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ÚVOD
Strategický rozvojový plán města Loštice je základním plánovacím dokumentem města
zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje města. Formuluje
představy o budoucnosti města a navrhuje způsoby, jak těchto představ dosáhnout. Slouží zejména
jako manuál pro řízení rozvojových činností města (při rozhodování zastupitelstva, při přípravě
projektů, při tvorbě rozpočtů). Slouží i jako informační materiál pro občany a subjekty působící
ve městě. Strategický rozvojový plán zvyšuje připravenost města k podání žádostí o dotační
podporu a zvyšuje šance získat vnější finanční prostředky.
Strategický rozvojový plán (SRP) je zpracován na roky 2018–2024, tj. na 7 let. Dlouhodobý pohled
na rozvoj města je formulován ve strategické vizi pro období cca 20 let (přibližně do roku 2035, což
odpovídá realizaci 3 návazných SRP).
Strategický rozvojový plán je tvořen analytickou částí (charakteristika města, SWOT analýza,
vyhodnocení dotazníkových šetření) a návrhovou částí (vize, opatření a aktivity, podpora realizace).
Zpracování SRP proběhlo jako součást projektu Všechno je to o lidech realizovaného Svazkem obcí
Mikroregionu Mohelnicko.
Veřejné projednání (setkání zastupitelů, občanů a dalších zájemců o rozvoj města) proběhlo
18. 5. 2017. Na tomto setkání byla diskutována rozvojová situace města a shromážděny podněty
k dalšímu rozvoji.
V červnu a červenci 2017 proběhlo dotazníkové šetření mezi obyvateli. Šetření se zúčastnilo 216 osob.
Šetření přineslo další zajímavé podněty a ověřilo situaci ve městě.
V říjnu byla zkompletována analytická část a vytvořen koncept návrhové části.

Strategický rozvojový plán města Loštice byl zpracováván s využitím „Metodiky tvorby programu
rozvoje obce“ doporučené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Strategický rozvojový plán města Loštice 2018–2024 byl schválen zastupitelstvem města dne
................................, usnesením č. ...............................
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE
1. ÚZEMÍ
Město Loštice se z administrativního hlediska nachází v Olomouckém kraji, okrese Šumperk a náleží
do SO ORP a SO POÚ Mohelnice. Jeho katastr sousedí s katastrem Mohelnice, město je stejně
vzdáleno od Olomouce i Šumperka (30 km). Okrajem katastru prochází komunikace D35. Loštice
tvoří dvě části / katastrální území – Loštice a Žádlovice. Součástí Loštic je také osada Vlčice.
Město se nachází na
pomezí Mohelnické brázdy
a Zábřežské vrchoviny
v nadmořské výšce 258 m,
na rozloze 1 199,9 ha.
Protéká jím říčka Třebůvka
(pravostranný
přítok
Moravy).
Místní
částí
Žádlovice protéká potok
Podhrádek,
který
se
v Lošticích
vlévá
do
Třebůvky.
Loštice byly založeny ve 2.
polovině 13. století jako
trhová ves, která navázala
na starší slovanskou osadu.
První písemná zmínka
pochází z roku 1267, na
město
byly
povýšeny
pravděpodobně
v roce
1353.
V současnosti jsou Loštice známé především díky tvarůžkům (bývají nazývány loštické tvarůžky
nebo olomoucké syrečky). Ve středověku však byly významným hrnčířským centrem, zdejší
keramika (zejména tzv. Loštické poháry) byla známá po celé střední Evropě.

2. OBYVATELSTVO
Počet obyvatel města Loštice ve své novodobé historii po roce 1990 kolísá. Současná hodnota 3 023
obyvatel (na konci roku 2016; z toho 1 484 mužů a 1539 žen) je srovnatelná s počtem obyvatel
v roce 1990, který dosahoval 3 035 obyvatel. Cca 200 obyvatel města žije v místní části Žádlovice,
v části Vlčice jde pouze o několik desítek obyvatel.
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Vývoj počtu obyvatel města Loštice 1990–2016
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V 90. letech počet obyvatel rostl, a to zejména díky tomu, že se do města přestěhovávali noví
obyvatelé. Tento trend se však obrátil v roce 1998, kdy se více obyvatel z města vystěhovalo, než
přistěhovalo a zároveň více obyvatel zemřelo, než se narodilo. Maxima počtu obyvatel bylo ve městě
přihlášeno v letech 1997 a 2003 – shodně 3 098. Velký zlom ve vývoji počtu obyvatel nastal v roce
2008, od kterého počet obyvatel začal prudce klesat až do roku 2011 – vyšší počet obyvatel se začal
z města vystěhovávat. Obrat k lepšímu přinesl až rok 2012, kdy se obyvatelé začali do města opět
stěhovat, přirozený přírůstek je však mírně v záporných hodnotách.

