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1.

Předmluva

Posláním Strategického plánu rozvoje obce shrnout informace, východiska, náměty a stanovit
postupy, které mají zajistit rozvoj obce v pozitivním smyslu uspokojování potřeb jejich
občanů.
Tento dokument vychází z platného Územního plánu a z aktuálních potřeb obyvatel obce.
Strategický plán 2020 - 2030 stanovuje strategická témata obce na zvolené období formou
konkrétních projektů se specifikací jejich realizace a návaznosti na ostatní projekty, vytváří
časovou osu určenou k postupnému naplňování cílů obce za účelem funkčního, finančně
návazného časového plánu, který povede k uspokojení potřeb místního obyvatelstva a bude
vytvářet i podmínky pro příliv nového obyvatelstva do obce za účelem dlouhodobého života
v obci, za účelem vytváření nových pracovních příležitostí, podnikání a rozličných způsobů
relaxace.
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání konaném dne 22.9.2020 usnesením č.14
Investiční plán obce na období 2020- 2030. Ten má podobu konkrétních investičních opatření.
Stane se tak nedílnou součástí (přílohou) tohoto Strategického plánu rozvoje obce
Strategický plán má přispět při řešení konkrétních rozvojových projektů, má ctít priority potřeb
obce, a vést k ekonomickému a územnímu rozvoji. Těmito postoji pak vede i ke zvýšení kvality
života jeho občanů. Do celého plánu zasahuje propojení soukromého, obecního,
podnikatelského partnerství s cílem zvýšení reálnosti provedení jednotlivých projektů a
opatření..
Plán stanovuje strategická témata obce na zvolené období formou konkrétních projektů se
specifikací jejich realizace a návaznosti na ostatní projekty, vytváří časovou osu určenou
k postupnému naplňování cílů obce.

2.

Geografická poloha obce

Obec Životice u Nového Jičína se nedělí na části, tvoří jedno katastrální území pod číslem
797 375.
Plocha katastrálního území činí 9,05 km2
Obec leží v nadmořské výšce 332 m.
Geomorfologicky náleží zájmové území do provincie Západní Karpaty, soustavy Vnější
Západní Karpaty, pod soustavy Západobeskydské podhůří, celek Podbeskydská pahorkatina
a pod celek Příborská pahorkatina, okrsek Novojičínská pahorkatina.
Nejvýznamnějším vodním tokem na správním území obce je řeka Jičínka, která pramení
ve Veřovických vrších na severovýchodním svahu Kamenárky, v nadmořské výšce 630 m. Na
horním a středním toku teče severozápadním směrem.
Na dolním toku směřuje její tok převážně na sever. Délka toku je 25,8 km a plocha povodí
činí 113,9 km2. Jičínka ústí zprava do Odry, severně od Kunína v nadmořské výšce 243 m.

3.

Obyvatelstvo

Statistika počtu obyvatel v letech 2004- 2020 v obci Životice u Nového Jičína

Zdroj: vlastní zpracování z podkladu ČSÚ

4.

Doprava

Základní kostra silniční sítě obce Životice u Nového Jičína je tvořena:
- silnicemi 4832 a 483
- na obě silnice navazujícím systémem silnic místních komunikací.

Zdroj: vlastní zpracování na základě údajů GPS systémy

V regionálním a nadregionálním měřítku je pro obec Životice u Nového Jičína klíčové napojení
silnicí I/48 na dálnici D1 ve směru na Olomouc a Ostravu. V rámci hodnocení časové
dostupnosti okresních měst České republiky silniční dopravou se okres Nový Jičín řadí
mezi nejlépe dostupné mezi všemi okresy České republiky (viz obrázek). V tomto ohledu je
možné spatřovat rovněž silnou stránku obce Životice u Nového Jičína.
Veřejná doprava je z území obce Životice u Nového Jičína zajišťována železničním spojením
Nový Jičín – Suchdol nad Odrou s napojením na nadregionální železniční síť 2. železničního
koridoru ve směru Ostrava – Břeclav. Další velice významným zdrojem je pak linková
autobusová doprava. I v tomto ohledu lze zajištění dopravní obslužnosti obce Životice u
Nového Jičína vnímat jako kvalitní.
Přes velmi dobré základní parametry dopravní sítě obce v rámci individuální i veřejné dopravy
lze i nadále identifikovat problémy, se kterými se silniční doprava na území obce Životice u
Nového Jičína potýká. Tradičně deklarované problémy v tomto ohledu zahrnují:
vysoké dopravní zatížení v trasování silnice 4832,
fyzický stav chodníků na území obce

