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Úvod
Dokument Program rozvoje obce Čechy pod Kosířem na období let 2016 – 2022 byl zpracován
realizačním týmem složeným z pracovníků moderátora - místní akční skupiny (MAS) Region HANÁ a
zástupců obce Čechy pod Kosířem. Proces byl v průběhu tvorby jednotlivých částí PRO konzultován a
připomínkován Programovací skupinou, která byla tvořena zástupci obce Čechy pod Kosířem,
zejména z řad zastupitelů.
Dokument vychází z analytických podkladů Českého statistického úřadu, z Územního plánu obce
Čechy pod Kosířem a z konzultací s Programovací skupinou.
Program rozvoje obce je rozdělen na dvě části – analytickou a návrhovou. V rámci analytické části je
detailně popsaná charakteristika obce Čechy pod Kosířem, včetně analýzy SWOT, problémové
analýzy a dotazníkového šetření. V rámci návrhové části je stanovena vize obce na dalších 7 let.
V této části jsou také rozpracovány rozvojové priority s konkrétními aktivitami.
Obyvatelé obce se mohli zapojit do tvorby Programu rozvoje obce Čechy pod Kosířem
prostřednictvím dotazníkového šetření a také se k dokumentu vyjádřit na jednání zastupitelstva obce
Čechy pod Kosířem.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1. SITUAČNÍ ANALÝZA OBCE
1.1 Území
Čechy pod Kosířem je malebná hanácká vesnice ležící na rozhraní Hané a Drahanské vrchoviny, na
úpatí severozápadního svahu Velkého Kosíře, v nadmořské výšce 273 m n.m. Je vzdálená 12 km od
Prostějova a 20 km od Olomouce. Samotný Velký Kosíř (442,8 m n.m.) je jednou z dominant obce.
První zmínky o panství v Čechách pocházejí z počátku 12. století, obec prokazatelně vznikla nejpozději
roku 1131. Svůj název několikrát měnila, nejdéle a nejčastěji byl užíván název Čechy.
Obec byla a je kulturním střediskem a vyhledávaným turistickým centrem díky své bohaté historii,
kulturním památkám a přírodnímu parku Velký Kosíř.
Příslušnost k územně-správním celkům:
Kraj: Olomoucký
Okres: Prostějov
ORP: Prostějov
Obec Čechy pod Kosířem je součástí mikroregionu Kostelecko, a je členem místní akční skupiny (MAS)
Region HANÁ, z. s.
Obec se rozkládá na ploše o rozloze 918,2 ha a k 1. 1. 2015 měla 1 078 obyvatel. V rámci
Olomouckého kraje patří obec Čechy pod Kosířem ke středním obcím, oproti tomu v území Regionu
HANÁ se řadí k obcím větším.
Čechy pod Kosířem se skládají z 1 samostatné části obce: Čechy pod Kosířem. Celkem je na území
Čech pod Kosířem vymezeno 1 katastrální území.
Tabulka 1 Katastry obcí (výměra):

Katastrální území

Rozloha katastrálního území (ha)

Čechy pod Kosířem

918,2

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

Obec Čechy pod Kosířem sousedí s obcemi: Pěnčín, Přemyslovice, Hluchov, Stařechovice, Slatinky,
Lhota pod Kosířem (místní část obce Drahanovice).
Spádovým sídlem je město Prostějov.
Tabulka 2 Dojezdové vzdálenosti

Obec

Dojezdová vzdálenost Čechy pod
Kosířem (k OÚ) (km)

Dojezdová vzdálenost Prostějov
(centrum) (km)

-

12,2

Čechy pod Kosířem
Zdroj: https://www.google.cz/maps
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Mapa 1 Mapa obce Čechy pod Kosířem

Zdroj: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map

Geomorfologie
systém: Hercynský
provincie: Česká Vysočina
subprovincie: Krkonošsko-jesenická soustava
oblast: Jesenická oblast
celek: Zábřežská vrchovina
podcelek: Bouzovská vrchovina
okrsek: Přemyslovická pahorkatina, Velký Kosíř
Čechy pod Kosířem náleží do Hercynského systému a leží v provincii Česká Vysočina, jejíž subprovincií
je Krkonošsko-jesenická soustava. Obec spadá do Jesenické oblasti a celku Zábřežská vrchovina. Celé
území leží na rozhraní geomorfologického okrsku Přemyslovická pahorkatina a okrsku Velký Kosíř.
Vodstvo
Nejvýznamnějším tokem, odvodňujícím obec, je Český potok (Vyklička), do kterého se u Služína
(místní část obce Stařechovice) vlévá Stříbrný potok. Český potok (v dolním toku nazývaný Vyklička)
pramení na k. ú. Čechy pod Kosířem v nadmořské výšce cca 311 m a protéká katastrálním územím
obcí Služín, Stařechovice, Čelechovice na Hané, Kostelec na Hané, Smržice a Držovice, kde ústí do
toku Romže.
Využití krajiny
Obec Čechy pod Kosířem se nachází v typické zemědělské kulturní krajině, s poměrně vysokým
zastoupením orné půdy. Zemědělská půda zabírá téměř 60,65 % rozlohy území, a z toho většina
připadá na ornou půdu. Velký podíl mají též lesní pozemky, které zabírají 27,10 %. Tento podíl je
způsoben tím, že na území Čech pod Kosířem se mimo jiné nachází přírodní rezervace. Zastoupení
funkčních typů v řešeném území je dobře patrné z následující přehledné tabulky.
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Tabulka 3 Využití krajiny v katastru Čechy pod Kosířem a ZSJ

Druh pozemku

Čechy pod Kosířem celkem (ha)

Orná půda (ha)
Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)
Trvalé travní porosty (ha)
Zemědělská půda celkem
lesní pozemky
vodní plocha - nádrž umělá
vodní plocha - rybník
vodní plocha - tok přirozený
vodní plocha - tok umělý
vodní plocha - zamokřená pl.
zastavěná plocha - společný dvůr
zastavěná plocha - zbořeniště
zastavěná plocha - jiná
ostatní plocha - hřbitov-urn.háj
ostatní plocha - dobývací prostor
ostatní plocha - dráha
ostatní plocha - jiná plocha
ostatní plocha - manipulační pl.
ostatní plocha - neplodná půda
ostatní plocha - ostat.komunikace
ostatní plocha - silnice
ostatní plocha - skládka
ostatní plocha - sport.a rekr.pl.
ostatní plocha - zeleň
Nezemědělská půda celkem
Celkem katastr

524,38
27,30
2,11
4,35
558,15
249,42
0,21
1,52
6,32
0,00
0,00
0,02
2,33
12,76
0,50
0,00
0,00
10,22
1,21
0,46
34,20
9,17
0,00
1,31
32,54
362,21
920,35

Zdroj: ČÚZK, 2015

Následující tabulka č. 4 zobrazuje procentuální zastoupení dle typů ploch (celková výměra území,
zemědělská půda, lesní pozemky a nezemědělská půda).
Tabulka 4 Procentuelní zastoupení dle typů ploch

Druh pozemku
celková výměra území
Zemědělská půda
lesní pozemky
Nezemědělská půda
Zdroj: ČÚZK, 2015
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Výměra (ha)
920,35
558,15
249,42
362,21

% z celkové výměry území
100,00%
60,65%
27,10%
39,36%
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1.2 Obyvatelstvo
1.2.1

Demografická situace

Obec Čechy pod Kosířem má v současné době 1079 obyvatel.
Počet obyvatel v letech 2005 – 2015 permanentně roste (Graf 1). Jediný mírný pokles jsme
zaznamenali v roce 2010 (z 1039 na 1037 osob). Rostoucí demografická křivka a hodnoty
přistěhovalých obyvatel v jednotlivých letech (viz tabulka č. 5) poukazují na atraktivnost této obce
pro bydlení především pro mladou generaci.
Graf 1 Vývoj počtu obyvatel v letech 2005 – 2015 v obci Čechy pod Kosířem

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS k 30. 6. 2015)
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Změna počtu obyvatel
Mapa 2 Změna počtu obyvatel mezi roky 2008 a 2012

Zdroj: interní data MAS RH, z.s.

Srovnáme-li počty obyvatel v letech 2008 a 2012, je patrný velmi výrazný přírůstek. V porovnání
s okolními obcemi jde o nadprůměrnou hodnotu. Obec Čechy pod Kosířem patří k obcím s nejvyšším
přírůstkem obyvatel (stejně jako Náměšť na Hané a Těšetice).
Jak názorně ukazuje předchozí kartogram, obce v blízkosti Olomouce vykazují trvalý silný přírůstek,
naopak obce vzdálenější (Konicko) vykazují silný úbytek.
Pohyb obyvatelstva – počty narozených a zemřelých, migrace
Tabulka 5 Počty narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých v letech 2008 – 2014 v obci Čechy pod
Kosířem

Roky

Živě narození
celkem

Zemřelí celkem

Přistěhovalí celkem

Vystěhovalí celkem

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

15
13
12
9
15
12
15

11
13
19
16
14
13
7

25
26
20
20
34
23
21

18
23
15
4
20
22
21

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS k 30. 6. 2015)
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Graf 2 Počty narozených a zemřelých, migrace obyvatelstva v letech 2008 – 2014 v obci Čechy pod Kosířem

Zdroj: Data z tabulky 6

Z tabulky a grafu můžeme vidět, že přírůstek obyvatelstva v obci se dlouhodobě pohybuje okolo 12 –
15 osob za rok (s výjímkou roku 2011). Úmrtnost byla nejvyšší v roce 2010 (19 osob).
Nejvíce obyvatel se do obce Čechy pod Kosířem přistěhovalo v roce 2012 a to 34 osob. Nejvíce
vystěhovalých bylo naopak v roce 2009 (23 osob).
Obec Čechy pod Kosířem má kladnou hodnotu migračního salda, v obci tedy výrazně převažuje počet
přistěhovalých obyvatel.
Mapa 3 Migrační saldo MAS RH v letech 2000 - 2012

Zdroj: interní data MAS RH, z.s.
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Obyvatelstvo – rozdělení dle pohlaví

Tabulka 6 Rozdělení obyvatel v obci Čechy pod Kosířem dle pohlaví v letech 2008 – 2015

Roky

Počet obyvatel
celkem

ženy

muži

podíl (%) ženy

podíl (%) muži

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

1 036
1 039
1 037
1 055
1 070
1 070
1 078
1 078

520
518
517
523
529
534
530
530

516
521
520
532
541
536
548
172

50,2
49,9
49,9
49,6
49,4
49,9
49,2
49,2

49,8
50,1
50,1
50,4
50,6
50,1
50,8
50,8

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS k 30. 6. 2015)

Z tabulky č. 6 – Rozdělení obyvatelstva dle pohlaví lze vyčíst, že procentní podíl počtu mužů a žen je
v obci téměř stejný a v jednotlivých letech se výrazně nemění.
Obyvatelstvo – rozdělení dle věkových skupin
Tabulka 7 Rozdělení obyvatel v obci Čechy pod Kosířem dle věkových skupin v letech 2008 – 2014

Roky

Počet
obyvatel
celkem

Obyvatelé
ve věku 0–
14 let
celkem

Obyvatelé
ve věku 15–
64 let
celkem

Obyvatelé
ve věku 65
a více let
celkem

Obyvatelé 0-14
(%)

Obyvatelé
15-64 (%)

Obyvatelé 64 a
více (%)

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

1 036
1 039
1 037
1 055
1 070
1070
1 078

163
162
164
165
176
183
184

704
701
700
714
712
696
699

169
176
173
176
182
191
195

15,7
15,6
15,8
15,6
16,4
17,1
17,1

68,0
67,5
67,5
67,7
66,5
65,0
64,8

16,3
16,9
16,7
16,7
17,0
17,9
18,1

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS k 30. 6. 2015)

Z tabulky č.7 je vidět dlouhodobý trend klesajícího podílu ekonomicky aktivních obyvatel, naopak
roste podíl dětí a mládeže do 15 let a obyvatel v důchodovém věku.
V porovnání s hodnotami Regionu HANÁ obec Čechy pod Kosířem kopíruje dlouhodobý trend.
Nejpočetněji je zastoupena věková kategorie 15-64 let. Obecně lze říci, že obyvatelstvo v území
Regionu HANÁ stárne, což ale v Čechách pod Kosířem vyvažuje nárůst počtu dětí a mládeže do 15 let.
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Hustota osídlení
Hustota osídlení v Čechách pod Kosířem je vyšší na rozdíl od obcí v západní části Regionu HANÁ.
Čechy pod Kosířem patří do seznamu obcí, které mají vyšší hustotu zalidnění, avšak nepatří k obcím
s nejvyšší zalidněností. Tyto obce najdeme ve východní části území Regionu HANÁ.
Vzdělanostní struktura obyvatelstva
Tabulka 8 Přehled obyvatelstva v obci Čechy pod Kosířem podle nejvyššího ukončeného vzdělání v roce 2011

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let
bez vzdělání
základní včetně
neukončeného
střední vč. vyučení
(bez maturity)

z toho podle
úplné střední (s
stupně
maturitou)
vzdělání

nástavbové studium
vyšší odborné
vzdělání
vysokoškolské

Celkem

muži

ženy

860
1

430
1

430
-

176

60

116

341

204

137

214

95

119

19

10

9

10

2

8

67

34

33

Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze)

Z tabulky č. 8 je patrné, že největší podíl představují osoby se středním vzděláním – bez maturity
(39,6%), úplný středním s maturitou (24,8%), základním (20,5%), vysokoškolským (7,8%)
a nástavbovým (3,4%).
Z hlediska pohlaví můžeme zaznamenat výraznější podíl mužů se středním vzděláním (bez maturity),
naopak převažuje počet žen se základním vzděláním.
V porovnání s hodnotami SO ORP Prostějov (podíl středoškolsky vzdělaných obyvatel – 64,6 %) obec
Čechy pod Kosířem kopíruje průměr (64,4 %). Podíl osob, které dosáhly nástavbového
a vyššího odborného studia (3,4 %), se pohybuje opět okolo průměru SO ORP Prostějov (3,7 %),
stejně jako podíl osob s vysokoškolským vzděláním (7,9 % je hodnota pro SO ORP Prostějov).
Porovnáme-li vzdělanostní úroveň obyvatel podle velikostních skupin obcí, je patrné, že v obcích
s nižším počtem obyvatel je vyšší zastoupení osob se základním vzděláním a středním vzděláním bez
maturity včetně vyučení. Naopak u obcí s vyšším počtem obyvatel (5 000 a více obyvatel) se zvyšují
podíly osob s úplným středním vzděláním s maturitou, vyšším odborným včetně nástavbového
a vysokoškolským vzděláním.

1.2.2

Sociální situace v obci

Sociální situace v obci Čechy pod Kosířem je na standardní úrovni, odpovídající situaci ve venkovských
obcích tohoto regionu. V obci se nevyskytují žádné výrazné sociální problémy ohrožující stabilitu a
bezpečnost obce, nebo vyžadujících specifické přístupy.
V Čechách pod Kosířem se nenachází žádné sociálně vyloučené lokality dle aktuální „Analýzy sociálně
vyloučených lokalit v ČR (GAC spol. s r. o. 2015)“, jejímž zadavatelem je MPSV v ČR. Není zde ani
žádná soustředěná skupina národnostních menšin. V obci existuje pouze několik obyvatel, kteří jsou
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dlouhodobě nezaměstnaní. V červenci 2015 činila nezaměstnanost v obci 5,1 % dle údajů statistiky
Úřadu práce.
Pro obyvatele obce jsou dostupné základní sociální služby poskytované subjekty v nedalekém okolí.
V obci je k dispozici Dům pokojného stáří, který vlastní a provozuje obec. Podrobněji o těchto
možnostech pojednává kapitola 1.5.4. Sociální péče.
Tato situace je v současné době dostačující, drobným nedostatkem je, že obec doposud nebyla
zahrnuta do „Komunitního plánu sociálních služeb“.

1.2.3

Spolková, osvětová a informační činnost

Přehled spolků působících na území obce Čechy pod Kosířem:
Spolky a neziskové organizace hrají podstatnou roli v životě občanské společnosti. Významnou měrou
se podílejí na aktivním a smysluplném trávení volného času, na kulturním a společenském životě
obyvatel regionu.
Spolky a NNO působící v oblasti volnočasových aktivit se snaží minimalizovat negativní projevy
soudobého životního stylu a svojí nabídkou činností a aktivit reagují na aktuální potřeby cílových
skupin v regionu. Jejich služby můžeme tedy rozdělit na:


služby výchovného charakteru



služby zaměřené na sportovní aktivity



služby zaměřené na rekreační aktivity



služby zohledňující specifické zájmy příslušníků cílové skupiny.


Tabulka 9 Přehled spolků působících v obci Čechy pod Kosířem

Spolek

Kontaktní osoba

E-mail

SDH Čechy pod
Košířem

Metoděj Zaoral

kveta.zaoralova@seznam.cz

TJ Sokol Čechy
Bc. Iveta Slámová
iveta.slamova@seznam.cz
pod Kosířem
Junák Čechy pod
Stanislava Greplová antoningrepl@atlas.cz
Kosířem
Spolek seniorů
Ing. Helena Horáková horakhela@seznam.cz
(neregistrovaný)
Zdroj: Vlastní zpracování
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Materiální a finanční podpora činnosti spolků ze strany obce
Tabulka 10 Přehled materiální nebo finanční pomoci ve prospěch spolků

Název spolku

Finanční nebo jiná pomoc obce ve prospěch spolku/ročně

SDH Čechy pod Košířem
TJ Sokol Čechy pod Kosířem

Junák Čechy pod Kosířem

Spolek seniorů (neregistrovaný)

20 000,- Kč/rok, bezplatné poskytnutí prostor pro schůzovní a
společenskou činnost v MFB (klubovna, velký sál)
Děti do 15 let- sportovní hala- zdarma (oddíl mladých hasičů)
20 000,- Kč/rok, bezplatné poskytnutí prostor pro schůzovní a
společenskou činnost v MFB (klubovna, velký sál)
Děti do 15 let- sportovní hala- zdarma (oddíl mladých fotbalistů, házené)
20 000,- Kč/rok, bezplatné poskytnutí prostor- v klubovně v objektu
radnice, v zahradní chatce umístěná v Junácké zahradě (v majetku obce)
Děti do 15 let- sportovní hala- zdarma
20 000,- Kč/rok, bezplatné poskytnutí prostor pro schůzovní a
společenskou činnost v MFB (velký sál)

Zdroj: Vlastní zpracování
Tabulka 11 Přehled nejvýznamnějších nemovitostí v majetku spolků

Název objektu
(nemovitosti)
SDH
TJ Sokol
JUNÁK
Senioři

Spolek vlastnící
nemovitost
Sportovní areál
-

Stav nemovitosti *

uspokojivý
-

Potřebná opatření a investice ke
zlepšení stavu
Revitalizace fotbalového hřiště
-

Zdroj: Vlastní zpracování
*popište stav výběrem jedné varianty: vynikající, velmi dobrý, uspokojivý, nedostačující, havarijní stav

Spolky se sídlem a působností na území obce jsou významnými pořadateli kulturních a společenských
akcí v obci i regionu. Přehled nejvýznamnějších akcí, které spolky a obec pořádají v průběhu
kalendářního roku je součástí kapitoly 1.5.5 Kultura.
Informovanost obyvatel
Pro informovanost obyvatel se využívá obecní rozhlas, obecních vývěsky, úřední deska, obecní
zpravodaj a obyvatelé mohou využít internetových stránek obce: www.cechypk.cz.
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1.3 Hospodářství
1.3.1