Pohyb obyvatel města Loštice 2007–2016
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Ke konci roku 2016 bylo 14,3 % obyvatel obce ve věku do 15 let (432 osob), 62,9 % ve věku 15–64
let (1 901 osob) a 22,8 % obyvatel obce bylo starších 65 let (690 osob). Průměrný věk dosahuje ke
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konci roku 2016 vysoké hodnoty 43,8 let. Při srovnání počtu seniorů a počtu dětí do 15 let (tzv.
index stáří v hodnotě 159,7) senioři výrazně převažují, což je pro budoucí rozvoj města negativní
ukazatel a bude vyžadovat zvýšenou pozornost zajištění podmínek pro stárnutí obyvatel, zejména
na dostatečné zajištění zdravotních a sociálních služeb.
Věková pyramida obyvatel obce Loštice k 31. 12. 2015
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Spolková a zájmová činnost
Spolková činnost je v Lošticích poměrně bohatá. Aktivních spolu se zde nachází celá řada. Město se
snaží spolkům poskytovat hmotné zázemí. Hodně aktivit se koná ve škole i v kulturním domě
(celkem 14 různých kroužků). Projevuje se ale nedostatek vedoucích – stále méně lidí je ochotno se
tomu věnovat. Město má dotační titul určený pro podporu činnosti spolků.
Ve městě působí několik sportovních klubů. Sportovní klub Loštice je fotbalovým klubem a má
početnou členskou základnu. Zázemí má na fotbalovém stadionu. Od sezóny 2017/2018 hraje I.B
třídu Olomouckého kraje. TJ Slavoj Loštice vlastní sportovní areál na ulici Sokolské s tenisovými
kurty, běžeckým oválem a dalšími prostory. Triclub Loštice se věnuje běžeckým sportovním
disciplínám (např. vytrvalostní běh, aquatlon, triatlon). TJ Invaclub Loštice se věnuje stolnímu
tenisu vozíčkářů.
Mládeži se věnuje JUNÁK – český skaut, středisko Šíp Loštice. Středisko mělo v roce 2016 celkem
89 členů. Zázemí má ve skautské chatě. Různorodé turistické akce (pěší, cyklo, voda, lyže) pořádá
Klub českých turistů odbor Loštice.
V rámci zájmové činnosti ZŠ působí Dětský pěvecký sbor ZŠ Loštice. Je tvořen přípravným sborem
Větrníček pro děti ve věku 6–9 let a vlastní sborem Větrník pro děti ve věku 9–15 let.
Český rybářský svaz, místní organizace Loštice má téměř 500 členů. Obhospodařuje revír
Třebůvka 1, který má horní hranici u Valáškova mlýna a končí soutokem s Moravou v Moravičanech
a Žádlovice 1a – Žádlovická nádrž. Mimo tyto lovné revíry hospodaří organizace na chovných
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rybnících, které má v nájmu, či ve vlastnictví (např. doubravická „Závlaha“). Na konci Žádlovické
kaskády rybníků mají vybudovanou líheň, kde se uměle vytírají a odchovávají násadové ryby.
Český svaz včelařů, základní organizace Loštice sdružuje včelaře v regionu města Loštic a
okolních obcí (Moravičany, Doubravice, Mitrovice, Palonín, Vlčice, Žádlovice, Pavlov, Svinov,
Zavadilka, Veselí). Český svaz chovatelů, základní organizace Loštice sdružuje chovatele různých
domácích zvířat a pořádá výstavní a prodejní akce.
Jezdecký klub Loštice sídlí na školním statku bývalého Středního odborného učiliště
zemědělského Loštice (od 2012 součást Střední školy technické a zemědělské Mohelnice,
v Žádlovicích.
Ve městě působí dvě hasičské organizace: Sbor dobrovolných hasičů Loštice a Sbor
dobrovolných hasičů Žádlovice.
V hudební oblasti působí dechová kapela Loštická Veselka, kapela Pohodáři a country kapela
Kamarádi Loštice. Ve městě funguje taneční klub Orda Loštice, Jednota divadelních ochotníků a
Kruh přátel hudby. Sídlo zde má dále např. Spolek Moravských karavanistů.

