
Dětřichov nad 

Bystřicí Dolní Moravice Horní Město Jiříkov Lomnice Malá Morávka Malá Štáhle Rýmařov Ryžoviště Stará Ves Tvrdkov

Václavov u 

Brutnálu Velká Štáhle

tel.:554773531 554773544

1 Existuje v obci nějaký druh sesuvu? ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

Popište jaký, např. prudký svah, který může sesuvem ohrozit stavby a pozemky v 

obci, zvětralá skála ohrožující stavby a pozemky v obci apod.

v ZÚ k.ú. 

Rýmařov (pod 

kostelem)

původní zítky 

pod hřbitovem

Je třeba navrhnout nějaká opatření?

rekonstrukce 

opěrné zdi ano

Lokalizace sesuvu (parc.čísla nebo zákres v mapě) příloha

2 Existují v obci problémy v zásobování pitnou vodou? Částečně ne ne ne ano ano ne ne

není zasíťována 

řádem celá obec ne ne

Problém s kvalitou? ne ano

místní část 

Stránské a ne

ano ve dvou 

lokalitách

Problém s kvantitou?
Z důvodu zastaralosti 

vod. Řádu ano ano

místní část 

Stránské a ano ne

chybí napojení 

lokality 

3
Má obec vlastní zdroj pitné vody? ano ne ano ano ano ano ano ano

má - není však 

zprovozněn ano ne ne

vlastník vodovodního řadu obec ano ano ano ano

Spoluvlastník - 

akcionář VaK, 

a.s. Obec VaK Bruntál a.s. Vak Bruntál ano

správce vodovodního řadu obec ne ne ne VaK Bruntál VaK Bruntál a.s. Vak Bruntál ano

4
Byly v obci vybudovány nové vodovodní řady za poslední dva roky? ne ano ne ne ne ne ne

ano - Vodovod 

Na Stráni ne ano ne ano ne

Je k dispozici jejich zaměření? ano ano ne ano ano ano

nevím, rozšíření 

na pozemcích 

Infogoldu

v elektronické podobě ano ano ne ano ano ne

v papírové podobě ano ano ne ano ano ano
ne

5
Předpokládá se zavedení, respektive rozšíření vodovodu? ano ano ano ne ne ano ne ne ne

záleží na 

vlastníkovi VaK 

Br. ano dle výstavby ano

6  Kanalizace % ano ano ne ne 90% ne

1. Jednotná dešťová a splašková, kolik procent obyvatel je přibližně napojeno? 15% ne ne ne ne 60% ano/30 %

2. Oddílná dešťová kanalizace,  kolik procent obyvatel je přibližně napojeno? 90 ano/80 % ne ano/ 50 % Ano/20 % 20% 10% ano 15 %

3. Oddílná splašková kanalizace,  kolik procent obyvatel je přibližně napojeno? 75 ano/80 % ano/61 % ano/90 % ano/50 % ano/86 % 30% 75% ne

4. Nemáme žádnou kanalizaci x x x

5. Jiná varianta ne

vlastník  splaškové kanalizace obec ano ano Obec obec město obec obec

správce splaškové kanalizace obec ne

AquaStop, 

v.o.s. Bruntál

Mě služby 

Rýmařov, s.r.o.

Městské služby 

Rýmařov s.r.o. Vak Bruntál obec

vlastník dešťové kanalizace obec ne ano obec město obec obec

správce dešťové kanalizace obec ne obec

Městské služby 

Rýmařov s.r.o. obec obec

7  Je kanalizace napojena na ČOV? ano ano ne ano ano ano ne ano ne

ČOV v obci ano ano ano ne ano ano ano ano ano ano

čov pouze u 

školky a 

obecního domu

napojení na ČOV v jiné obci – název obce ne ne ne ne ne ne

počet domovních ČOV (počet objektů s vlastním čištěním) 1 3 ks 1 cca 10 % cca 20 9 cca 15 10% 3 1 8

žumpy, jímky k vyvážení , procenta 10 130/70 % 110 ks/39 % ano/10% 99 50% 40% 6 a 66 10% 90% 20% ano/ 60% 95%

biologické domovní čistírny, procenta 0,02 0/0 % ne 5% 3 a 33 méně než 1 % ne

jiné, např. kořenové čistírny , procenta 0 0/0 % ne 5% 0 ne

8 Byly v obci vybudovány nové kanalizační řady za poslední dva roky? ano ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

