: 
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 Směr Krnov – ve všední dny jezdí oběma směry průměrně 20 spojů. O víkendech a svátcích 

jezdí spojů 5.  

 Směr Osoblaha - ve všední dny jezdí oběma směry průměrně 15 spojů. O víkendech a 

svátcích jezdí spojů 5. 

 Směr Bruntál – Jezdí průměrně 7 spojů oběma směry, ale pouze s přestupem. Návaznost 

spojů není ideální a průměrná doba na přestup činí 40 minut.  

 

 

 

5. OBČANSKÁ VYBAVENOST A SLUŽBY  

 

V obci se nachází vybavenost: 

Obecní úřad Železniční stanice 

Knihovna 
Čtyři autobusové zastávky (Rudíkovy, rozc. 
Damašek, Obecní úřad a Železniční stanice) 

Sběrný dvůr ZŠ a MŠ  

Česká pošta Pohostinství „Hubert“ 

Zázemí pro spolkovou činnost (Kulturní dům 
a Klubovna hasičské zbrojnice) 

Obchod „Rozkvět“ 

Kostel Potraviny AaA 

Hřbitov Smíšené zboží „Daněk“ 

Zdroj: webové stránky obce 

Obec Třemešná nemá vybudované centrum obce. Tato skutečnost může mít negativní dopady jak 

komunitní život občanů, tak i na nedostatečné turistického vyžití. Dalším občany zmiňovaným 

tématem je chybějící důstojné pietní zázemí na obecním hřbitově. 

 

5.1 ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ  

Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Třemešná. Škola je 

vybavena odbornými učebnami pro výuku cizích jazyků, počítačové gramotnosti a přírodovědných 

předmětů. Dále školní dílnou pro výuku pracovních činností a školní cvičnou kuchyňkou. Interaktivní 

technika je součástí každé třídy. Střední školy jsou nejblíže dostupné v Městě Albrechticích, Krnově   

a Bruntále a vysoké a vyšší odborné školy v Městě Albrechticích, Krnově, Bruntále a Opavě. 

 

5.2 ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE  

V obci je praktický lékař a zubař. Za ostatními zdravotnickými službami musí občané dojíždět. 

Nejbližší nemocnice je ve městě Krnov. Na území obce není lékárna.  

Na území jsou dostupné sociální služby pro rodiny s dětmi. Obec je zapojena do střednědobého 

plánování sociálních služeb. Plánování sociálních služeb Albrechticka začalo v roce 2008. Společně 

plánují obce spadající pod správní obvod Městského úřadu Město Albrechtice. Jedná se o obce 
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Heřmanovice, Holčovice, Janov, Jindřichov, Liptaň,  Město Albrechtice, Petrovice, Třemešná 

a Vysoká. Na Albrechticku jsou poskytovány služby pro rodinu, děti, mládež, osoby bez přístřeší, 

služby pro seniory, osoby se zdravotní postižením a pro osoby pečující o osobu blízkou.   

Obec Třemešná zařizuje pro občany možnost rozvozu obědů Rozvoz obědů seniorům obce po 

domluvě lze odebírat obědy ze školní jídelny. Rozvoz obědů je spolufinancován odběrateli (5,- Kč za 

odebraný oběd). Cena za oběd tedy činí cenu za oběd pro cizí strávníky (aktuálně 55,- Kč) + 5,- Kč za 

dopravu.  

 

5.4 TURISMUS A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY  

 

V obci se nachází dvě ubytování. Jedna restaurace s jídlem a dvě hospody. Obec i celá oblast je 

ideální pro rozvoj venkovské turistiky. Turistika představuje ideální způsob trávení volného času          

v přírodě, zvláště pro obyvatele průmyslových center. Lidé s velkým pracovním nasazením v dnešní 

době potřebují odpočívat především v příjemném prostředí přírody. Největším lákadlem je rozmanitá 

členitá krajina a široká síť turistických a cyklistických tras, hipotras atp. Příroda je místy téměř 

nedotčená. V okolí obce se nabízí také základní možnosti sportovního vyžití a rekreace.  

Vzhledem k turistickému potenciálu regionu i obce, se jeví současné kapacity ubytovacích a 

stravovacích služeb jako nedostatečné.  

 

HLAVNÍ TURISTICKÁ LÁKADLA V OBCI 

Tematické stezky soch s názvem Člověk, dřevo a neživá příroda, na kterou navázala trasa s názvem 

Duše stromů. 