3. HOSPODÁŘSTVÍ
Ekonomická situace
Dle registru ekonomických subjektů bylo ke konci roku 2016 ve městě registrováno 276 aktivních
ekonomických subjektů (jejich přepočet na počet obyvatel je srovnatelný s okolními obcemi).
Nejvíce se jich zabývalo velkoobchodem a maloobchodem a pak průmyslem. 219 ekonomických
subjektů bylo fyzickými osobami, z nichž 193 subjektů podnikalo na základě živnostenského listu a
18 subjektů provozovalo svobodná povolání (7 z nich bylo zemědělskými podnikateli), a 57
ekonomických subjektů bylo právnickými osobami. 34 právnických osob bylo obchodní společností,
z nichž 2 byly akciové.
Nejvýznamnějším zaměstnavatelem je strojírenská firma ZLKL, s.r.o. s 200 až 249 zaměstnanci. Mezi
další významné zaměstnavatele se 100 až 199 zaměstnanci patří A.W. spol. s r.o. zabývající se
výrobou a prodejem mléčných výrobků a sýrů (tvarůžky), METRIE, s.r.o., vyrábějící dřevěné skládací
metry, dále s 50 až 99 zaměstnanci DŘEVOPAR, s.r.o. zabývající se zpracováním dřeva a
podlahářstvím, JANEK spol. s r.o. vyrábějící a prodávající oděvy, PALOMO a.s. působící v zemědělství
a s 25 až 49 zaměstnanci lisovna TILL s.r.o. a s 20 až 24 zaměstnanci CERTAS CZ, spol. s r.o.
vyrábějící a prodávající pekařské a cukrářské výrobky.
Mezi významné zaměstnavatele je třeba zařadit i Základní školu Loštice. Provozovnu zde mají
například KAMENOLOMY ČR s.r.o. zabývající se hornickou činností, NAVOS, a.s. působící
v zemědělské výrobě a JEDNOTA, spotřební družstvo Zábřeh, spadající do sítě maloobchodních
prodejen COOP. Bývalý areál Olšanských papíren v části Vlčice vlastní firma Artos CZ, která se
věnuje dodávkám a výrobě zařízení pro pekárny. V Lošticích má provozovnu i moravičanská firma
Elbee Mobility s.r.o. vyrábějící unikátní čtyřkolku pro tělesně postižené (firma je v kategorii 25–49
zaměstnanců).
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Trh práce
Podíl nezaměstnaných (tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání v přepočtu k počtu obyvatel
ve věku 15–64) v červnu 2017 činil 3,5 %. V červnu roku 2016 činil tento podíl 4,0 %, meziročně tak
míra nezaměstnanosti v tomto období mírně klesla. Podíl nezaměstnaných činil v prosinci 2016
4,1 %, v prosinci roku 2015 to bylo 5,3 %. I v tomto období došlo k mírnému snížení podílu
nezaměstnaných. Podíl nezaměstnaných ve městě byl v červnu 2017 i prosinci 2016 pod celkovým
průměrem v okresu Šumperk, Olomouckém kraji i ČR. Většina obyvatel dojíždí za prací do
Mohelnice.
Volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR bylo ve městě za červen 2017 75. Toto číslo
se oproti předchozím měsícům roku 2017, kdy se počet volných míst pohyboval kolem 43, prudce
zvedlo. V prvním pololetí roku 2016 (včetně června) se toto číslo pohybovalo okolo 27 volných míst.
Nezaměstnanost - prosinec 2015 a 2016

