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Úvod
Strategie rozvoje obce Morávka je aktivizačním nástrojem řízení rozvoje a s ohledem
na dispozice dané územním plánem formuluje představy o budoucnosti obce. Navrhuje
způsoby, jak těchto představ dosáhnout. Strategie rozvoje obce je zpracována na období
2021–2025.
Strategie rozvoje obce se věnuje oblastem, ve kterých chceme něco změnit či nově
vytvořit, podporuje efektivní využívání finančních prostředků obce i jejího celkového
potenciálu. Slaďuje představy jednotlivých subjektů (zastupitelů, občanů, organizací
působících v obci, podnikatelů apod.) o rozvoji obce, respektuje aktuální potřeby, regionální
i historické konsekvence a bere v úvahu místní limity rozvoje. Je prostředkem k maximálnímu
využití potenciálu území prostřednictvím volných finančních prostředků obce, ale také
absorpcí dotační podpory ze strukturálních fondů, národních programů, krajských dotací,
nadací a soutěží.
Strategie rozvoje obce se skládá ze dvou částí, bez jejichž vzájemné provázanosti není možné
dosáhnout požadovaných výsledků, tedy konkrétně:

⬢

analytická část,

⬢

návrhová a implementační část

Postup zpracování
Na základě výběrového řízení v rámci projektu „Komunikační nástroje, strategické dokumenty
a pasporty pro potřebu DSO Region Slezská Brána, jeho města a obce“, reg. č.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731 byla jako zpracovatel díla vybrána společnost AQE
advisors, a.s., která má se strategickým plánováním ve veřejném sektoru více než
dvacetiletou zkušenost.
V červnu 2021 byl vytvořen dotazník v písemné i v elektronické podobě. Ten byl distribuován
mezi občany v průběhu června 2021, sběr byl ukončen v červenci 2021. Obyvatelé mohli
vyjádřit svůj názor na stávající stav v jednotlivých oblastech života v obci a také podat návrhy
na zkvalitnění a budoucí rozvoj Morávky. V červenci 2021 byl dotazník vyhodnocen společně
s veřejně dostupnými statistickými daty. Na tomto základě pak byla zpracována analytická
část dokumentu, na kterou navázala návrhová a implementační část. Dle zadání objednatele
byly analyzovány data za roky 2016 – 2020. Návrhová a implementační část popisuje cíle
a budoucí rozvojové aktivity obce.
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A.

Analytická část

Úvodní část popisuje aktuální stav, vývoj a rozvojové možnosti klíčových oblastí života v obci
Morávka. Základním charakterem analytické části je zmapovat stav aspektů života na daném
území. Smyslem je vytvořit přehledný a podrobný koncept výstižně charakterizující oblasti
života v obci, které jsou pro následný vývoj v území klíčové. Při tvorbě analytické části je
zapotřebí přistupovat ke sběru informací s rozmyslem a s nadhledem. Cílem není zahlcení
daty a podání zcela vyčerpávajícího přehledu všech oblastí života v obci, ale především jejich
cílený výběr s ohledem na důležitost, která zohledňuje jejich provázanost a vzájemnou
závislost. Tedy vytvořit vhodnou základnu pro následnou formulaci SWOT analýzy, vize a cílů.

A.1 Území
A.1.1 Základní údaje o obci
Obec Morávka leží 12 km východně od okresního města Frýdek-Místek. Východní hranice
obce tvoří rovněž hranice ČR se Slovenskou republikou. Obec představuje koncové
osídlení a terénní reliéf neumožňuje přeshraniční propojení. To je možné pouze
prostřednictvím pěších a cyklistických nebo lyžařských běžkařských tras.
Od centra obce vycházejí jako prstence cesty osídlených údolí Moravskoslezských Beskyd.
Dopravní cesty v jednotlivých údolích jsou slepé. Důležitým prvkem života v obci je
zachovalá hodnota životního prostředí díky Chráněné krajinné oblasti Beskydy, která
pokrývá celý katastr obce. Díky tomu, že se obec nachází v hornaté oblasti, průměrná
nadmořská výška dosahuje cca 520 m n. m.
Díky své rozvinuté turistické vybavenosti a infrastruktuře a zároveň blízkosti Ostravy zůstává
Morávka nadále oblíbeným místem odpočinku a výletů pro obyvatele okolních měst i
vyhledávanou destinací pro návštěvníky z celé ČR i ze zahraničí.
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Obrázek 1: Základní mapa obce Morávka

Zdroj: ČUZK

Obec byla založena roku 1615. Rozkládá se po obou březích stejnojmenné řeky. Svou
rozlohou přes 8 700 ha je obcí s největším katastrem v Beskydech. V současné době
má Morávka 1219 obyvatel.
Díky velikosti území se obec dále dělí na 16 dílčích části, které jsou následující:
⬢
⬢
⬢
⬢
⬢
⬢

Vlaské,
Vojkovčina,
Dolinky,
Vysuté,
Malé Lipové,
Velké Lipové,

⬢
⬢
⬢
⬢
⬢
⬢

Slavíč,
Uspolka,
Kocuří,
Lúčka,
Byčinec,
Křížové cesty,
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Ježánky,
Nytrová,
⬢ Skalka,
⬢ Kotly.
⬢
⬢

V letech 1960 – 1966 byla na Morávce postavena údolní přehrada, sloužící jako zdroj pitné
vody pro obyvatele okolních měst.
Obec disponuje dobrou občanskou vybaveností. Ta je soustředěna především v centru
obce kde se nachází důležité následující instituce a služby.
⬢
⬢
⬢
⬢
⬢
⬢
⬢

zdravotní středisko s ordinacemi obvodního a dětského lékaře,
pošta,
prodejny potravin,
obecní úřad,
základní a mateřská škola,
knihovna,
požární zbrojnice.

Z demografického hlediska je stav obyvatelstva v posledních letech stabilní s mírným
nárůstem v posledních letech (viz demografická situace).
Tabulka 1: Základní informace o obci
Název
Obec s rozšířenou působností
Stavební úřad
Matriční úřad

Morávka
Frýdek-Místek
Raškovice
Raškovice

Zdroj: ČSÚ

V rámci dotazníkového šetření v obci byli občané tázáni, jak jsou spokojeni s životem v obci.
Všichni dotazovaní uvedli, že jsou s životem v obci velmi spokojeni nebo spíše spokojeni.
Žádný respondent nebyl s životem v obci nespokojen. S mezilidskými vztahy v obci je
spokojeno 78 % respondentů. Oba výsledky představují důležitý a silný potenciál pro další
rozvoj obce.

A.2 Sociodemografická analýza
A.2.1 Demografická situace
Následující kapitola přibližuje změny ve vývoji počtu obyvatel a věkové struktury obce, které
významně ovlivňují zdejší socioekonomické prostředí.
V roce 2016 měla obec 1 162 obyvatel, od té doby se počet obyvatel každoročně mění
o několik obyvatel v různých směrech. Za posledních 5 let se počet obyvatel zvýšil o 57. Z
dlouhodobého pohledu daný trend odpovídá celému regionu populace Frýdecko-Místecka kde
se mezi lety 2016-2019 zvýšila celková populace zhruba o 2,2 %. Občané jsou s rostoucím
počtem obyvatel spokojeni. Část obyvatel vnímá jako důležitou přednost obce klid a samotu,
která může být vlivem rostoucího počtu obyvatel a rozšiřující zástavby ohrožena.

Tabulka 2: Vývoj v počtu obyvatel obce mezi lety 2016 – 2020 (stav k 31. 12.)
Počet
obyvatel
Morávka

2016

2017

2018

2019

2020

1 162

1 184

1 208

1 222

1 219

Zdroj: ČSÚ

Obrázek 2: Graf počtu obyvatel v obci

Věková struktura obyvatel
Složení obyvatelstva podle věku patří k významným faktorům sociálně ekonomického vývoje
obce. Ve sledovaném období, převažuje seniorská složka obyvatel nad dětskou. Hodnota
indexu stáří za rok 2020 dosáhla 115,2. Tedy na 100 dětí do 15 let věku připadá 115
obyvatel ve věku 65 a více let. V roce 2016 byly tyto poměry vyrovnané a hodnota indexu
stáří tak byla 100. Na těchto číslech lze pozorovat pozvolný růst počtu obyvatel v seniorském
věku a s tím související růst nároků na sociální a zdravotní služby.
Věková struktura obyvatel obce k 31. 12. 2020 představovala 18 % obyvatel
v předproduktivním věku (0 až 14 let), 60 % obyvatel v produktivním věku (15 až 64 let)
a 22 % obyvatel v poproduktivním věku (65 let a více). Průměrný věk dosahuje 41 let.
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Růst indexu stáří klade vyšší nároky na zdravotní a sociální zázemí obce. Dostupnost těchto
služeb byla většinou obyvatel hodnocena jako dobrá. Část obyvatel využívá tyto služby
v rámci širšího regionu.
Tabulka 3: Počet obyvatel dle věkových skupin (31. 12. daného roku)

2016

Počet
obyvatel
celkem
1 162

207

748

207

42,5

2017

1 184

210

753

221

41,4

2018

1 208

226

748

234

41,1

2019

1 222

228

747

247

41,4

2020

1 219

223

739

257

41,0

v tom ve věku (let)
0-14

15-64

65 a více

Průměrný
věk

Zdroj: ČSÚ

Obrázek 3: Index stáří obyvatel obce v letech 2016-2020

Index stáří roste i v celé populaci Frýdecko-Místecka, od roku 2011 totiž odeznívá populační
boom z předchozích let. Obec Morávka patří mezi obce s průměrnou výškou hodnoty indexu
stáří v regionu.
Růst této hodnoty pomáhá snižovat migrační aktivita a relativně vysoká bytová výstavba
v minulých letech, která v obci rozšiřuje počet obyvatel v produktivním věku.