 

                                          Obrázek číslo 2 – Trasa stezky soch 

 

Kaktusy – v obci je možné shlédnout vzácnou sbírku cizokrajných kaktusů. Odborníkem v této 

problematice je náš občan  Rudolf  Polok, který se zaobírá uvedenou činností už od svého mládí.  
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Osoblažská úzkokolejka – tato úzkorozchodná trať se napojuje na hlavní železniční síť v Třemešné 

Křížová cesta Třemešná - Křížovou cestu tvoří 14 kapliček zasazených ve zdi kolem kostela. 

V okolí obce se nabízí také základní možnosti sportovního vyžití a rekreace. Najdeme zde několik 

koupališť i sportovní areály různého zaměření. Milovníky kultury a historie potěší také řada památek   

a pestrá historie celé oblasti (hrady, zámky, kostely, sakrální historické stavby, atp.). V neposlední 

řadě jsou pak lákadlem akce kulturně společenského typu, pořádané v obcích mikroregionu. 

Více například zde: https://www.mikroregion-osoblazsko.cz/ 

 

 

6. SPRÁVA OBCE  

 

 

6.1 OBECNÍ ÚŘAD A JEHO KOMPETENCE 

Obec je spravována starostou, dvěma místostarosty a zastupitelstvem obce. Zastupitelstvo má 9 

členů včetně starosty a místostarostů. Dále je pak stanoven finanční a kontrolní výbor. Každý výbor 

má dva členy. 

Obec Třemešná je obcí I. stupně a nevykonává správní činnosti pro jiné obce, zajišťuje správu pouze 

pro své území. Pověřeným obecním úřadem je obec s rozšířenou působností Město Albrechtice. 

Obecní úřad má ve správě tři části obce (Třemešná, Rudíkovy a Artmanov). 

 

Tabulka číslo 14 – Informace o obci 

Obec s rozšířenou působností Krnov 

Pověřený obecní úřad Město Albrechtice 

Pracoviště finančního úřadu Krnov 

Katastrální pracoviště Krnov 

Matriční úřad Město Albrechtice 

Katastrální plocha (ha) 2096,60 

Počet katastrů 2 

Počet částí obce 3 

Nadmořská výška (m nad mořem) 370 

První písemná zpráva (rok) 1256 

Typ obce I. 

Identifikační číslo organizace 00296414 

Nezkrácený název organizace Obec Třemešná 

Druh účetní jednotky Obce 

Poddruh účetní jednotky 
Obecní úřad obce, jež není obcí s rozšířenou 
působností ani pověřeným OÚ 

Státní správa Organizace nevykonává státní správu 

Zdroj financování Místní rozpočet 

číslo územní statistické jednotky (NUTS) CZ0801 

Okres Bruntál 

https://www.mikroregion-osoblazsko.cz/
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CZ NACE CZ0801 

Klasifikace ekonomických činností (NACE) - kód 84110 

Způsob odměňování podle § 109 odst.3 z 

Zřizovatel - IČO 00296414 

Zřizovatel - název Obec Třemešná 

Základní územní jednotka 597911 

Sídlo Třemešná 304 

PSČ 793 82 

https://monitor.statnipokladna.cz/ 

 

Tabulka číslo 15 – Výměra a druhy pozemků  

Druhy pozemků (ha) 31. 12. 2019 31. 12. 2020 

Celková výměra 1 711,94 1 711,94 

Zemědělská půda 1 080,80 1 080,81 

Orná půda 744,45 744,45 

Chmelnice - - 

Vinice - - 

Zahrada 30,71 30,71 

Ovocný sad 17,62 17,62 

Trvalý travní porost 288,03 288,03 

Nezemědělská půda 631,13 631,13 

Lesní pozemek 503,81 503,81 

Vodní plocha 18,30 18,30 

Zastavěná plocha a nádvoří 17,84 17,84 

Ostatní plocha 91,18 91,18 

https://monitor.statnipokladna.cz/ 

 

 

6.2 HOSPODAŘENÍ A MAJETEK  OBCE 

 

Tabulka číslo 16 – Přehled o zadlužení obce za roky 2017 až 2020  

Ukazatel Hodnota 

Příjem v roce 2020 21 441 478,38 

Příjem v roce 2019 20 974 579,71 

Příjem v roce 2018 23 553 360,62 

Příjem v roce 2017 20 787 883,31 

Účet 451 - Dlouhodobé úvěry 2 150 000,00 

Dluh celkem 2 150 000,00 

Podíl dluhu k průměru příjmů 9,91% 

5 % z rozdílu mezi výší dluhu a 60 % průměru příjmů za poslední 4 
roky 

- 

https://monitor.statnipokladna.cz/ 
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Graf číslo 3 – Přehled o zadlužení obce za roky 2017 až 2020  

 

https://monitor.statnipokladna.cz/ 

 