Nezaměstnanost - červen 2016 a 2017
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Služby ve městě
Ve městě je dostupných několik obchodů, zejména prodejna potravin a drogistického zboží Jednoty
spotřebního družstva Zábřeh (COOP), pekárna, prodejna maso/uzeniny, podniková prodejna
Olomouckých tvarůžků, prodejna obuvi a textilu, květinářství, domácí potřeby, zahrádkářské
potřeby, prodejna elektro, prodejna elektromotorů. Ve městě je pošta, lékárna. Z pohostinských
zařízení se zde nalézá Tvarůžková cukrárna, kavárna U lišky Bystroušky, restaurace U rytíře,
restaurace Na Růžku, restaurace U Coufalů (dočasně uzavřena, v provozu bude od 1. 1. 2018), Bar G
či restaurace Na Pešti. Na náměstí se nachází bankomat České spořitelny (pobočka je od února 2017
uzavřena). Z dalších služeb jsou zde k dispozici např. kadeřnictví či kosmetické služby.
Z dotazníkového šetření vyplývá, že občanům řada služeb chybí. Jde zejména o obchody (např. více
obchodů s potravinami, drogerie, železářství, papírnictví) a kvalitní restaurace. Opakovaně jsou
zmiňovány i nedostatečné peněžní služby (banka). Občané by chtěli dále např. opravnu obuvi,
kadeřnictví (ač je jich ve městě několik), veřejné WC. Chybí i papírnictví a prodejna hraček.
Na rozsah služeb ve městě má významný vliv i blízkost města Mohelnice s kompletní nabídkou
služeb.
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Cestovní ruch a rekreace
Loštice v průběhu roku navštíví množství turistů (zejména za účelem návštěvy Muzea Olomouckých
tvarůžků), jde ale obvykle pouze o krátké jednodenní návštěvy. Poloha města na pomezí rovinaté
Hané a podhůří Jeseníků, spolu s přítomností řady zajímavých objektů přímo ve městě, dává
nicméně pro rekreaci dosti dobré předpoklady. Ve městě však není turistické informační centrum,
které by návštěvníkům zprostředkovalo potřebné informace. Turisté ve městě nepřespávají.
Efektivita turismu je malá. Olomoucký kraj plánuje v zámku v Žádlovicích vybudovat
archeocentrum. To bude otevřené i pro veřejnost.
Katastrem města prochází cyklotrasa č. 6204 Řepová – Hrabí a cyklotrasa č. 6036 Doly –
Moravičany. Cyklostezka, tedy oddělená komunikace, spojuje Loštice s Mohelnicí (lokality Na Pešti –
Horní Krčmy), její délka je necelých 900 m. Územím města prochází i část Naučné stezky lišky
Bystroušky (Loštice – Líšnice – Veselí – Bezděkov – Doly – Bouzov – Jeřmaň – Loštice). V roce 2017
byla zbudována nová naučná stezka u koupaliště.
V okrajové části města se nachází koupaliště s velkým a malým bazénem, součástí areálu je i dětské
lanové centrum.
Ve městě se nachází několik ubytovacích zařízení, jejichž celková kapacita je 140 lůžek. V oblasti
stravování fungují tři restaurace, pivnice a vinárna, kavárna, bar a tvarůžková cukrárna.
Ubytovací zařízení na území města1
Typ (hotel, penzion, ubytovna, chatová
Název
Počet lůžek
osada, ubytování v soukromí…)
Penzion U Coufalů
Penzion
14
Apartmán Nad Lékárnou
Apartmán
4
Ubytovna U Rytíře
Ubytovna
50
Ubytovna JP, Motel JP
Ubytovna, motel
62
Ubytování – Aleš Opravil
Ubytovna
10
Hotel Střelnice
Proběhla rekonstrukce, zatím ještě mimo provoz
Pramen: webové stránky města Loštice a jednotlivých ubytovacích zařízení.

Významnou turistickou atraktivitou města jsou zdejší tvarůžky. Jejich historii mapuje Muzeum
Olomouckých tvarůžků A. W., otevřené v roce 1994 a modernizované roku 2014. Muzeum
prezentuje řadu exponátů souvisejících s výrobou tvarůžků, ve dvoře se konávají doplňující
programy – výstavy, koncerty, či kulturní společenské akce.
Dále se ve městě nachází řada drobnějších kulturně-historických památek: tři památné domy (fara,
měšťanský dům a bývalá koželužna), kašna a morový sloup, dva kostely a kaple, náhrobek rodin
Wesselsových a Dubských (původních majitelů tvarůžkárny). Památník Adolfa Kašpara (součást
Muzea Šumperk) přibližuje tvorbu malíře Adolfa Kašpara. Památník se nachází přímo v malířově
domě. Vystaveny jsou zde i předměty z kašparovy etnografické sbírky. Židovský aspekt historie
města připomíná synagoga, židovský hřbitov a bývalá židovská sladovna.
Barokní zámek v Žádlovicích je v majetku Olomouckého kraje. Nyní postupně prochází rekonstrukcí
a mělo by zde vzniknout Archeologické centrum, jehož část bude přístupná veřejnosti. Památkově

4 lůžka jsou i v Myslivecké chatě Loštice v Žádlovicích. Chatu je ale hlavně možné využít na různé
společenské akce.
1
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chráněný zámecký park v anglickém stylu, původně založený jako botanická zahrada, se rozkládá na
téměř 30 ha. V současné době je však ve špatném stavu.
Mezi Vlčicí a Žádlovicemi se nachází rozsáhlá zahrádkářská kolonie s chatami.