Je k dispozici jejich zaměření? ano ne

ano - kanalizace 

Na Stráni ano

v elektronické podobě ano ne ano ano

Prostřednictvím tohoto dotazníku bychom Vás chtěli požádat o sdělení Vašich názorů a poskytnutí informací

týkajících se Vaší obce, jelikož Vaše znalosti obce jsou pro nás nenahraditelné. Vyhodnocená data se

promítnou v aktualizaci rozboru udržitelného rozvoje území, který představuje jeden z podkladů pro strategii

území MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s.. Tímto způsobem tedy můžete zkvalitnit podklady ke strategii.

ne

MOS s.r.o.

Město Břidličná

ne

ne

Město Břidličná

MOS s.r.o.

3

ano

ano

ano

obec:   Břidličná

datum: 13.01.2016

ne

Dotazník pro zástupce obcí
Rozbor udržitelného rozvoje území MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. - aktualizace 2016

Zadavatel: RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

ne

Břidličná

dotazník vyplnil: Ing. Vít Hudeček, Bc. Monika Kováčová



v papírové podobě ano ne ano ano
ano

9
Předpokládá se zavedení, respektive rozšíření kanalizace? ano ano ano ne ano ano ne

Výhledobě 

Jamartice ano ne ne ne ano

10 Plynofikace ne ano ne ne ano ne ne ne ano

které místní části obce jsou plynofikovány?

k.ú. Dolní 

Moravice, Horní 

Moravice, Nová 

Ves u Rýmařova není

spodní část 

Malé Morávky 

až po odbočku 

na Karlov

Rýmařov, část. 

Edrovice celá obec

Horní a Dolní 

Václavov celá obec

Jsou nutné investice do rekonstrukcí a nové výstavby? ne ano ano ne ne

11 Předpokládá se zavedení, respektive rozšíření plynofikace? ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne

12
Byly v obci vybudovány nové plynovodní řady za poslední dva roky? ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne více než 2 roky

Je k dispozici jejich zaměření?

v elektronické podobě

v papírové podobě ano

13 Myslíte si, že ve Vaší obci je ovzduší ne

silně znečištěno ne ano ne ne ne

mírně znečištěno asi ano ano ano ne ano

ano - polétavý 

prach ano v zimě ne x ano

není znečištěno vůbec ne ano ano není znečištěno

Pokud je ovzduší zhoršené, které zdroje, podle Vás, znečištění nejvíce způsobují?

1. silniční doprava ne ano ano ano ne ano

2. průmyslová výroba v místě ne ano ano ne ano

3. emise z průmyslových zdrojů mimo území obce. Odkud? ne ne ano ne

4. zemědělská výroba ne ano ojediněle

5. vytápění domácností ne ano ano ano ano ano x x ano nejvíce

6. jiné, vypište asi ano x

14 Máte v obci problémy se zápachem? ne ano ne ano ne ne ano ano ne ne ne ano ano

které zdroje zápach způsobují?