Ekonomická situace

Přítomnost podnikatelů v obci ovlivňuje nejen obecní rozpočet, ale přináší i neekonomické
výhody. Obec Čechy pod Kosířem je charakteristická různorodou strukturou podnikatelských subjektů
s převahou drobných řemeslníků. V obci nemají sídlo větší společnosti, které by výrazně přispívali
k zaměstnanosti občanů.
Ukazatel míry podnikání v obci vyjádřený prostřednictvím počtu všech podnikatelských
subjektů k počtu obyvatel v dané obci (násobeno tisícem v promilích) dosahuje hodnoty 100 (10%),
což odpovídá krajskému podprůměru (průměr za Olomoucký kraj činí 20% míry podnikání v obci).
V porovnání s obcemi Regionu HANÁ je výsledek průměrný, většina obcí dosahuje míry min. 10.
Hospodářství v obci charakterizuje výše podílu na daních, které patří do rozpočtu obce. Jedná
se o daně sdílené a to daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, z podnikání, daň z příjmu
právnických osob placené obcemi nebo kraji a daň z přidané hodnoty.
Tabulka č. 12 znázorňuje výši daňových příjmů do státního rozpočtu za obec a za sledované
období 10 let. Tabulku doplňuje graf č. 3, ze kterého je zřejmé, že odvod daní a tím podnikatelská
aktivita v obci mírně kolísá. Trend má přitom mírně vzrůstající charakter. Nejvíce daní plynulo do
rozpočtu v posledním sledovaném roce 2013 a to na základě novely zákona o rozpočtovém určení
daní.
Tabulka 12 Daňové příjmy obce Čechy pod Kosířem

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

5,6 mil.
Kč

6 mil. Kč

6,2 mil.
Kč

6,7 mil.
Kč

7,3 mil.
Kč

6,6 mil.
Kč

6,7 mil.
Kč

6,8 mil.
Kč

6,9 mil.
Kč

9,3 mil.
Kč

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování (k 31. 12. 2013)
Graf 3 Daňové příjmy obce Čechy pod Kosířem
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Zdroj: www.rozpocetobce.cz, vlastní zpracování (k 31. 12. 2013)
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Struktura podnikatelských subjektů působících v obci
Podle Českého statistického úřadu v obci Čechy pod Kosířem vykonává aktivně
podnikatelskou činnost na 107 subjektů (k 30. 6. 2015).
Tabulka č. 13 uvádí počet podnikatelských subjektů v letech. Z grafu je zřejmé, že počet
aktivních podnikatelských subjektů do roku 2012 rostl a po roce 2012 se snížil. Takový trend je
typický i pro okolní obce.
Tabulka 13 Počet podnikatelských subjektů v obci

2008
99

2009

2010
2011
Data nejsou k dispozici

2012
116

2013
106

2014
107

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování (k 31. 12. 2014)

Graf 4 Počet podnikatelských subjektů v obci
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Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování (k 31. 12. 2014)

Strukturu podnikatelské činnosti dělíme podle odvětví a podle velikosti.
Odvětvová struktura:
Podnikání je v Čechách pod Kosířem nejvíce rozšířené v oblasti zpracovatelského průmyslu
(např. výroba nábytku), stavebnictví (např. provádění staveb, rekonstrukce staveb, instalatérské
práce) a zemědělství.
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Graf 5 : Počet aktivitních subjektů v různých oblastech podnikání

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

V rámci právní formy podnikání je v obci Čechy pod Kosířem typické podnikat na základě
živnostenského oprávnění. Takovou to právní formu využívá na 83 podnikatelů. Tato skutečnost je
charakteristická i ve srovnání s okolními obcemi a není nijak zvláštní. Celkem 8 podnikatelů provozuje
činnost na základě právní formy obchodní společnosti (nejčastěji společnost s ručením omezeným).
Další možnosti podnikání dle právní formy lze vypozorovat z tabulky č 14. V Čechách pod Kosířem
existují 2 soukromí zemědělští podnikatelé.
Tabulka 14 Podnikatelské subjekty dle právní formy
RES - právní
forma Státní
organizace

RES - právní
forma Akciové
společnosti
(z obchod.
společností
celkem)

1
1
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

RES - právní
forma Obchodní
společnosti

8

RES - právní
forma Družstevní
organizace

RES - právní
forma Živnostníci

RES - právní
forma Svobodná
povolání

RES - právní
forma Zemědělští
podnikatelé

RES - právní
forma Ostatní

0

83

7

2

6

Velikostní:
Dle velikostní struktury se v obci řadí podnikatelské subjekty do 4 kategorií: podnikatelské
subjekty bez zaměstnanců, mikropodniky, malé, střední a velké podniky. Tabulka č. 15 uvádí počet
podnikatelských subjektů v jednotlivých kategoriích.
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Tabulka 15 Podnikatelské subjekty podle počtu zaměstnanců

Počet subjektů bez zaměstnanců

75

Počet subjektů s 1-9 zaměstnanci - mikropodniky

13

Počet subjektů s 10-49 zaměstnanci - malé podniky

3

Počet subjektů s 50-249 zaměstnanci – střední podniky

0

Počet subjektů s > 249 zaměstnanci - velké podniky

0

Zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=589381

Z tabulky je zřejmé, že nejvíce podnikatelských subjektů je bez zaměstnanců. Jedná se o
drobné živnostníky, kteří pro svoji činnost zaměstnance nepotřebují. Druhou početnější skupinou
jsou podnikatelské subjekty se zaměstnanci do 9 osob, tzv. mikropodniky, kterých je v Čechách pod
Kosířem 13. V obci existují 2 podniky zaměstnávající více jak 10 zaměstnanců. Tabulku doplňuje graf,
ze kterého je poměr struktury ekonomických subjektů v obci zřejmý.
Graf 6 Počet podnikatelských subjektů
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Zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=589381

Tabulka č. 16 uvádí přehled ekonomicky aktivních podnikatelských subjektů na území obce Čechy pod
Kosířem.
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Tabulka 16 Přehled ekonomicky aktivních podnikatelských subjektů v obci

Podnikatelský subjekt název
2MAX-system, s.r.o.
AJSHA a.s.
Dřevo Kristek s.r.o.
Fashion MiPlus s.r.o.
Melyvic s.r.o.
MUDr. MELUZÍNOVÁ
Blanka s.r.o.
NA VODĚ s.r.o.
ORTECH CZ s.r.o.
PEER-CO SERVICES s.r.o.

REGONA s.r.o.

Stavební činnosti Petr
Němec s.r.o.

Jan Piták
Miloslav Zatloukal
Robert Tyl
Luboš Mader
Sezako Radoslav Smékal
Antonín Navrátil
Dušan Fišer
CechNet Martin Kment

Sídlo

Tyršova 353, 798 58
Výroba, obchod a služby
Čechy pod Kosířem
Samota 133, 798 58
obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy
Čechy pod Kosířem
Komenského 37, 798 58
Truhlářství, podlahářství
Čechy pod Kosířem
Tyršova 86, 798 58 Čechy
výroba, obchod a služby
pod Kosířem
Tyršova 86, 798 58 Čechy
výroba, obchod a služby
pod Kosířem
Lípy 325, 798 58 Čechy
Poskytování zdravotních služeb v oboru
pod Kosířem
všeobecné praktické lékařství.
Komenského 143, 798 58
výroba, obchod a služby
Čechy pod Kosířem
Lípy 300, 798 58 Čechy
Kamenictví
pod Kosířem
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a
Komenského 224, 798 58
přístrojů, elektronických a telekomunikačních
Čechy pod Kosířem
zařízení
hostinská činnost, koupě zboží za účelem jeho
dalšího prodeje a prodej, zprostředkovatelská
Samota 133, 798 58
činnost, reklamní činnost, pronájem bytových
Čechy pod Kosířem
a nebytových prostor s poskytováním jiných
než základních služeb
zednictví
správa a údržba nemovitostí
Lípy 325, 798 58 Čechy
přípravné práce pro stavby
pod Kosířem
montáž suchých staveb
dokončovací stavební práce
9. května 282, 798 58
Malíř, natěrač
Čechy pod Kosířem
Tyršova 299, 798 58
Výroba nábytku
Čechy pod Kosířem
Tyršova 265, 798 58
Výroba nábytku
Čechy pod Kosířem
Tyršova 313, 798 58
Zahradní realizace
Čechy pod Kosířem
Husova 187, 798 58
Zemní práce, údržba zeleně
Čechy pod Kosířem
Náměstí Svobody 58, 798
Autodoprava
58 Čechy pod Kosířem
Tyršova 362, 798 58
Automechanik, pneuservis
Čechy pod Kosířem
Lípy 358, 798 58 Čechy
Internet, kamerové systémy,
pod Kosířem

Zdroj: http://regiony.kurzy.cz/cechy-pod-kosirem/cechy-pod-kosirem-cast/firmy-vypis/
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Spolupráce obce s podnikateli
Spolupracovat s místními podnikateli je pro obec velmi důležité, často taková spolupráce přináší
ekonomické, ale i neekonomické pozitiva. Spolupráce vzniká za potřeby dosažení určitého
společného cíle. Mnohdy spolupráce více subjektů přinese větší prospěch, než kdyby určitou činnost
vykonával subjekt sám. Na základě spolupráce obce s podnikatelským subjektem může dojít ke
zvýšení životní úrovně a kvality života obyvatel obce. Obce při navázání spolupráce s podnikatelským
subjektem by si měly klást otázky, zda taková spolupráce bude efektivní a účelná a zda jsou schopny
spolupracující subjekty společně komunikovat. Obec spolupracuje s místními podnikateli zejména
z oblasti stavebnictví, truhlářství a instalatérství.
Podpora podnikání v obci
Obec může podpořit místní podnikatele např. formou reklamy ve zpravodaji. Obec dále informuje
podnikatele při osobní schůzce či prostřednictvím webových stránek o možnosti čerpání dotace
z Evropských fondů a MAS, o volných prostorách k pronájmu, o veřejných zakázkách apod.
Plochy pro podnikání (k dispozici, poptávka)
Plochy pro podnikání jsou vyčleněny v objektu bývalého JZD.
Charakter zemědělské výroby v obci
Obec se nachází v typické bramborářské oblasti Hané. V obci provozuje svoji činnost Uniagris Pěnčín.
Zemědělská půda činí 60,65% (558,15 ha) z celkové rozlohy obce, což je v porovnání s okolními
obcemi standartní podíl zemědělské půdy obce.
Pozemkové úpravy v obci
Provedeny jsou projekční činnosti a v roce 2016 začne probíhat realizační část.
Komerční služby v obci
Komerční služby jsou v obci zastoupeny nejen pro obyvatele obce, ale i pro široké okolí. Jedná o
Penzion Mánes, hostinec U Eliášů, občerstvení U hraběnky, 2 obchody, prodejna textilu a obuvi,
masáže.
Chybějící komerční služby v obci
Obyvatelům v obci chybí služba kadeřníka.
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1.3.2

Trh práce

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo
Podnikatelské prostředí je podrobně popsáno v kapitole 1.3.1 (ekonomická situace). Zde se zaměříme
pouze na ekonomicky aktivní obyvatelstvo.
Tabulka 17 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity v obci Čechy pod Kosířem (2011)

Celkem

muži

ženy

zaměstnanci
zaměstnavatelé

460
410
319
11

267
246
177
7

193
164
142
4

pracující na vlastní účet

61

48

13

pracující důchodci

17

9

8

ženy na mateřské
dovolené

10

-

10

50
522
242
159
40

21
217
86
83
28

29
305
156
76
12

Ekonomicky aktivní celkem
zaměstnaní
z toho podle
postavení v
zaměstnání
v tom
ze zaměstnaných

nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní celkem
nepracující důchodci
z
toho žáci, studenti, učni
Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou
Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze 2011)

Tabulka 18 Struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva v obci Čechy pod Kosířem v letech 2008 – 2014

Ekonomicky
Počet
aktivní
Roky obyvatel obyvatelstvo OSVČ
celkem
celkem (1564 let)

OSVČ
(%)

2008
2012
2013
2014

11,9
13,6
11,4
11,9

1 036
1 070
1070
1 078

704
712
696
699

84
97
79
83

Jiná
Jiná
právní
právní
Zaměstnanci
forma Zaměstnanci
forma
(%)
podnikání
podnikání
(%)
100
117
107
108

14,2
16,4
15,4
15,5

520
498
510
508

73,9
69,9
73,3
72,7

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS k 30. 6. 2015)

V obci Čechy pod Kosířem převažuje počet osob zaměstnaných nad OSVČ a jinými právními formami
podnikání. Stabilně se tato míra drží okolo 70 - 74 % oproti OSVČ, které zaujímají pouze 11 – 13,6%.
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Tabulka 19 Vyjíždějící do zaměstnání v obci Čechy pod Kosířem (rok 2011)

Vyjíždějících do zaměstnání celkem

v tom

166

v rámci obce

10

do jiné obce okresu

105

do jiného okresu kraje

41

do jiného kraje
do zahraničí

9
1

Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze 2011)

Z celkového počtu vyjíždějících do zaměstnání je 69,3% těch, kteří za prací dochází do obce nebo
dojíždí do jiné obce okresu, tzn. v dojezdové vzdálenosti 5 – 25 km. Zbývajících 30,7% vyjíždějících
míří za zaměstnáním do jiného okresu kraje, do jiného kraje nebo do zahraničí. Za prací se vyjíždí
nejčastěji do Prostějova a Olomouce.
Mapa 4 Míra nezaměstnanosti v roce 2008 v Regionu HANÁ

Zdroj: Vlastní zpracování

Z mapy Míra nezaměstnanosti v roce 2008 je zřejmé, že obec Čechy pod Kosířem v tomto roce patřila
v Regionu HANÁ k obcím s menší mírou nezaměstnanosti, s výší 4,1 %. V roce 2014 byla v souladu se
všeobecným trendem nezaměstnanosti, ve výši 8,6 %. Z toho nezaměstnaných žen bylo 9,8% a mužů
7,5 %.
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Tabulka 20 Míra nezaměstnanosti podle pohlaví v obci Čechy pod Kosířem v letech 2008 – 2014

Roky
2008
2009
2010
2011
2013
2014

Míra nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti - dosažitelní uchazeči
dosažitelní uchazeči
Dosažitelní uchazeči ženy
celkem *
muži
4,1
11,1
12,7
10,0
8,6

4,0
9,6
11,6
8,0
7,5

4,2
13,0
14,1
12,5
9,8

7,6

8,3

7,0

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS k 30. 6. 2015)

* jedná se o ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o
zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel od ledna 2013 nahradil
doposud zveřejňovanou míru nezaměstnanosti, která poměřovala všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání
pouze k ekonomicky aktivním osobám.
Dosažitelní uchazeči = jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání
při nabídce vhodného pracovního místa - tj. nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání
Graf 7 Míra nezaměstnanosti podle pohlaví v obci Čechy pod Kosířem v letech 2008 – 2014

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS k 30. 6. 2015)

Míra nezaměstnanosti byla v obci Čechy pod Kosířem nejnižší v roce 2008, svého vrcholu dosáhla
v roce 2010 (12,7%), v dalších letech vykazuje klesající tendenci. V červenci 2015 činila
nezaměstnanost v obci 4,6 % dle údajů statistiky Úřadu práce.
Opatření na podporu zaměstnanosti v obci
Obec využívá v rámci sezóny 4-6 VPP.
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Cestovní ruch

Níže jsou blíže popsány některé přírodní atraktivity v obci a nechybí samozřejmě seznam ubytovacích
a stravovacích služeb. Výčet kulturních atraktivit je umístěn v kapitole 1.5.5 Kultura, kde je uveden
seznam nejvýznamnějších kulturních památek v obci.
PŘÍRODNÍ ATRAKTIVITY V OBCI:


Velký Kosíř - je výrazný vrch v geomorfologickém podcelku Bouzovská vrchovina –
nejjižnějším to podcelku Zábřežské vrchoviny, ležící zhruba 9 km severozápadně od
Prostějova a 15 km jihozápadně od Olomouce. Velký Kosíř má protáhlý kosovitý tvar
(orientace od severozápadu k jihovýchodu). Velký Kosíř je chráněná lokalita, geograficky se
jedná o třetí nejvyšší vrchol Zábřežské vrchoviny. Na východních svazích lze nalézt
pazourkové nástroje ze starší doby kamenné, byla zde nalezena tzv. Kosířská Venuše (torzo
hliněné sošky ženy z mladší doby kamenné z kultury lidu moravské malované keramiky). Na
vrcholu kopce se nachází 25 m vysoká rozhledna (pro veřejnost otevřena v roce 2013). Přes
kopec a okolní obce vede naučná stezka. V roce 2000 bylo území zalesněného kopce i
s nejbližším okolím vyhlášeno Přírodním parkem Velký Kosíř.

OSTATNÍ TURISTICKÉ ATRAKTIVITY V OKOLÍ:
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Malý Kosíř (Pasuňk) – 10 km, přírodní rezervace se suchomilnou vegetací. V minulosti byla
lokalita využívána jako sady, pastvina a ve vrcholové části s výstupy skal se lámal kámen pro
stavební činnost. Faunisticky jelokalita významná především výskytem 80 druhů motýlů a 94
druhů brouků.



Brus – 1,5 km, tato přírodní památka se nachází JZ od Čech pod Kosířem na katastrálním
území Služín o celkové rozloze asi 42 ha. Důvodem ochrany jsou společenstva teplomilné
vegetace a výskyt vzácných motýlů rodu Lepidoptera, Rhopalocera a Zygaenidae. Floristicky
pozoruhodná jsou nakupení několika druhů růží na poměrně malé lokalitě.



národní přírodní památka Vápenice – 10 km, chráněná krajinná oblast se stepní květenou a
naleziště vzácných zkamenělin živočichů devonského moře. Přírodní památku Vápenice tvoří
bývalé vápencové lomy 0,4 km jižně od Slatinek s chráněnými a ohroženými druhy
teplomilných rostlin. Rozloha parku činí asi 20 ha. Přírodní památkou byla vyhlášena v roce
1990.



přírodní památka Studený Kout – 10 km, přírodní památka se nachází poblíž obce Slatinky.
Důvodem ochrany je lokalita mravenišť.



lázně Slatinice, a.s. – 10 km, nabízí prvotřídní rehabilitaci. Pramen středně mineralizované
vody s obsahem sirovodíku se využívá k léčbě pohybového ústrojí, oběhového ústrojí, nemoci
nervových, kožních a onkologických. Lázně nabízejí vedle pobytů komplexní a příspěvkové
lázeňské péče i širokou škálu samopláteckých pobytů. Lázně jsou vyhlášeny svými léčebnými,
relaxačními či wellness procedurami.



Veteran muzeum Slatinice – 10 km, na ploše 402 m2 najdeme veterány různých značek z 30.
let minulého století.