Pohyb obyvatel
Vývoj počtu obyvatel území ovlivňují dva pohyby, přirozený přírůstek a stěhování (migrace).
Ve sledovaném období 2016 až 2020 byl přirozený přírůstek v záporných hodnotách.
Celkově se jednalo však o mírný úbytek -4.
Druhou složkou celkového přírůstku obyvatelstva je migrační přírůstek. Ten se skládá
z počtu přistěhovalých minus odstěhovaných obyvatel. Migrační přírůstek je ve sledovaných
letech kladný.
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Tabulka 4: Pohyb obyvatelstva v letech 2016 – 2020
Rok

Živě
narození

Zemřelí

Přistěhovalí

2016

10

14

36

25

2017

14
18
16
7

13
12
14
16

44
52
31
28

23
34
19
22

2018
2019
2020

Přírůstek (úbytek)

Vystěhovalí

přirozený
-4
1
6
2
-9

stěhováním

celkový

11

7

21
18
12
6

22
24
14
-3

Zdroj: ČSÚ

Díky těmto hodnotám roste dlouhodobě počet obyvatel. Zvyšující počet obyvatel má kladný
vliv na finanční příjmy obce a pomáhá s udržením základních služeb v obci. Kladné migrační
saldo pomáhá udržovat i vyšší mobilita obyvatel a zvýšení perimetru dojezdnosti obyvatel za
prací. Téměř třetina dotázaných obyvatel obce uvedla, že cílem dojížďky je Ostrava.
V budoucích letech obec může při svém rozvoji mířit na tento typ obyvatel, který vyhledává
klidné bydlení s dostatkem přírody. Vyšší mobilita obyvatel však vyvolává vyšší nároky na
dopravní infrastrukturu.
Vzdělanostní struktura obyvatel
Základní vzdělání (včetně neukončeného základního vzdělání a osob bez vzdělání) vykázalo
při sčítání v roce 2011, jehož výsledky jako zdroj informací o vzdělanostní struktuře obcí lze
použít, pouze 19,8 % obyvatel starších 15 let. Střední vzdělání bez maturity mělo v roce 2011
v obci celkem 35 % obyvatel (respektive 25% s maturitou), vysokou školu mělo v obci
absolvovanou 12,6 % dospělé populace. Do dnešní doby se podíly vysokoškolsky
vzdělaných pravděpodobně zvýšili cca na 20%
Tabulka 5: Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání
Celkem
Obyvatelstvo ve věku 15 a více let

z toho podle
stupně vzdělání

912

bez vzdělání
základní včetně
neukončeného
střední vč. vyučení (bez
maturity)
úplné střední (s maturitou)
nástavbové studium
vyšší odborné vzdělání
vysokoškolské

6
181
319
244
11
10
115

Zdroj: Sčítání lidí domů a bytů

Českou národnost vykázalo při sčítání v roce 2011, jehož výsledky jako zdroj informací o
národnosti obyvatel lze použít, drtivá většina obyvatel obce, na druhé straně téměř 25 %
obyvatel na tuto otázku neodpovědělo. I přes svou hraniční polohu naznačuje výsledek
poměrně stabilní a ucelenou strukturu obyvatel. Sociální konflikty ani problémy nejsou v obci
patrné.
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Tabulka 6: Obyvatelstvo podle národnosti
Celkem
Obyvatelstvo celkem
z toho
česká
národnost
moravská
slezská
slovenská
polská
romská
maďarská

912
730
47
5
14
3
1
1

Zdroj: ČSÚ

A.2.2 Ekonomická analýza
Z hlediska trhu práce je důležité zmínit, že od roku 2016 se situace na trhu práce v Morávce
mění a dochází ke snižování podílu nezaměstnaných osob. Trend kopíruje celorepublikové
pohyby a nelze tak konstatovat vyšší ekonomickou aktivitu obce. Z tohoto důvodu se dá
očekávat nárůst nezaměstnanosti za rok 2021 z důvodu pandemie koronaviru.
Na konci roku 2020 činí podíl nezaměstnaných osob 4,8 %, v roce 2016 činil 5,7 %. Na této
příznivé situaci se projevil vliv dobré ekonomické situace v ČR.
Tabulka 7: Vývoj podílu nezaměstnanosti a počtu uchazečů o zaměstnání (k 31. 12.)
Rok k 31. 12.

2016

Podíl nezaměstnaných osob (%)
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (15 - 64 let)

2017

2018

2019

2020

5,7

5,7

3,6

3,6

4,8

748

753

748

747

739

Zdroj: ČSÚ

Ekonomické subjekty
Obec Morávka není obcí s průmyslovou výrobou. Aktuálně se na území obce nenachází mimo
zemědělský areál žádná výrobna. Zemědělský areál je ve špatném technickém stavu, ale není
ve vlastnictví obce.

V obci se nachází velké množství malých a drobných podnikatelů. A obec se tak ve srovnání
s okolím vyznačuje vysokou mírou podnikatelské aktivity (podíl podnikatelských subjektů na
počet obyvatel).
Oproti ostatním obcím v DSO Region Slezská Brána vyniká obec vyšší rozvinutou turistickou
infrastrukturou. Nachází se zde několik ubytovacích zařízení – Camp pod kaštany, Penzion u
přehrady, Penzion jízdárna, Hotel Lipový a Morávka Resort. Funguje zde Pošta Partner a dva
obchody.
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Vodní nádrž nacházející se na území obce neslouží k větší průmyslové aktivitě jakou je např.
výrobě energie, ale jako zásobárna pitné vody a ochrana před povodněmi.
V obci bylo v roce 2020 evidováno 203 podniků se zjištěnou aktivitou, z toho 76 % tvořily
fyzické osoby (spolu se zemědělskými podnikateli), dle klasifikace CZ-NACE bylo na území
nejvíce podniků v oblasti průmyslu, velkoobchodu a maloobchodu.
Tabulka 8: Podnikatelské subjekty podle právní formy (31. 12. 2020)
Podniky se
zjištěnou aktivitou
Celkem

203

Fyzické osoby
Fyzické osoby podnikající dle
živnostenského zákona
Fyzické osoby podnikající dle jiného
než živnostenského zákona
Zemědělští podnikatelé

172
135
6
30

Právnické osoby

31

Obchodní společnosti

24

akciové společnosti

-

Družstva

-

Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze, Vše o území Morávka

Poslední dostupná data ohledně rozdělení subjektů dle počtu zaměstnanců pochází z roku
2013. V obci bylo 100 podniků bez zaměstnanců (OSVČ nebo bez zjištěné aktivity),
15 mikropodniků do 9 zaměstnanců a 2 malé podniky do 49 zaměstnanců. Nad tuto hranici se
v obci nenacházejí žádné podniky. 139 z celkového počtu neuvedlo žádné informace o počtu
zaměstnanců.
Tabulka 9: Podnikatelské subjekty podle počtu zaměstnanců
Subjekty

Počet subjektů

Neuvedeno
Počet subjektů bez zaměstnanců

139
100

Počet subjektů s 1-9 zaměstnanci - mikropodniky
Počet subjektů s 10-49 zaměstnanci - malé podniky
Počet subjektů s >49 zaměstnanci