vytápění 

domácností

prosakující 

jímka

KOM,s.r.o.,lokál

ní vytápění 

domácností

hliníkárna, 

lokální kotelky a 

RD zemědělství

lokální vytápění 

domů

15 Skládky ne ne ne ne ne ne ano ne ne

černé skládky, počet ano 1 5 1 0
10 - drobné, 

průběžně se 

odstraňují

16 Vyskytují se v obci staré ekologické zátěže nebo tzv. brownfields? ne ne ano ne ne ano ano ano ne ano ano ne

O jaké objekty se jedná ? rodinné domy

objekt bývalé 

žebříkárny-

lomová těžba 

kamene

objekty Hedvy 

na ul. Opavská

bývalé 

ředitelství 

zemědělská 

usedlost

budova bývalé 

MŠ

event.zákres v mapě

budovy 

bývalého ne

17 Alternativní zdroje energie ano Ne/NE ano ano ne ne

stav  záměr

větrné elektrárny - počet 0/0 ne/ne 0/0 ne/ne 0/0

fotovoltaické elektrárny - počet 1 0/0 ne/ne 0/0 ne/ne 1/0

fotovoltaické elektrárny - plocha (ha) 1,5 0/0 ne/ne 0/0 ne/ne 2

fotovoltaické elektrárny - zábor ZPF - plocha (ha) 12 0/0 ne/ne 0/0 ne/ne

malá vodní el. - počet 0/0 ne/ne 0/0 1 ne/ne 4/0 3 1 2

kotelna na biomasu - počet 0/0 ne/ano 0/0 ne/ano 0/0

bioplynová stanice - počet 0/0 ne/ne 0/0 ne/ne 0/0

tepelná čerpadla - počet 1 a 1 Ano - 3 ks 1 a 3 1 30/100 1/ano 0/0 3

fotovoltaické elektrárny na střechách - počet 2 1 a 1 ne/ne 3 a 10 3 ne/ne 3 3
4 a 2

18 Veřejná vybavenost 

Zařízení stav  záměr

mateřská škola - kapacita / obsazenost 82/82 30/13 a 30/15 ano/20/19//ne 50/50 ne 50/15 ano a 27/35 ne/ne

269/259 U MŠ 

se jeví volná 

místa, ale 

naplněnost je s 

ohledem na 

počet tříd 100% 

(udělena 

výjimka z 

nejvyššího 

počtu dětí - 

24+4=28) 26 dětí 35 a 40 ne 25 a 25

základní škola - nižší stupeň (1.-5.ročník) - kapacita / obsazenost 225/129 40/22 a 40/25 ano/20/15//ne 100/48 ne ano/25 ano a 60/19 ne/ne

kapacita obou 

stupňů celkem 

1410   /422 20 dětí 40 a 45 ne

základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) - kapacita / obsazenost 225/96 0/0 ne/ne 100/0 ne ne ne/ne /267 ne ne ne

střední odborné učiliště 0/0 ne/ne 0/0 ne ne/ne ano ne ne ne

gymnázium 0/0 ne/ne 0/0 ne ne/ne ano ne ne ne

ne z prostředků 

města, v 

ne

ano

ne

zemědělství, hutnictví,doprava

ne

ne

ano

ano

ano

ano

část Břidličné,ul.Nerudova, 

Komenského, 1. Máje a 

Osvobození

ano - část

ano (možná)

ne

ano

ano



střední odborná škola (vč zdravotnické) 0/0 ne/ne 0/0 ne ne/ne ano ne ne ne

základní umělecká škola 20 0/0 ne/ne 0/0 ne ne/ne ne ne ne

základní škola se speciálním zaměřením 0/0 ne/ne 0/0 ne ne/ne ne ne ne

sdružená ambulantní zařízení (včetně detašovaných) ano 0/0 ne/ne 1 a 1 ne ne/ne ne ne ne

ordinace praktického lékaře pro dospělé (včetně detašovaných) ano 1 a 1 ano/ne 1 a 1 ne ano ne/ne 5 v obci chybí ne ne

ordinace praktického lékaře pro děti a dorost (včetně detašovaných) ano 0/0 ne/ano 0/0 ne ne/ne 2 ano ne ne 1

ordinace specialisty (včetně detašovaných) ano 0/0 ne/ne 0/0 ne ne/ne 21 ne ne ne 1

ostatní zařízení (včetně detašovaných) 0/0 ne/ne 0/0 ne ne/ne ne ne ne

zařízení lékárenské péče (včetně detašovaných) ano 0/0 ne/ne 0/0 ne ne/ne 3 ne ne ne

domov důchodců 0/0 ano/ne 0/0 ne ne/ne ne ne ne

dům s pečovatelskou službou 0/0 ne/ne 0/0 ne ne/ne 2 ne ne ne

chráněné byty, počet 0/2 ne/ne 0/1 ne ne/ano 7 a 7 30 ne ne ne 8

jiné služby pro seniory (doplňte) PS 0/0 ne/ne 0/0 ne ne/ano ne/ne

donáška obědů, 

nákupu ne

ano

fotbalové hřiště ano 1 a 1 ano/ne 1 a 1 ano ano ano 1 2 ano ano ano 1 + inline dráha 1