Černá věž Drahanovice – 5,5 km, je pozůstatkem gotické tvrze ze 13. a 14. století a je
ojedinělou památkou stavební činnosti nižší šlechty na střední Moravě. V prostorách Černé
věže se nachází stálá expozice Vlastivědného muzea Olomouc vztahující se k archeologii a
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historii obce jejího okolí. Nejvyšší patro je uzpůsobeno jako malá galerie a slouží pro pořádání
výstav různých žánrů.


zámek Náměšť na Hané – 9 km, zámek byl postaven na přání hraběte Ferdinanda
Bonaventury z Harrachu v roce 1766. Do té doby přebýval v tzv. Dolním zámku, dnes je to
budova sladovny. Toto nové letní sídlo nechal vystavět v raně klasicistním slohu se zřetelnou
inspirací francouzskými vzory. Ve stejné době hrabě z Harrachu nechal vybudovat kruhový
park kolem zámku a vysázet lipová stromořadí, která vedou do čtyř světových stran. Po smrti
hraběte v roce 1778 zdědila zámek jeho dcera Marie Róza, provdaná za hraběte Kinského. V
roce 1916 Hrabě Evžen II., poslední z rodu Kinských, prodal zámek obchodníkovi se železem
Františku Ottáhalovi. Manželé Ottáhalovi zámek zmodernizovali, byla zde zavedena voda,
elektřina a také ústřední topení. Když v roce 1943 František Ottáhal zemřel, byl zámek
rozdělen mezi jeho děti a ženu. V roce 1945 byl dle Benešových dekretů majetek rodině
zkonfiskován a zámek byl pak ve správě Vlastivědného muzea v Olomouci. Od 1. července
2000
je
majetkem
městyse
Náměšť
na
Hané.
Více
informací
na
www.zamek.namestnahane.cz



zřícenina hradu v Náměšti na Hané – 9 km, Náměšťský hrad stával na ostrožně nad pravým
břehem potoka Šumice na jihozápadním okraji obce Náměšť, zvané Kapounov, v místě, kde
se dosud říká Na hradě. Jádro hradu chránila od jihozápadu k jihovýchodu ve velkém oblouku
soustava příkopů, celé hradisko má obvod 150 m a největší průměr 50 m. O vzniku hradu
nemáme žádnou zprávu, snad byl postaven na ochranu biskupské části Náměště. Zřícenina
hradu existovala ještě v 18. Století, postupem doby zde místní obyvatelé získávali vhodný
stavební materiál. Do dnešní doby se z hradu zachovaly jen zbytky zdiva a příkopů v terénu.



dolní zámek (Sladovna) – 9 km, na místě dnešní sladovny (Dolního zámku) původně stála
tvrz. První zmínka o ní pochází z roku 1490, postavena však byla zřejmě již v polovině 14.
století. Šlechticem, který nechal tvrz postavit, byl pravděpodobně Zbyněk z Vrahovic. Od roku
1536 byli vlastníky tvrze v Náměšti Bruntálští z Vrbna. Tato tvrz byla v roce 1556 přestavěna
na renesanční zámek. V roce 1665 dokončena obnova zámku po švédském zpustošení. Od
roku 1768 sloužil dolní zámek jako textilní manufaktura, později využit jako sladovna.



zámek Plumlov – 13 km, se nachází ve městě Plumlově, které leží asi 8 km od Prostějova na
úpatí Drahanské vrchoviny. Plumlov je střediskem rekreační oblasti Plumlovská přehrada.
Raně barokní zámek (s pozůstatky hradu na nádvoří) vystavěn za Lichtenštejnů. Mělo jít o
čtyřkřídlou stavbu, pro nedostatek financí ale vzniklo jen jedno nedokončené křídlo (úzké a
35 m vysoké). Po ničivé vichřici v r. 1801 měl být zbořen.

Tabulka 21 Počet návštěvníků u hlavních turistických atraktivit

Turistické atraktivity

Počet návštěvníků / rok

Velký Kosíř

50 000 návštěvníků / rok

Rozhledna Velký Kosíř

50 000 návštěvníků / rok

Zdroj: vlastní šetření
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UBYTOVÁNÍ:
V Čechách pod Kosířem a okolních obcích nalezneme následující ubytovací služby:


penzion Mánes – Čechy pod Kosířem, kapacita 40 lůžek. Pokoje mají vlastní sociální zařízení,
TV, telefon, wi-fi. K dispozici je restaurace se salonkem.
 penzion na Figleně – 10 km, Slatinice, s ubytovací kapacitou až 30 lůžek, poskytující teplou i
studenou kuchyni. Salonek s kapacitou 20-40 míst.
 penzion Majorka – 10 km, Slatinice, kapacita 16 pokojů s vlastním sociálním zařízením
v každém pokoji. K dispozici je společenská místnost s jídelnou a možnost stravování formou
polopenze či plné penze. Penzion nabízí i školící místnost, která pojme max. 36 osob.
 penzion u Veterána – 10 km, Slatinice, kapacita 25 lůžek s možností snídaní. Všechny pokoje
jsou vybaveny vanou či sprchovým koutem. K dispozici je rovněž přednášková místnost.
 penzion Sport – 5 km, nachází se v Kostelci na Hané a nabízí ubytování v 13 ti pokojích
s vlastním sociálním zařízením a televizí. K dispozici je konferenční místnost a restaurace,
která nabízí teplou i studenou kuchyni. Je zde možnost využití posilovny či rehabilitačních
služeb.
 lokalita Zámeček – 4 km, Hluchov, ubytování selský dvůr.
 Bělecký Mlýn – ve vzdálenosti 3 km od Zdětína v krásném prostředí řeky Romže se nachází
objekt Bělecký Mlýn, který je celoročně v provozu. Disponuje restaurací s kapacitou 60 osob,
velkým Zahradním sálem se samostatným barem a sociálním zařízením s kapacitou 130 míst.
Mimo tyto prostory je k dispozici letní zahrádka až pro 200 hostů, dětské hřiště a ZOO
koutek. Ve dvorním prostoru je umístěn venkovní bar a gril. Bělecký Mlýn nabízí i možnost
ubytování s kapacitou 15-ti dvoulůžkových pokojů s možností přistýlek.
 ubytovna Zdětín – 9 km, levné ubytování, kapacita 25 lůžek, samostatná a vybavená kuchyně,
parkování v uzavřeném objektu. Více info: http://ubytovna.sweb.cz/
Ubytování lepší kategorie, velké množství ubytovacích a stravovacích služeb nalezneme v nedalekém
Prostějově (9 km), např. Grandhotel Prostějov, pension Alberta, pension u Paroháče, hotel Gól,
restaurace u Chmelů atd.
STRAVOVÁNÍ:
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penzion Mánes – Čechy pod Kosířem. Restaurace s nabídkou teplých a studených pokrmů a
s možností ubytování.
Hospoda u zbrojnice – 10 km, Slatinky, občerstvení, alkoholické a nealkoholické nápoje.
Salaš u Betyny – 10 km, Slatinky, sezonní provoz.
penzion na Figleně - 10 km, Slatinice, s ubytovací kapacitou až 30 lůžek, poskytující teplou i
studenou kuchyni. Salonek s kapacitou 20-40 míst.
restaurace u Čarodějnice – 6 km, Ludéřov, teplá a studená kuchyně, kapacita 60 míst,
v letních měsících k dispozici krytá terasa. Možnost pořádní rodinných oslav, svateb, třídních
srazů atd.
hostinec Na Nové – 5,5 km, Drahanovice, teplá a studená kuchyně, salonek, zahradní
restaurace. Možnost uspořádání rodinných oslav, svateb, večírků, promocí, třídních srazů
atd. Kapacita restaurace je až 50 míst, salonek 20 míst, zahradní restaurace 60 míst.
lázně Slatinice – 10 km, nejen pro lázeňské hosty, ale i pro širokou veřejnost. V létě v provozu
letní zahrádka s obsluhou.
restaurace Sklípek – 10 km, Slatinice. Teplá i studená kuchyně.
restaurace Neptun – 12 km, Lutín. Teplá i studená kuchyně. K dispozici salonek i venkovní
zahrádka.
Zámecká restaurace – 9 km, Náměšť na Hané, teplá i studená kuchyně, k dispozici je
parkoviště a v letních měsících venkovní zahrádka.
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Antonio Ristorante – 9 km, Náměšť na Hané, pizzerie spolu s teplou i studenou kuchyní.
K dispozici je parkoviště a zahrádka, která je v provozu v letních měsících.
hostinec Lhota pod Kosířem – 3 km, nekuřácká, příjemná venkovská hospůdka s vlastním
minipivovarem v zalesněném svahu kopce Velkého Kosíře s venkovním posezením.
hospoda u Hřiště – 8 km, Smržice. Teplá i studená kuchyně, možnost pořádání rodinných
oslav, svateb či firemních večírků. Sál s kapacitou až 150 míst a samostatný salonek
s kapacitou do 30 osob.
hospoda U Koně – 12 km, Olšany u Prostějova. Restaurace s nabídkou teplých a studených
pokrmů.
hospoda na Sépce – 4 km, Hluchov, nachází se v příjemném prostředí v historickém objektu
bývalé sýpky. Kapacita je až 70 osob. Restaurace nabízí možnost pořádání rodinných oslav,
svateb, firemních večírků, atd. V letních měsících je otevřena venkovní zahrádka. Kapacita
venkovního posezení je 50 míst.
Hospoda u Kristů – 4 km, Hluchov, historicky významná restaurace, kterou při toulkách
přírodou navštěvoval i Petr Bezruč. Kapacita 60 míst, příjemné posezení a venkovní zahrádka.
hospoda u Hochvaldů – 6 km, nachází se v obci Bílovice – Lutotín.
Hanácká restaurace – 5 km, v Kostelci na Hané.
U Pramene – 5,5 km, v Kostelci na Hané. Nabídka teplých jídel, alkoholických a
nealkoholických nápojů. Možnost využít restauraci pro pořádání slavnostních akcí, svateb či
večírků. K dispozici je salonek a zahrádka.

Turistické informační centrum – TIC Čechy pod Kosířem v objektu MFB pro kulturu a sport. Provozní
doba říjen – duben út – ne 14 – 17 hod, květen – září út – ne 10 – 17 hod
Půjčovny – obecní knihovna Pátek 17 – 19 hod
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1.4 Infrastruktura
1.4.1

Technická infrastruktura

Kanalizace
Graf 8 Počet napojených obyvatel na kanalizaci v obci

Obec

Čechy pod Kosířem

Počet obyvatel Počet
(1/2015)
napojených
obyvatel (2010)
1 078
1078

Předpokládaný
vývoj r. 2015

Podíl
napojení
obyvatelé/obyvatelé

1078

100 %

Zdroj: http://mapy.kr-olomoucky.cz/prvk/

V obci Čechy pod Kosířem je vybudována jednotná kanalizace DN 300 - 1000. Splaškové OV z obce
jsou gravitačně svedeny pod obec, kde je vybudována ČOV mechanicko– biologická (1 000 EO), která
zajišťuje čištění OV. V západní části obce je v ulici Husově splašková kanalizace + ČS a výtlak DN 150
do jednotné kanalizace. Odpad z ČOV je vyústěn do Českého potoka.
Údaje o stávající kanalizaci: Celková délka kanalizační sítě 7410 m je zde i výtlak o délce 170 m a 1
čerpací stanice.
Stávající systém odkanalizování obce Čechy pod Kosířem je vyhovující a zůstane zachován i do
budoucna. Výhledově bude rozšířena kanalizační síť DN 300 – 400 pro novou výstavbu v celkové
délce cca 570 m. V roce 2014 proběhla rekonstrukce ČOV, kde byla rozšířena na kapacitu 1 200 EO.
Dále v dalších letech bude nutné provést rekonstrukci stokové sítě, která má místní poruchy a již plně
nevyhovuje požadovaným parametrům
Vodovody
Tabulka 22 Počet napojených obyvatel na vodovod v obci

Obec

Počet obyvatel Počet zásobených Předpokládaný
(1/2015)
obyvatel (2010)
vývoj r. 2015

Čechy pod Kosířem

1 078

974

974

Počet zásobených
obyvatel/počet
obyvatel
87%

Zdroj: http://mapy.kr-olomoucky.cz/prvk/

Obec má vybudovaný veřejný vodovod, provozovatelem vodovodu je INSTA Prostějov, s.r.o.,
vlastníkem je Sdružení obcí vodovodu Pomoraví. Zdrojem pitné vody je VDJ Stráž 5 400 m3 max.hl.
283,00 m n.m., ze kterého je postupně dopravována voda do ZČS Lutotín. Ze ZČS Lutotín je výtlačným
řadem PVC DN 200, délky 1 653 m dopravena do VDJ Čechy pod Kosířem 2 x 150 m3, max.hl. 334,50
m n.m. Z VDJ Čechy pod Kosířem je zásobovacím řadem PVC DN 150, délky 568 m přivedena voda do
P.K. Služín – 30 m3, hl. 301,00 m n.m. a odtud je voda dopravována dále do obcí Čechy a Služín. Do
obce Čechy po vodoměrnou šachtu je voda dopravována zásobním řadem z PVC DN 100, délky 1 131
m. Z vodoměrné šachty je přivedena voda do rozvodné sítě v obci, která je provedena jako
zaokruhovaná s koncovými větvemi a je zásobována v jednom tlakovém pásmu. Rozvodná síť je z PVC
DN 80 –100, celková délka rozvodné sítě je 5 500 m. V obci je vybudováno 269 ks vodovodních
přípojek na které je napojeno 87 % trvale bydlících obyvatel. Stávající systém zásobování obce pitnou
vodou je vyhovující a zůstane zachován i do budoucna. S rozšiřováním vodovodní sítě se v řešeném
období uvažuje v souladu s územním plánem, tj. rozšíření vodovodu PVC DN 100, celkem 570 m - pro
novou zástavbu.
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Plynovod
Obec Čechy pod Kosířem je plynofikována, většina obyvatel je na plynovod napojena. Plynovod je
v dobrém technickém stavu a není proto nutné do něj v dalších letech investovat. Celkově je na
plynovod napojeno 316 domů, ale z tohoto počtu je 36 neaktivních přípojek což je 11,39 %.
Informační servis obce
Občané obce Čechy pod Kosířem jsou informování pomocí těchto způsobů. Pomocí mailů, obecní
vývěsky, internetových stránek obce, které byly znovu přepracovány a obecního rozhlasu, který je v
dobrém stavu, avšak je nutné doplnit jej v nové lokalitě pro výstavbu rodinných domu spolu
s veřejným osvětlením obce. V obci je v současné době veřejný rozhlas, který byl nově rekonstruován
a je používán i vyhlašování požárních poplachů či jiného nebezpečí.
Veřejné osvětlení a elektrická síť
Veřejné osvětlení v obci je dobrém technickém stavu, avšak části je nutné vyměnit. V roce 2017 bude
v provedeno položení elektrické sítě do země v ulici Husově, Wolkerově, 9. května a v části ulice
Tyršova. Po provedení této přeložky bude většina elektrického vedení položena do země. Vzdušné
vedení bude pouze v ulicích Komenského, Víska, Mánesova, Podlesí a Havlíčkova, kde bude
provedení přeložky z prostorových důvodů velmi komplikované.
Odpadové hospodářství
V obci Čechy pod Kosířem je směsný komunální odpad vyvážen jednou za 14 dní. Odvoz směsného
komunálního odpadu zajišťuje Technické služby města Olomouc. Na území obce se dvakrát ročně
zajištuje svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který rovněž zajišťují Technické služby
města Olomouc. V rámci třídění odpadů existují 3 sběrná místa, kde občané mohou odložit tříděný
odpad jako plasty, papír, sklo bílé i barevné a nápojové kartony. Občané mají rovněž možnost
odkládat drobný kovový materiál, drobné elektrospotřebiče a textil. Odvoz tříděného odpadu zajišťují
Technické služby města Olomouc. Odvoz drobného elektroodpadu a textilu zajišťují specializované
firmy.
Obec umožňuje občanům uložení i objemnějšího kovového odpadu. Bioodpad je v obci řešen pomocí
domácích kompostérů, kdy bylo občanům rozdáno cca 240 kompostérů. Obec má také plochu
určenou pro odložení bioodpadu, kde občané mohou odložit posekané dřeviny a jiný bioodpad.
V obci Čechy pod Kosířem se nenachází funkční, ale ani zrekultivována skládka odpadu.
Datové sítě, kabelové rozvody
V obci je vybudován optický kabel, avšak jen páteřní vedení. Je zde využívána telefonní linka pro ADSL
a VDSL internet. Připojení přes telefonní linku je zajišťováno pomocí O2. Rychlost i kvalita připojení je
na standartní úrovni. Připojení na internet je též možné pomocí WIFI a poskytovatelů: TJ Computer,
CechNet a INFOS internet

1.4.2

Dopravní infrastruktura

Napojení obce na silniční a železniční síť
Obec Čechy pod Kosířem je napojena na silniční síť díky komunikaci 3. třídy a to III/44812. Tato
komunikace je v úseku Čechy pod Kosířem - Drahanovice v dobrém stavu. Obcí Čechy pod Kosířem
též prochází komunikace III/36635, která není v extravilánu obce v dobrém stavu a byla by potřeba
provedení její rekonstrukce. Obec je dále napojena na silnici III. třídy III/36631, která vede do obce
Hluchov. Rovněž tato komunikace je ve velmi špatném stavu.
Z města Prostějova je dále možné se napojit na dálniční sít a to díky D46. V tomto případě je
vzdálenost na nájezd D46 cca 12,2 km. Dále je možné se napojit na D35 ve směru na Mohelnici, kde
je vzdálenost na nájezd do Unčovic cca 16 km.
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Nejbližší napojení obce na železniční trať (trať 275 Olomouc- Senice na Hané- Náměšť na Hané) je
v Drahanovicích či Kostelce na Hané a odtud se občané mohou dostat dále do Prostějova na
železniční trať Olomouc- Prostějov- Vyškov- Brno. Nicméně spoje z Drahanovic a Kostelce na Hané
nejsou moc časté a lepší dostupnost je zajištěna pomocí autobusové dopravy. Dopravní zatížení obce
je standartní díky faktu, že obec neleží na důležité dopravní trase.

Mapa 5 Krajské komunikace na území obce

Zdroj:http://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Orthoimagery&keywordList=inspire
Tabulka 23 Seznam krajský cest procházejících katastrem obce
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silnice
Silnice Hluchov- Čechy pod
Kosířem
Silnice Pěnčín- Čechy pod KosířemSlužín

Technický stav
Silnice v extravilánu obce ve špatném stavu. Silnice
v intravilánu obce v uspokojivém stavu.
Silnice v extravilánu obce ve špatném stavu
(výtluky, ujíždějící krajnice). Silnice v intravilánu
obce v dobrém stavu.
Silnice Čechy pod Kosířem- Lhota Silnice v intravilánu obce je ve výborném stavu.
pod Kosířem- Drahanovice
Silnici v extravilánu obce též ve výborném stavu.