-

dílčí aspekty fungování veřejné dopravy ve významu cest nadregionálního
významu (např. otázka zastavování rychlíkových vlakových spojů v železniční stanici
Suchdol nad Odrou),
stále nedostatečnou síť cyklostezek, včetně navazující doprovodné infrastruktury.

-

Nabídka možností řešení výše uvedených problémů je v případě města Nový Jičín všeobecně
známá:
otázka vysokého dopravního zatížení území vlastního města Nový Jičín je spojována
s odvedením části dopravy prostřednictvím výstavby silnice I/35 Lešná – Palačov
(tzv. Palačovská spojka). Realizace této stavby je podmíněna dostatkem finančních
prostředků a výběrem priorit pro financování projektů silniční infrastruktury na národní
úrovni.
-

problém fyzického stavu silnic a chodníků je řešen postupně jejich opravou,
přičemž možnosti v tomto směru jsou limitovány finančními prostředky. S ohledem
na relativně omezené finanční zdroje považujeme pro strategický plán za zásadní
každoroční definování hlavních priorit v tomto směru.

5.

Služby v obci

V obci Životice u Nového Jičína je pro občany, návštěvníky a turisty k dispozici restaurace a
prodejna potravin. Obě provozovny mají problém nedostatečných tržeb.

Občanská vybavenost

6.
-

Vzdělávací zařízení (školy a školská zařízení)
Zařízení zdravotní péče

6.1.

Vzdělávací zařízení – mateřská a základní škola

Obec má zřízenou vlastní základní i mateřskou školu. Součástí školního komplexu je základní
škola, mateřská škola, školní družina a výdejna stravy – školní jídelna. Základní škola je
neúplná – pět tříd prvního stupně. Škola má dobré zázemí, je vybavena novým sportovním
hřištěm a po technické stránce splňuje standardy dnešního školství. Nedostatečné je pouze
zázemí pro sport v interiéru- škola disponuje pouze malou tělocvičnou.

6.2.

Ostatní školství

Na území katastru obce se nenachází střední škola ani jiná školská zařízení.

6.3.

Mimoškolní organizace

Na území obce není vyvíjena činnost mimoškolní organizace zajišťující vzdělávání. Základní
škola a školní družina však zajišťují pravidelné aktivity v zájmových kroužcích určených pro
žáky školy.

6.4.

Zdravotnická zařízení

Lékařskou péči občané Životic u Nového Jičína využívají v Mořkově a v Novém Jičíně.

7.

Kultura, sport a cestovní ruch, kulturní památky a spolky

Obec má k dispozici vlastní kulturní dům. Ten je využíván především z aktivity zastupitelstva
k pořádání pravidelných kulturně společenských akcí, např. Den matek, Obecní ples, divadelní
a představení, koncerty, různé pořady pro děti, vítání občánků apod.
Nově je vybudováno zařízení pro pořádání kulturních a společenských akcí v exteriéru ve
sportovním areálu.
V obou zařízeních realizují svou činnost i spolky.
V obci se nenachází památkově chráněný objekt.
Na místě původního dřevěného kostela sv. Jana z roku 1451, který v roce 1898 zcela shořel,
byl postaven kostel nový – zděný. Z tohoto období se zachoval dřevěný oltář, jehož vznik se
datuje k roku 1482 a v současnosti je uložen v Moravské galerii v Brně. V roce 1902 byl
vystavěn nový zděný chrám sv. Jana Křtitele