4. INFRASTRUKTURA
Technická infrastruktura
Stávající vodovodní v Lošticích je vyhovující a umožnuje zásobit vodou i nové rozvojové plochy
města i místní části Žádlovice a Vlčice. Do budoucna bude potřeba postupná rekonstrukce
nevyhovujícího ocelového potrubí a případná výstavba vodovodních řádů pro navrhovanou
zástavbu. Vlastníkem vodovodní infrastruktury ve městě je společnost VHZ Šumperk, a.s., jejímž je
město akcionářem, provozovatelem je Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
Šumperk.
V roce 2015 byla v Lošticích dokončena splašková kanalizace zakončená ČOV a 90 % obyvatel je na
ni již napojeno. Vlastníkem splaškové kanalizace ve městě je společnost VHZ Šumperk, a.s., jejímž je
město akcionářem, provozovatelem je Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s.
Šumperk.
Loštice a Žádlovice jsou plynofikovány. Ve Vlčicích připojení na plynovod není k dispozici. Stav
plynovodní sítě je vyhovující.
Vedení a stav rozvodů elektrické energie je dostatečné. Aktuálně se jedná s ČEZ o přeložení
elektrického vedení do země. Při přeložení bude zároveň vyměněno veřejné osvětlení a položen
optický kabel.
Město Loštice má zpracovaný Plán odpadového hospodářství města Loštice 2017–2023. Ve městě
jsou dostupné sběrné nádoby na tříděný odpad (plasty, papír, sklo), od roku 2015 i na bioodpad
a kovy, které se sváží po 14 dnech. Svoz tříděného odpadu se střídá se svozem směsného odpadu.
Kompostárnu ve městě provozuje Loštická lesní, s.r.o. (město je jejím 100 % vlastníkem). Termíny
svozu jednotlivých druhů odpadů jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách města. Pro
obyvatele by mohla být ze strany města nebo společnosti EKO-KOM, a.s. zajištěna pravidelná osvěta,
jak se třídí odpad. Součástí osvěty pořádání pravidelných akcí v základní a mateřské škole k třídění
odpadů ve spolupráci s řediteli příspěvkových organizací. Město je členem spolku Odpady
Olomouckého kraje. S tím souvisí zapojení občanů do udržování pořádku kolem sběrných nádob a
respektování účelu nádob. Výzvou je i zlepšení vzhledu míst s kontejnery u panelových domů.
V některých lokalitách by občané přivítali doplnění sběrných nádob.
Dopravní infrastruktura
Obec Loštice leží západně od trasy rychlostní komunikace D35, která tvoří hranici katastru města.
Se severně lokalizovanou Mohelnicí jsou Loštice propojeny silnicí II/635 vedoucí z Olomouce do
Mohelnice. Tato silnice tvoří hlavní osu území samotného města i jeho katastru a navazují na ni
silnice III. třídy, které zajištují vlastní dopravní obsluhu území. Místní komunikace a účelové
komunikace potom zahušťují dopravní kostru města.
Město dlouhodobě usiluje o zákaz vjezdu kamionů, dosud je zákaz pouze dočasný a každý rok je
nutné zajistit prodloužení. Problémem je zejména doprava z kamenolomu, která devastuje silnice a
způsobuje znečištění ovzduší ve městě. V současné době však neexistuje objízdná trasa, výstavba
obchvatu (který je v územním plánu) však není v nejbližších letech příliš reálná.
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Technický stav místních komunikací je v některých místech špatný, zejména v Žádlovicích,
v Lošticích – malé náměstí, ulice k Sokolu, cesta na Moravičany, cesta k fotbalovému hřišti. Ve
špatném technickém stavu jsou také některé chodníky – u fary, ulice Olomoucká, u školy, Malé
náměstí. Úplně chybí chodník k fotbalovému hřišti.
Na řadě míst ve městě jsou problémy s parkováním. Nedostatek parkovacích míst je na vytížených
místech v centru města. Souvisejícím problémem je neochota osob absolvovat i krátké docházkové
vzdálenosti pěšky. Dalším problémem v oblasti parkování je, že obyvatelé města odstavují svá
vozidla na chodnících, případně na travnatých plochách, přestože mají vlastní garáž. Parkovací
místa chybí podle názorů občanů u vchodu na hřbitov. Parkovací místa úplně chybí v Žádlovicích. Je
nutné je vytvořit i pro plánované Archeologické centrum v zámku.
Dopravní obslužnost
Město Loštice leží v tarifní zóně integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje číslo 22.
Město je obsluhováno celkem 8 autobusovými linkami. S místním centrem Mohelnicí je spojeno
linkou číslo 930444 (z Loštic pokračuje do Litovle), 930445, 930446 (poskytuje spojení i se
Zábřehem a Šumperkem), 930448, 930449. Do Moravičan, lokálního přestupního uzlu (vlak do
Olomouce), jezdí linka 930447. Ve všední dny je město obsluhováno také jedním párem autobusů na
lince 710914 jezdící přes Litovel až do Olomouce a zpět. Město je autobusovými linkami spojeno
s několika dalšími méně významnými lokálními sídly.
Počty spojů projíždějících obcí (dle platného jízdního řádu od 11. 12. 2016 do 9. 12. 2017)
Směr
Linka
V pracovní dny
V sobotu a v neděli
Počet
Počet
Interval
Interval
spojů
spojů
Do Moravičan
16
8
930447
Až na výjimky 1 h.
Přibližně 2 h.
Z Moravičan
16
8
Ve špičce cca po 20
Do Mohelnice
38
9
930444, 930445,
min., v jiných částech
930446, 930448,
dne minimálně cca 1 x
Přibližně 2 h.
Z Mohelnice
34
8
930449
za hodinu (překryvy,
nepravidelnost).
Do Litovle
7
Špička cca 1 h,
0
930444
v okrajových časech až
0
(710914)
Z Litovle
7
třeba 2,5 h.
Pramen: www.jizdnirady.cz