Zdroj: vlastní šetření

Místní komunikace
Obec disponuje sítí místních komunikací o celkové délce 2 828 m. Výše uvedená délka je rovna délce
všech místních komunikací. Z celkové výměry je 996 m v havarijním stavu s nutností rekonstrukce či
vystavěním v nejbližší době. Ostatní komunikace jsou ve vyhovujícím stavu a jsou kryty živicí případně
dlažbou. Podrobná mapa stavu místních komunikací lze naleznout v mapové příloze, kde jde jasně
vidět stav místních komunikací a jejich lokalizace.
Místní komunikace jsou udržovány vlastními kapacitami, v případě nedostatku vlastních kapacit
vypomáhají s údržbou najatí soukromí podnikatelé. V obci Čechy pod Kosířem jsou řešena parkovací
místa u obchodu, fotbalového hřiště, u zámku, u budovy radnice, u hřbitova a zejména
prostřednictvím nově vybudovaného záchytného parkoviště v ulici Lípy. Ostatní parkovací plochy jsou
neoficiální a lidé parkují na svých pozemcích či vjezdech.
V rámci cyklodopravy jsou v obci řešeny jen cyklotrasy, které vedou přes území obce. V obci nejsou
v současné době plánovány žádné cyklotrasy.
Tabulka 24 Stav místních komunikací

Čechy
pod
Kosířem

Stav místních komunikací

Celková délka místních komunikací
v daném stavu

Místní komunikace v uspokojivém stavu, Cca 495 m
v nejbližších 7 letech nebude třeba výraznějších
investic
Místní komunikace v kritickém stavu, vyžaduje Cca 996 m
okamžitou opravu či investici, velmi zhoršená
sjízdnost
Místní komunikace ve zhoršeném stavu, Cca 1 337 m
v nejbližších letech nutnost investovat pro
zabezpečení požadované funkčnosti
Zdroj: Vlastní šetření

Chodníky v obci Čechy pod Kosířem
Chodníky v obci Čechy pod Kosířem jsou v dobrém stavu. V rámci vypracování programu rozvoje obce
Čechy pod Kosířem došlo k zjištění stavu všech chodníků v obci. Rovněž byla zjištěna potřeba
vybudování chodníků nových podél krajské komunikace. Stav chodníků, celkové metry lze vyčíst
z tabulky viz. níže a z přiložené mapy v příloze tohoto dokumentu.
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Tabulka 25 Stav chodníků

Čechy
pod
Kosířem

Stav chodníku

Celková délka chodníku v daném stavu

Chodníky v dobrém stavu, do kterých není Cca 2 468 m
potřeba výraznějších investic v dalších letech
Místa bez chodníků, kde je nutné vybudování Cca 1 371 m
nových chodníků
Chodníky, do jejichž rekonstrukce je nutné Cca 2 076 m
investovat nejlépe ihned
Zdroj: Vlastní zpracování

Dopravní obslužnost
Tabulka 26 Dostupnost a vzdálenost měst Olomouce a Prostějova

Čechy pod Kosířem
Olomouc
Prostějov

Vzdálenost (km)
20,4
12,2

Dostupnost (min)
60
30

Zdroj: Vlastní šetření

Počet spojů jak autobusů, tak vlaků je 27 a to ve všední den. O víkendu je celkový počet spojů 7.
Doba, za kterou mohou občané docestovat do města Prostějova je cca 30 minut. Dopravní spojení
mezi Čechami pod Kosířem a krajským městem Olomouc je možné přes pracovní dny cca 28 spoji. A o
víkendu je možné se dopravit do krajského města 9 spoji. Průměrná doba, která je potřeba na
dopravu do krajského města je cca 60 minut, některé spoje jedou do krajského města i více než dvě
hodiny a to díky faktu, že je nutné přesedat na jiný autobus či vlak. Na většinu návazných spojů je
nutné přesedat v městě Prostějov. Spoje jsou zajišťovány například ARRIVA MORAVA a.s., České
dráhy a.s. a FTL- First Transport Lines a.s., Tourbus a.s. a Vojtila.
Množství a kvalita spojů je dostatečná, avšak u vlakových spojů, které jedou z Drahanovic a Kostelce
na Hané, byla by potřeba kvalitnějších dopravních prostředků, které jsou z větší části mnoho let staré
a je potřeba jejich rekonstrukce či jejich celková náhrada za nové dopravní prostředky. Obec nemá
v majetku žádný dopravní prostředek, kterým by vozila občany jak na kulturní akce, tak k lékaři či za
prací, jelikož je tato aktivita dostatečně pokryta soukromými subjekty. V rámci dopravní obslužnosti
nechybí žádné spoje. Obec je zapojena do KIDSOK.
Území leží mimo zájmy dopravy vodní, letecké a mimo zájmy výstavby dálnic, resp. rychlostních
komunikací.

1.5 Vybavenost
1.5.1

Bydlení

Níže uvedená tabulka zobrazuje domovní fond v obci Čechy pod Kosířem. Tato tabulka vychází ze
SLDB (sčítání lidu, domů a bytů) z roku 2011.
31

OBEC ČECHY POD KOSÍŘEM
PROGRAM ROZVOJE OBCE

A.ANALYTICKÁ ČÁST
A.1.SITUAČNÍ ANALÝZA OBCE
Tabulka 27 Domovní fond v obci Čechy pod Kosířem

342
287
269
7
-

rodinné
domy
338
284
269
6
-

9
35
102
40
39
32
33

Celkem
Domy úhrnem
Domy obydlené
fyzická osoba
obec, stát
bytové družstvo
spoluvlastnictví
vlastníků bytů
1919 a dříve
z toho podle
1920 - 1970
období
1971 - 1980
výstavby nebo
1981 - 1990
rekonstrukce
1991 - 2000
domu
2001 - 2011
z toho podle
vlastnictví
domu

bytové
domy

ostatní
budovy
2
2
-

2
1
1
-

7

2

-

35
101
39
39
32
32

1
1
-

1

Zdroj: ČSÚ (veřejná databáze, SLDB 2011)

Z tabulky je patrné, že v Čechách pod Kosířem bylo v roce 2011 (SLDB) celkem 342 domů, z toho 338
rodinných domů, 2 bytové domy a 2 ostatní budovy. Z toho obydlených domů bylo celkem 287,
obydlených rodinných domů bylo 284, 2 obydlené bytové domy a 1 ostatní budova. Z toho podle
vlastnictví domu bylo celkem 269 rodinných domů ve vlastnictví fyzické osoby. Celkem 6 rodinných
domů bylo ve vlastnictví obce či státu a 1 ostatní budova byla ve vlastnictví obce či státu. Celkem 7
rodinných domů a 2 bytové domy byly ve spoluvlastnictví vlastníků bytů. Dále je možné z tabulky
vyčíst období výstavby nebo rekonstrukce domu v jednotlivých letech.
Další tabulka zobrazuje obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností.
Celkem obydlených bytů bylo 374, z toho 341 obydlených rodinných domů, 9 bytových domů a 24
ostatních budov. Z toho právní důvodu užívání bytu bylo celkem 254 rodinných domů ve vlastním
domě, v osobním vlastnictví bylo 8 bytových domů, 12 nájemních rodinných domů a 24 ostatních
budov. V obci nebyl žádný rodinný družstevní či bytový dům. Dále je z tabulky možné vyčíst počet
obytných místností v rodinných či bytových domech.
Tabulka 28 Obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností

rodinné
domy

Celkem
Obydlené byty celkem
ve vlastním
domě
z toho
v osobním
právní
vlastnictví
důvod
užívání bytu nájemní
družstevní
1
z toho s
2
počtem
3
obytných
4
místností
5 a více
Zdroj: ČSÚ (veřejná databáze, SLDB 2011)
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374

341

9

24

254

254

-

-

8

-

8

-

36
25
22
80
100
129

12
5
19
76
96
129

1
3
4
-

24
20
2
1
-

A.ANALYTICKÁ ČÁST
A.1.SITUAČNÍ ANALÝZA OBCE

OBEC ČECHY POD KOSÍŘEM
PROGRAM ROZVOJE OBCE

Informace z katastrálního úřadu (ČÚZK) - statistické údaje uvádějí, že k 07. 02. 2016 je v katastrálním
území Čechy pod Kosířem 342 rodinných domů č.p., 2 víceúčelové budovy č.p., 1 zemědělská stavba
č.p., 4 objekty rodinné rekreace č.e., 46 garáží bez čp/ če, 22 zemědělských staveb bez čp/če, 5
rozestavěných budov atd. Více v níže uvedené tabulce.
Tabulka 29 Statistické údaje z ČÚZK (stav ke dni: 07. 02. 2016) – katastrální území Čechy pod Kosířem

Typ údaje

Způsob využití

Počet

č.p.

byt.dům

3

č.p.

obč.vyb.

11

č.p.

rod.dům

342

č.p.

víceúčel

2

č.p.

zem.stav

1

č.e.

rod.rekr

4

č.e.

tech.vyb

1

bez čp/če

garáž

46

bez čp/če

jiná st.

12

bez čp/če

obč.vyb.

8

bez čp/če

rod.dům

4

bez čp/če

tech.vyb

3

bez čp/če

zem.stav

22

rozestav.

5

Celkem BUD
byt.z.

464
byt

10

Celkem JED

10

LV

635

spoluvlastník

892

Zdroj: ČÚZK (stav ke dni 11. 10. 2015)

Počet zájemců o dům/byt:
Obec má 6 obecních bytů. V obci jsou zájemci o byt, jsou i zájemci i o DPS v Čechách.
Rozvojové plochy, územní plán (plochy připravené pro bytovou výstavbu):
Obec má vyčleněny plochy pro výstavbu v územním plánu. Pozemky jsou ve vlastnictví soukromých
osob, které je zatím nechtějí prodat. Lokalita, kde jsou pozemky ve vlastnictví obce, není vybavena
potřebnou infrastrukturou.
Zanedbané a nevyužívané budovy:
Obec nemá zanedbané budovy.
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Sociální bydlení:
Čechy pod Kosířem nedisponují sociálními byty ani neplánují jejich výstavbu v budoucnu.
Domy pro rekreaci, chaty:
Podíl domů využívaných pro rekreaci je cca 10 - 20.

1.5.2

Školství a vzdělávání

Obec disponuje poměrně dobrými možnostmi pro školní i mimoškolní vzdělávání. Pro děti je
k dispozici mateřská škola, pro žáky malotřídní základní škola. Technické vybavení škol je na dobré
úrovni, přesto investiční potřeby existují. Pro děti a žáky je k dispozici družina a školní jídelna.
K dispozici jsou i mimoškolní aktivity a kroužky pro děti.
Mateřská škola
Mateřská škola s celodenním provozem má v obci tradici a historii, byla otevřena v prosinci roku
1963. V roce 2003 se stala součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Čechy pod Kosířem, příspěvkové
organizace. V současnosti má kapacitu 44 dětí, které jsou rozděleny do dvou tříd. Třída I., která je
určena nejmenším dětem se nachází v přízemní budově v Podlesí 309, zasazené do krásného
prostředí rozlehlé zahrady na jižním úpatí Kosíře. Třída II. je umístěna v přízemí budovy základní školy
a je určena pro starší děti. Obě třídy jsou standardně a funkčně dobře vybaveny. Na školní zahradě v
Podlesí mají děti možnost realizovat rozmanité hry a činnosti. Zahrada je nově vybavena hracími
prvky, zahradním nábytkem a pískovištěm. Přímo sousedí s lesem a zámeckým parkem. Máme tedy
ideální podmínky pro environmentální výchovu a ekologii.
Tabulka 30 Kapacita MŠ

Rok
2014/2015

Kapacita
44

Naplněnost
44

Volná místa
0

Zdroj: Rejstřík škol a školských zařízení a vlastní šetření, 2015

Mateřská škola má celkem 4 pedagogy. Na jednoho učitele připadá v průměru 11 dětí.
Základní škola
Základní škola má v obci dlouholetou tradici, poprvé byla otevřena 24. 11. 1873. Jedná se o
malotřídní, neúplnou školu s pěti ročníky spojenými ve třech třídách a jedním oddělením školní
družiny. Zřizovatelem úplné základní školy je obec. Ke zkvalitnění výuky přispívá nové vybavení školy
moderní technikou (interaktivní tabule, PC).
Základní škola má pro školní rok 2015 /2016 celkem 4 učitele a 2 vychovatelky.
Na jednoho učitele v průměru připadá 16 žáků.
Tabulka č. 31 uvádí současný stav kapacity dle Rejstříku škol a školských zařízení a reálnou
naplněnost.
Tabulka 31 Kapacita ZŠ

Rok
2014/2015

Kapacita
120

Naplněnost
101

Zdroj: Rejstřík škol a školských zařízení a výroční zpráva 2013/2014.
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Součástí základní školy je školní jídelna s kapacitou 150 osob a družina s kapacitou 58 dětí a žáků. Žáci
dojíždějí na 2. stupeň do Kostelce na Hané, případně do Prostějova.

Školní infrastruktura
ZŠ
V roce 2011 byla provedena úprava kabinetu a knihovny na třídu MŠ s kapacitou 18 dětí včetně
sociálního zařízení.
V budově ZŠ je třeba provést kompletní opravu elektro instalace, topení, rozvodů vody, odpadů,
osvětlení, sociálního zařízení, podlah, dovybavení nábytkem. Plánuje se zateplení objektu včetně
nové fasády a osazení nových herních prvků na školním dvoře.
MŠ
Zbudování zádveří, zateplení budovy včetně nové fasády, dokončení opravy plotu.
Mimoškolní aktivity
V MŠ mohou děti navštěvovat tyto zájmové aktivity:
- keramická dílna
- výuku anglického jazyka – „Angličtinka pro předškoláky“
- možnost pohybových aktivit v tělocvičně ZŠ, v hale MFB, v přírodě
- každodenní cvičení dětské jógy
- předtaneční a pohybovou průpravu Taneční školy Dany Hubené
- přípravné lekce k zápisu do 1. třídy – „ S Čmeldou a Brumdou do školy“
V ZŠ je pro žáky k dispozici:
- Výtvarný kroužek
- Kroužek anglického jazyka
- Kroužek ICT
- Keramika
Práce s dětmi a mládeží
Práci s dětmi a mládeží vykonávají i mimoškolní zařízení. Práci s dětmi a mládeží zastává SDH Čechy
pod Kosířem a SK nebo TJ Sokol.
Sociální inkluze
Základní a mateřská škola nemá zkušenosti se sociální inkluzí.
Financování školství
Zřizovatel přispívá každoročně na provoz škol. Základní a mateřská škola dostává příspěvek od státu
cca 7 890,- Kč ročně na žáka. Tabulka č. 32 udává výši financování základní a mateřské školy.
Tabulka 32 Příspěvek na ZŠ a MŠ

Rok
MŠ a ZŠ Čechy pod Kosířem
Zdroj: vlastní zpracování
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Graf 9 Příspěvek na ZŠ a MŠ

1144050

1200000
1000000

800000
800000
Příspěvek zřizovatele

600000

Příspěvek státu
400000
200000
0
ZŠ a MŠ Čechy pod Kosířem

Zdroj: vlastní zpracování

1.5.3

Zdravotnictví

V obci se nachází zdravotní středisko. Spádovými sídly, které poskytují základní zdravotnické služby,
jsou obec Přemyslovice a Kostelec na Hané. Nejbližší nemocnice je pak v nedalekém Prostějově
(vzdálena 12 km), dále pak nemocnice v Olomouci (Fakultní nemocnice Olomouc – vzdálena 22 km),
Vojenská nemocnice v Olomouci (vzdálena 22 km). Zdravotnická záchranná služba je dostupná
z Olomouce, nebo Prostějova (max. dojezd 20 min.)
Specializovaná zdravotnická zařízení se nachází v Olomouci (např. Poliklinika Olomouc – vzdálena 23
km, SPEA Olomouc – vzdálena 20 km, Poliklinika AGEL – vzdálena 25 km). V těchto specializovaných
zdravotnických zařízeních jsou poskytovány zejména zdravotnické služby ambulantního typu (péče
pro děti a dorost, gynekologie, interna, kožní oddělení, neurologie, oční klinika, onkologie, ORL,
ortopedi, praktický lékař, urologie, zubní ambulance aj.). Další specializované zdravotnické zařízení
nalezneme v Prostějově (zdravotnické centrum Prostějov – 12 km). Do Olomouce a jiných okolních
obcí je velmi dobrá dopravní dostupnost pomocí veřejné hromadné dopravy.
Níže uvedená tabulka zobrazuje přehled některých poskytovatelů zdravotnických služeb v okolních
obcích.
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Tabulka 33 Poskytovatelé zdravotnických služeb v Čechách pod Kosířem a v okolních obcích

Typ zařízení

Jméno a příjmení

1.

Ordinace praktického
lékaře pro děti a
dorost

MUDR. Anna Látalová

2.

Ordinace praktického
lékaře pro dospělé

3.

Ordinace praktického
lékaře pro dospělé

4.

5.

6.

Ordinace praktického
lékaře pro děti a
dorost
Samostatná ordinace
praktického lékaře stomatologa
Samostatná ordinace
praktického lékaře stomatologa

Kontaktní informace
Pěnčín, Ordinační hodiny: 1x týdně –
středa od 13:00 hod.

Laškov 144, tel.: 582 378 824, Ordinační
hodiny: Út.: 08:00 – 13:00, St.: 10:00 –
MUDr. František Zárivnij
12:00 a 15:00 – 18:00, Pá: 08:00 – 13:00
hod.
Čechy pod Kosířem, nám. Svobody 289,
tel.: 725 511 377, e-mail:
MUDr. Anna Kopečná
anna.kopecna@seznam.cz, Ordinační
hodiny: Úterý: 07:30 – 12:30, Pátek: 07:30
– 12:30
Čechy pod Kosířem, nám. Svobody 289,
MUDr. Marie Kudličková tel.: 582 374 266, Ordinační hodiny: Út.:
11:00 – 12:00 hod.
Laškov 144, tel.: 582 378 086, e-mail:
MUDr. Jindra Zárivná
mudr.zarivna@atlas.cz, Ordinační hodiny:
dle domluvy
Čechy pod Kosířem, nám. Svobody 289,
MUDr. Marie Grmelová tel.: 733 513 555, Ordinační hodiny: St.:
08:00 – 13:00 hod.

Zdroj: vlastní zpracování

V obci chybí zařízení lékárenské péče. Nejbližší lékárna je k dispozici v Náměšti na Hané, Senici na
Hané, Slatinicích, Konici, Kostelci na Hané nebo v Čelechovicích na Hané.
Další specializované zdravotnické ambulance jsou k dispozici v budově polikliniky v Konici (vzdálena
14 km). Nachází se zde gynekologická ambulance, chirurgická ambulance, ortopedie, oční lékař,
urologická či neurologická ambulance.

1.5.4

Sociální péče

Komunitní plánování sociálních služeb v obci Čechy pod Kosířem
Komunitní plánování sociálních služeb v obci Čechy pod Kosířem je součástí komunitního plánování
Konicka.
Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb Konicka
Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb Konicka realizuje Charita Konice od ledna 2007.
Hlavním cílem projektu je podpora zavádění a realizace procesu plánování dostupnosti sociálních
služeb na celém území Mikroregionu Konicka a v obci Čechy pod Kosířem a implementace
Komunitního plánu sociálních služeb Konicka. Komunitní plán reaguje na aktuální potřeby
jednotlivých obcí a poskytovatelů a zahrnuje požadavky občanů i demografickou vizi oblasti ve vztahu
k budoucnosti. Účelem celého procesu je sladění nabídky a poptávky na trhu sociálních služeb.
Realizací projektu dochází k naplnění všeobecného cíle zabránění zvyšování počtu sociálně
vyloučených osob.
První projekt Komunitního plánování sociálních služeb Konicka byl realizován z grantového
schématu "Podpora sociální integrace v Olomouckém kraji" v rámci opatření 3.2 Společného
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regionálních operačního programu ČR. Partnerem projektu bylo Město Konice a Mikroregion
Konicka. Realizační fáze probíhala od ledna 2007 do dubna 2008.
Výstupy projektu:
Komunitní plán sociálních služeb Konicka na období let 2008 – 2011
Průvodce sociálními službami Konicka
Analýza uživatelů sociálních služeb Konicka
Sociodemografická analýza Konicka
Pracovní skupiny v procesu KPSS (rodiny s dětmi, senioři, osoby se zdravotním postižením)
Druhý projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Konicka byl realizován
z prostředků ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR. Partnerem projektu bylo Město
Konice a Středisko rozvoje sociálních služeb Jeseník. Realizační fáze probíhala od dubna 2011 do
března 2013.
Výstupy projektu:
- Restrukturalizace organizační struktury
- Plán komunikace
- Sociodemografická analýza
- Zjišťování potřeb poskytovatelů sociálních služeb Konicka
- Zjišťování potřeb uživatelů a veřejnosti
- Finanční analýza
- Aktualizovaná data katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb Konicka
- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Konicka pro roky 2013 - 2016
- Implementační plán (monitorovací a evaluační plán)
V současné době probíhají tyto aktivity:
- pravidelné schůzky pracovních skupin a realizačně manažerského týmu KPSSK
- intenzivní komunikace s uživateli, poskytovateli a zadavateli sociálních a návazných služeb
- komunikace s veřejností
- komunikace s politickou reprezentací zapojených obcí
- začlenění výstupů do strategických dokumentů obcí
- spolupráce s krajskou koordinační skupinou OL kraje
- publicita
Realizátor projektu:
Název:
IČ:
Ulice:
Město:
PSČ:

Charita Konice
47921218
Zahradní 690
Konice
798 52

Kontakty:
Kontaktní osoba:
koordinátor projektu
Mgr. Jana Procházková
mobil: 739 246 008
e-mail: prochazkova@kpsskonicka.cz
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Dostupnost sociálních služeb v obci
V samotné obci Čechy pod Kosířem se nachází Dům pokojného stáří s pečovatelskou službou.
Obyvatelé mohou využívat sociálních služeb okolních obcí.
Poskytovatelé sociálních služeb v Regionu HANÁ
Tabulka 34 Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Regionu HANÁ

Organizace

Forma

Název zařízení

Poskytované sociální služby

1.