Tabulka číslo 17 – Majetek, pohledávky a hospodaření 

Finanční ukazatele Částka 

Příjmy 21 441 478,38 

Výdaje 21 078 129,00 

Saldo 363 349,38 

Majetek 

Majetek celkem 105 932 794,25 

Dlouhodobý hmotný majetek 80 923 474,71 

Pohledávky brutto 3 813 629,82 

Krátkodobé pohledávky brutto 3 463 629,82 

Krátkodobé pohledávky netto 3 411 102,96 

Krátkodobý finanční majetek 21 022 771,72 

Pohledávky 

Cizí zdroje celkem 4 861 640,63 

Dlouhodobé závazky 3 054 000,00 

Krátkodobé závazky 1 807 640,63 

Hospodaření 

Náklady 13 980 194,83 

Výnosy 19 523 666,18 

Výsledek hospodaření 5 543 471,35 

Dluhová služba 

Přijaté půjčené prostředky 2 150 000,00 

Hrazené úroky 0,00 

Uhrazené splátky jistin půjčených prostředků 0,00 

Dluhová služba celkem 0,00 

https://monitor.statnipokladna.cz/ 
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Během tvorby tohoto dokumentu byl identifikován nedostatek bytů ve vlastnictví obce a chybějící 

zasíťování parcel určených k individuální výstavbě rodinných domů. Obec Třemešná v současnosti 

vlastní pouze xx bytů.  
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7. 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. 

Tabulka číslo 18 - SWOT analýza 

 
SILNÉ STRÁNKY (S) SLABÉ STRÁNKY (W) 

V
n
it
řn

í 
fa

v
o
tn

í 
p
ro

s
tř

e
d
ík

to
ry

 

 Zázemí pro spolkovou činnost (Kulturní dům, 

klubovna hasičské zbrojnice) 

 kvalitní a čisté životní prostředí  

 technická infrastruktura v obci (plynofikace, 

částečná kanalizace, vlastní vodohospodářská 

infrastruktura) 

 Základní a mateřská škola 

 geografická poloha obce (železniční a silniční 

dostupnost) 

1. Malý bytový fond obce 

2. absence inženýrských sítí u stavebních parcel 

3. kanalizace není dořešená v celé obci 

4. nedostatek pracovních příležitostí v obci 

5. nedostatečné ubytovací a stravovací kapacity pro 

turisty  

6. nevyhovující stav některých místních komunikací 

7. Bronwnfieldy 

8. nedostatečné využití přírodních zdrojů (pitná 

voda, les, půda apod.)  

9. chybějící centrum obce 

10. chybějící důstojné pietní zázemí na obecním 

hřbitově 

 

PŘÍLEŽITOSTI (O) HROZBY (T) 
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V
n
ě

jš
í 
fa

k
to

ry
 

 podpora malého a středního podnikání - využití 

stávajících prázdných budov a pozemků 

podnikání 

 možnost zasíťování stavebních parcel 

 možnost využití stávajících prázdných budov 

k bydlení 

 možnost vybudování zázemí pro turisty 

(stravovací a ubytovací služby) 

 Průběžné opravy místních komunikací 

 podpora zlepšování kvality nakládání 

s odpadními vodami (rozšíření kanalizace, 

domovní ČOV) 

 možnost vybudování centra obce 

 možnost zlepšení nakládání s vodami v krajině, 

kultivace požární nádrže a potoka 

 možnost vybudování mokřadů a rybníků 

 možnost výstavby cyklotras 

 možnost vybudování hřbitovní kaple 

 možnost využití přebytkové pitné vody, 

vlastního lesního hospodářství, půdního fondu 

apod. 

 snížení objemu financí RUD 

 úbytek obyvatel  

 živelní pohromy 

 zvýšení nezaměstnanosti 

 nízká porodnost, stárnutí populace 

 zvyšující se tranzitní doprava na silnici I/57 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

NÁVRHOVÁ ČÁST 
 

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

strategické vize, stanovení širších cílů a navržením XX 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, členové Zastupitelstva 

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

připomínkovacího řízení. 

 

 

 

8. STRATEGICKÁ VIZE 

 

Strategickou vizí obce je postupné zkvalitňování života v obci, rozvoje obnovitelných zdrojů a turismu.  
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9. CÍLE 

 

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

naplnění, informace o zodpovědných osobách, zdrojích financování, indikátorech plnění a také možná 

rizika při jejich realizaci. U každého opatření je vždy uveden také přepokládaný termín realizace.         

U každého ze tří cílů jsou opatření seřazena dle váhy priority. Priorita 1 má nejvyšší váhu. 