Cykloturistika

Obec má předpoklad k rozvoji cestovního ruchu. Obcí prochází při hranici s k.ú Hodslavice
v úseku 700 m
cyklostezka, která je součástí vybudované cyklostezky Nový Jičín –
Hostašovice. Trasa cyklostezky z k.ú Životic u Nového Jičína pokračuje přes k.ú obce Mořkov
kde je možné její využití jak do Nového Jičína tak do Hostašovic s možností napojení na
cyklostezky sousedního Zlínského kraje.
Sdružení a spolky
V obci se nachází několik sdružení a spolků. Nejaktivnější jsou TJ Sokol, Myslivecké sdružení,
Klub seniorů , Fotbalový oddíl FK Životice u Nového Jičína a HF Hřebčín Životice u Nového
Jičína
Podnikatelské subjekty
ASOMPO, a.s.
Jedná se o provozovatele skládky odpadu. Na základě platné legislativy dostává obec do svého
rozpočtu každoročně velmi významné částky v podobě poplatků. Na druhé straně je obec
zatížena existencí skládky, významná je dopravní zátěž vozidel svážejících odpad.
MAZETA spol. s r.o.
nástrojařské práce, kovoobrábění, výroba nástrojů, přípravků, měřidel, nářadí, konstrukční
práce, lisování
ART BETON s.r.o.
výroba betonových prvků – vymývaná dlažba, zámková dlažba, umělý kámen, plotové prvky,
obrubníky, palisády, opěrné zdi, zahradní krby, bazénové lemy
DAE EU s.r.o.
hlavní výrobní program tvoří lisovací nástroje velkých formátů pro automobilový průmysl
J & P OCEL-MONT s.r.o.
dodávka a montáž ocelových konstrukcí hal a průmyslových objektů, opláštění staveb, dodávka
a montáž kovaných plotů, brán a ocelových schodišť
FABRIKO MORAVA s.r.o.
stavebnictví

8.

Výchozí rámec provádění strategického plánu

Strategický plán pro obec Životice
u Nového Jičína navrhuje cíle a opatření,
jejich prostřednictvím se bude naplňovat dlouhodobá vize rozvoje obce. Strategický plán
navrhuje postupy pro praktické provedení, sledování, hodnocení a aktualizace zvolené strategie.
Základní rámec realizace rozvojové strategie předpokládá kroky schválení návrhu strategického
plánu zastupitelstvem obce vázaného na rozpočet obce, pravidelné sledování a vyhodnocování,
a pokud vyvstane potřeba, také aktualizaci strategie. Samotná strategie je uskutečňována
formou akcí a aktivit, které jsou postupně navrhovány pro schválená opatření.

Pro úspěšné naplňování jakékoliv strategie je zásadní následná připravenost a schopnost vedení
obce rozpracovat přijatý plán do konkrétních realizačních úkolů, projektů, akcí a činností
a stanovit proces pro jeho průběžnou kontrolu a hodnocení. Obecný rámec pro realizaci tvoří
tyto podmínky:
1. Strategický plán je schválen zastupitelstvem obce jako koncepční dokument
o žádoucím rozvoji obce Životice u Nového Jičína do roku 2030.
2. Řízení realizace strategického plánu bude nastaveno v souladu s principy efektivního
projektového řízení a s možností zapojování občanů. Svou nezastupitelnou roli při
řízení realizace strategického plánu musí sehrát
-zastupitelstvo obce
-komise a výbory obce
-obecní úřad
Zásadní přístupy k realizaci strategického plánu
•