volejbalové hřiště ano 1 a 1 ano/ne 1 a 1 ne ano 1 5 ano ano ano

víceúčelové hřiště ano 0/1 ano/ne 1 a 1 ne ano ano ne/1 2 ano ne ano

stadion 0/0 ano/ne 0/0 ne ne ne/ne 2 ne ne ne

telocvična ano 1 a 1 ano/ne 1 a 1 ne ano 1 5 ano ano ne 1

víceúčelová hala ano 0/0 ne/ano 0/0 ne ne ano ne ne

koupaliště (vč.krytých) 0/0 ne/ne 0/0 ne ano ne 1 ne ne ano

bazény (vč. krytých) ano 0/0 ne/ne 0/0 ne ano ne ne ne ne

veřejná knihovna ano 0/0 ne/ne 1 a 1 ano ano ano 1 1 ne ano ne 1 1

klubovny spolků ano 0/1 ano/ne 4 a 6 ne ano ano 1 20 ano ano ano

společenské centrum ano 0/0 ne/ne 2 a 2 ne ne 1 1 ano ano ne 1

kulturní sál ano 1 a 1 ano/ne 1 a 1 ano ano ano 1 1 ano ano ne 1 1

muzeum ne 0/0 ano/ne 0 a 1 ano ano ano 1 1 ne ne ne

sakrální stavba ano 3 a 3 ne/ne 5 a 5 ne ano ano 1 8 ano ano ano 3

hřbitov ano ano/ne 4 a 4 ano Sovinec ano ano 1 4 ano ano ano 1 1

pošta
ano

1 a 1 ne/ne 1 a 1 ne ano ano ne

2 (janovice a 

rýmařov) ano ano ne 1

hostinec ano 1 a 1 ano/ne 3 a 4 ne ano ano ne/ano ano ano ano ano 1 1

obchod

ano

2 a 2 ano/ne 3 a 3 ano ano ano ne/ano

ano + v 

místních 

částech 

Janovice a 

Edrovice ano ano ne 1 1

veřejné osvětlení ano 2 a 2 ano/ne rekonstrukce ano ano ano 32 těles ano ano ano ano 1 1

dětské hřiště ano 1 a 1 ano/ano 3 a 7 ano Sovinec ano ano 1 10 ano ano ano 1 1

kluziště ne 0/0 ano/ne 1 a 1 ne ano ano ne 1 ne ne ano

tábořiště ano 0/1 ano/ano 1 a 1 ne ne ano ne ne ne ne

kemp ne 0/0 ano/ano 0/0 ne ne ano ne ne ne ne

hotel ne 0/0 ano/ne 0/1 ne ne ano ne 3 ne ne ne 1

penzion ne 0/0 ano/ano 3 a 3 ano ano ano 2? 6 ne ano ano 1

ubytovna ano 0/0 ano/ne 0/0 ano ne ano ne 1 ne ano ne 1 1

sběrný dvůr ano 1 a 1 Ano/ne 1 a 1 ano ano ano 1 1 ano ano ano 1 1

Jsou nutné investice do rekonstrukcí budov, nových výstavb? Rozepište 

na jaké záměry.

ano - 

energetické 

úspory MěÚ na 

ul. 8. května; 

výstavba 

administrativní 

budovy TEPLO 

Rýmařov

rekonstrukce 

budovy 

paličkárny na 

společensko, 

kulturně, 

sportovní 

místnost střecha MŠ

19 Požadavky na další rozvojové plochy

(plochy, které nejsou ve schváleném územním plánu) a jiné záměry Pouze dle ÚP dostatečné nejsou

Rozvojové plochy ano

pro podnikání ne ano ano ano ne ano ne ano x 0

pro bydlení ano ano ano ano ano ano ano ano 0

pro rekreaci ne ano ano ano ne ano ano ano 0

pro občanskou vybavenost ano ano ano ano ne ano ano ano 0

Jiné záměry

výsadba zeleně na obecních prostranstvích ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano x ano

zalesnění nevyužitých ploch, investice do lesů a lesní techniky ano ne ano ne ano ano ano ano ano ano ne
budování nebo obnova krajinných prvků v intravilánu i extravilánu (remízky, 

rybníky, tůně, atd.) ano ne ano ano ano ano ano

realizace ÚSES ano ano ne ano

ano - brání 

vlastníci půdy ne ano ne

příp. doplňte další ……………..