15
2
-

Zdroj: ČSÚ

Ekonomická a podnikatelská funkce obce není pro další vývoj prioritou a neplánuje investiční
aktivitu v této oblasti. Obec chce však nadále být partnerem místních podnikatelů a rozvoj
podnikání pak řídit především neinvestičními aktivitami.
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A.3 Bytový fond
Pro sídelní strukturu celého správního obvodu ORP Frýdek-Místek je charakteristická vysoká
hustota osídlení (s výjimkou horského území právě například v Morávce), značný počet obcí
(často s rozptýlenou zástavbou) a ovlivnění osídlení antropogenními podmínkami. Významnou
roli v struktuře osídlení Morávky hraje rekreační funkce území. Počet ubytovaných v obci
výrazně kolísá v závislosti na rekreační sezóně. Počet chat a chatových objektů je oproti
klasickým rodinným domům téměř dvojnásobný. Dle údajů obce se na území Morávky
nachází 936 chatových objektů.
Řešené území tvoří jediné katastrální území, vytváří rekreační sídlo na okrajích s částečným
zastoupením rozptýlené zástavby. Míra a orientace vazeb je do značné míry ovlivněna
orografickými poměry území, vysoké horské hřbety jsou výraznou bariérou vazeb na jih a
částečně i na východ a západ.
Při rozvoji bytového fondu územní plán (dále i ÚP) obce využívá rezerv v zastavěném území, s
ohledem na rozptýlený charakter zástavby navrhuje i intenzivnější využití proluk mezi domy.
Vymezení nových ploch pro rozvoj bydlení, komerčních ploch a drobné výroby je navrženo v
přímé návazností na nově vymezené zastavěné území a to za účelem minimalizace zásahu do
nezastavěného území. Vymezení zastavěného území bylo podpořeno průzkumy v terénu, kdy
byl prověřován skutečný stav objektů a staveb v území. V ÚP stanoveny zásady zajišťující
ochranu přírodních a kulturních hodnot krajiny.
Co se týká rekreační funkce území. Územní plán nenavrhuje nové plochy pro stavby pro
rodinnou rekreaci a umožňuje pouze převod stávajících objektů na rekreační chalupy.
Od roku 2016 bylo v obci dokončeno celkem 41 bytů v rodinných domech (byt v rodinném
domě je stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na
rodinné bydlení). Průměrný počet dokončených bytů na 1000 obyvatel se tak pohybuje kolem
čísla 4,6, což je společně s obcí Pražmo jeden z nejvyšších v regionu.
Tabulka 10: Počet dokončených bytů v obci
Rok

Byty
celkem

2016

8

2017

12

2018

6

2019

6

2020

9

Zdroj: ČSÚ

Dle Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 bylo v obci 559 domů, z toho 543 bylo domů
rodinných, 8 domů bytových a 3 ostatní budovy. Celkový počet bytů byl 636 bytů, z tohoto
počtu bylo 403 bytů obydlených a 233 neobydlených. Ve dvou případech se jednalo o byty
nezpůsobilé k bydlení.
Tabulka 11: Domovní fond (SLBD 2011)
Celkový počet domů

Rodinné domy

Bytové domy

Ostatní budovy

559

543

3

13

Zdroj: SLBD 2011, ČSÚ, domovní fond
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Tabulka 12: Počet bytů v obci a jejich obydlenost (SLDB 2011)
Celkový
počet bytů

Počet
obydlených
bytů

636

403

Neobydlené byty
Počet
neobydlených
bytů
233

Slouží k
rekreaci

Nezpůsobilé k
bydlení

208

2

Zdroj: SLDB 2011, ČSÚ → vlastní výběr → SLDB 2011 → počet bytů – obydlenost domu

Z hodnocení procentuální naplněnosti rozvojových ploch v obci z územního plánů vyplývá, že
existuje dostatečná nabídka rozvojových ploch pro nové zájemce o bydlení. Nové
plochy vymezené k zastavění mimo současný územní plán obec neplánuje.
Ze zjištěných informací (Zpráva o uplatňování územního plánu Morávka, 2020) vyplývá, že
platný územní plán po odpočtu již využitých zastavitelných ploch stále vykazuje 18,36 ha
volných, do budoucna využitelných zastavitelných ploch zařazených do plochy bydlení. Při
předpokladu orientační výměry pozemku pro rodinný dům cca 1300 m 2 se jedná o
umístění cca 141 rodinných domů.

Obytná funkce obce je pro vedení prioritní. Z pohledu dalšího rozvoje bude téma řešeno
v souladu s územním plánem obce. Obec v budoucnu plánuje výstavbu obecních bytů, které
můžou sloužit potřebám místních obyvatel, případně mladým rodinám. Pro tento účel plánuje
využít dosud nevyužívané ubytovny České srdce.

Obrázek 4: Objekty budov - České srdce
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A.4 Dopravní a technická infrastruktura
A.4.1 Dopravní obslužnost
Obec Morávka je zapojena do integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje
KODIS. V obci je napojena pouze na autobusovou veřejnou dopravu. Řešeným územím není
vedena žádná železniční trať, nejbližší železniční stanice je v Dobré ve vzdálenosti cca 13 km.
I přesto má Morávka v porovnání s okolními obcemi dobrou obslužnost. Dopravní obslužnost
zajišťují dopravci ČSAD Frýdek-Místek a ČSAD Karviná. Autobusy jezdí ve směrech FrýdekMístek, Ostrava, Karviná a Havířov. S přestupem v Raškovicích lze dojet autobusem do
Frýdlantu nad Ostravicí. Veřejnou dopravou jsou napojeny i odlehlejší části obce jako je i
osada Bebek, kde spojení slouží především pro turisty.
Využití veřejné dopravy místními obyvateli je nízké a je spojeno s nízkou hustotou zástavby a
vysokou docházkovou vzdáleností k jednotlivým zastávkám veřejné dopravy. Další rozšíření
veřejné dopravy může vést ke stabilizaci problémů s parkováním turistů v obci

Obrázek 5: Autobusová zastávka v lokalitě Bebek
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A.4.2 Dopravní infrastruktura
Nadřazenou funkci zastává silnice III/4774 (Dobrá – Pražmo – Morávka, Lúčka). V širším
měřítku zajišťuje vazby v relacích Frýdek - Místek (na tahy I/48, I/56 ,R48 a R56) a Frýdlant
nad Ostravicí (přes silnici III/48414 na tahy silnic II/483 a I/56).
Vzhledem ke své příhraniční poloze a neprůjezdnosti jsou jednotlivé lokality obce
dostupné slepými cestami. V obci se nachází rozsáhlá síť místních komunikací, které jsou
v majetku obce. Opravy a rekonstrukce těchto liniových staveb tvoří vysoké finanční nároky
na rozpočet. V souvislosti s tímto jsou důležitým bodem opravy mostků a propustků. Obec
vlastní 17 mostů a v současnosti jen 3 jsou rekonstruované. Problémem jsou i objízdné trasy
u stavebních pracích, které nelze realizovat. Cena staveb se tak díky tomuto prodražuje.
Z pohledu dopravní infrastruktury má obec mimo údržbu a rekonstrukci infrastruktury za cíl
vytvářet územní podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti hraničních oblastí se
Slovenskem a vytvářet územní podmínky pro rozvoj systému přeshraničních pěších a
cyklistických tras.
91 % obyvatel uvedlo, že jsou s údržbou spokojeni, což je velmi dobrý výsledek. Zároveň u
otevřené otázky „Co se vám na životě v obci nelíbí?“ velká část respondentů uvedla, že
hustota dopravy v obci a s tím spojená bezpečnost dopravy, hluk a smog.

A.4.3 Doprava v klidu
V důsledku zvýšeného turistického ruchu na území obce jsou kladeny i vyšší nároky na
zajištění parkovací infrastruktury v obci. Veřejná parkoviště jsou v obci následující:
●
●
●
●
●

Parkoviště osada Bebek - (Na parkovišti je možné zaparkovat od 1. 4. do 31. 10., po
zbytek roku je zde zákaz zastavení)
Parkoviště Úspolka
Parkoviště Velké Lipové
Parkoviště - Malé Lipové
Několik parkovacích ploch přímo v centru obce: u obecního úřadu, pošty, obchodu,
školy, střediska, hotelu Morávka či u místní hasičské zbrojnice

Kapacita těchto parkovišť je v období pěkného počasí a sezóny nedostačující a dochází
k parkování mimo vymezené zóny a tím i k porušování dopravních pravidel. Parkování v obci
není zpoplatněno.
Do budoucna obec plánuje úpravy na parkovišti Velké Lipové, které bude doplněno
informačními tabulemi a chodníkem.

A.4.4 Technická infrastruktura1
Vodovod – Obec Morávka je zásobena pitnou vodou z vodního zdroje Zimný nacházející se na
území obce Krásná. Pouze 50 % obyvatel je napojeno na vodovodní řád obce.
Kanalizace a čistírna odpadních vod – Likvidace splaškových vod je řešena individuálně
pomocí žump s vyvážením odpadu či domovních ČOV. Ty mají přepady zaústěny do
povrchových příkopů případně trativodů, kterými odpadní vody odtékají spolu s ostatními
vodami do řeky Morávky. Na katastru obce je vybudováno několik lokálních ČOV pro rekreační
střediska.
ÚP navrhuje vhodný způsob likvidace odpadních vod z centrální části obce Morávka na vlastní
ČOV.