Dům seniorů František –
Náměšť na Hané, p.o.

p.o.
kraje

Dům seniorů František –
Náměšť na Hané, p.o.

Domov pro seniory

2.

Domov důchodců Jesenec,
p.o.

p.o.
kraje

Domov důchodců
Jesenec, p.o.

Domov pro seniory

3.

Domov pro seniory
Kostelec na Hané, p.o.

p.o.
obce

Domov pro seniory
Kostelec na Hané, p.o.

Domov pro seniory

4.

Domov pro seniory
Ludmírov

p.o. obce
obce

Domov pro seniory
Ludmírov

Domov pro seniory

5.

6.

7.

Domov se zvláštním
režimem Bílsko

Charita Konice

o.p.s..
kraje
??

církevní
organizace

Domov se zvláštním
režimem Bílsko
Dům pokojného stáří
Bohuslavice a Konice

Domov se zvláštním
režimem
Domov pro seniory

Charitní pečovatelská
služba

Pečovatelská služba

Pomadol Olomouc

s.r.o.

Pomadol Olomouc

Pečovatelská služba

8.

Trilobit o.p.s.

o.p.s.
zřizovatelem
obec
Čelechovice
na Hané

Trilobit o.p.s.

Chráněné bydlení

9.

Obec Čechy pod Kosířem
(zřizovatel a provozovatel),
Charita Konice
(poskytovatel soc. služeb)

církevní
organizace

Dům pokojného stáří
s pečovatelskou službou
Čechy pod Kosířem

Pečovatelská a
ošetřovatelská služba

Zdroj: Vlastní zpracování, internetové stránky obcí

9 subjektů poskytuje v RH celkem 10 registrovaných sociálních služeb.
Podmínky pro život seniorů
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Obec Čechy pod Kosířem nepořádá žádné speciální akce pro seniory.

1.5.5

Kultura

Obec Čechy pod Kosířem leží na rozhraní Hané a Drahanské vrchoviny, pod kopcem, jehož název má v
přívlastku svého jména. První známá písemná zmínka o Čechách je z roku 1131. Do historie obce se
nejvýznamněji zapsal rod hrabat Silva Tarouců, který zakoupil české panství v roce 1768 a byl
majitelem zámku a některých pozemků až do roku 1945. Za hraběte Augusta Alexandra Silva Tarouca
navštěvoval Čechy po více než dvacet let slavný malíř Josef Mánes, jehož vrcholná díla vznikla právě
zde (Líbánky na Hané, Ukolébavky, Život na panském sídle,…). Velmi známý je zámecký park, s jehož
budováním bylo započato již v 70. letech 18. století. Jeho přestavba v přírodně krajinářský park
navazující na zalesněné svahy Kosíře se uskutečnila v 30. a 40. letech 19. století. V obci byla mimo
továrnu na hasičské stříkačky pila, mlýn a cihelna. Na místě bývalé továrny dnes stojí obecní hasičské
muzeum, které je největší svého druhu na Moravě.

KULTURNÍ ATRAKTIVITY V OBCI:


Rozhledna Velký Kosíř – 2 km, rozhledna stojí na vrcholu Velkého Kosíře (442 m n. m) a
vedou na ni stezky ze všech okolních vesnic. Pro veřejnost byla otevřena 22. 6. 2013. Jedná se
o dřevěnou stavbu ve tvaru komolého kužele s betonovým soklem, ve kterém je umístěno
zázemí pro provoz - WC, pokladna, občerstvení a prodejna suvenýrů. Dřevěné schodiště je
kryto plechovými stěnami a střechou. Vyhlídková plošina leží ve výšce 25 metrů.



Zámek Čechy pod Kosířem – klasicistní zámek obklopený přírodně krajinářským parkem o
rozloze 21,5 ha, který patří k nejcennějším objektům historické zeleně na Moravě, je spjat se
šlechtickým rodem Silva-Tarouca. Přítelem hraběcí rodiny byl slavný český malíř Josef Mánes,
který Čechy pod Kosířem pravidelně navštěvoval a tvořil zde v letech 1849-1871.
Zámecký park, oranžerie v zámeckém parku, rozhledna v zámeckém parku
hasičské muzeum, muzeum kočárů, Čechy pod Kosířem – Hasičské muzeum v Čechách pod
Kosířem charakterizuje vývoj hasičské techniky v nejstarší továrně na hasičské stříkačky v
tehdejším Rakousku-Uhersku, založené v r. 1820.
socha sv. Jana Nepomuckého na návsi
Sochy sv. Pavla a Petra před kostelem
kaplička sv. Josefa
kaplička sv. Floriána na návsi
farní kostel sv. Jana Křtite
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Obrázek 1 Zámek Čechy pod Kosířem

Zdroj: Obec Čechy pod Kosířem

Spolky se sídlem a působností na území obce jsou významnými pořadateli kulturních a společenských
akcí v obci i regionu. Podrobným přehledem spolků se zabývá kapitola 1.2.3 Spolková, osvětová a
informační činnost. Zde předkládáme přehled nejvýznamnějších akcí, které spolky a obec pořádají
v průběhu kalendářního roku.
Tabulka 35 Akce – kalendář

Datum

Přehled významných akcí pořádaných v obci
Tříkrálový večer v Depozitáři Muzea kočárů
Turnaj smíšených dvojic v bedmintonu

Leden

Březen

Květen
Červen
41

TJ Sokol ČPK
Obec ČPK

Ples ZŠ a MŠ

ZŠ a MŠ
TJ Sokol ČPK

Ples ČSSD

MO ČSSD

Ples SDH

SDH ČPK

Velký karneval pro děti

ZŠ a MŠ

MDŽ v MFB

Klub seniorů

Turnaj ve stolním tenise družstev

TJ Sokol ČPK

Josefovský turnaj ve stolním tenise

Duben

Muzeum Kočárů

Obecní ples

Sportovní ples TJ Sokol
Únor

Pořádající

SDH ČPK

Velikonoční výstava

ZŠ, MŠ, obec

Velikonoční turnaj v minikopané

TJ Sokol ČPK

Velký čarodějnický rej
Dětský den
Oslava dne osvobození od fašismu

Předhodová zábava

ZŠ, MŠ a TJ Sokol ČPK
ZŠ, MŠ, MO ČSSD a TJ Sokol ČPK
TJ Sokol ČPK a obec
TJ Sokol ČPK
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Přehled významných akcí pořádaných v obci

JOSEFKOL
Pivní festival
Veteránská rallye z lázní do lázní

Den seniorů
Košt domácích slivovice a domácích pálenek
Turnaj v nohejbale O pohár starosty

Listopad Setkání vojsk bitvy tří císařů

Prosinec

Pořádající
Muzeum Kočárů
SDH ČPK
Veterán klub Prostějov. SDH ČPK
Klub seniorů
obec
TJ Sokol ČPK, obec
Muzeum Kočárů

Rozsvěcení Vánočního stromu

ZŠ, MŠ, obec

Vánoční výstava v MFB

ZŠ, MŠ, obec

Adventní večery v Muzeu kočárů

Muzeum Kočárů

Zdroj: vlastní zpracování

Dostupnost kultury v okolí:
Občané převážně dojíždí za kulturou spádově do Prostějova, Kostelce na Hané, Olomouce. Olomouc
je městem kultury. Nalezneme zde sídlo Moravské filharmonie a Moravského divadla, které již
oslavilo 80. výročí svého založení. Dalším známým divadlem je Divadlo hudby, které se věnuje
alternativním projektům a jako intimní klubová scéna nabízí širokou škálu představení zaměřenou na
různorodé publikum. Divadlo Tramtarie a Divadlo Konvikt doplňují olomouckou alternativní scénu a
svým repertoárem přitahují hlavně mladé publikum. Divadlo Konvikt ve spolupráci s Moravským
divadlem pravidelně pořádá na přelomu dubna a května úspěšný festival Divadelní Flora. Pro
nejmenší je v Olomouci loutkové divadlo Kašpárkova říše. V Olomouci nalezneme nespočet galerií,
muzeí (např. Arcidiecézní muzeum, Vlastivědné muzeum, atd.) a kin (Multikino Cinestar, Premiere
Cinemas a Kino Metropol).
Sály (pro divadlo), kina, výstavní prostory, koncertní prostory:
 taneční sál v MFB
Kulturní památky nehmotné:
Obec Čechy pod Kosířem nemá folklor.
Kulturní počiny v obci (v uplynulých letech a plánované):
 v nejbližších letech není žádné významné výročí obce

1.5.6

Sport a volnočasové aktivity

Obec Čechy pod Kosířem a její okolí poskytuje svým občanům široké možnosti sportovního vyžití.
V obci se nachází multifunkční zařízení pro kulturu a sport s venkovním a vnitřním sportovištěm. Na
venkovním asfaltovém hřišti je možné sezónně provozovat v podstatě všechny míčové hry. Mladí
hasiči zde provádějí trénink a přípravu disciplín na své soutěže. Areál je vybaven zázemím, jako jsou
moderní toalety a objekt pro podávání občerstvení.
Krytá sportovní hala poskytuje celoročně prostor pro sportování všech věkových kategorií. Halu
využívají rovněž žáci ZŠ a MŠ pro hodiny výuky tělesné výchovy.
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V multifunkčním zařízení se nacházejí klubovny pro jednotlivé spolky a rovněž velký sál, ve kterém se
konají plesy a celá řada ostatních kulturních a společenských akcí.
V obci funguje SDH Čechy pod Kosířem, který se stará i o malé děti a jezdí s nimi na soutěže
v hasičském sportu. Hasičský sport provozují i dospělí. SDH Čechy pod Kosířem pořádá mimo soutěží
celou řadu kulturních a společenských akcí, jako jsou plesy a taneční zábavy. Kromě SDH Čechy pod
Kosířem existuje v obci TJ Sokol Čechy pod Kosířem a Junák. Junák má svoji klubovnu v prostorách
radnice, kde se schází pravidelně a to vždy v pátek od 16 do 17 hodin. V zimním období mohou junáci
využívat sportovní halu v multifunkčním zařízení. V létě pořádá Junák 14-ti denní tábor pro děti.
Krom těchto aktivit se podílí i na celostátních akcích jako: roznášení Betlémského světla, zajištění
Tříkrálové sbírky, zajištění sbírky Velikonoční skautské kuřátko, která je součástí celostátní veřejné
sbírky Pomozte dětem! Junáci se rovněž zapojují do celonárodní akce "Ukliďme svět".
Dalším spolkem, který pracuje v obci Čechy pod Kosířem nejen s dětmi a mládeží, ale i s dospělými je
o TJ Sokol Čechy pod Kosířem. TJ Sokol Čechy pod Kosířem má tyto sportovní aktivity Jóga, Aerobic,
Cvičení na míčích, Orientální tance a fotbalový oddíl, oddíl stolního tenisu a dětské házené. Členové
TJ Sokol Čechy po Kosířem se kromě své hlavní činnosti, kterou je sport, věnují i pořádání celé řady
kulturních a společenských v obci.

1.6 Životní prostředí
1.6.1

Stav životního prostředí

V obci Čechy pod Kosířem se nevyskytuje žádný závažnější jev, negativně ovlivňující životní prostředí
v obci.
Půdní fond, kvalita půd, míra ohrožení erozí
Zemědělská půda tvoří téměř 61% rozlohy katastru obce, lesní pozemky pak více než 27 %. Ze
zemědělské půdy je 94% orná, méně než 1 % tvoří trvalé travní porosty a zahrady a sady 5%.
Vzhledem k charakteru krajiny a svažitosti území je zemědělská půda potenciálně náchylná k vodní
erozi. V současné době díky způsobu hospodaření nedochází k výraznějším problémům se splachem
půd.
Kvalita ovzduší
V obci neexistuje větší zdroj znečištění ovzduší. Problémem, zejména v chladnější polovině roku, je
bodové znečištění nesprávným topením v lokálních v některých domácích topeništích (kotle, krby,
kamna), a to zejména v období inverzního klimatu.
Částečným problémem je místní znečištění průtahem silnice III/36635 a III/36631 přes katastr obce
(zejména prašnost a hluk z dopravy), intenzita dopravy zde však není vysoká.
Kvalita vody z lokálních zdrojů
Poměrně hojné je v obci využívání lokálních zdrojů podzemní vody domácnostmi, jako doplněk
vybudované kompletní vodovodní sítě, u části domácností též výlučné.
Nejvýznamnější tok procházející obcí, je Český potok (Vyklička) s levostranným přítokem Pěnčínský
potok. Stav vody se významně zlepšil po vybudování kanalizace a ČOV v obci. Přesto je zde však stále
patrný velmi negativní vliv z nepřítomnosti čištění vod v Pěnčíně a zejména negativní vliv na kvalitu
vody ze zemědělského hospodaření v krajině, na horním toku v krajině bohužel neexistují
významnější plochy lesních porostů.
Pro krajinu významné jsou vodní plochy – rybníky v zámeckém parku.
Míra ohrožení hlukem
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Nejzávažnějším zdrojem hluku v obci je průtah silnice III. třídy č. 36635 přes katastr obce i centrem
obce samotné, intenzita dopravy zde však není vysoká.
V obci se nenacházejí žádné plochy nebo areály brownfields, či lokality s ekologickými zátěžemi, které
by obec musela řešit.
Přehled nejvýznamnějších prvků ovlivňujících životní prostředí obce pozitivně
- obec je v relativně harmonické kulturní krajině
- úpatí Kosíře - jako významný ekologický koridor
- obec se aktivně zapojuje do systému třídění odpadu
- plynofikace v obci
- maloplošná chráněná území jako krajinně významná refugia
Přehled nejvýznamnějších prvků ovlivňujících životní prostředí obce negativně
- v obci je stále velké množství domácností se systémem vytápěný tuhými palivy
- skládka pod hřbitovem

1.6.2

Ochrana životního prostředí

Obec Čechy pod Kosířem neleží na území žádného velkoplošného zvláště chráněného území.
Nejbližšími velkoplošnými chráněnými územími jsou CHKO Moravský Kras a CHKO Litovelské
Pomoraví.
Na východním okraji katastru obce, v jižním svahu masivu Kosíře, se nachází Přírodní rezervace
Andělova zmola. Ve vrcholové partii Kosíře zasahuje do katastru území Přírodní památky Studený
Kout. V prostorách zámku je vymezeno území Přírodní památky Čechy pod kosířem, které je zároveň
lokalitou soustavy NATURA 2000. Jižního okraje katastru se dotýká území významné přírodní památky
Brus, které se rozkládá na území sousedního Služína. Severovýchodně od centra Čech pod Kosířem se
nachází přírodní park Velký kosíř.

Přírodní rezervace Andělova zmola
Tato přírodní rezervace se nachází na svazích Velkého Kosíře, nad obcí Stařechovice – Služín. Chrání
lesní porost acidofilních doubrav s výskytem vzácných druhů rostlin.
Ze vzácnějších druhů rostlin zde najdeme druhy jako dymnivku bobovitou (Corydalis intermedia),
zapalici žluťuchovitou (Isopyrum thalictroides) a těsně za hranicí rezervace také křivatec nejmenší
(Gagea minima) jako na jedné ze dvou známých lokalit na Prostějovsku. Velmi vzácně tady roste také
dub šipák (Quercus pubescens), který zde dosahuje nejsevernějšího výskytu v rámci Moravy.
Jedná se o reprezentativní ukázku teplomilných a acidofilních doubrav nejen Prostějovska, ale celé
střední Moravy. Cenné lesní porosty, místy se sníženou kvalitou, na přírodní rezervaci navazují a tvoří
velmi cenný lesní komplex.

Přírodní památka Čechy pod kosířem
Přírodní památka je zároveň loklitou soustavy NATURA 2000, vedenou jako Ekologicky významná
lokalita CZ0713723 Čechy pod Kosířem. Jde o Letní kolonii vrápence malého (Rhinolophus
hipposideros), v prostorách zámku.
Původně letní kolonie sídlila v půdním prostoru nad zámeckou kaplí, která je nedílnou součástí stavby
zámku. Několik posledních let sídlí ve dvou značně ztemnělých prostorách pod hlavním schodištěm
vedoucím do zámeckého parku. Po rozpadu kolonie v době přeletů využívají vrápenci i jiné části
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zámeckého areálu. V zimním období část vrápenců a některé další druhy netopýrů využívají část
sklepních prostor jako zimoviště.

Přírodní památka Studený Kout
Lokalita na vrcholu velkého kosíře, je vyhlášena především za účelem ochrany více než 50ti vitálních
hnízd mravence lesního (Formica rufa).

Přírodní památka Brus
Přírodní památka Brus se rozkládá na celkové výměře 42 ha. Jde o fragmenty luk, starých sadů a
bývalých pastvin. Většinu území tvoří les, který by měl odpovídat dubohabřinám, avšak většinu jsou
zde pěstovány nepůvodní dřeviny. V posledních letech dochází k nahrazování druhové skladby za
původní dřeviny. Ze vzácnějších taxonů zde nalezneme např. lomikámen zrnatý, violka srstnatá,
česnek ořešec, ostřice chabá, ostřice časná, kořínek vonný, černohlávek velkokvětý. Významný je také
výskyt několika druhů motýlů, zejména okáčů, či ptáků (pěnice, strnad obecný, pěnkava obecná).

Přírodní park Velký Kosíř
Přírodní park Velký Kosíř je chráněná lokalita v jižní části Zábřežské vrchoviny. Rozkládá se v okolí
vrchlu Velký Kosíř (442 m n.m.), který je nejvyšším vrcholem Hané. Tento zalesněný plochý kopec s
nejbližším okolím je přírodním parkem o celkové rozloze 19,6 km² a vyhlášen byl roku 2000
Okresními úřady v Olomouci a Prostějově. Nachází se zde naučná stezka, popisující přírodní hodnoty
území. Posláním ochrany přírodním parkem je zachovat typický krajinný ráz s jeho přírodními,
estetickými a biologickými hodnotami.
Velký Kosíř je z jižní strany porostlý zakrslou doubravou se suchomilnou vegetací. Mnohé druhy zde
rostou na nejsevernější hranici svého rozšíření.

Rozvojové záměry obce tedy nejsou ve střetu s územní ochranou přírody. Obec také neeviduje žádné
závažnější problémy obecné ochrany přírody na svém území.
V obci nepůsobí žádná organizace, věnují se systematicky oblasti ochrany přírody.