•
•

•

celá strategie nebude realizována najednou, jedná se proces rozložený v čase, neboť ani
technicky, ani s ohledem na dostupné finanční zdroje, personální kapacity a
připravenost projektů to jinak není možné. V rámci přípravy je dobré určit
si prioritní řešení. Převážná většina aktivit strategického plánu bude mít podobu
projektu. Některá opatření v návrhu strategického plánu mohou mít spíše charakter
nástroje, bez přímých finančních nároků, který bude průběžně uplatňován při jiných
aktivitách rozvoje. Tyto nástroje bude vhodné včlenit do postupů a procesů správy
a řízení rozvoje obce, postavit je mimo seznam prioritních opatření a pravidelně je
vyhodnocovat pomocí vhodných ukazatelů,
v obci Životice u Nového Jičína není asi reálné zavést komplexní systém projektového
řízení na obecním úřadě, který vzhledem k velikosti obce není personálně vybaven
k plnění všech odborných funkcí souvisejících s realizací strategického plánu.
Lze ale v menším rozsahu uplatnit systémový přístup, vč. vymezování osobních
kompetencí a úkoly příslušných osob a pravidelně se opakující aktualizace
projektového zásobníku. Rozhodující podíl na řízení a realizaci strategického plánu
budou mít zastupitelé obce, členové výborů a komisí. Realizace plánu bude vyžadovat
také aktivní přístup ze strany zastupitelů.
Jednou z možností je postup, kdy každý ze zastupitelů převezme odpovědnost
za realizaci jednoho či více vybraných opatření. Prvky tzv. cyklu projektového řízení
lze částečně krýt externími službami, např. vyhledávání finančních zdrojů, podpory,
analýzy dotačních možností a asistenci při přípravě žádostí o finanční podporu (dotaci)
a následnou administraci dotace. Místní dobrovolníky nebo studenty lze získat
pro spolupráci např. na zpracování průzkumů, analýz, tematických studií apod.,
ujasnit si způsob zapojení a spolupráce s občany. Posoudit efektivnost zpracování
zkrácené verze strategického plánu pro jeho prezentaci občanům, místním spolkům,
podnikatelům
Prezentovat občanům obce srozumitelnou formou postup naplňování strategie a
dokumentovat aktivitu vedení obce; to přispěje k potřebné motivaci místních obyvatel
k dobrovolným aktivitám a spolupráci s obcí. Významným prvkem komunikace
s občany může být Zpravodaj obce

9.

Management provádění strategického plánu

Pro obec charakteru a velikosti Životice u Nového Jičína se může uplatnit následující navržená
struktura řízení realizace a sledování a hodnocení strategického plánu:
• zastupitelstvo - schvaluje strategický plán jako koncepční dokument a dlouhodobém
rozvoji do roku 2030 a bere na sebe hlavní odpovědnost za řízení realizace strategie
(ve větších sídlech tuto roli plní rada obce), zajišťuje a koordinuje realizaci
strategického plánu; podílí se na přípravě, projednává a schvaluje návrh rozpočtu,
iniciuje realizaci jednotlivých záměrů,
• pracovní skupina (komise) pro strategický plán – zastupitelstvo obce může ustanovit
pracovní skupinu či komisi pro strategický plán v případě, že posoudí její pozitivní
přínos k realizaci plánu. Pracovní skupina je iniciativním a poradním orgánem
zastupitelstva obce v záležitostech realizace strategického plánu. Je složena z členů
zastupitelstva obce, komisí a výborů. Takovouto komisi má obec Životice u Nového
Jičína již zřízenu.
• starosta nebo místostarosta obce – plní roli projektového manažera a je hlavní
„Tváří“ strategického plánu; připravuje k projednání vymezení priorit a návrh projektů
a plán jejich realizace a financování; tvoří komunikační spojení mezi zastupitelstvem
a pracovní skupinou, zajišťuje komunikaci s občany a vnější spolupráci a zpracovává
hodnotící zprávu o realizaci a naplňování strategie atd.,
• garant projektu – osoba či subjekt odpovědný za realizaci daného projektu.
Z hlediska personálních kapacit je při realizaci nutné brát v potaz vnitřní potenciál správy obce
(úřadu, zastupitelů, výborů a komisí) a potenciál aktivního zapojení veřejnosti ve fázi plánování
a případně samotné realizace projektů, v případě potřeby je možné využití externích poradců.
Zároveň do realizace strategie, resp. Jednotlivých projektů vstupují vnější vztahy v území,
množství subjektů, které mají vliv na výsledek.