1

Zdroj: Územní plán obce.
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Likvidaci odpadních vod z ploch mimo dosah navržené kanalizace je dle územního plánu
navrženo zabezpečit individuálně (bezodtokové jímky, ze kterých jsou odpadní vody vyváženy
a likvidovány v souladu s platnými předpisy) nebo domovních ČOV.
Plynofikace – centrum obce je plynofikováno. Zásobování je provedeno plynovodem
Raškovice. V převládajícím decentralizovaném způsobu individuálního zásobování teplem je
v celé obci navrženo preferovat využití zemního plynu, elektřiny, biomasy a obnovitelných
zdrojů energie šetrných k životnímu prostředí.
Zásobování elektrickou energií – Obec Morávka je zásobována elektrickou energií z
rozvodné soustavy 22 kV, odbočkou Nošovice – Morávka z hlavní linky VN 06 propojující
Riviera - Ropice. Záložní napájení zajišťuje linka VN Frýdlant nad Ostravicí, která je s vedením
VN 06 propojena na území Pražma.
Veřejné osvětlení – v obci je funkční veřejné osvětlení. V roce 2020 proběhla rekonstrukce
a doplnění. Veřejné osvětlení v obci tak nyní splňuje i podmínky ochrany přírody na
osvětlenost a teplotu světla.
90 % obyvatel uvedlo, že jsou s technickou infrastrukturou obce spokojeni.

A.4.5 Odpadové hospodářství
V obci se nachází několik stanovišť s hnízdy na tříděný odpad, jejichž počet je v tuto chvíli
vzhledem k velikosti obce dostačující. V obci se dále nachází sběrné místo, který je aktuálně
na hraně své provozní kapacity a do budoucna bude vhodné tento prostor navýšit.

Obrázek 6: Sběrné místo v obci

Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, včetně
systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Morávky a následně jeho úhrada
formou místního poplatku, případně uzavření smlouvy o provádění sběru, přepravy
a zneškodnění odpadu, vyplývá z platných obecně závazných vyhlášek obce.
Na území obce se nenacházejí žádné evidované skládky odpadu.
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A.5 Občanská vybavenost
Obec má dobrou až velmi dobrá dostupnost většiny zařízení občanské vybavenosti dle
standardů dostupnosti obcí obdobné velikosti. Na území obci se nacházejí následující prvky
občanské vybavenosti:
●
●
●
●
●
●
●

Mateřská škola
Základní škola
Praktický lékař
Dětský lékař
Pošta
Sportoviště
Knihovna

A.5.1 Školství a vzdělávání
Na území obce se nachází vzdělávací zařízení předškolního a základního stupně. Příspěvkovou
organizací obce je Základní škola a mateřská škola Morávka.
Součástí školy je mateřská škola, školní jídelna a školní družina. Kapacita Základní školy je
aktuálně 200 žáků. Kapacita Mateřské školy je 55 dětí.
Obrázek 7: Základní škola a mateřská škola Morávka

Základní škola poskytuje prostory k výuce soukromé hudební škole, aby žáci měli možnost
hudebně se vzdělávat v místě bydliště. Dále pronajímá tělocvičnu a sportovní hřiště vedle
školy.
Míra spokojenosti s kvalitou základní a především mateřské školy je vysoká. Občané oceňují,
že se udržela škola devítiletá a rovněž oceňují investice do budov. Prostory pro zlepšení vidí
část především v modernizaci a kvalitě výuky.
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A.5.2 Sociální a zdravotní péče
Přímo na území obce je ordinace praktického a
dětského lékaře.
Praktický lékař ordinuje v obci 5 dní v týdnu.
Dětská lékařka poskytuje ordinační hodiny
v rámci dvou dnů v týdnu (v úterý a čtvrtek).

S dostupností
zdravotní
péče
v obci
je
spokojeno 66 % respondentů, s dostupností
zdravotní péče je pak spokojeno 49 %.
Pro zvýšení zdravotnických služeb by někteří
obyvatelé uvítali zřízení lékárny případně
zřízení stomatologického pracoviště.

A.5.3 Sportovní a kulturní vyžití, volný čas
V obci se nachází sportovní hřiště s nabídkou sportovních ploch pro trávení volného času
obyvatel obce. Na veřejném prostranství u splavu řeky Morávky bylo v roce 2021 vybudováno
veřejné komunitní místo pro setkávání obyvatel.
Obrázek 8: Sportovní a společenský areál (vlevo) a společenský sál v obecním domě (vpravo)

V obci funguje Místní knihovna Morávka. Knihovna se nachází v nové budově Obecního
úřadu Morávka a je bezbariérová. V nových prostorách byla otevřena v roce 2014 a nabízí
širokou nabídku knih a časopisů pro dospělé i děti.

Dle výsledků z realizovaného šetření je s možnostmi aktivit v místních spolcích spokojeno
velká většina respondentů, se sportovním vyžitím pak 66 % respondentů. Hlavním negativem
je vzdálenost sportoviště v rámci rozlehlé zástavby
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A.5.4 Památky a historické dědictví
Na území obce se nachází několik architektonicky a historicky cenných staveb. Morávka
dlouhodobě při svém rozvoji respektuje i další doklady stavebně historického rozvoje obce
(rázovité dřevěnice a stavby lidové architektury, drobné sakrální objekty – kříže, boží muka
apod.)
Architektonicky cenné budovy a lokality
●
●
●
●

Hospoda (čp. 297)
Seník při silnici za Úspolkou – kulturní památka
sloup se sochou P. Marie s Ježíškem při přehradě Haferník
Památník partyzanského hnutí Noční přechod – národní kulturní památka

Celkem se v obci nachází 7 pietních míst, která jsou připomínkou událostí 2. světové války

Obrázek 9: Památník partyzánského hnutí Noční přechod

21

A.5.5 Bezpečnost
Dle zdroje mapujícího bezpečnost v obci (server policie ČR -kriminalita.policie.cz) bylo v obci
zaznamenáno v roce 2020 - 309 přestupků, 5 násilných trestných činů 8 krádeží
vloupáním. V porovnání s okolními obcemi se nejedná o zvýšenou hodnotu.
Dle mapy kriminality je index kriminality2 v obvodním oddělení Nošovice (místně příslušné
obvodní oddělení) 97 (rok 2019), což je v celorepublikovém srovnání nižší hodnota. V roce
2019 bylo v celém obvodním oddělení spácháno 141 zjištěných trestných činů, z toho bylo
objasněno 77, což odpovídá přibližně 55 % objasnění.
Tabulka 13: Statistiky vycházející z indexu kriminality pro území obvodního oddělení Nošovice
(mapa-kriminality.cz)
Údaje
Zjištěno trestných činů

Obvodní oddělení
Nošovice
141

Objasněno trestných činů

77

% objasnění trestných činů

55

Index kriminality

97,4

Zdroj: www.mapakriminality.cz

Z hlediska dopravní bezpečnosti byla v roce 2020 zaznamenána v obci jen jedna vážná
dopravní nehoda a 16 lehčích nehod. Dopravní infrastruktura a silnice v obci tak patří mezi
méně rizikové.
Obecně lze konstatovat, že obec nepatří k obcím s příliš velkým bezpečnostním rizikem
kriminality. Situace koresponduje s celkově nízkou úrovní kriminality v obci a okolí, procento
objasnění trestných činů dosahuje obdobných čísel i v jiných obvodních oddělení.