Opravy místních 

komunikací

20 Problémy v obci  

(označte prosím existující problémy v obci, doplňte k nim další informace - nutné rekonstrukce, investice, výstavba) 

Kultura                                                                                          

Další veřejná vybavenost 

Zdravotnictví                                                                                                                                                  

ano

Sportoviště                                                                                                                                                      

ano

Sociální služby                                                                                                                                                

ano

ano

ano



1.   nedostatek pracovních příležitostí ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

2.   jsou v obci subjekty zaměstnávající občany obce, v jakém oboru?

ano, 

zemědělství, 

lesnictví, 

stavebnictví

ano-SHR, 

truhlářství, 

služby

autodoprava,sta

vebnictví,zeměd

ělství ne zemědělství

Ano, řetězárna, 

ubytování, 

služby

ZEMĚDĚLSTVÍ, 

SBĚR KOVŮ, 

DŘEVOVÝROBA

ano 

(stavitelství, 

pekárna, 

technické 

obory)

obalový 

materiál, 

nábytkářská 

firma

lesnictví, 

školství zemědělství

zemědělství, 

kovovýroba, 

dřevovýroba, 

výroba 

obal.materiálů

strojírna, další 

malé firmy

3.   kam dojíždějí občané obce do zaměstnání?

Bruntál,Rýmářo

v,Šternberk,Olo

mouc

Bruntál, 

Rýmařov

Rýmařov,Bruntá

l,Uničov Paseka, Uničov

Bruntál, 

Břidličná

Rýmařov, 

Bruntál

Rýmařov, Velká 

Štáhle, Bruntál

Olomouc, 

Praha, 

Šternberk, 

Uničov, Bruntál

Břidličná, 

Bruntál ne okolní obce všude možně

Rýmařov, 

Břidličná, 

Bruntál

4.   existují  v obci objektivní překážky pro rozvoj podnikání ?

ano, poloha 

obce ne

ano-vhodné 

prostory ano

špatná dopravní 

dostupnost

Ano, CHKOJ, 

památková 

zóna,povodí 

Odry ne

ano - 

komunikace, 

dostupnost ne inženýrské sítě ne ne

špatné 

komunikace na 

Olomouc

5.   existují  v obci objektivní překážky pro rozvoj bydlení ?

finanční situace 

obyvatel ne

ano-pozemky s 

infrastrukturou ne ne

Ano,památková 

zóna,povodí 

Odry ne ne ne ano ne ne chybí kanalizace

6.   nedostatečná bytová výstavba ne ne ano

špatný stav 

bytového fondu ne ne ne ne ne ano ano ne

7.   nedostatek pozemků pro výstavbu (bytů, domů, firem)? ne ne ano ne ne ano ne ne ne ano ne ano

8.   nedostatečné školství ne ne ne ano ne ne ne ne ne ano ano ne

9.   nedostupná zdravotní péče ne ano ne ano ne ano ne ne ano ano ano ano

10. nejsou příhodné podmínky pro rozvoj rekreace ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne ne

11. omezené možnosti využití volného času apod.

ano, pouze 

fotbalové hřiště ne ne ano ne ano ne ne ne ano ne ano

12. časté dopravní nehody, na kterém úseku? 

ano,v zimním 

období vlivem 

náledí, směr 

Rýžoviště a 

Mor.Beroun ne

komunikace 

Horní Město - 

Skály ne ne ne

ANO, PŘED 

MOSTEM NA S. 

I/11 ne ne ne ne ne

13. hluk z dopravy/z výroby/jiný zdroj

ano, zvýšený 

provoz směr PL ne ne ne ano ne ano

z dopravy 

(chybí obchvat) ne ne ne ne

14. zhoršení životního prostředí v obci ne ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne

15. povodně či záplavy / lokalizace v mapě (mimo stanovené ZÚ) ne ne ne ne ne ne ne ano ne ano ne

bylo nyní 

vyřešeno

16. ohrožení území obcí větrnou či vodní erozí / lokalizace v mapě

ano, zvýšená 

pastva dobytka ne ne ne ne ne ne ano ne ne ne ano

17. ohrožení obce přívalovými srážkami / lokalizace v mapě ne ne ne ne ne ano

ano, kolem 

potoka

viz - povodňový 

plán ne ano ne ano

18. úbytek počtu obyvatel ano ano ano ano ano ano ne ano ano ano ne ano ne

jiné, vypište:

příjezdové 

silnice v 

havarijním 

stavu

21

Které oblasti naopak hodnotíte pozitivně?                                                    