45

OBEC ČECHY POD KOSÍŘEM
PROGRAM ROZVOJE OBCE

A.ANALYTICKÁ ČÁST
A.1.SITUAČNÍ ANALÝZA OBCE

1.7 Správa obce
1.7.1

Obecní úřad a kompetence obce

Velikost úřadu, personální zajištění
Tabulka 36 Personální zajištění OÚ Čechy pod Kosířem

Personální zajištění OÚ Čechy pod Kosířem
Orgán

Počet
osob/členů

Funkce

OÚ

4

starosta, místostarosta, účetní, matrikářka

Zastupitelstvo

7

starosta, místostarosta, ostatní členové

Finanční výbor
Kontrolní výbor
Kulturní komise

3
3
3

Administrativní pracovníci

2

Obecní zaměstnanci

8

předseda, 2 členové
předseda, 2 členové
předseda, 2 členové
Hospodářka, matrikářka, správcová MFB a IC,
knihovnice, průvodci v muzeu
Technický pracovník – 2 osoby, 6 VPP

Zdroj: www.cechypk.cz

Vybavenost obce Čechy pod Kosířem
Tabulka 37 Vybavenost obce

Vybavenost obce
Typ úřadu
Kód obce
Okres
SO ORP
SO POÚ
Finanční úřad
Stavební úřad
Matrika
Kanalizace (ČOV)
Veřejný vodovod
Plynofikace
Pošta
Veřejná knihovna
Zdravotnické zařízení
46

Obecní úřad
589381
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Kostelec na Hané
Čechy pod Kosířem
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
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Lékárna
Mateřská škola
Základní škola

NE
ANO
ANO

Dostupnost sídla kraje (km)

20

Dostupnost sídla okresu (km)

12

Zdroj: ČSÚ – karty obcí

Organizace zřízené obci
Obec Čechy pod Kosířem je zřizovatelem ZŠ Čechy pod Kosířem a MŠ Čechy pod Kosířem.
Obecní vyhlášky
Přehled vydaných obecních vyhlášek:
http://www.cechypk.cz/obec/obecne-zavazne-vyhlasky

1.7.2

Hospodaření a majetek obce

S majetkem obce úzce souvisí finanční ukazatel celkové likvidity obce. Tedy jak je majetek obce
schopný přeměnit se na peníze za sledované období. Likvidita obce je vyjádřena podílem oběžných
aktiv ku krátkodobým závazkům. Míra likvidity v obci Čechy pod Kosířem za rok 2014 je na hodnotě
5,66, vhodná míra je 1,5. Míra likvidity obce je vyšší. Nejméně likvidní jsou budovy, nejvíce likvidní
peníze. Ovšem volně ležící finanční prostředky nepřináší žádné výnosy.
Rozpočet obce a jeho zhodnocení za 5 let, (vyrovnaný/přebytkový/deficitní rozpočet)
Saldo rozpočtu značí rozdíl mezi příjmy a výdaji obce. Kladnou hodnotou se rozumí přebytek
rozpočtu, zápornou schodek. Tabulku č. 38 doplňuje graf č.9, ze kterého lze jasně vypozorovat, že
saldo rozpočtu obce Čechy pod Kosířem v pětiletém horizontu kolísá. Výkyv je zaznamenán v roce
2014, kdy schodek činil 784 tis. Kč z důvodu realizace ČOV.
Tabulka 38 Saldo obce

Celkem saldo
(po konsol.)
Na obyvatele

2010

2011

2012

2013

2014

182 460 Kč

1 297 877 Kč

865 680 Kč

2 920 860 Kč

-784 525 Kč

169 Kč

1 204 Kč

803 Kč

2 710 Kč

-728 Kč

Zdroj: www.monitor.statnipokladna.cz
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Graf 10 Saldo obce

Zdroj: www.monitor.statnipokladna.cz, zpracování vlastní

Nelze však přesně určit, zda přebytkový rozpočet je pozitivní a deficitní negativní. Více informací o
zhodnocení rozpočtu obce můžeme získat z rozpočtové třídy financování.
Strukturu obecních příjmů a výdajů uvádějí tabulky č. 39 a č. 40.
Tabulka 39 Příjmová stránka obecního rozpočtu

Rok

Daňové příjmy

Nedaňové příjmy

Přijaté transfery

Kapitálové příjmy

2010
2011
2012
2013
2014

8 040 tis. Kč
8 076 tis. Kč
8 2284 tis. Kč
10 670 tis. Kč
11 505 tis. Kč

1 924 tis. Kč
2 312 tis. Kč
2 494 tis. Kč
2 873 tis. Kč
2 752 tis. Kč

18 724 tis. Kč
1 833 tis. Kč
3 613 tis. Kč
2 160 tis. Kč
20 537 tis. Kč

3 tis. Kč
0 Kč
56 tis. Kč
123 tis. Kč
0 Kč

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/

Příjmová stránka obce je charakteristická největším podílem z daní, což je typické pro obecní
rozpočty. Do daňových příjmů obecně patří svěřené či sdílené daně a místní, správní a ostatní
poplatky. Z tabulky je zřejmé, že výše daňových příjmů v letech roste, což je pozitivní skutečnost pro
obec Čechy pod Kosířem.
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Tabulka 40 Výdajová stránka obecního rozpočtu

Rok
2010
2011
2012
2013
2014

Průmyslová
a ostatní
odvětví
hospodářství
1 590 tis. Kč
858 tis. Kč
1 3258 tis. Kč
1 558 tis. Kč
16 607 tis. Kč

Bezpečno
st státu a
právní
ochrana
59 tis. Kč
81 tis. Kč
150 tis. Kč
530 tis. Kč
55 tis. Kč

Služby pro
obyvatelstvo

Zemědělství,
lesnictví a
rybářství

22 280 tis. Kč
4 916 tis. Kč
7 646 tis. Kč
6 280 tis. Kč
14 tis. Kč

27 tis. Kč
28 tis. Kč
0 Kč
0 Kč
21 tis. Kč

Všeobecná
veřejná
správa a
služby
3 890 tis. Kč
4 362 tis. Kč
3 763 tis. Kč
3 899 tis. Kč
3 641 tis. Kč

Sociální věci
a politika
zaměstnano
sti
656 tis. Kč
677 tis. Kč
695 tis. Kč
638 tis. Kč
529 tis. Kč

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/

Výdajová stránka obecního rozpočtu je charakteristická nejvyššími výdaji na služby pro obyvatelstvo,
což je typická skutečnost pro obecní rozpočty. Výkyv je zaznamenán v roce 2014, kdy výdaje na
hospodářství obce tvořily přes 16 mil. Kč z důvodu realizace dvou velkých investičních akcí, kterými
byla komplexní revitalizace centra obce a Intenzifikace a rozšíření ČOV.
Získané nenárokové dotace v posledních 5 letech
Nenárokové dotace jsou dotace, o které se obec musí sama ucházet a dle splnění různých kritérií jsou
obci přiděleny finanční prostředky. Nenárokové dotace jsou účelově zaměřeny. Tabulka č. 41 udává
získané nenárokové dotace v posledních 5 letech.
Tabulka 41 Získané nenárokové dotace

Rok

Poskytovatel

Účel

Dotace (v tis. Kč)

2010
2011

OLKR
SFŽP
SZIF
OLKR
OLKR
Ministerstvo kultury
OLKR
OLKR
MMR
OLKR
SFŽP
ROP Střední Morava
MMR
Ministerstvo kultury
Olomoucký kraj
Olomoucký kraj
MMR

Radar
Protipovodňová opatření
Dětské hřiště v areálu MŠ
Oprava radnice a ZŠ
Hasičské muzeum
Knihovna
Hasiči
Hasičské muzeum
Volnočasový areál I. etapa
Intenzifikace a rozšíření ČOV
Intenzifikace a rozšíření ČOV
Komplexní revitalizace centra obce
Volnočasový areál II. etapa
Knihovna
Záchytné parkoviště
Otevření rozšířeného hasičského muzea
Klubovna technické přípravy mladých hasičů

36
1 330
475
500
850
23
20
400
400
1 800
11 398
6 627
400
35
1000
25
400

2012

2013
2014

2015

Zdroj: Vlastní zpracování

Finanční majetek obce
Obec nedisponuje finančním majetkem.
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Přehled nejdůležitějších budov ve správě obce a jejich stav (nemovitý majetek obce, jeho stav a
způsob využívání)
Tabulka č. 42 uvádí přehled nejdůležitějších nemovitostí v majetku obce. Tak jako ve většině obcí,
vlastní i obec Čechy pod Kosířem typické nemovitosti jako je hasičská zbrojnice, budova obecního
úřadu a obecního domu nebo drobné sakrální stavby.
Tabulka 42 Přehled nejvýznamnějších nemovitostí v majetku obce

Název objektu
(nemovitosti)

Stav *

Potřebná opatření a investice ke
zlepšení stavu

Základní škola

uspokojivý

Kompletní výměna všech inženýrských sítí,
oprava sociálních zařízení, zateplení
objektu a nová fasáda

Mateřská škola

uspokojivý

Zateplení objektu a nová fasáda

Radnice

uspokojivý

Zateplení objektu a nová fasáda

Hasičské muzeum

nedostačující

Odvlhčení, oprava stropů, krovu, interiéru
v 2.np a nová fasáda ve dvorní části

Multifukční budova pro
kulturu a sport
Bývalé kino
Základní škola

vynikající
havarijní
uspokojivý

Přestavba objektu na jiné využití???
Kompletní výměna všech inženýrských sítí,
oprava sociálních zařízení, zateplení
objektu a nová fasáda

Zdroj: Vlastní zpracování
*popište stav výběrem jedné varianty: vynikající, velmi dobrý, uspokojivý, nedostačující, havarijní stav
** V budově OÚ sídlí praktický doktor (dochází 1x měsíčně), místní lidová knihovna vybavená internetem (1x týdně), klubovna hasičů s
kuchyňkou (slouží i jako místnost pro setkávání jiných spolků, seniorů, pro soukromé oslavy)
*** V budově Obecního domu najdeme obchod (Smíšené zboží), pohostinství, hasičskou zbrojnici.

Vlastnictví obecních pozemků (lesy, pole, pozemky k zastavění)
Obec vlastní les (64,5 ha), pole (35,5 ha), pozemky k zastavění jsou jak v soukromém vlastnictví, tak
ve vlastnictví obce. Obecní stavební pozemky nejsou v současné době vybaveny potřebnou
infrastrukturou.
Ekonomická efektivnost nemovitého majetku, tj. provozní náklady vs. přínosy (příjmy z pronájmu)
Obecní majetek ovlivňuje ekonomickou i sociální úroveň obce. Majetek může být využívaný k veřejně
prospěšným účelům, k výkonu vlastní samosprávy nebo k podnikání. Hospodařit s obecním majetkem
může být pro obec velmi zajímavý příjem, zejména dlouhodobý a stabilní v případě pronájmu.
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Tabulka 43 Ekonomická efektivnost majetku

Název objektu (nemovitosti)
Objekt radnice
Objekt MFB pro kulturu a sport
Dům pokojného stáří

Ekonomická efektivnost nemovitého majetku
433 225,- Kč / 55 757,- Kč = 7,77
703 499,- Kč / 297483,- Kč = 2,36
537 298,- Kč / 808 202,- Kč = 0,66

Zdroj: Vlastní zpracování

Z tabulky je zřejmé, že ekonomická efektivnost nemovitého majetku ve vlastnictví obce je velmi nízká
nebo téměř nulová. Žádné nemovitosti negenerují příjmy z pronájmu, jejich správa je ekonomicky
ztrátová, jelikož se vynakládají výdaje pouze na provozní činnost nemovitosti. Podobná situace je i
v okolních obcích, kdy neexistují příjmy z pronájmu obecních objektů, s výjimkou obecního domu,
kulturního domu nebo obecního úřadu a dalších prostor určených případně k podnikání.
Taková to situace je pochopitelná a nedá se ani předpokládat, že by obec generovala příjmy
z pronájmu hasičské zbrojnice nebo mateřské školy.

Technické a technologické vybavení (tech. služby, apod.)
Obec vlastní drobné technické vybavení k tradičnímu obstarávání obce. Ruční sekačky 2 ks,
traktorové sekačky 2 ks, kloubové malotraktory TK-14 – 2 ks, Multicar – 1 ks, malotraktor Vega – 1 ks.
Je třeba nakoupit novou techniku na celoroční údržbu místních komunikací.
Personál
Dva kmenový zaměstnanci + 4 až 6 VPP.

1.7.3

Bezpečnost

Bezpečnostní situace v obci nevybočuje z průměru. Obci jsou na standartní výši přestupky. Obec
využívá přestupkové komise ve městě Prostějov. V obci není v současné době obecní policista, který
by řešil případný vandalismus v obci a dohled nad obcí.
V rámci prevence kriminality se obec snaží již od mladého věku občany podporovat ve sportovaní.
Největším problémem v obci Čechy pod Kosířem je dopravní bezpečnost, která souvisí s dopravním
zatížením na silnici 3. třídy. V obci existuje sbor dobrovolných hasičů a to SDH Čechy pod Kosířem
(JPO V), které řeší případné náhlé příhody.
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Vnější vztahy a vazby

Následující tabulka prezentuje přehled nejvýznamnějších organizací, svazků obcí, sdružení, jichž je
obec členem.
Tabulka 44 Přehled DSO, organizací, sdružení a partnerských obcí

Přehled DSO, organizací, sdružení, partnerských obcí
Mikroregion Kostelecko
Region HANÁ, z.s.
Spolek pro obnovu venkova
Partnerské obce v ČR
Partnerské obce v zahraničí

ANO/NE
ANO
ANO
ANO
NE
NE

Zdroj: vlastní zpracování

Obec Čechy pod Kosířem je členem DSO Mikroregionu Kostelecko, MAS Region HANÁ, z. s., nemá
žádné partnerské obce v ČR ani v zahraničí.
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A.2. PROBLÉMOVÁ ANALÝZA
Problémová analýza řeší hlavní problémy rozvoje obce. Problémy byly stanoveny pracovní skupinou,
která se tvorbou PRO zabývala. Některé podněty vznikly i na základě dotazníkového šetření mezi
obyvateli obce. Mezi nejvýraznější problém, který ovlivňuje další rozvoj obce je špatný stav části
místních komunikací, tak chodníků, či jejich absence. Dalším problémem je stav jednotné kanalizace.
Problémem je též i stav budovy fary a problematika využití budovy bývalého kina. Limitem rozvoje
obce je i nadměrná doprava, která nevytváří pro obyvatele příjemné bydlení. Více o problémech
v obci v následující tabulce.
Tabulka 45 Problémová analýza

ANALÝZA PROBLÉMŮ

Hlavní problém rozvoje

Významnost
(nejmenší
1-10
největší)

Nedostatek stavebních pozemků

8

Veřejné osvětlení zhoršený stav

5

Realizace společných opatření
komplexních
pozemkových
uprav

8

Oprava místních komunikací

7

Oprava výstavba chodníků v obci

7

Stavební úpravy na bytovém
fondu

6

Zatepleni a fasáda ZŠ a MŠ

8

Oprava
inženýrských
sítí
v objektu ZŠ a oprava sociálního
zařízení

8

Stáří sítí

Havarijní stav, poruchy,
úbytek děti ve škole a školce

Vybudování zázemí pro JSDH

7

Neexistence prostor

Neakceschopnost, snížení
zajmu pracovat v jednotce

Dostavba
hřiště

areálu

fotbalového

Dostavba a oprava fary

Rekonstrukce
kanalizace

6

jednotné

Zdroj: programovací výbor obce
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5

8

Příčina
Soukromý
pozemků

Riziko neřešení situace

vlastníci

Nezvyšování počtu obyvatel,
stárnutí populace
Nefunkčnost, vysoká spotřeba
Stáří osvětlení
el. energie
Ohrožení majetku občanů,
Neexistence uprav
obce, vlivem přívalových
dešťů
Zhoršený
stav Riziko úrazu, dopravních
místních komunikací
nehod, škod na majetku
Špatný
stav
a Riziko úrazu, dopravních
neexistence
nehod, škod na majetku
Zhoršující se stav, Havarijní stav, další poškozeni
staří
majetku
Současná neexistence
Vysoké náklady na vytápění
zateplení

Realizována
pouze
Snížení zajmu občanu o
část záměru, není
sportovaní
kompletní
Riziko odchodu obyvatel DPS
Současný špatný stav
do jiného zařízení mimo obce,
budovy,
a
zhoršování technického stavu
neexistence „zařízení
kulturní památky a
hospicového typu“
nejstaršího objektu v obci
Staří
a
použitý Havárie, zvyšování nákladů na
materiál
provoz
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A.3. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Úvodní charakteristika dotazníku
Dotazník byl distribuován mezi občany obce Čechy pod Kosířem. Obyvatelé měli možnost dotazník
vyplnit elektronicky, ale i písemně. Dotazník byl distribuován do každé domácnosti. Dotazník byl
k dispozici v termínu od 19.1.2016 do 15.2.2016. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit spokojenost
občanů, jejich názor na současnou podobu obce, spokojenost se stavem její vybavenosti, měli
možnost se vyjádřit k žádoucímu směru budoucího vývoje.
Dotazník vyplnilo 150 respondentů z celkových 342 oslovených, což činí 43,8 %. Z toho dotazník
vyplnilo 68 mužů (45,3%) a 93 žen (62 %). Nejvíce respondentů vyplnilo dotazník ve věku 65 a více let
a to 63 osob (42%). Nejméně ve věku 15-29 let a to 9 osob (6 %). Většina respondentů měla střední
odborné (62 osob – 41,3 %) a střední odborné s maturitou (45 osob – 30%). Dotazník vyplnil nejvyšší
počet respondentů žijících v obci od narození (78 osob – 53,4 %) a přistěhovalých v dospělosti před
více než 5 lety (52 – 35,6%). Většina respondentů je typem domácnosti bez dětí (83 osob – 58 %) a
domácností s nezaopatřenými dětmi do 18 let (33 osob – 23,1%).
Přehled získaných výsledků
Tabulka 46 Souhrn otázek z dotazníku

Otázky

velmi
spokojen
velmi
dobře
ab relat.
s.
(%)
64 42,7

Jak se Vám v obci žije?
Zhodnocení obce z hlediska
64
bydlení
Zhodnocení obce z hlediska
28
školství
Zhodnocení obce z hlediska
17
zdravotnictví

spíše
velmi
je mi to
spíše
nespokojen nespokojen lhostejné
spokojen
ani dobře
spíše
velmi
spíše dobře ani špatně
špatně
špatně
ab relat. ab relat. ab relat. ab relat.
s.
(%)
s.
(%)
s.
(%)
s.
(%)
63 42,0 19 12,7
2
1,3
2
1,3

42,7

67

44,7

5

3,3

3

2,0

11

7,3

18,7

59

39,3

12

8,0

9

6,0

42

28,0

11,3

74

49,3

29

19,3

7

4,7

23

15,3

Zhodnocení obce z hlediska 33
veřejné dopravy

22,0

70

46,7

21

14,0

3

2,0

23

15,3

Zhodnocení obce z hlediska 64
kultury a společenského života

42,7

49

32,7

6

4,0

0

0,0

31

20,7

Zhodnocení obce z hlediska 50
sportovního vyžití

33,3

58

38,7

2

1,3

0

0,0

40

26,7

Zhodnocení obce z hlediska 56
životního prostředí

37,3

62

41,3

12

8,0

3

2,0

17

11,3

Zhodnocení obce z hlediska 66
péče obce o své prostředí

44,0

57

38,0

7

4,7

6

4,0

14

9,3

Zhodnocení obce z hlediska 10
podmínek pro podnikání
Zhodnocení obce z hlediska 57

6,7

32

21,3

16

10,7

8

5,3

84

56,0

38,0

64

42,7

8

5,3

2

1,3

19

12,7
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rozvoje obce
Zhodnocení obce z hlediska 80
informovanosti o dění v obci
Mezilidské vtahy v obci
10
považujete za?
Myslíte si, že obyvatelé obce
mají dostatek příležitostí ke
62
vzájemným
společenským
kontaktům ?