2

Index kriminality přepočítává počet trestných činů na deset tisíc obyvatel daného celku.
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A.6 Životní prostředí a cestovní ruch
Morávka patří v regionálním měřítku mezi významná střediska cestovního ruchu. Katastrální
území obce tvoří velmi významnou lokalitu z hlediska ochrany životního prostředí. Celé Území
spadá pod Chráněnou krajinnou oblast, Evropsky významnou lokalitu i ptačí oblast Beskydy.
Na území CHKO jsou vymezena místa krajinného rázu se stanovenými podmínkami
ochrany krajinného rázu v území. Rozvoj obce a všechny stavební investice jsou tak přímo
podřízeny těmto podmínkám.
Z hlediska geomorfologického členění náleží řešené území do soustavy Vnějších Západních
Karpat. Území je výrazně členité a to zejména v jižní části obce - horský reliéf se zvyšující se
výškovou členitostí. Vodní toky vytvářejí často hluboká a zařezaná údolí (zejména Slavíč).
Podél toku Morávky a částečně i Slavíče jsou vytvořeny říční terasy. Nejvyšší bod území je
vrch Travný (1 203 m n. m.), nejnižším je místo, kde tok Morávky opouští administrativní
území obce (cca 430 m n. m.). Z fytocenologického hlediska se na území obce nachází
kvalitní lesní biotopy acidofilních bučin. V důsledku toho má obec Morávka i jednu
z nejvyšších výměr biotopů na svém území (2 920 ha).
Z hlediska využití se obec vyznačuje vysokým podílem lesních porostů (přes 83%), který
zvyšuje hodnotu krajiny z hlediska životního prostředí a biodiverzity. Dlouhodobě nedochází k
záborům lesní půdy a neklesá lesnatost obce. Většina zemědělské půdy je v režimu trvalého
travního porostu a režimu ekologického hospodaření. Trvalé travní porosty společně s lesy
stabilizují svahy a snižují erozní ohrožení obce. Morávka tak má v regionu jednu z nejnižších
mír erozního ohrožení půdy.
Problematika životního prostředí představuje komplexní fenomén. Mezi nejvýznamnější
hrozby týkající se životního prostředí na území obce patří3:
●
●
●
●

nenavazující ÚSES mezi Morávkou a Krásnou
fragmentovaná krajina zástavbou, snížená migrační prostupnost území
zastavitelné plochy vymezené v nivě Morávky
zastavitelné plochy jsou vymezeny převážně na hodnotných přírodních biotopech na
území obce

Tabulka 14: Druhy pozemků (ha)
31. 12. 2020

Celková výměra
Zemědělská půda
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

8 729,50
1 076,80
97,3
0
0
55,3
0
924,1
7 652,70
7 249,80
144,4
34,6
223,8

Zdroj: ČSÚ

3

Zdroj: Územně analytické podklady SO ORP Frýdek Místek, 2020
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Obcí protéká řeka Morávka. Vodní tok má stanovené záplavové území. Toto území je však
bez ohrožení zástavby. Na území je stanoveno několik kritických bodů – ohrožení
zástavby zrychleným povrchovým odtokem vod a hrozbu zvyšuje i řada aktivních sesuvů.
Ohrožení je opět mimo zástavbu.

Obrázek 10: Vodní nádrž Morávka a pohled na Lysou Horu

A.6.1 Cestovní ruch a rekreace
Krajina obce láká k rekreaci po celý rok. Morávka a její okolí je pro své vzácné přírodní úkazy
a nedotčenou přírodu zařazena do CHKO Beskydy. Zaujme především milovníky zdravého
prostředí, turistiky, rybaření a myslivosti. V poslední době byl zde zaznamenán výskyt
medvědů, vlků a rysů.
Přírodních předpoklady a turistická infrastruktura pro rozvoj cestovního ruchu jsou jedním ze
základů turistického významu Morávky v širším regionu Frýdku-Místku. Cestovní ruch má
v obci mimo své kladné stránky i negativa jako je vyšší dopravní zatížení, vyšší znečištění
lokalit odpadky, vyšší nároky na parkování.
Turistický potenciál zvyšuje i velký počet rekreačních budov. Celkově je v obci nahlášeno přes
980 chat a chalup. Reálný potenciál cestovního ruchu je zde správně snížen např. různými
typy ochrany území apod.
Jediná zastavitelná plocha hromadné rekreace navržená ÚP Morávka je plocha pro karavan
kempink v blízkosti centra obce. Plocha je využívána pouze v letním období pro stanování a
kempování.
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A.7 Správa obce
A.7.1 Úřad obce
Obec Morávka je územně samosprávným celkem s právní subjektivitou, obec je spravována
zastupitelstvem, které je sedmičlenné. Základním urbanistickým dokumentem pro řešení
územního rozvoje obce je Územní plán Morávka.
Příspěvková organizace obce:
⬢

Základní škola a mateřská škola Morávka.

V obci jsou zastupitelstvem zřízeny (dle zákona) dva výbory, a to finanční a kontrolní výbor
(oba čítají tři členy včetně předsedy). Je zde také zřízen výbor pro školu a spolkový výbor.
Starosta: Mgr. Daňková Gabriela
Místostarosta: Bystřičan Štěpán

A.7.2 Hospodaření obce
Základním plánem pro hospodaření obce je její rozpočet, který je každoročně schvalován
zastupitelstvem obce a který odráží základní priority rozvoje obce. Daňové příjmy obce
v absolutní výši od roku 2016 postupně rostou. Pozitivní vývoj je dán především pozitivním
vývojem ekonomiky České republiky, který zvýšil příjmy ze sdílených daní.
Tabulka 14: Hospodaření Morávky (tis. Kč)
Hospodaření/rok

2016

2017

2018

2019

2020

21 567,15

23 813,35

26 865,80

28 816,44

27 401,67

Přijaté dotace

2 877,65

1 942,32

6 132,85

818,24

17 620,41

Celkem příjmy

25 279,07

29 059,73

34 110,85

30 980,67

47 591,52

12 664,33

16 475,62

22 729,27

22 626,37

22 451,01

1 626,09

6 264,95

13 313,65

16 574,85

21 831,24

Celkem výdaje

14 290,42

22 740,57

36 042,92

39 201,21

44 282,26

Saldo

10 988,65

6 319,17

-1 932,08

-8 220,55

3 309,25

Daňové příjmy

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

Zdroj: Monitor státní pokladny

A.7.3 Vnější vztahy a vazba obce
Obce Morávka je členem těchto subjektů:
⬢

Sdružení obcí povodí Morávky

⬢

Svazek obcí Morávka – Pražmo

⬢

Region Slezská Brána

Dle výsledků z realizovaného šetření je s komunikací vedení obce spokojeno 89 %
respondentů.
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A.8 Dotazníkové šetření v obci Morávka
V obci Morávka proběhlo v červnu a červenci 2021 dotazníkové šetření mezi obyvateli obce,
jehož výsledky jsou použity při tvorbě strategie rozvoje obce. Cílem bylo zjistit, jak jsou
místní s životem v obci spokojeni, co je trápí nebo co doporučují přednostně řešit. Výsledek
šetření je pozitivní, i když k některým oblastem života měli respondenti negativní
připomínky.
Šetření bylo doplněno o aktuální otázky rozvoje obce. Struktura respondentů odpovídala
věkové struktuře obyvatel obce, celkem se podařilo získat 53 vyplněných formulářů
(přibližně 6 % obyvatel obce starších 18 let).
S obcí jako místem pro život je spokojeno 100 % respondentů, s mezilidskými vztahy
v obci je spokojeno 78 % respondentů. Oba dva výsledky z této otázky jsou velmi pozitivní
směrem k životu v obci a jeho dalšímu rozvoji.
Otázka: Pokud dojíždíte do zaměstnání/do školy mimo obec, uveďte kam.
TOP dvě destinace
Ostrava (33 % odpovědí na danou otázku)
Frýdek-Místek (25 %)

Otázka: Co se Vám na životě v Morávce LÍBÍ/NELÍBÍ?
LÍBÍ (3 top odpovědi)
✔ Příroda a prostředí obce
✔ Klid v obci - samota
✔ Dostupnost obce – poloha obce

!

NELÍBÍ (3 top odpovědi)
Cestovní ruch v obci

!

Hluk (doprava, sečení trávy o víkendu
nebo večerní hluk)

!

Nekvalitní ovzduší v zimních měsících
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Otázka: Ohodnoťte prosím, zda s následujícími výroky o obci souhlasíte.

Otázka: Vyjádřete svou úroveň spokojenosti s následujícími tématy.

Zhodnocení:
V rámci hodnocení jsou respondenti spokojeni s naprostou většinou témat. Velmi pozitivní
je, že jsou respondenti spokojeni se školstvím, s možnostmi aktivit v místních spolcích
nebo prodejny potravin. Oblastmi, kde je i přes dobré hodnocení možné dle respondentů
vidět možnosti ke zlepšování je sportovní vyžití v obci a technická infrastruktura.
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Otázka: Jaké byste chtěli Morávku za 5 let?
Nejčastější odpovědí bylo, že by byli obyvatelé rádi, aby se zachoval nadále klid v obci, aby
vývoj a rozvoj obce zůstal stejný. Občané si z pohledu investic přejí především chodníky a
cyklostezky. Dále si obyvatelé přejí, aby se obec i nadále udržela jako oblíbený turistický cíl,
kde však turisté nezpůsobují místním komplikace
Další odpovědi respondentů jsou předány vedení obce a budou využity při stanovení vize
obce.
●
●

●
●
●
●

S chodníky, s kanalizací, se zvýšenou úrovni obchodu, restauraci a služeb, se
sportovišti, se sjezdovkou, s kvalitní školou, s domovy pro seniory.....
Opravené komunikace, nějakou místnost, kterou by obec pronajímala na různé akce i
soukromé (s kuchyní), a zázemí na hřišti pro konání různých sportovních a hasičských
akci (viz. Raškovice)
Moderní a trendy přitom bezpečnou a klidnou
Obec alpského stylu
Obec nezničenou komerčním masovým turismem a rozvíjející se udržitelným
způsobem, s ohledem na ochranu přírody
Více malebnější, třeba jako Čeladná, více naučných stezek, zprovozněná sjezdovka,
cukrárna, sauna

Otázka: Odkud čerpáte informace o dění v obci nejčastěji?
Nejčastěji obyvatelé města čerpají informace ze zpravodaje obce, na druhém místě pak
z webových stránek obce.