10.

Vazba na územní plánování

Nezbytnou podmínkou úspěšného provedení strategie je promítnutí strategických cílů
do záležitostí územního plánu a využívání území. V současnosti zpracovaný n územní plán je
důležitým nástrojem pro budoucí rozvoj obce Životice u Nového Jičína.
Nástroje regulace v územním plánování umožňují nadřazovat dlouhodobé strategické cíle
v zájmu místní komunity jako celku před krátkodobými a dílčími zájmy jednotlivých majitelů
pozemků, developerů a investorů. Načasování zpracování strategického plánu rozvoje vytváří
příležitost pro zohlednění těchto cílů do nového územního plánování.

11.

Monitoring, hodnocení a aktualizace strategie

Monitoring realizace projektů a celého strategického plánu poskytuje podklady k hodnotícímu
procesu. Je nejdůležitější zpětnou vazbou a základním impulsem pro případnou aktualizaci
strategického plánu. Hodnocení je průběžné a systematické sledování jevů a procesů

a jejich vyhodnocování. Cílem aktualizace je posouzení současné situace a trendů i jednotlivých
událostí s dopadem na fungování a rozvoj obce a jeho okolí a jejich využití k aktualizaci tak,
aby nedošlo k zásadní změně strategických priorit a postupů strategie. Z důvodu stability je
doporučeno případnou aktualizaci provádět v určitých časových intervalech.
Strategický plán rozvoje obce Životice u Nového Jičína pro období 2020 – 2030 je vymezen
čtyřmi základními problémovými okruhy:
1. veřejná správa a hospodaření,
2. životní prostředí,
3. územní rozvoj a infrastruktura,
4. život v obci.
Uvedené okruhy v rámci strategického plánu rozvoje obce plní roli základních prioritních os
rozvoje, na něž budou navázány dílčí prováděcí opatření.
1. Prioritní osa Veřejná správa a hospodaření obce
1.1
Obec a obecní úřad
1.2
Obec a hospodaření
1.2.1 Rozpočtová politika
1.2.2 Aktivní dotační politika
1.3
Obec a její rozvoj
1.3.1 Strategický rozvoj obce
1.3.2 Propagace obce
1.3.3 Regionální vazby obce
2. Prioritní osa Životní prostředí
2.1
Ovzduší
2.1.1 Eliminace zdrojů znečištění ovzduší v obci
2.2
Zeleň
2.2.1 Zeleň v zastavěné části obce
2.2.2 Prvky zeleně mimo zastavěnou část obce
2.3
Voda
2.3.1 Krajinné vodní prvky
2.3.2 Povodňová rizika, spodní voda
2.4
Odpadové hospodářství
2.5
Úspora energií
3. Prioritní osa Územní rozvoj a infrastruktura
3.1
Dopravní infrastruktura
3.1.1 Chodci
3.1.2 Místní komunikace a parkování
3.2
Doprava
3.3
Technická infrastruktura
3.4
Územní rozvoj
4. Prioritní osa Život v obci
4.1
Infrastruktura pro volný čas
4.1.1 Infrastruktura pro volný čas a rekreaci
4.1.2 Infrastruktura pro sport a spolkovou činnost

4.2

4.3
4.4

4.5
4.6

4.1.3 Kulturní a společenské zázemí v obci
4.1.4 Infrastruktura pro cestovní ruch
Školství, děti a mládež
4.2.1 Základní a mateřská škola
4.2.2 Zájmová činnost mládeže
Sociální a zdravotní služby
4.3.1 Bydlení pro seniory a sociální bydlení
Občanský, kulturně společenský život
4.4.1 Spolkový život obce, kultura, sport
4.4.2 Občanská obec, mezilidské vztahy
Podpora podnikání v obci
Bezpečnost v obci
4.6.1 Bezpečnost obyvatel v oblasti kriminality
4.6.2 Krizové řízení, ochrana obyvatelstva