Mohelnice je významným dopravním a přestupním uzlem v regionu, mimo spojení do lokálních sídel
nabízí přímé vlakové spoje například do Šumperku, Olomouce, Ostravy, Brna a Prahy (poloha na 2. a
3. železničním tranzitním koridoru). Rovněž nabízí rychlé autobusové s Olomoucí. K cestování do
Olomouce po dálnici využívají obyvatelé nájezd u Palonína. V nedalekých Moravičanech existuje
přestupní vazba na osobní vlaky do Mohelnice, Zábřehu, Šumperku a především Olomouce.
Železnice není ve městě zastoupena.
Ve městě se nachází 7 následujících obousměrných autobusových zastávek:





Loštice, nám.
Loštice, škola
Loštice, Metrie
Loštice, Modrá hvězda
12
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Loštice, Žádlovice, zámek
Loštice, Vlčice, rest.
Loštice, Vlčice, Markrabka

Městem jsou vedeny dvě cyklotrasy. Cyklotrasa č. 6204 začíná nad Krchlebami (navazuje zde na
trasu č. 6203 od Maletína), vede mimo obec po zpevněné polní komunikaci, vstupuje na silnici III.
třídy v obci Řepová, vede dál na Křemačov a přes Podolí. Dál pokračuje směr Vyšehorky, Líšnice
a přes Žádlovice do Loštic. Na severozápadní hranici katastru Loštic vede cyklotrasa paralelně
s trasou naučné stezky Lišky Bystroušky. Z Loštic vede trasa po nově vybudované cyklostezce do
Palonína a dál po polní cestě přes Trpín do Hrabí. Cyklotrasa č. 6036 vede z Moravičan přes Loštice
a dále údolím Třebůvky do Dolů. Odtud pokračuje údolím Javoříčky pod hradem Bouzovem až na
rozcestí Pod Špraňkem. V plánu je výstavba cyklostezky na Moravičany a Žádlovice. Cyklostezka
Žádlovice bude smíšená a bude mít pruh i pro pěší. Bude tak k dispozici chybějící zpevněné
propojení pro pěší. Cesta pro pěší kolem rybníků je pouze nezpevněnou pěšinou.

5. VYBAVENOST
Bydlení
Dle údajů ze sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 bylo ve městě 793 domů. Z toho v 741 případech
šlo o rodinné domy, v 41 případech o bytové domy a v 11 případech o ostatní budovy. Celkový počet
bytů činil 1305, z toho 899 jich bylo v rodinném domě, 351 v bytovém domě a 55 v ostatních
budovách, z nichž 47 jich bylo v ubytovacích zařízeních pro dlouhodobé bydlení. 87 domů bylo
obvykle neobydlených, přičemž u 30 z nich bylo důvodem využití domu k rekreaci. Podíl
neobydlených domů ve městě (9,9 %) byl při srovnání s celkovým podílem neobydlených domů
v okresu Šumperk (13,6 %), Olomouckém kraji (13,4 %) i ČR (16,6 %) podprůměrný.
Za posledních 5 let (období mezi lety 2012 a 2016) bylo dle ČSÚ ve městě postaveno 22 nových
domů, všechny rodinné. 7 z nich bylo postaveno v roce 2014, 9 v roce 2015 a 6 v roce 2016.
V územním plánu jsou vymezeny pozemky pro bytovou výstavbu. Město připravuje v roce 2018
zasíťování 23 stavebních parcel ve vlastnictví města a následný prodej stavebníkům (14 je již
zamluveno). Soukromý investor plánuje v chátrajícím areálu bývalého zemědělského učiliště
vybudovat 16 bytových jednotek pro seniory.
Školství a vzdělávání
Město je zřizovatelem mateřské školy, základní školy a základní umělecké školy.
Mateřská škola Loštice má kapacitu 120 dětí. Kapacita je zaplněna a aktuálně dostačuje potřebám
města. Budova školy je v dobrém stavu.
Základní škola Loštice má první i druhý stupeň (ročníky 1–9). Rejstříková kapacita školy je 600
žáků, školní družina má kapacitu 70 žáků a školní jídelna má kapacitu 800 jídel. K 31. 10. 2016 měla
škola 297 žáků. Na prvním stupni (1.–5. ročník) bylo 171 žáků v 9 třídách, na druhém stupni (6.–9.
ročník) bylo 126 žáků v 5 třídách. Družina byla zcela zaplněna. V jídelně se stravovalo 240 žáků.
Škola měla celkem 37 zaměstnanců (s úvazkem 32,13)
Škola má k dispozici 4 bezprostředně sousedící budovy:


Hlavní budova z roku 1895 s 9 kmenovými učebnami pro celý druhý stupeň a vyšší třídy
prvního stupně, 10 kabinety, knihovnou, sborovnou, ředitelnou, kanceláří, "malou"
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tělocvičnou a 9 specializovanými učebnami (dílny, keramická dílna, žákovská kuchyně,
videoučebna, učebna výtvarné výchovy, jazyků, informatiky, fyziky a chemie, hudební
výchovy). Škola potřebuje novou kotelnu.