Otázka: Víte, že je vaše obec součástí Dobrovolného svazku obcí Region Slezská
Brána?
36 %
Ano a znám i jeho
projekty.

31 %
Ano,
ale činnost neznám
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32 %
Ne

Otázka: Struktura respondentů (%)

Otázka: Připomínky, komentáře občanů (vybrané; text
respondentů, zbylé odpovědi byly předány vedení obce).

ponechán

dle

znění

●

Jen tak dal! Klidne více takových dotazníku! Díky.

●

Zamilovala jsem se do vaší teď už (naší)dovolím si napsat krajiny i celé obce.

●

Díky za vaši dosavadní práci.

●

Přemýšlel bych nad tím, zda opravdu vždy využívat všechny dotační tituly - zda jsou
všechny realizované projekty smysluplné, zda jsou jejich provozní náklady do
budoucnosti únosné. Za poslední roky vidím lepší správu obce a myslím si, že důležité
je to, jaké jsou primárně potřeby občanů a chatařů a chalupářů, nikoliv turistů nebo
lidí, kteří z turistů nich žijí.

●

Jsem ráda, že skončila nebo aspoň částečně skončila situace s pandemií covid-19 a
zlepší se normální život v obci.

●

Dalším bodem, který mě trápí jsou zdravotní služby. Je naprosto v pořádku, že máme
praktika pro děti a dorost i praktika pro dospělé, ale s čím nejsem spokojená a je nás
více, je to, že nemáme stomatologa.
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A.9 Východiska pro návrhovou část
Východiska pro návrhovou část jsou zpracována zejména na základě poznatků
z charakteristiky obce, šetření názorů obyvatel a výstupů z průběžných jednání a rozhovorů.
SWOT analýza pomůže přehledně identifikovat silné i slabé stránky obce, příležitosti rozvoje či
budoucí hrozby. Ze SWOT analýzy se tak vychází při stanovení návrhů opatření a dalšího
zaměření rozvojového plánu obce.
Silné stránky

Slabé stránky

Ekonomický rozvoj obce

Ekonomický rozvoj obce

+

Nízký podíl nezaměstnaných osob - výborná
situace na trhu práce.

+

Vysoká podnikatelská aktivita v obci

+

Dostupnost Ostravy i Frýdku Místku (i z
hlediska lokální ekonomiky).

+

Fungující obchod se smíšeným zbožím,
restaurace a turistické ubytování v obci.
Stabilní růst počtu obyvatel v obci
v posledních letech.

+

Pozitivně hodnocená změna počtu obyvatel
jak v dlouhodobém, tak v krátkodobém
vývoji

+

Poptávka občanů po dětském hřišti.

-

Absence většího počtu zaměstnavatelů
v obci

-

Rozvoj obce regulován správou CHKO

Správa obce, sociální a zdravotní oblast

Obyvatelstvo
+

-

-

Absence zubaře v obci.

-

Chybějící společenský sál.

Infrastruktura

Dostatek ploch pro novou výstavbu

Životní prostředí

-

Dopravní situace v obci (intenzita, hluk)

-

Chybějící plynofikace části obce mimo
centrum

-

Pouze 50 % obyvatel je napojeno na
vodovodní řád obce. Parkování vozidel jedná se především o stání vozidel na
komunikacích, zelených pásech a ve
vjezdech.

+

Zavedený systém svozu odpadu.

+

Příroda v okolí obce.

+

CHKO Beskydy na území obce

+

Vysoká biodiverzita

-

+

většina TTP v režimu ekologického
hospodaření

Nedostatek financí pro rekonstrukce místních
komunikací (především propustků)

-

Nedostatečné pokrytí obce GSM/LTE
signálem

+

vysoká lesnatost v obci

Správa obce, sociální a zdravotní oblast
+

Klidné místo pro život/bydlení.

+

Úsilí o otevřený přístup obce.

+

Spokojenost místních občanů s životem
v obci.

Školství, vzdělávání a aktivity volného času
-

Podíl na organizaci společenského života má
stále stejná skupina aktivních členů většiny
místních spolků.

Stabilní finanční situace obce dobrá až velmi
dobrá dostupnost většiny zařízení občanské Životní prostředí
- Stanovené záplavové území – bez ohrožení
vybavenosti dle standardů dostupnosti.
zástavby.
Infrastruktura
+

+

Vyhovující veřejná doprava

Školství, vzdělávání a aktivity volného času
+

Spokojenost uživatelů MŠ, ZŠ.

+

Zázemí MŠ, ZŠ.

+

Aktivní spolky a organizace

+

Existence fotbalového a workoutového
hřiště v obci.
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-

Neexistence splaškové kanalizace a ČOV.

-

Stanoveno několik kritických bodů –
ohrožení zástavby zrychleným povrchovým
odtokem vod

-

Obec vnímá mírně znečištění ovzduší vlivem
vytápění domácností.

Příležitosti

Hrozby

Ekonomický rozvoj

Ekonomický rozvoj

✔ Využití dotačních příležitostí pro financování

o Snížení příjmů ze sdílených daní kvůli
zhoršení kondice české ekonomiky, zhoršení
financování obce.

rozvoje obce.
Obyvatelstvo

Obyvatelstvo

✔ Atraktivní lokalita pro bydlení

o Celorepublikový trend stárnutí populace.

Životní prostředí

Životní prostředí

✔ Rozšíření ploch trvalých porostů zeleně

v obci a krajině (obnova liniové zeleně, alejí
atd.).

o Legislativní změny týkající se nakládání
s odpady (omezení skládkování).

✔ Systematická obnova a údržba zeleně.

o Zvyšující se produkce odpadu.

✔ Vytvoření nových tras/stezek - prostupnost

o Ohrožení suchem, úbytek spodní vody
v krajině.

obce, spojení do okolních obcí.
✔ Podpora využívání ekologických zdrojů

o zastavěné a zastavitelné plochy ve
vymezeném biotopu vybraných zvláště
chráněných druhů velkých savců

vytápění, energie, úspor vody.
Správa obce, sociální a zdravotní oblast
✔ Budování otevřeného úřadu.

Správa obce
o Nárůst byrokracie a zvyšování
administrativní náročnosti veřejné správy.

✔ Podpora zdravotní péče, rozšiřování péče

o seniory.
✔ Využití dotačních prostředků a spolupráce

Infrastruktura

s okolními obcemi.

o Zvyšující se nároky na technickou
infrastrukturu.

✔ Spolupráce a členství obce v zájmových

sdruženích.

o Zvyšující se motorizace a tranzitní doprava.

Infrastruktura

Školství, vzdělávání a aktivity volného času

✔ Zvyšování bezpečnosti dopravy (chodníky,

o Trávení volného času mimo obec.

přechody atd.).
✔ Možnosti doplnění pěší a cyklistické

prostupnosti území.
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B Strategická část
Návrhová část Strategie rozvoje obce vytyčuje základní směry budoucího vývoje obce a
umožňuje vedení obce komplexně identifikovat potenciál rozvoje obce.

B.1 Vize
Co je vize? Vize určuje představu o budoucnosti obce, vyjadřuje, jak se bude obec rozvíjet
a měnit.

Morávka – obec beskydského stylu
Morávka je klidnou lokalitou pro život obyvatel. Hlavní prioritou
obce je udržitelný rozvoj s důrazem na životní prostředí.
Dostupné stavební plochy v obci lákají stále nové obyvatele,
čímž dochází k populačnímu růstu obce.

B.2 Priority a cíle
Priority představují ucelené, tematicky orientované celky, které jsou konkrétně rozpracovány
do nižších hierarchických úrovní.