53,3

47

31,3

8

5,3

2

1,3

13

8,7

6,7

85

56,7

23

15,3

13

8,7

19

12,7

41,3

61

40,7

4

2,7

2

1,3

21

14,0

Zdroj: Vlastní zpracování

Tabulka uvádí přehled spokojenosti obyvatel s životem v obci. Z průzkumu je zřejmé, že obyvatelé v
obci Čechy pod Kosířem jsou velice spokojeni s blízkostí přírody, klidným žitím v obci, příznivým
životním prostředím a kulturním a společenským životem v obci.
Jak se Vám v obci žije?
Na otázku „Jak se Vám v obci žije“ odpověděli obyvatelé obce Čechy pod Kosířem spíše dobře (42 %).
42,7% respondentů odpovědělo dokonce, že se jim v obci žije velmi dobře. Jen 1,3 % z respondentů
si myslí, že by se v obci žilo velmi špatně.
Graf 11 Vyhodnocení dotazníku – Jak se Vám v obci žije?

Zdroj: Dotazníkové šetření
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Mezilidské vtahy v obci považujete za?
Více než polovina respondentů tzn. (56,7%) hodnotí mezilidské vztahy v obci jako spíše dobré. 15,3%
respondentů je nerozhodných - dle jejich názoru nejsou vztahy ani dobré ani špatné. 8,7%
z respondentů si myslí, že vztahy v obci jsou spíše špatné a 12,7 % respondentů si myslí, že vztahy
v obci jsou velmi špatné.
Graf 12 Vyhodnocení dotazníku – Mezilidské vztahy v obci považujete za?

Zdroj: Dotazníkové šetření
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Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům?
82 % obyvatel hodnotní, že občané mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům. 2,7 % respondentů si však myslí, že dostatek příležitostí spíše není a dokonce 1,3%
občanů hodností, že rozhodně není dostatek možností pro společné kontakty.
Graf 13 Vyhodnocení dotazníku – Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům?

Zdroj: Dotazníkové šetření

Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
Připomínky nebyly cenzurovány. Nedošlo ani k opravám případných pravopisných či stylistických
chyb.
Domácí potřeby, textil, lékárna
Čistírna, květinářství. holič, elektrikář, doktor odpoledne, lékárna
Kvalitní restaurace
Čistírna oděvů, nebo alespoň sběrna
bankomat lepší dostupnost pošty a obchodu pro pracující
- kadeřnictví - rozšíření stravovacích kapacit
Jsem spokojen
Kadeřnictví, optická komunikace
kadeřnictví
Zásobování potravin, malý sortiment, předražené
lékárna
kvalitní restaurace, četnější víkendová veřejná doprava, širší spektrum zdravotních služeb
Pedikúra, kadeřnictví
Bankomat, koupaliště
Častější spojení do Olomouce
Prodloužená otevírací doba obchodu (tak dva dny v týdnu)
Kadeřnictví, obchod jako byl ve fabrice
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Kadeřnictví, kosmetika
Odpadkové koše na trus zvířat se sáčky v různých částech obce (včetně Bědova), tak v parku.
Nespojené vyučování ročníků ve škole!!! Zadotovat!!! Není možné, aby byly spojené třídy po více než
12 žácích v ročníku, byť to zákon umožňuje!!!
Kadeřnictví, opravna obuvi
Kadeřnictví, ale ne to, co tu bylo do teď!! Čistírna.
Kavárna, cukrárna
Jsem spokojená, jak to je
Ševc, hodinář
nedostatečné autobusové spojení o víkendu
Mléčné výrobky, kiosek s časopisy a nealko, lékárna, ovoce a zelenina
Restaurace s nabídkou kvalitních jídel Květinářství Cukrárna Kadeřnictví Širší sortiment zboží v
obchodech
Všechny
kadeřnictví, kosmetika, masáže,
Kadeřnictví
jsem spokojen
Služeb je možná i dost, ale jejich provozní doba neodpovídá tomu, že většina obyvatel jezdí do
zaměstnání do okolních měst- provozní doba ZŠ, MŠ, pošta.
Kosmetika, kadeřnictví, jiné služby
Častější autobusové spojení do Olomouce
Holič-kadeřník
Holič-kadeřník
kadeřník
Veřejné koupaliště Byty pro mladé lidi
Nevyhovující doprava o víkendu
Čistírna případně sběrna oděvů.
provoz obchodů a služeb pro pracující, ne všichni jsou přes den doma bankomat
Kadeřnictví, holičství
- denně lékař - kadeřnictví - pedikúra
jsem spokojená s těmi, co jsou
Prodejna s dárkovým zbožím a květinami tak jak byla v bývalé továrně.
kadeřnictví
Dobrá kadeřnice
Špatná dopravní obslužnost na Olomouc
bankomat
holičství a kadeřnictví
Bankomat
Vše
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Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?
Nejvíce respondentů je spokojeno s blízkostí přírody (77,3 % osob) a klidný život v obci (42 % osob).
Obyvatelé jsou dále spokojeni s příznivým životním prostředím a vzhled obce. Více odpovědí lze
vypozorovat z grafu.
Graf 14 Vyhodnocení dotazníku – co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?

Zdroj: Dotazníkové šetření
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Co se Vám na Vaší obci nelíbí?
42,0% respondentů záporně hodnotí špatně jiné věci než v daném seznamu v grafu. Občané dále
hodnotí jako velký problém nezájem lidi o obec a to 31,3% a považují to jako velký problém obce.
Jako velký problém též občané považují i ostatní problémy v obci špatné mezilidské vztahy a
nedostatek či špatnou dostupnost ochodů a služeb. Konkrétně se jedná o bankomat.
Ostatní odpovědi jsou viditelné z přiloženého grafu.
Graf 15 Vyhodnocení dotazníku – Co se Vám na Vaší obci nelíbí?

Zdroj: Dotazníkové šetření
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Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že jen 17,3 % z respondentů pravidelně a to jednou týdně
navštěvuje obecní webové stránky a sledují zde dění o obci. Více než 30,7% obyvatel však webové
stránky obce sleduje občas a to cca jednou za měsíc. Dalších 14,7% obyvatel však nesleduje obecní
stránky vůbec. A 37,3 % respondentů dotazníku vůbec nemá internet což je poměrně vysoké
procento s porovnáním s okolními obcemi.
Graf 16 Vyhodnocení dotazníku – Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?

Zdroj: Dotazníkové šetření
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Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
52,7 % respondentů je rozhodně ano a spíše ano ochotno udělat něco pro rozvoj své obce.
Respondenti odpověděli, že by mohli pomáhat brigádně při pořádání obecních akcí a dále různě
pomáhat dle potřeb obecního úřadu.
Graf 17 Vyhodnocení dotazníku – Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?

Zdroj: Dotazníkové šetření
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Jak by se měla obec dále rozvíjet?
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že obyvatelé obce nemají zcela jednoznačný názor ohledně
výstavby nových rodinných domů v Čechách pod Kosířem. 29,3% respondentů si myslí, že by obec
měla zůstat přibližně stejně veliká a rozrůstat se jen v menším měřítku. Pro pozvolný rozvoj obce je
24,7% obyvatel. A 20,7% obyvatel si myslí, že by se Čechy pod kosířem měli rozrůst až na 1200
obyvatel. Zbylých 25,3% obyvatel je nerozhodných. Díky tomuto faktu jako závěr plyne, že by se měli
Čechy pod Kosířem mírně rozrůstat.
Graf 18 Vyhodnocení dotazníku – Jak by se měla obec dále rozvíjet?

Zdroj: Dotazníkové šetření
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Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků.
Více jak 43,3% respondentů by vložilo finanční prostředky do péče o veřejnou zeleň a prostředí v
obci. Občané v obci Čechy pod Kosířem by dále využili finanční prostředky na rekonstrukci místních
komunikací 41,3 %. 37,3 % respondentů by finanční prostředky využilo na zřízení dalších provozoven
obchodů a služeb v obci a podpora bytové výstavby.
Jako poslední lze uvést podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit. Ostatní frekvence
odpovědi znázorňuje následující graf.
Graf 19 Vyhodnocení dotazníku – Využití obecních finančních prostředků.

Zdroj: Dotazníkové šetření

64

A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.3.DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

OBEC ČECHY POD KOSÍŘEM
PROGRAM ROZVOJE OBCE

Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
Komentáře, náměty a připomínky zapsala valná většina občanu. Připomínky nebyly cenzurovány.
Nedošlo ani k opravám případných pravopisných či stylistických chyb.
Všechny tyto podněty byly projednány na schůzce programovacího výbor dne 15.2.2016 v Čechách
pod Kosířem. Závěrem z projednání je souhrn podnětů, které programovací výbor považuje za
důležité pro další rozvoj obce:
zlepšit zimní úklid
Děkuji za zájem o naše názory.
je špatně slyšet hlášení rozhlasu v Husově ulici
zvážit ekonomičtější možnost osvětlení nově zbudovaného parkoviště
Nespokojenost s poplatky obce. Platba TKO nám vyhovovaly žetony. Máme podle ostatních málo
odpadu - 1/2 popelnice za 14 dnů na 2 lidi. Třídíme odpad!!!
Máme pěkné dětské hřiště. Snad by stálo za to doplnit ho posilovacími prvky pro maminky či
důchodce co tam doprovází své děti nebo vnoučata. Viz. Bělecký Mlýn.
popelnice na čtečky, přeplácím stočné, protože málo prší
k bodu 11 Zřízení provozoven pouze v případě jejich zaměření jen na konkrétní sortiment zboží nezbytně nutné. Co nejvíce omezit stánkaře. Pomocí pírkům udržet naše tři obchody. Zamezit
nejúčinnějším, nejdostupnějším způsobem podomnímu prodeji.
devastace zeleně, jmelí (parazit)
- zplanýrovat několikaletý navezený kopec sutě v dole písku pod hřbitovem, plochu zrekultivovat, oset
trávou a osázet nejlépe třešněmi - oživit stávající areál kina a v letním období uspořádáním filmových
festivalů s vhodnou tématikou filmů pro děti a dospělé - pořídit retenční požární nádrž v prostorách
blízkosti hřiště s možností využití jako koupaliště/vzor Stařechovice/ s hloubkou od 0,5 - 1,5 m o délce
25 x 8 m. Vyhloubenou zeminou zasypat vedlejší pískový důl, který stejně není využit -opravit
vyspárováním vnitřní hřbitovní zeď a předejít tak zatékání srážkové vody -propojit nápustí český potok
na zvýšení hladiny malého rybníka v zámeckém parku a jeho odbahnění, poté pak nabídnout
podmínky pro chov a rybaření -zvukově a přednesově zkvalitnit relace místního rozhlasu tak, aby byly
informační přednesy srozumitelné. Dosud je sdělování velmi rychlé a jsou zdůrazňovány slabiky se
souhláskou - á - přehlušující další slovosled -přeji mnoho úspěchů v další inovaci ke zkrášlení obce!
Stop cikánům! Stop větnamcům!
Čechy pod Kosířem jsou krásné místo pro život. Velké uznání a díky patří starostovi a všem
představitelům obce.
Využití bývalé budovy kina
Špatné ovzduší vlivem spalování nekvalitního topiva a odpadů v zimním období a v létě a na podzim
spalování trávy, listí a větví.
Neohlednost některých lidí při topení. Špatné ovzduší.
K čemu je parkoviště, když cizí parkují u cesty a my to budeme mít zakázané!! Nepustit sem další
cikány! Vystěhovat ty od kina! Ukončit chlastání na veřejnosti - před obchodem!! Vydat obecní
vyhlášku, která zajistí konečně pořádek v obci!
Poplatky za popelnice upravit podle množství a ne paušálně. Jak k tomu přijdou domácnosti, které
dávají polovinu někdy i méně a někdo dává 2-3 popelnice (stejně by mne zajímalo, čím je dokáží
naplnit, pokud třídí odpad) když by stačilo na OU prodávat obyčejné listy samolepek s nějakým
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znakem, nebo razítkem na které by si každý dopsal jen datum svozu a nalepit. Nemusí se vyrábět
zase nějaké žetony, aby se s tím zase kšeftovalo. Nechat odborně přehodnotit nastavení rozhlasu. V
některých lokalitách se zvuk ozývá z více míst a je to nesrozumitelné.
Posílení autobusové dopravy o víkendech Obec Čechy pod Kosířem je krásná obec v úžasné lokalitě
a já s radostí sleduji, jak stále vzkvétá. Za můj pobyt zde se udělala obrovská spousta práce ve
prospěch celé obce a všech občanů - nejen místních. Velmi si toho vážím.
Přeji mnoho úspěchů do další práce
bez připomínek
Pokusit se přidat spoje na Olomouc a víkendové spoje na Pv. Zlepšit zimní údržbu obecních
komunikací. Hlášení rozhlasu není slyšet pokud se nenacházíte venku a s tím spojené web. stránky mnohdy celkem pozdě vyvěšené informace. Spravedlivé placení popelnic - kolik popelnic si nechám
odvést, tolik zaplatím. V době čárových kódů by to určitě velký problém nebyl. Nelíbí se mě zákaz
průjezdu ulice Lípy, zase se cizák staví před občany, vždyť špatné parkování jde trestat jinak než
místním zavřít ulici.
Parkoviště, výstavba hotelu v zámku, odporný ruch v obci? Odporné, naše obec je hlavně o víkendech
jako supermarket. Určitě bychom všichni uvítali bankomat v obci, když už jsou zde takové proudy
návštěvníků
Běžte se podívat, čím topí v autolakovně ve dvoře u Pluskala. Mají tam složená okna, dveře, skříně hnus! Vše dýcháme, hlavně že mají teplo. Zakázat o nedělních svátcích hluk Psí výkaly všude umístit nádoby
Jsem spokojen. Obec je dlouhodobě dobře spravována a řízena, mnoho dobrého se za poslední
nejméně dvě desetiletí pro občany vybudovalo, stačí se podívat po okolních obcích a porovnat si to.
Od dob pana Polénka včetně, jsme měli v čele obce vždy výrazné osobnosti a je tomu tak i nyní. Do
dalších let vám přeji hodně dalších dobrých nápadů, dostatek peněz v obecní kase a všeobecný
úspěch.
co nejdříve zamezit parkování bezohledných návštěvníků na místech, kde ohrožují zdraví a životy
našich občanů, zejména dětí
Výše uvedená časová dostupnost služeb pro pracující - prodloužení provozní doby ŽŠ, MŠ, pošta.
Oprava chodníků v obci, mnohdy končí opravené chodníky (které hradila obec) a navazují ty na které
se již nedostalo a lidé by si je měli hradit - to mi připadá nespravedlivé.
Lépe zásobený obchod, odpadkové koše pro pejskaře, fit nes centrum - mimo centrum obce
Na autobusové zastávce chybí stěna - třeba průhledná a stálá lavička. V zimním období by měl být
udržován chodník vedoucí od autobusové zastávky do ulice Lípy, zvláště mezi domy paní Jedličkové a
rodiny vedle je často led a kluzko. Pomohlo by bezpečnostní zábradlí nebo madlo. Nejeden občan už
tady spadl. A psí výkaly jsou tam po celý rok. Je potřeba zlepšit kvalitu ovzduší, především kvůli zdraví
našich dětí.
- málo zeleně v obci, velká prašnost, doporučujeme zakoupení kropicího vozu - schází nám větší
informovanost o nových občanech v obci. Máme dojem, že žijeme mezi cizími lidmi - doporučujeme
rozhlas po drátě - doporučujeme vydání vyhlášky zakazující silný hluk v neděli a o svátcích
Zamezit vandalství
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Myslím si (a ne jen já), že pořádání kulturních akcí (plesů a zábav) jsou moc malé - ples s jedním až
dvěma hudebníky je spíš sousedské posezení. Např. U hraběnky se schází parta muzikantů, pokud to
může být venku, je to O.K. pokud je akce uvnitř, je tam málo místa. Totéž platí i o MFB. Takto se akce
pořádané za nepřízně počasí smrsknou na pár VIP osob a ostatní musí hledat kulturní vyžití mimo
obec.
Více odpadkových košů po celé dědině
1) zlepšení včasného zimního úklidu v celé obci 2) spravedlivější vybírání místních poplatků - hlavně
TKO, momentální nastavení plateb působí spíše demotivačně ke třídění odpadu. Je nesmyslné
placení za osobu bez ohledu na počet vyvážených popelnic a současně požadovat třídění a ještě k
tomu zdražování. Žetony byly spravedlivější. V dnešní době by se daly použít např. čárové kódy 3)
více se zajímat o vlastní občany, ne návštěvníky 4) častěji aktualizovat informace na webových
stránkách a dávat informace včas. To hlavně z toho důvodu, že rozhlas není slyšet. Zveřejňovat
všechny informace. Kolikrát se stane, že buď jsou dané pozdě anebo třeba vůbec 5) zvážit osvětlení
na parkovišti, které stejně není trvale využívané 6) pokusit se o lepší veřejnou obslužnost na Olomouc
a o víkendech jak na Prostějov, tak i na Olomouc 7) pokusit se o zachování parku jak jej známe a ne
jak se proslýchají plány. Už těch cizáků sem jezdí dost kvůli kterým se vymýšlí spousta omezení pro
místní občany.
Lepší zásobování obchodu, po obědě již není pečivo
Celá moje rodina miluje Čechy pod Kosířem a ráda sem jezdí
Zakázat průjezdnost po cestě mezi OÚ a hřbitovem a tuto cestu opravit
Vyplněno za manželský pár, tzn. 2 osoby.
Bylo by dobré vybudovat hřiště s klubovnou pro dospívající Vždycky se něco rozbije, ale je dobré se
někam schovat před rodiči. Snad bude dobře fungovat nové parkoviště. Projet dědinou v sezónu je
skoro nemožné! Když se to podaří, dědina si hodně oddechne a věřím, že lidé začnou více
spolupracovat s obcí.
Chtěla bych, aby park zůstal parkem, místem odpočinku a relaxace v klidu. Myslím že to co je v plánu
bude už moc přehnané a nelíbí se mi to . Děkuji
Zlepšit víkendovou hromadnou dopravu a dopravu večer - zastávka poblíž hřbitova
Vadí mi volně pobíhající psi po obci bez vodítka Ochrana proti potopám Více stavebních pozemků
Uvítali bychom častější sběr velkoobjemového odpadu.
Co je to za nápad, že se nebude smět parkovat v ulici. Neustále jsme omezováni kvůli Obrovi!!! Kdyby
nebylo jeho, byl by tady klid a žádné omezování!!! Uvědomte si, že se obohacuje na náš úkor!
Obtěžuje mě pití piva před obchodem a jejich nemístné připomínky
bylo by skvělé kvalitně zrekonstruovat fotbalové hřiště
Povinnost napojení všech domů na kanalizaci (dešťová voda)
rádi bychom kdyby obec vydala vyhlášku omezující pořádání ohňostrojů
Je mi smutno, když se staré památky neopravují. V zámku se snad letos dočkáme více připomínek na
Mánesa! Snad by si tento náš slavný malíř zasloužil, aby mladí lidé o něm věděli více! Ztrácí se tu
jeho genius loci, Škoda. Díky za krásná obě muzea. Historie je učitelka života - važme si jí. Hodně
zdaru!
mohla by se opravit cesta ke hřbitovu, kterou poničila těžkotonážní auta.
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- náhrada za zrušenou stanici busu u fary směrem z i do Olomouce - stačila by stanice na znamení
např. u hřbitova - Čechy pod Kosířem jsou obec velká a dvě stanice jsou málo - rekonstrukce místní
komunikace v ulici Víska
Čechy pod Kosířem mám velmi ráda, krásně se zde žije.
Nelíbí se mně velké množství psů venčených a puštěných bez vodítka
co nejdříve zamezit bezohlednému parkování na místech, kde je ohroženo zdraví a život občanů,
hlavně dětí
- spravedlivější placení popelnic, jsme 4 a dáváme maximálně jednu popelnici 14 dní, odpad třídíme,
ale doplácet musíme i za ty co netřídí a dávají co osoba, to popelnice - více pro občany s trvalým
bydlištěm, poslední roky se ofukuje střed vesnice pro návštěvníky a na zbytek už nezůstává.
Návštěvníci mají parkoviště, nový chodník a domorodci aby skákali v lepším případě přes rozpadliny
(někde není chodník vůbec) - katastr obce je celá vesnice, ne jen od radnice do parku - zimní údržba neděje se vůbec, razí se heslo, však ono to roztaje, ale že někde vznikne náledí, to už se nevidí. A
když už to náledí vznikne, tak se posype jen kousek v zatáčkách. Asi je obec dobře pojištěná proti
úrazům - parkování na vjezdech až na chodnících, že se nedá projít - rozhlas - není lepší ho zrušit,
když se nepoužívá. Nebo používá? Nevím není slyšet - informace na webových stránkách jsou staré,
ne všechno se tam dává, takže jako pracující vůbec nevím žádné informace. - zápisy ze zasedání nejsou kompletní, žádné přílohy, i když se na ně v zápise odkazuje - postávání před obchodem a
popíjení - taky by s tím bylo vhodné něco udělat
hledat účinné prostředky proti vandalismu
Přeji obci, aby se jí dařilo jako doposud.
Nebylo by na škodu obnovit kulturní život v budově bývalého kina, např. zřídit nahoře jednoduchou
turistickou ubytovnu zejména pro cyklisty, dole např. dětské centrum s možností promítání filmů,
případně třídu školky, tím by se v budově školy uvolnily prostory pro zřízení samostatných tříd.
děkuji jménem svým a jménem svého otce za vynikající práci pro prospěch obce a vstřícný postoj
starosty. S přátelským pozdravem Pospíšil junior-Ostrava
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A.4. SWOT ANALÝZA
Na základě vytvořené SWOT analýzy jsou definována prioritní témata pro návrhovou část. Ostatní
přednosti a nedostatky obce definované ve SWOT analýze jsou podnětná a slouží jako návrh řešení
limitů rozvoje obce.
Z analýzy vyplývá, že obec má problémy s chybějícím hospicovým zařízením a využitím budovy
bývalého kina. Tato nemovitost v obci dlouhodobě chybí a je nutná její výstavba v co nejkratším
časovém horizontu. Rovněž je nutné řešit využití budovy kina. Obec je zatížena nadměrnou
dopravou. Tato skutečnost také ohrožuje bezpečnost občanů, zejména dětí jdoucích do školy.
Obec Čechy pod Kosířem má velkou přednost v dostupnosti do města Olomouce, Prostějova a
Litovle, míra nezaměstnanosti je zde tedy kolem 5%. V Čechách pod Kosířem jsou široce zastoupeny
různé zájmové spolky, které v obci aktivně působí a dotvářejí tak celkový obraz obce. Příležitostí obce
je turistický ruch, který je v současné době na vzestupu.
V rámci demografického vývoje stav obyvatel v obci je na vzestupné míře. V obci se zvyšuje i počet
obyvatel v důchodovém věku a počet mladých obyvatel se také zvyšuje. Více lze vypozorovat ze
SWOT analýzy, která byla stanovena v pracovní skupině.