(např. vhodné prostředí pro rekreaci, příjemné místo pro bydlení, klidné, přírodě 

blízké místo nerušené průmyslem… )

životní prostředí 

obce

vhodné 

prostředí pro 

rekreaci, 

příjemné místo 

pro bydlení, Horní Václavov

Podmínky pro 

agroturistiku

klidné bydlení i 

rekreace, čisté 

ovzduší

DOPRAVNÍ 

DOSTUPNOST, 

DOBRÁ 

OVZDUŠÍ, 

MOŽNOSTI 

REKREACE

vhodné 

prostředí pro 

rekreaci, 

příjemné místo 

pro bydlení, 

klidné, přírodě 

blízké místo 

nerušené 

průmyslem, 

Celoroční 

možnosti 

sportovního 

vyžití, kvalitní 

životní 

prostředí, 

atraktivní 

přírodní 

podmínky, 

rozsáhlá a 

kvalitní síť 

turistický tras a 

cyklotras mimo 

území města

klid, příroda, 

nízká kriminalita

vhodné místo 

pro bydlení a 

rekreaci

vhodné 

prostředí pro 

rekreaci, přírodě 

blízké místo 

nerušené 

průmyslem

život na  

vesnici, přitom 

dostupná 

většina služeb v 

okolí,mimo 

zdravotnické 

služby

22 Druhé bydlení a individuální rekreace 

počet chalup 23 181 135 60 50 2 30 115 95 17 8

počet chat 2 102 50 100 8 10 35 111 10

neznají rozdíl 

mezi chatou a 

chalupou

23 Další průzkum (doplnění hodnot):

Bruntál, Krnov, Rýmařov, Opava,Praha

stav.poz zastavěné zahrádkami

36

ano

ano, AL INVEST

ano

přebytek bytů

firem

hutnictví,zemědělství,drobní podnikatelé

ano

dostupnost

ano, silnice II/440

ano, AL INVEST

klidnější lokalita pro bydlení

ano



   11.         urbanistické   hodnoty ne ano ano

křížová cesta, 

kostely

   12.         region   lidové   architektury ne ne ne ano

lidová zástavba 

Žďárský Potok kaplička, zvonička

   13.         historicky   významná   stavba,   soubor Kostel Sv. Jiří

Švédský most, 

pilíř Svaté Trojice, 

socha Jana 

Nepomuckého kostely Hrad Sovinec ano ano

KAPLE, OBECNÍ 

DŮM, KOTELNA 

LENAS ano fara, kostel

křížová cesta, 

kostely

socha Nepomuk, 

kostel, hřbitovní 

zeď 

   14.         architektonicky   cenná   stavba,   soubor Kostel Sv. Jiří

obytný dům 198 

H.Město ne ano ano Farní dům

pomíky(sv.Jna 

Nepomucký,kříž u 

kostela

křížová cesta, 

kostely

   15.         významná   stavební   dominanta Kostel Sv. Jiří

Kostel Sv. Jakuba, 

kaple Sv. Anny Hrad Sovinec ano - kostel ano ano

Kostel sv. Jana 

Křtitele MVE Anenská huť

křížová cesta, 

kostely kostel, nádraží

   19.         místo   významné   události ne ne ano ano Lafayettův dům Sv. Antoníček křížová cesta

   20.         významný   vyhlídkový   bod
Slunečná vrchol 

nízkého Jeseníku

Viz. příloha v 

souboru e-mailu U Kříže Sovinec ne ano kóta Stráň Výšina 614 m Ostružná křížová cesta u Křížku

24 Došlo v obci k většímu záboru zemědělské půdy (více než 10 ha ) v 

posledních 5 letech ?  Pokud ano, na co byl zábor půdy určen? ne ano ne NE ne ne ne

zábory viz. 

přoložená tabulka ne ne ano ne

1. bydlení ano ne x

2. doprava ne ne

3. podnikání ne ano x

4. skládka ne ne

5. krajinné úpravy (rybník, les, USES …) ne ano ne

6. jiné, uveďte …………………………………………………….