Budova prvního stupně z roku 1974 s 6 kmenovými učebnami, knihovnou, sborovnou, 3
kabinety a 2 odděleními školní družiny. Budova má od roku 2013 nová okna a plášť budovy
je zateplen.



Budova školní jídelny z roku 1980 s vlastní kuchyní. Budova má od roku 2013 nová okna a
plášť budovy je zateplen.



Budova tělocvičny z roku 2005.

Škola celoročně využívá areál TJ Slavoj v blízkosti školy s 200m běžeckou dráhou, asfaltovou
plochou pro míčové hry a travnatým hřištěm v zimě upraveným na kluziště. Stav areálu je
nevyhovující a nedaří se nalézt dohodu města s vlastníkem areálu.
Základní umělecká škola A. Kašpara Loštice má kapacitu 200 žáků. Nabízí přípravné a základní
studium i studium pro dospělé. Vyučuje ve 4 oborech: v hudebním, výtvarném, literárnědramatickém a tanečním. Ve školním roce 2015/2016 na škole působilo 15 zaměstnanců a bylo
vzděláváno 200 žáků (133 v hudebním oboru, 52 ve výtvarném oboru, 7 v literárně-dramatickém
oboru a 7 v tanečním oboru). Poptávka po studijních oborech překračuje nabídku ZUŠ. Budova školy
je v dobrém stavu.
Ve městě funguje ještě soukromá mateřská školka Sluníčkov s kapacitou 12 dětí ve věku 2 až 6 let
(jedná se spíše o děti 2leté, které není možné umístit do MŠ Loštice). Školka nabízí i krátkodobé, či
hodinové umístění dětí.
Mateřské centrum (resp. neformální setkávání maminek s malými dětmi) ve městě nepůsobí.
Na střední školy dojíždí žáci do Mohelnice, Šumperka, Olomouce a Zábřehu.
Zdravotnictví
Ve městě se nachází 2 ordinace praktického lékaře, ordinace praktického lékaře pro děti a dorost a
2 ordinace stomatologa. Na náměstí je lékárna. Dostupné jsou i rehabilitace.
Za zdravotními službami obyvatelé dojíždí do Mohelnice, Zábřehu či Olomouce.
Sociální péče
Terénní sociální služby ve městě zajišťuje Charita Zábřeh. Ta jeden den v týdnu v Lošticích
provozuje občanskou poradnu a půjčovnu zdravotních, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.
Ve městě působí Domov u Třebůvky Loštice („penzion pro seniory“), jehož zřizovatelem je
Olomoucký kraj. Zařízení nabízí chráněné bydlení a související sociální služby osobám se sníženou
soběstačností starším 45 let. Kapacita v roce 2016 činila 45 míst (33 jednolůžkových a 6
dvoulůžkových bytových jednotek). V roce 2016 zde bylo zaměstnáno 14 pracovníků. Kapacita
domova nedostačuje. Jsou zde dlouhé čekací doby – v pořadníku je cca 40 osob (schopných
okamžitě nastoupit), v evidenci asi 200 osob.
Kultura
Zázemí pro pořádání kulturních akcí ve městě poskytuje Městské kulturní středisko a knihovna
Loštice. V budově kulturního střediska se nachází společenský sál a také prostory pro různá
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setkávání a spolkovou činnost. Středisko pořádá různorodé kulturní akce ve městě, dále také např.
setkání seniorů. Středisko nabízí i zájmové kroužky (ruční práce, šachy). Součástí loštické knihovny
jsou i místní knihovny v Moravičanech, Pavlově a Paloníně.
Nejvýznamnějšími akcemi ve městě jsou Slavnosti hudby a tvarůžků, Putování za Loštickými
tvarůžky či jezdecké závody Zlatá podkova. Dle dotazníkového šetření chybí občanům akce pro
mladou a střední generaci (např. koncerty), letní kino, více divadelních představení. Chybí společné
plánování kulturních akcí v obcích v mikroregionu.
Ve městě dobře funguje klub seniorů. 1 x za měsíc mívá taneční setkání, jehož se účastní i obyvatelé
z okolních obcí. Pořádá také různé zájezdy či ples seniorů.
Ve městě chybí prostor pro venkovní kulturní akce. Park kolem zámku v Žádlovicích je
v neutěšeném stavu, přitom jde o ideální místo pro pořádání akci. Chybí zde i sociální zařízení. Park
kolem zámku patří částečně městu, Olomouckému kraji a Lesům ČR. Také místo u Boráku (poblíž
koupaliště) by šlo využít pro kulturní akce, ale je třeba ho odvodnit.
Sport
Z krytých sportovních zařízení je ve městě k dispozici nová tělocvična u základní školy a malá
tělocvična základní školy.
V areálu TJ Slavoj se nachází dva tenisové kurty a další prostory pro sportování. Město má zájem o
to, aby byl areál zmodernizován a vybudováno zde multifunkční hřiště pro základní školu a běžecký
ovál. Ve městě je dále fotbalové hřiště s příslušným zázemím. Fotbalové hřiště je (mimo tréninky a
zápasy) volně přístupné pro veřejnost.
Město vlastní a provozuje koupaliště. Koupaliště je z 80. let 20. století. Koupaliště je již částečně
zmodernizováno. Bylo opraveno a zmodernizováno brouzdaliště, vybudována vlastní strojovna,
nové lanové hřiště a nové sociální zařízení. Je třeba ještě doplnit vybavenost a dokončit modernizaci
zázemí. V areálu je k dispozici hřiště pro plážový volejbal.
Loštice Skatepark provozuje v Lošticích skatepark v přebudované staré hale a in-line areál. Poblíž
koupaliště je stezka „naboso“ a lesní naučná stezka s herními prvky pro děti.
Za ostatními sportovními aktivitami občané dojíždí zejména do Mohelnice.
Ke zlepšení podmínek pro volnočasové aktivity a sport by občané přivítali zejména vybudování
cyklostezek a rekonstrukci cvičáku. Chybí sportoviště pro mladé lidi (např. plácky na fotbal).
Ve městě se nachází dvě dětská hřiště. V Žádlovicích dětské hřiště chybí. U stávajících hřišť jsou
určité problémy s údržbou.