1. Spokojený život v obci
cíl: obec poskytuje široké spektrum aktivit a disponuje vysokou kvalitou
života

2. Udržitelný rozvoj obce
cíl: rozvoj obce je propojen především s životním prostředím

3. Krajina a životní prostředí
cíl: Kvalitní péče o veřejná prostranství, přírodu a krajinu
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B.3 Opatření a rozvojové aktivity
Opatření konkretizují cíle a zpřesňují priority, ve kterých se bude obec rozvíjet. Aktivity
konkretizující opatření jsou specifikovány v tabulkové podobě s následující strukturou.
Název
aktivity/projektu
Název aktivity

Důležitost
Důležitost
aktivity:
- vysoká
- střední
- nízká

Termín
realizace
Předpokládané
datum realizace
(důležitá
provázanost na
rozpočet)

Odhad nákladů
na realizaci
(v tis. Kč)
Náklady dle
rozpočtového
výhledu/dle
projektu/nyní
nelze
určit/nestanoveno/
dle potřeby –
celkové náklady,
roční, průběžné u
opakujících se
aktivit

Zdroj
financování
Rozpočet obce
/dotace/
nestanoveno –
z čeho bude
daná aktivita
financována

Komentář: informace o stavu, vysvětlení aktivity, přínos a cokoliv důležitého k aktivitě.

Priorita 1 Spokojený život v obci
Opatření 1.1 Technická a dopravní infrastruktura
V rámci tohoto opatření bude řešena technická infrastruktura v obci. Bezproblémové napojení
domácností na technickou infrastrukturu patří k službám, které obec poskytuje pro zajištění
kvality života svých občanů. Součástí opatření je i řešení zvýšené dopravní intenzity. V rámci
opatření budou realizovány aktivity, které povedou k budování či rekonstrukci místních
komunikací, chodníků, zajištění bezpečného pohybu obyvatel v obci. Dále se aktivity týkají
řešení odpadového hospodářství.

Název aktivity/projektu

Důležitost

Termín
realizace

Likvidace odpadních vod

Vysoká

2022

Odhad
nákladů na
realizaci
(v tis. Kč)

Zdroj
financování

300 (studie)

Rozpočet obce

Komentář:
o
o

Studie proveditelnosti nové čistírny odpadních vod a napojení obecních budov
Soukromé objekty budou řešeny individuálními ČOV (poskytována dotace obce)

Rozvoj odpadového
hospodářství v obci

Střední

2023

Nestanoveno

Rozpočet obce/
svozová
firma/dotace

Komentář:
o Rekonstrukce a modernizace sběrného místa v obci (doplnění technického zázemí)
o Postupné pořízení a obnova sběrných nádob, propagace třídění
o Nákup strojů komunální techniky pro realizaci odpadového hospodářství a péči o veřejné
prostranství
Rekonstrukce a oprava
místních komunikací v
obci

Střední

Průběžně
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Nestanoveno

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o

Postupná realizace rekonstrukcí a oprav místních komunikací, mostů a propustků

o

Rekonstrukce komunikace kolem ubytovny České srdce směrem ke sběrnému místu

o

Místní komunikace v údolí Malé Lipové

o

Most směrem na Pražmo

o

Zlepšení parkovacích poměrů v centru obce odstavné plochy pro parkování (např. pomocí
zatravňovacích pásů na okraji komunikace)

Rekonstrukce
a dostavba chodníků v
obci

Nízká

Průběžně

Nestanoveno

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o

Postupná realizace oprav a vybudování chodníků včetně osvětlení (podle technických
možností konkrétního úseku).
Chodník v úseku Pražmo – Morávka
Chodník podél zastávky Velké Lipové
Projekt zpřístupnění hráze

Zvyšování bezpečnosti
dopravy

Vysoká

Průběžně

Nestanoveno

Rozpočet
obce

Komentář:
o

Dle možných řešení umístění dopravně - bezpečnostních prvků (dopravní značení, přechody
či jiné bezpečnostní prvky)

Cyklostezka Morávka Pražmo

Střední

2024

Nestanoveno

Rozpočet
obce/dotace

Možnosti rozšíření
GSM/LTE signálu

Střední

Průběžně

Nestanoveno

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o

Identifikace možností rozšíření GSM/LTE sítě v místech, kde není pokrytí signálem.
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Opatření 1.2 Občanská vybavenost a sociální služby
V rámci opatření budou realizovány aktivity zajišťující optimální nabídku, kvalitu a dostupnost
občanské vybavenosti tak, aby byly pokryty potřeby vzdělání a volnočasových aktivit
obyvatel. Vzhledem k pokračujícím demografickým trendům je nutné předpokládat nárůst
poptávky po sociálních službách. Proto je nutné periodicky monitorovat potřeby cílových
skupin v obci.
Dále budou realizovány aktivity poskytující širokou nabídku občanům k aktivnímu trávení
volného času a aktivity podporující činnosti zájmových seskupení. Aktivity v oblasti
infrastruktury bude obec doplňovat realizací aktivit na podporu a propagaci konaných
kulturních programů, akcí a společenských událostí. Dále budou v rámci opatření realizovány
aktivity pro vytvoření zázemí pro konání společenských a kulturních akcí.
Název aktivity/projektu

Důležitost

Termín
realizace

Odhad nákladů
na realizaci
(v tis. Kč)

Zdroj
financování

Půdní vestavba v
objektu ZŠ

Vysoká

2023

Nestanoveno

Rozpočet
obce/dotace

Nestanoveno

Rozpočet
obce

Komentář:
o

Využití jako nová školní družina, včetně vybavení

Pořízení interaktivních
tabulí a nových počítačů

Střední

Průběžně

Komentář:
o Pořízení nových pomůcek pro vyšší kvalitu vzdělávání v ZŠ
Spolkový dům +
rekonstrukce hasičské
zbrojnice

Střední

2022

Nestanoveno

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Rekonstrukce starého obecního úřadu na Spolkový dům s hasičskou zbrojnicí, přístavba
garáží pro hasičská auta, novým společenským sálem, místnostmi pro spolky a třemi
podkrovními byty

Oprava sakrálních
staveb a pietních míst

Vysoká

Průběžně

300/ročně

Rozpočet
obce

Komentář:
o Oprava doprovodného kulturního bohatství obce – sakrálních staveb na území obce
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Opatření 1.3 Přívětivý úřad
V rámci opatření bude nadále posilována úloha e-Governmentu ve správě obce a komunikace
s občanem. Prostřednictvím realizace vhodných aktivit bude v maximální možné míře
zajišťována bezpečnost zdejších obyvatel, ochrana majetku, opravy

Název aktivity/projektu

Důležitost

Termín
realizace

Odhad nákladů
na realizaci
(v tis. Kč)

Zdroj
financování

Rozvoj e-Government
služeb

Nízká

Průběžně

Každoročně dle
potřeby

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o

Pokračování digitalizace služeb veřejné správy v návaznosti na národní podporu zavádění
nástrojů e-Government, zvyšování možností on-line komunikace s úřadem.

Pokračování
v zapojování veřejnosti
do života v obci

Nízká

Průběžně

Každoročně dle
potřeby

Rozpočet obce

Komentář:
o Rozvoj a zkvalitňování informovanosti obyvatelstva, spoluzodpovědnost občanů
k budoucímu rozvoji obce (participace v plánování obce).
Rozvoj mikroregionální
spolupráce

Střední

Průběžně

Každoročně dle
potřeby

Rozpočet
obce

Komentář:
o

Identifikace priorit spolupráce a realizace aktivit na regionální úrovni vedoucích ke
stanoveným cílům s důrazem na uspokojování potřeb obyvatel obce.

37

Priorita 2 Udržitelný rozvoj obce
Opatření 2.1 Bytový fond obce
Posílení rezidenční funkce je předpokladem udržitelného rozvoje území, přitom však musí být
minimalizovány negativní dopady v oblasti životního prostředí, které je nejvýznamnějším
zdrojem rekreační atraktivity obce. Optimalizace funkcí řešeného území je nutno orientovat s
ohledem na vlastní územní předpoklady a vazby obce v sídelní struktuře regionu (optimální
dělbě funkcí obytně-obslužné, výrobní a rekreační).
Název aktivity/projektu

Důležitost

Změna územního plánu

Vysoká

Termín
realizace
2022

Odhad nákladů
na realizaci
(v tis. Kč)
100

Zdroj
financování
Rozpočet
obce

Komentář:
o

Záměrem je navýšení počtu možných zastavěných ploch.