69

A. ANALYTICKÁ ČÁST

OBEC ČECHY POD KOSÍŘEM
PROGRAM ROZVOJE OBCE

A.4.SWOT ANALÝZA
Tabulka 47 SWOT analýza

Vnitřní prostředí
– interní analýza

SWOT ANALÝZA
Přednosti

Nedostatky

Silné stránky (S)

Slabé stránky (W)

faktory, kterými je nositel projektu schopen
podpořit jeho úspěšnou realizaci

faktory, kterými nositel projektu může
ohrozit jeho úspěšnou realizaci

- životní prostředí- blízkost Kosíře
- Klidný život
- dopravní dostupnost
- bohatý kulturní život
- dobrá finanční situace
- přírodní památka
- není sociálně vyloučená lokalita
- množství kulturních památek
- zemědělsky úrodný kraj
Příležitosti (O)

Vnější prostředí
- externí analýza

vnější podmínky, které mohou realizaci
projektu podpořit
- Komplexní pozemkové úpravy
- Cyklostezka- propojení Stařechovice- Služín
–Čechy pod Kosířem
- Zámek
- Muzea
- Kosíř- rozhledna

Zdroj: Programovací výbor
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- dopravní zatížení
- chybí parcely pro stavbu rodinný domů
- stav kanalizace
- budova kina
- zvyšující se turismus a zatížení obce
- fara- špatný stav- využití
- podmínky pro podnikání-nedostatek
- chybějící služby
- málo ubytovacích kapacit
- stravování- horší
Hrozby (T)
vnější podmínky, které mohou realizaci
projektu zmařit
- přírodní riziko- sucho
- Znečištění ovzduší
- migrace obyvatelstva (velké výkyvy)
- stárnutí obyvatelstva

B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1. STRATEGICKÁ VIZE
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1. STRATEGICKÁ VIZE
Vize obce Čechy pod Kosířem
Obec Čechy pod Kosířem je místem, kde se příjemně žije všem generacím. Jsou pro to
vytvářeny rámcové podmínky tak, aby byla místem atraktivním pro život pro všechny svoje
obyvatele, občané z ní nebyli nuceni odcházet a naopak, aby byla dostatečně atraktivní pro
bydlení i pro lidi z vnějšku. Díky blízkosti města Prostějova a Olomouce mohou být využívány
jejich služby a většina občanů zde také nachází svoje pracovní příležitosti. Obec se
zodpovědně stará o údržbu a rozvoj svého majetku a infrastruktury, zodpovědně a
transparentně hospodaří, realizuje rozvojové projekty. Občanům je k dispozici kvalitní zázemí
pro sociální služby, pro volnočasové a sportovní vyžití, je zajištěno předškolní a školní
vzdělávání, je zajištěna lékařská péče a péče o stárnoucí generaci. Je zde bohatý kulturní a
společenský život, kvalitní životní prostředí a je tu bezpečno.
V roce 2022 Chce být obec Čechy pod Kosířem trvale rostoucí obcí s rostoucím počtem
obyvatel do cílového stavu 1100 obyvatel plně využívajících všech výhod polohy venkovské
obce a jejího vybavení.
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B.2.AKTIVITY A OPATŘENÍ

B.2. OPATŘENÍ A AKTIVITY
Aneb na co se zaměřit v následujících 4 – 7 letech. Dané opatření a aktivity formulují způsoby naplňování vize ve střednědobém období. Jednotlivá
stanovená opatření jsou naplňována prostřednictvím realizace konkrétních rozvojových aktivit. Aktivity se opírají o volební programy a programová
prohlášení vedení obce. Další aktivity vyplynuly ze společných setkání realizačního týmu při tvorbě Programu rozvoje obce Čechy pod Kosířem a další
vyplynuly z námětů občanů, kteří měli možnost se vyjádřit v dotazníkovém šetření.
Navržené náklady, termíny a zdroje financování má pouze orientační vypovídací schopnost. Při přípravě jednotlivých akcí k realizaci musí dojít k upřesnění
nákladů na základě podrobnější předprojektové a projektové dokumentaci.
Tabulka 48 Opatření a aktivity

OPATŘENÍ 1

Rekonstrukce a výstavba místních komunikací a chodníků
aktivita

1.2.

název aktivity
důležitost
Rekonstrukce
místní
vysoká
komunikace Mánesova
Výstavba místní komunikace střední
v ulici Ke hřbitovu

1.3.

Oprava místní
v ulici Lípy

komunikace střední

2022

Zastupitelstvo 3 mil. Kč
obce

Dotace, vlastní

1.4.

Oprava místní
v ulici Tyršova

komunikace střední

2023

Zastupitelstvo 3,4 mil. Kč
obce

Dotace, vlastní

Oprava chodníku v ulici Podlesí vysoká
a vybudování odstavná plochy
Chodník v části Husovy ulice
střední

2016

POV Ol, vlastní zdroje

Vybudování chodníku v ulici nízká
Tyršova od křižovatky Lípy směr
bytovky

2024

Zastupitelstvo 350 tis. Kč
obce
Zastupitelstvo 300 tis. Kč
obce
Zastupitelstvo 600 tis. Kč
obce

1.1.

1.5.
1.6.
1.7.
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termíny
2016
2021

2018

odpovědnost
náklady
Zastupitelstvo
800 tis. Kč
obce
Zastupitelstvo 1,6 mil. Kč
obce

zdroje financování
Dotace MMR, vlastní
Dotace, vlastní

IROP, vlastní zdroje
Vlastní, dotace
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OPATŘENÍ 2

Bezpečnost v obci
aktivita
2.1.
2.2.
2.3.

OPATŘENÍ 3

termíny
2017

Rekonstrukce osvětlení v obci- nízká
výměna svítidel

2019

2018

odpovědnost
náklady
Zastupitelstvo 80 tis. Kč
obce
Zastupitelstvo 300 tis. Kč
obce
Zastupitelstvo 1 mil. Kč
obce

zdroje financování
Vlastní, dotace
Vlastní, dotace
Vlastní, dotace

Rekonstrukce budov MŠ a ZŠ
aktivita
3.1.

název aktivity
důležitost
Výměna osvětlení v lehárně vysoká
v MŠ Podlesí

termíny
2016

odpovědnost
náklady
Zastupitelstvo 50 tis. Kč
obce

zdroje financování
vlastní

3.2.

Zateplení a omítnutí budovy MŠ vysoká
Podlesí

2018

Zastupitelstvo 1 mil. Kč
obce

OPŽP, vlastní zdroje

3.3.

Dokončení opravy oplocení MŠ nízká
Podlesí

2018

Zastupitelstvo 60 tis. Kč
obce

vlastní

3.4.

Zateplení a omítnutí budovy ZŠ

vysoká

2016

Zastupitelstvo 2,2 mil. Kč
obce

OPŽP, vlastní zdroje

3.5.

Projekt na výměnu inženýrských vysoká
sítí v ZŠ

2016

Zastupitelstvo 108 tis. Kč
obce

vlastní

3.6.

Rekonstrukce WC v ZŠ

vysoká

2017

vlastní

3.7.

Rekonstrukce
vytápění ZŠ

ústředního vysoká

2017

Zastupitelstvo 300 tis. Kč
obce
Zastupitelstvo 400 tis. Kč
obce

3.8.

Rekonstrukce rozvodů elektro vysoká
ZŠ
Výmalba objektu ZŠ
vysoká

2017

Zastupitelstvo 400 tis. Kč
obce
Zastupitelstvo 100 tis. Kč
obce

Vlastní, dotace

3.9.
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název aktivity
důležitost
Protažení veřejného osvětlení nízká
v ulici Komenského
Vybudování zázemí pro JSDH
střední

2017

Vlastní, dotace

Vlastní, dotace
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OPATŘENÍ 4

Životní prostředí v obci
aktivita
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

OPATŘENÍ 5

5.1.
5.2.

6.1.
6.2.

odpovědnost
Ministerstvo
zemědělství

náklady
7 mil. Kč

zdroje financování
Státní
pozemkový
úřad

střední

2016-2020

2 mil. Kč

Povodí Moravy

nízká

2024

600 tis. Kč

vlastní

vysoká

2016

Povodí
Moravy
Zastupitelstvo
obce
Zastupitelstvo
obce
Zastupitelstvo
obce

100 tis. Kč

vlastní

100 tis. Kč

vlastní

Vybudování dešťového sběrače nízká
v ulici Havlíčkova

2019

název aktivity
důležitost
Technika na celoroční údržbu vysoká
místních komunikací a chodníků
Svozová technika - Multicar
střední

termíny
2016
2018

odpovědnost
náklady
Zastupitelstvo 2,8 mil. Kč
obce
Zastupitelstvo 3,1 mil
obce

zdroje financování
vlastní

odpovědnost
náklady
Zastupitelstvo 1,8 mil. Kč
obce
Zastupitelstvo 1,1 mil. Kč
obce, Tj Sokol

zdroje financování
IROP, vlastní zdroje

odpovědnost
náklady
Zastupitelstvo 300 tis. Kč
obce
Zastupitelstvo 2,4 mil. Kč
obce
Zastupitelstvo 300 tis. Kč

zdroje financování
vlastní

Vlastní, leasing

název aktivity
důležitost
Úprava prostoru nad sociálním střední
zařízením v hale MFB
Dostavba areálu fotbalového střední
hřiště – III. etapa

termíny
2018
2025

Dotace, Sokol, vlastní

Údržba majetku obce
aktivita
7.1.
7.2.
7.3.
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termíny
2016

Zázemí pro spolky
aktivita

OPATŘENÍ 7

důležitost
vysoká

Obnova komunální techniky
aktivita

OPATŘENÍ 6

název aktivity
Komplexní pozemková úpravaII. etapa- zahájení realizace
projektu
Pročištění
koryta
Českého
potoka
Rekultivace skládky v ulici Ke
Hřbitovu
Oprava kanalizace v ulici Podlesí

název aktivity
důležitost
Omítnutí a úprava dvorního nízká
traktu bývalé továrny
Stavební úpravy na bytovém střední
fondu obce
Dostavba kolumbária
střední

termíny
2017
2020
2021

IROP, vlastní zdroje
vlastní
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7.4.
7.5.
OPATŘENÍ 8

střední

2021

Přestavba místního kina

nízká

2025

obce
Zastupitelstvo 300 tis. Kč vlastní
obce
Zastupitelstvo Cca 8 mil. Vlastní, Dotace
obce
Kč

Rozvoj obce
aktivita
8.1.
8.2.
8.3.

Zdroj: Programovací výbor
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Udržovací práce na DPS

název aktivity
důležitost
Zastavovací
studie
v ulici nízká
Wolkerova
Aktualizace či pořízení nového nízká
územního plánu obce
Zastavovací studie prostoru pod střední
hřbitovem

termíny
2016
2018
2017

odpovědnost
náklady
Zastupitelstvo 100 tis. Kč
obce
Zastupitelstvo 500 tis. Kč
obce
Zastupitelstvo 300 tis. Kč

zdroje financování
vlastní
Dotace, vlastní
Vlastní

C.PODPORA RELIZACE PROJEKTU
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C. PODPORA REALIZACE PROJEKTU
C.1 Způsob zajištění, řízení, organizace naplňování PRO
 Způsob zajištění, řízení, organizace naplňování PRO
Garantem Programu rozvoje obce Čechy pod Kosířem je: starosta obce
Dokument včetně jeho aktualizací bude zpřístupněn na webových stránkách obce Čechy pod Kosířem
a v tištěné podobě v kanceláři obecního úřadu k nahlédnutí.
 Postup sledování a vyhodnocování realizace PRO
Monitoring plnění PRO bude provádět zastupitelstvo obce se starostou.
- Plnění program rozvoje obce bude vyhodnocovat zastupitelstvo obce
- Plnění PRO bude vyhodnocováno průběžně, nejlépe 1x ročně. Např. zprávou o plnění,
která bude předložena zastupitelstvu.
 Způsob aktualizace PRO
-

Program rozvoje obce bude aktualizován při vzniku dotačních titulů a při potřebě
investic.
Aktualizace se předloží na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.
Aktualizaci bude provádět zastupitelstvo obce
Změny v Programu rozvoje obce Čechy pod Kosířem budou provedeny aktualizací
dokumentu

Program rozvoje obce schválen dne 15.6. 2016 zastupitelstvem obce Čechy pod Kosířem.
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D. PŘÍLOHY
D.1 Dotazník
Dotazník pro obyvatele
Milí spoluobčané,
naše obec začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme
vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky.
Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým
podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů.
Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro
to všichni můžeme udělat. Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky
uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro
zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O
výsledcích budete průběžně informováni –na internetu, na vývěsce.
Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.
starosta obce Ing. Milan Kiebel
Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud si
žádnou nevyberete, formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.
1. Jak se Vám v obci žije?
1. velmi dobře
2. spíše dobře
5. velmi špatně

3. ani dobře ani špatně

4. spíše špatně

2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. klidný život
2. dobré mezilidské vztahy
3. příznivé životní prostředí
4. blízkost přírody
5. dostupnost pracovních příležitostí
6. dobrá dopravní dostupnost
7. kulturní a společenský život
8. sportovní vyžití
9. vzhled obce
10. jiné:………………………………………………………………………
3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. špatné vztahy mezi lidmi
2. nezájem lidí o obec
3. málo kvalitní životní prostředí
4. nedostatek pracovních příležitostí
5. nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
6. nedostatečný kulturní a společenský život
7. špatná dostupnost lékaře
8. nevyhovující veřejná doprava
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9. nedostatečná bytová výstavba
10. nepořádek v obci
11. špatné podmínky pro podnikání
12. jiné: ………………………………………………………………………..
4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
...........................................................................................................................................
……………………………………..........................................................……..................……
5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek
(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):
Velmi spokojen Spíše spokojen Spíše nespokojen Velmi nespokojen Je mi to lhostejné
1 Bydlení
1
2
3
4
5
2 Školství
1
2
3
4
5
3 Zdravotnictví
1
2
3
4
5
4 Veřejná doprava
1
2
3
4
5
5 Kultura a společenský život
1
2
3
4
5
6 Sportovní vyžití
1
2
3
4
5
7 Životní prostředí
1
2
3
4
5
8 Péče obce o své prostředí
1
2
3
4
5
9 Podmínky pro podnikání
1
2
3
4
5
10 Rozvoj obce
1
2
3
4
5
11 Informovanost o dění v obci
1
2
3
4
5

6. Mezilidské vztahy v obci považujete za:
1. velmi dobré 2. docela dobré 3. ne moc dobré 4. špatné 5. nedovedu posoudit
7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům?
1. rozhodně ano 2. spíše ano 3. spíše ne 4. rozhodně ne 5. nedovedu posoudit
8. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
1. pravidelně (min. 1 x za týden) 2. občas (cca 1 za měsíc) 3. vůbec 4. nemám internet
9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
1. rozhodně ano 2. spíše ano 3. spíše ne 4. rozhodně ne 5. nedovedu posoudit
Pokud ano, jak se můžete zapojit? ………………...........................………….………..........
....................................................................................................................................................
10. Jak by se měla obec dále rozvíjet? (K 31. 1. 2015 měla obec Čechy pod Kosířem 1051
obyvatel.)
1. měla by zůstat přibližně stejně velká
2. měla by se postupně rozrůstat na přibližně 1 100 obyvatel
3. měla by být využita celá kapacita ploch pro výstavbu domů (výsledkem by bylo cca 1 150
obyvatel v obci)
4. nedovedu posoudit
11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na
co byste je přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. zlepšení podmínek pro podnikání
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2. podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních komunikací)
3. častější spoje veřejné dopravy
4. zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci
5. rekonstrukce místních komunikací
6. podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
7. péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
8. opravy památek v obci
9. jiné: ………………………………………………………………………
12. Jste?
1. muž 2. žena
13. Váš věk?
1. 15–29 let 3. 50–64 let 2. 30–49 let 4. 65 a více let
14. Vaše vzdělání?
1. základní 2. střední odborné 3. střední odborné s maturitou 3. vyšší odborné
4. vysokoškolské
15. V obci:
1. žiji od narození
2. přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči
3. přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti lety
4. přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech
16. Typ Vaší domácnosti:
1. domácnost bez dětí
2. domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)
3. jiné …………………………………
17. Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
Děkujeme za vyplnění.
Vyplněný dotazník prosím odevzdejte do 12.2 2016 do příslušných
schránek na obecním úřadě.
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