25 Došlo v obci k většímu úbytku lesních ploch v posledních 5 letech ? ne ne ne ne ne ano ne ne ne ne ne ne ne

Pokud ano, z jakého důvodu? ne

Rozšíření 

sjezdovek

26 V jakém stavu jsou ve Vaší obci komplexní pozemkové úpravy?

1. zahájeny ne ne x

2. probíhají ne ano ano ano x ano x x

3. dokončeny ano ano ne

4. dosud nebyly ani zahájeny ne ano x ne ano

x KPÚ by byl 

žádoucí

27 Realizovali jste již nějaké projekty vyplývající z KPÚ? ne ne ne

1. Ano, a projekt(y) již byl(y) dokončeny ne

2. Ano, a projekt(y) probíhají ne

3. Ne ne ne x ne x x x x x

28 Existuje zázemí pro separaci odpadů v obci? ano Ano ano ano ano ano ano ano ano ne

Jsou nutné další investice v této oblasti? (obnova nádob, nákup svozové techniky 

popř. jiných strojů) ano ne ano ano

sjednotit druhy 

nádob ano

ano - obnova 

nádob

29 Jaké jsou nejvýznamnější priority rozvoje obce?

(označte prosím vaše hlavní priority) ano v podstatě vše

1. Podpora podnikání, tvorba nových pracovních míst ano ano ano ano ano ne x ano x nejvyšší priorita

2. Zvýšení dostupnosti a kvality bydlení, výstavba rodinných domů a bytů, investice 

do inženýrských sítí ano ano ano ano ano ano x x ano x x

3. Zvýšení nabídky vzdělávání ano ne ano ne ne ne x x ne

4. Zvýšení standardů zdravotní péče ano ano ne ano ne x x x ne x

5. Zvýšení standardů sociální péče ano ano ano ano ano ne x x ano x x

6. Podpora občanských, spolkových a volnočasových aktivit ano ano ano x ano ano ano x x x ano x x

7. Podpora zemědělské výroby ano ano ano ne ne ne x x ano ne x

8. Obnova a rozvoj vesnic a venkovské infrastruktury ano ano ano x ano ano ano x x x ano x x

9. Ochrana a tvorba kulturní krajiny ano ano ano x ano ano ano x x x ano ne ne

10. Omezování negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí ano ano ano x ano ano ano x x x x

vysoká priorita 

(kanalizace)

11. Zlepšení systému likvidace komunálního odpadu ano ano ano ano ano ano x x x ano ne x

12. Obnova a rozvoj energetické a vodohospodářské infrastruktury ano ano ano ano ano ne x ano ne ne

13. Zkvalitnění dopravní dostupnosti (rekonstrukce a modernizace dopravní sítě) ano ano ano x ne ano ne x x ano ne x

14. Zlepšení dopravní obslužnosti (spoje hromadné dopravy) ano ano ano x ano ano ne x x ano ne x

15. Rozvoj cestovního ruchu ne ano ano x ano ano ano x x x ano x x

16. Investice do obecních úřadů a jejich zázemí ano ano ano ano x ano ano x x ano ne x

17. Investice do základních, mateřských případně jiných škol ano ano ano ano ano ano x x ne ne x

18. Investice do záchranného systému v obci (rekonstrukce zbrojnic, pořízení 

vybavení) ano ne ano ano ano ano x x ano x ne

19. Investice do knihoven, informačních center apod. ano ne ano ano ne ano x ano ne ne

20. Investice do obecních rozhlasů, veřejného osvětlení apod. ano ano ano ano ne ne x ano ne x

21. Úspory energie v rámci veřejných i neveřejných budov (výměny kotlů, zateplení 

budov) ano ano ano ano x ano ano x x x ne x x

22. Investice do zapsaných i nezapsaných kulturních památek (sakrální stavby 

apod.) ano ano ano ano x ne ano x x x ano ne x

23. Podpora tradic a kulturních akcí ano ano ano ano x ano ano x x x ano x x

24. Podpora spolupráce v rámci SOR a MAS, výměna zkušeností ano ano ano ano x ano ano x x x ano x x

23. Jiné………………………………………………………………………………………

kostel Tří králů

kostel Tří králů

ano

ano

ano

Albrechtice u Rýmařova

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ne

ne

ano

ano

                  x