 

 

 

CÍL 1: ZLEPŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ 

1. PŘEHLED OPATŘENÍ: 

1.1. Zajištění zasíťování stavebních parcel 

1.2. Využití stávajících prázdných budov a pozemků k bydlení 

1.3. Podpora zlepšování kvality nakládání s odpadními vodami 

1.4. Zajištění rekonstrukce místních komunikací 

1.5. Podpora zajištění energetické soběstačnosti obce 

1.6. Zajištění zlepšení nakládání s vodami v krajině, kultivace požární nádrže a potoka 

 

 

CÍL 2: PODPORA PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT A TURISTICKÉHO RUCHU  

 

2. PŘEHLED OPATŘENÍ: 

2.1.  Podpora využití stávajících prázdných budov a pozemků k podnikání 

2.2.  Zajištění rozšíření zázemí pro turisty  

2.3.  Podpora malého a středního podnikání 

2.4.  Podpora využití přebytkové pitné vody, vlastního lesního hospodářství, půdního fondu 

2.5.  Zajištění výstavby cyklotras 

 

 

CÍL 3: ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTA V OBCI 

 

3. PŘEHLED OPATŘENÍ: 

3.1.  Zajištění vybudování hřbitovní kaple 

3.2.  Zajištění vybudování centra obce 
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10. OPATŘENÍ A AKTIVITY  

 

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

naplnění, informace o zodpovědných osobách, zdrojích financování, indikátorech plnění a také možná 

rizika při jejich realizaci. U každého opatření je vždy uveden také přepokládaný termín realizace. U 

každého ze tří cílů jsou opatření seřazena dle váhy priority. Priorita 1 má nejvyšší váhu. 

 

CÍL 1. 
ZLEPŠENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY A OBNOVITELNÝCH 

ZDROJŮ 

 

OPATŘENÍ 1.1 Zajištění zasíťování stavebních parcel 

Stručný popis  
Zpracování projektové dokumentace na zasíťování pozemků určených 

k individuální výstavbě v návaznosti na územní plán 

Časový 

harmonogram  
2021-2027 

Předpokládané 

náklady opatření 

v Kč včetně DPH 

celkem 15 000 000 

- z toho investiční 15 000 000 

- z toho neinvestiční 0 

Zodpovědný 

realizátor 
Starosta obce  

 

OPATŘENÍ 1.2 Využití stávajících prázdných budov a pozemků k bydlení  

Stručný popis  
Zpracování projektové dokumentace na využití brownfieldů a zchátralých 

budov v obci. 

Časový 

harmonogram  
2021-2027 

Předpokládané 

náklady opatření 

v Kč včetně DPH 

celkem 12 500 000 

- z toho investiční 12 500 000 

- z toho neinvestiční 0 

Zodpovědný 

realizátor 
Zastupitelstvo obce  
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OPATŘENÍ 1.3 Podpora zlepšování kvality nakládání s odpadními vodami 

Stručný popis  Rozšíření stávající kanalizační sítě v kombinaci s podporou domovních ČOV 

Časový 

harmonogram 
2021-2027 

Předpokládané 

náklady opatření 

v Kč včetně DPH 

celkem 50 000 000 

- z toho investiční 50 000 000 

- z toho neinvestiční 0 

Zodpovědný 

realizátor 
Starosta obce Třemešná 

 

OPATŘENÍ 1.4 Zajištění rekonstrukce místních komunikací  

Stručný popis  Na základě špatného stavu komunikací budou tyto postupně rekonstruovány 

Časový 

harmonogram  
2021-2027 

Předpokládané 

náklady opatření 

v Kč včetně DPH 

celkem 10 000 000 

- z toho investiční 10 000 000 

- z toho neinvestiční 0 

Zodpovědný 

realizátor 
Starosta obce  

 

OPATŘENÍ 1.5 Podpora zajištění energetické soběstačnosti obce 

Stručný popis 

opatření 

Obec bude vyhledávat a realizovat investiční akce snižující její závislost na 

dodávkách energií, a bude se zaměřovat na svou vlastní energetickou 

soběstačnost. K tomuto využije instalace fotovoltaických panelů na obecní 

budovy, instalaci bateriového zařízení pro uchování vyrobené el. energie, 

zajistí změnu vytápění v obecních budovách včetně bytových domů apod. 

Časový 

harmonogram 

opatření 

2021-2027 

Předpokládané celkem 1 900 000 
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náklady opatření 

v Kč včetně DPH 
- z toho investiční 1 900 000 

- z toho neinvestiční 0 

Zodpovědný 

realizátor 
Zastupitelstvo a starosta obce  

 

OPATŘENÍ 1.6 
Zajištění zlepšení nakládání s vodami v krajině, kultivace požární nádrže 

a potoka  

Stručný popis  Zpracování projektové dokumentace na vybudování systému mokřadů a 

rybníků za účelem zadržování vody v krajině. 