Nová výstavba ubytovny
České srdce

Nízká

2025

Komentář:
o

Výstavba obecních bytů dle připravované studie
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Nestanoveno

Rozpočet
obce/dotace

Opatření 2.2 Ekonomický rozvoj obce a cestovní ruch
Posílení hospodářského pilíře je nutno hledat zejména v širším perimetru pohybu za prací.
Obec bude rozvíjet partnerství a koordinaci aktivit s CHKO, podnikatelskými a dalšími
subjekty. Cílem je dosáhnout pozitivních efektů vyvolaných vzájemnou provázaností
jednotlivých služeb a zvýšení vzájemné informovanosti a ochoty spolupracovat v oblasti
cestovního ruchu, který má souvislost se zajímavou přírodou v okolí obce, s kulturním
a historickým dědictvím. Současně je důležité uvést, že s případným rozvojem šetrné
krátkodobé turistiky bude souviset i rozvoj a zkvalitňování sportovních, kulturních
a volnočasových zařízení v obci.
Název aktivity/projektu

Důležitost

Spolupráce s (místními)
organizacemi
a podnikateli

Střední

Termín
realizace

Průběžně

Odhad nákladů
na realizaci
(v tis. Kč)

Zdroj
financování

Nestanoveno

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o

Identifikace cílů spolupráce a realizace aktivit na místní úrovni vedoucích ke stanoveným
cílům s důrazem na uspokojování potřeb všech obyvatel obce (nefinanční podpora
podnikatelských a dalších zajímavých záměrů),

o

Dotační program obce na financování místních spolků, preferována práce s dětmi,

o

Spolupráce s místními církvemi v oblasti kultury a kulturního dědictví (záchrany památek).

Podpora drobného
podnikání

Střední

Průběžně

Nestanoveno

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o

Aktivita spočívá ve vytváření příležitostí, např. nabízením vhodných míst k rozvoji
podnikání. Jedná se také o podporu stávajících služeb v obci. Součástí opatření je také
využití stávajících volných prostor OÚ – kancelář, kadeřnictví, ordinace.

Podpora lokální výroby

Střední

Průběžně

Nestanoveno

Rozpočet
obce
podnikatelské

Komentář:
o

Spolupráce na podpoře lokální výroby s místními podnikateli. Vše v kontextu propagace
obce, kulturního a historického dědictví, potažmo okolní krajiny

Nové informační tabule

Střední

2022

200

Rozpočet
obce

Komentář:
o

Informačních tabule a rozcestníky u autobusových zastávek včetně souvisejících úprav.

Spolupráce s
Beskydským
infocentrem

Vysoká

Průběžně

Nestanoveno

Rozpočet
obce

Komentář:
o

Spolupráce na podporu rozvoje cestovního ruchu. Především pak koordinace aktivit na
podporu turismu
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Priorita 3

Krajina a životní prostředí

Opatření 3.1 Péče o veřejná prostranství
V rámci opatření budou realizovány aktivity vedoucí k údržbě veřejných prostranství,
k rekonstrukci veřejných ploch, budov a rekonstrukci a obnově památek. Díky péči a výsadbě
zeleně v intravilánu obce navíc dojde k posílení biodiverzity a k celkovému zlepšení prostředí.

Název aktivity/projektu

Důležitost

Termín
realizace

Odhad nákladů
na realizaci
(v tis. Kč)

Zdroj
financování

Postupná revitalizace
a výsadba veřejné
zeleně v obci

Střední

Průběžně

Nestanoveno

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o

Revitalizace veřejné zeleně dle územního plánu obce
Postupná výsadba zeleně na vhodných pozemcích v intravilánu obce
Výsadba lesoparku
Spojení konceptu zeleně a prostoru pro volnočasové aktivity

Doplnění mobiliáře na
vybraných veřejných
místech v obci

Střední

Průběžně

Nestanoveno

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Důraz bude kladen na estetiku a vzhled v kontextu architektonické jednoty obce
Pěší prostupnost
krajinou

Nízká

Průběžně

Nestanoveno

Rozpočet obce

Komentář:
o Obnova polních cest, řešení majetkoprávních vztahů, postupná realizace stezek a cest pro
zvýšení prostupnosti území (krajiny)
Hledání a stanovení vycházkových okruhů a spojování obcí
Spolupráce při propojování s okolními obcemi
Úprava okolí místních komunikací i pěšin - Rozšiřování tras propojující významné
stromy a studánky
Propojení pomocí geocachingu či jiné formy gamifikace např. realizace Vycházkové
trasy kolem Morávky
Spolupráce s Lesy České
republiky, s.p.

Střední

Průběžně

Nestanoveno

Rozpočet obce

Komentář:
o S polupráce a komunikace obce s Lesy České republiky, s.p., jakožto správcem velkého
množství pozemků v obci.
o

Užívání komunikací ve vlastnictví LČR (povolenky)
Parkování na lesních cestách/u lesních cest
Spolupráce v oblasti turistických tras, cyklotras, naučných stezek
Lesní správa jako zaměstnavatel v obci
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Opatření 3.2 Zachování příznivého životního prostředí a ochrana hodnot okolní
krajiny
Ve vazbě na stanovené opatření se bude dlouhodobě podporovat zlepšování životního
prostředí v okolí obce, aktivity zvyšující funkčnost krajiny, výsadby stromů (alejí,
extenzivních sadů apod. v intravilánu i extravilánu obce) a úklid krajiny. V kontextu
probíhajících klimatických změn je důležité podporovat projekty všech velikostí vedoucí
k zadržování vody v krajině a zmírňování následků sucha.

Název aktivity/projektu

Důležitost

Termín
realizace

Odhad nákladů
na realizaci
(v tis. Kč)

Hospodaření v obecním
lese

Střední

Průběžně

Každoročně dle
potřeby

Zdroj
financování

Rozpočet obce

Komentář:
o

Obnova místních lesů postižených suchem a kůrovcem, údržba lesa a péče o lesní krajinu
v okolí obce, postupné zalesnění nových lokalit dle územního plánu

Výsadba zeleně v okolí
obce

Střední

Průběžně

200 (rok)

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o

Výsadba biokoridorů, obnova polních cest, alejí podél cest a liniových krajinných prvků

o

Výsadba kvalitních a odolných dřevin

o

Zajištění územní ochrany prvků územního systému ekologické stability

Realizace prvků pro
zadržování vody
v krajině

Střední

Průběžně

Nestanoveno

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o

Posílení retenčních schopností krajiny

o

Spolupráce se soukromými investory a jinými subjekty (např. zemědělci),

o

Revitalizace vodních toků a zdrojů v celém katastru, v koordinaci se správci vodních toků,

Realizace
protipovodňových
a protierozních opatření

Střední

2021-2022

Nestanoveno

Povodí Odry

Komentář:
o

Spolupráce na úprava koryta Morávky v úseku Raškovice - Morávka – příprava revitalizace
koryta toku
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B.4 Podpora realizace strategie rozvoje obce
Za koordinaci činností spojených se strategií rozvoje obce a za sledování a vyhodnocování
plnění a aktualizaci strategie je zodpovědný starosta.
Průběžná aktualizace strategie se bude mimo jiné opírat o pravidelné každoroční
setkání zastupitelů obce, aktivních občanů a případně zástupců organizací a právnických
osob, které v obci působí a mají zájem se podílet na rozvoji obce. Toto setkání se uskuteční
na podzim v termínu předcházejícími přípravě rozpočtu na následující rok. V úvodu setkání
starosta obce zrekapituluje plnění strategie rozvoje obce v daném roce a navrhne hlavní
změny a dle potřeby navrhne úpravy aktivit návrhové části.
Návrh aktualizace je diskutován na jednání zastupitelstva a provázán s návrhem rozpočtu,
protože návrh aktualizace musí být projednán a schválen zastupitelstvem obce (obvykle spolu
se schvalováním rozpočtu).
Zhodnocení plnění strategie rozvoje obce obsahuje u jednotlivých aktivit následující
informace:
⬢

stav realizace: splněno / v realizaci dle plánu (využíváno zejména u víceletých aktivit)/
v realizaci (ale později / dříve oproti plánu) / nerealizováno,

⬢

skutečné náklady,

⬢

dle potřeby komentář ke stavu realizace – zejména zdůvodnění, proč aktivita nebyla
realizována dle plánu, dále i např. zkušenosti z realizace, které by mohly být využity.

Stav realizace lze vyjádřit zabarvením v tabulce s přehledem aktivit (např. zelená = splněno,
oranžová = v realizaci).
Aktualizace strategie rozvoje obce probíhá obvykle 1x ročně. Aktualizací se rozumí
zejména:
⬢

doplnění nových aktivit,

⬢

zpřesnění/úprava stávajících aktivit (včetně úprav komentářů k aktivitám),

⬢

odstranění aktivit, pokud jejich realizace již není relevantní.

Návrh aktualizace bude obsahovat přehled provedených změn. Na jeho základě bude
vytvořena a zveřejněna aktuální podoba strategie rozvoje obce (v ní mohou být provedené
změny zvýrazněny, např. podbarvením).
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Seznam použitých zkratek
Následující tabulka obsahuje základní zkratky, které jsou v tomto dokumentu používány.
Tabulka 15: Seznam zkratek
Zkratka

Význam

CZ-NACE
ČR
ČSÚ
ČOV
KES
MAS

Klasifikace ekonomických činností
Česká republika
Český statistický úřad
Čistička odpadních vod
Koeficient ekologické stability
Místní akční skupina
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