12.Stručná charakteristika cílů jednotlivých prioritních os:
1. Prioritní osa Veřejná správa a hospodaření obce
V rámci prioritní osy budou realizována opatření pro zlepšování poskytování služeb
obecního úřadu včetně rozšíření a zlepšení úrovně komunikace o důležitých skutečnostech
pro každodenní život obyvatel obce. Obec Životice u Nového Jičína bude nadále
zlepšovat svou spolupráci s okolními obcemi s cílem společně prosazovat důležité lokální
i regionální priority včetně klíčových investičních záměrů.
Dalšími cíli opatření jsou:
• optimální využívání majetku obce a finančních zdrojů prostřednictvím moderních
metod a nástrojů rozpočtové politiky a finančního managementu,
• analýzou možných dotačních titulů v reflexi na priority obce maximalizovat příjem
finančních prostředků ze všech úrovní veřejné správy, z národních dotačních
programů, z fondů Evropské unie a ze soukromého sektoru,
• vytvořit podmínky pro řízení obce z pohledu jejího rozvoje a stanovit konkrétní
směry a priority jejího budoucího vývoje,
• propagovat obec, posilovat její pozitivní image a postupně zvyšovat
její konkurenceschopnost a atraktivnost mezi ostatními srovnatelnými územními
jednotkami regionu.
2. Prioritní osa Životní prostředí
V rámci prioritní osy budou podporována opatření vedoucí k vypořádání se s riziky
zvyšující se environmentální zátěže, jak v podobě hluku vytvářeného mobilními
i stacionárními zdroji, tak i emisemi produkovanými převážně domácnostmi.
Jedná se o nutnost konstruktivního řešení problematiky produkce emisí ze strany
domácností využívajících k produkci tepla spalitelné odpady, což výrazným způsobem
ovlivňuje kvalitu ovzduší především v zimních měsících.
Dalšími cíli opatření jsou:
• zlepšování stavu sídelní zeleně, rozšiřování ploch veřejné zeleně,

•
•
•

13.

podpora opatření vedoucí k obohacení krajiny v okolí obce o vodní prvky,
zlepšování protipovodňové ochrany obce,
zkvalitňování systému ukládání běžných druhů odpadů z domácností s cílem
zvýšení podílu množství vytříděného odpadu na obyvatele, podpora energeticky
úsporných opatření snižující energetickou náročnost budov, objektů
a zařízení v majetku obce a jeho příspěvkových organizacích.

Návrhová část strategického plánu
13.1.

strategické projekty

Investiční plán obce na období 2020-2030 je nedílnou přílohou Strategického plánu rozvoje
obce Životice u Nového Jičína. Označen jako „přílohač.1“. Tato část se bude průběžně
aktualizovat a budou vytvářeny Projektové listy vždy k danému projektu.
13.2.

Další strategické projekty – volné projektové listy

Volné projektové listy bude možné vyplnit kdykoli v průběhu platnosti dokumentu. Označeny
jako „přílohač.2“.

14.

Závěr

Strategický plán rozvoje obce Životice u Nového Jičína pro období 2020 – 2030 byl připraven
pro potřeby obce. Do jeho tvorby byli zapojeni představitelé vedení obce. Cílem při vytváření
tohoto dokumentu bylo vytýčit priority rozvoje obce a následně využívat tento Strategický plán
pro plnění úkolů vycházejících z tohoto dokumentu.
Strategický plán rozvoje obce Životice u Nového Jičína byl schválen na veřejném zasedání ZO
dne 7.12.2020 usnesením č. 16

______________________
Pavel Hasalík
starosta obce

______________________
ing. Martin Hromádka
místostarosta obce

Příloha č. 1
Investiční plán obce Životice u Nového Jičína pro období 2020 – 2030

Příloha č. 2

Projektový list – vzor
Název projektu

Stručný popis projektu

Časový harmonogram projektu

Předpokládané náklady projektu v Kč

Z toho neinvestiční náklady v Kč

Z toho investiční náklady v Kč

V Životicích u Nového Jičína dne:
11.11.2020
Zpracoval: Pavel Hasalík
Starosta obce