Zajištění kultivace požární nádrže a potoka 

Časový 

harmonogram  
2021-2027 

Předpokládané 

náklady opatření 

v Kč včetně DPH 

celkem 10 000 000 

- z toho investiční 10 000 000 

- z toho neinvestiční 0 

Zodpovědný 

realizátor 
Zastupitelstvo obce, starosta obce  
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CÍL 2. PODPORA PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT A TURISTICKÉHO RUCHU 

 

OPATŘENÍ 2.1 Podpora využití stávajících prázdných budov a pozemků k podnikání 

Stručný popis  
Zpracování projektové dokumentace na využití brownfieldů a zchátralých 

budov v obci. 

Časový 

harmonogram  
2021-2027 

Předpokládané 

náklady opatření 

v Kč včetně DPH 

celkem 12 500 000 

- z toho investiční 12 500 000 

- z toho neinvestiční 0 

Zodpovědný 

realizátor 
Zastupitelstvo obce, starosta obce  

 

OPATŘENÍ 2.2 Zajištění rozšíření zázemí pro turisty  

Stručný popis  
Vytváření podmínek pro vybudování zázemí pro turisty (stravovací a 

ubytovací kapacity) v návaznosti na územní plán obce 

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  

 

OPATŘENÍ 2.3 Podpora malého a středního podnikání 

Stručný popis  
Podpora podnikatelských aktivit v oblasti služeb, malovýroby a drobného 

podnikání  

Časový 

harmonogram  
2021-2027 

Předpokládané 
celkem 0 
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náklady opatření 

v Kč včetně DPH 
- z toho investiční 0 

- z toho neinvestiční 0 

Zodpovědný 

realizátor 
Starosta obce  

 

OPATŘENÍ 2.4 
Podpora využití přebytkové pitné vody, vlastního lesního hospodářství, 

půdního fondu 

Stručný popis  

Podpora využití dostupných přírodních zdrojů v katastru z obce: 

Pitná voda – využití akvaponie, apod. 

Les – zpracování produktů v místě 

Půdní fond – podpora hospodaření za účelem pěstování plodit a zpracování 

plodin v katastru obce 

Časový 

harmonogram  
2021-2027 

Předpokládané 

náklady opatření 

v Kč včetně DPH 

celkem 5 000 000 

- z toho investiční 5 000 000 

- z toho neinvestiční 0 

Zodpovědný 

realizátor 
Zastupitelstvo obce, starosta obce  

 

OPATŘENÍ 2.5 Zajištění výstavby cyklotras 

Stručný popis  Zpracování PD na rozšíření cyklotras v katastru obce 

Časový 

harmonogram  
2021-2027 

Předpokládané 

náklady opatření 

v Kč včetně DPH 

celkem 25 000 000 

- z toho investiční 25 000 000 

- z toho neinvestiční 0 

Zodpovědný 

realizátor 
Zastupitelstvo obce  
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CÍL 3. ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTA V OBCI 

 

OPATŘENÍ 3.1 Zajištění vybudování hřbitovní kaple 

Stručný popis  
Zpracování PD na vybudování důstojného pietního místa na obecním 

hřbitově 

Časový 

harmonogram  
2022-2027 

Předpokládané 

náklady opatření 

v Kč včetně DPH 

celkem 5 000 000 

- z toho investiční 5 000 000 

- z toho neinvestiční 0 

Zodpovědný 

realizátor 
Zastupitelstvo obce  

 

OPATŘENÍ 3.2 Zajištění vybudování centra obce 

Stručný popis  Zpracování PD na vybudování centra obce 

Časový 

harmonogram  
2021-2027 

Předpokládané 

náklady opatření 

v Kč včetně DPH 

celkem 16 000 000 

- z toho investiční 15 000 000 

- z toho neinvestiční 1 000 000 

Zodpovědný 

realizátor 
Zastupitelstva obce, starosta obce  
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11. ZÁVĚR  

 

Program rozvoje obce Vysoká 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. 

 

12. POUŽITÉ ZDROJE  

 

 Webové stránky obce Vysoká 

 Český statistický úřad 

 Webové stránky Moravskoslezského kraje 

 Mapa exekucí - www.mapaexekuci.cz 

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

 www.kodis.cz 

 

 

 

 

http://www.mapaexekuci.cz/
http://www.monitor.statnipokladna.cz/
http://www.kodis.cz/