6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Rozloha katastru města Loštice činí 1 199,92 hektarů. 55,7 % z této plochy zaujímá zemědělská
půda, z níž nejvyšší podíl činí orná půda (47,8 % z celkové rozlohy obce, 85,9 % z rozlohy
zemědělské půdy). Podíl zemědělské půdy na celkové rozloze v Olomouckém kraji je 52,7 %, v ČR
53,4 %, což jsou srovnatelné hodnoty s Lošticemi. Zhruba než čtvrtinu rozlohy města zaujímají lesní
pozemky – 49,1 %, ostatní kategorie půdy mají mnohem menší zastoupení. Zemědělské družstvo se
snaží hospodařit šetrně. V krajině jsou ponechány remízky a meze, sází se stromy.
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V městě nejsou vymezena žádné
území ochrany přírody. Ve městě se
nacházejí pouze dva památné stromy
– Buk Mitrovský a Dub Mitrovský.
Dle
Systému
evidence
kontaminovaných míst2 se ve městě
nachází 6 míst s určitou kontaminací:
DTS 1014 Loštice-za lihovarem, DTS
1015 Loštice-u zbrojnice, DTS 1016
Loštice-ZŠ, DTS 1023 Loštice-u
koupaliště, DTS 1026 Loštice-Vlčice
VE a Olšanské papírny a.s. Vlčice.

Využití půdy ve městě Loštice k 31. 12. 2016
Zastavěná
plocha a
nádvoří
3,5%

Ostatní
plocha
12,2%

Vodní
plocha
2,8%

Orná půda
47,9%
Lesní
pozemek
25,8%

Areál cihelny ve Vejmolech je
v útlumu. Bylo by dobré jej
zrevitalizovat, ale má soukromého
majitele.

Trvalý
travní
porost
2,2% Ovocný sad
0,7%

Zahrada

Životní prostředí ve městě je
4,9%
znečišťováno několika zdroji – prvním
z nich je vytápění tuhými palivy, druhým zdrojem je individuální osobní doprava a třetím zdroje je
nákladní doprava (kamiony a nákladní auta z kamenolomu).
Městem protéká řeka Třebůvka, která pro města představuje povodňové riziko – viz obrázek. Před
několika lety byl vybudován suchý poldr a rozlivové zóny se zmenšily.

2

Http://info.sekm.cz/.
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Obec zatím nemá realizovány komplexní pozemkové úpravy. Zahájeny by měly být v roce 2020 na
základě žádosti města.

7. SPRÁVA OBCE
Město Loštice je obcí se základním rozsahem kompetencí – obec I. typu. Nachází se zde matrika.
Matriční agendu vede Městský úřad Loštice také pro obce Palonín, Pavlov a Moravičany. Město
spadá do správního obvodu pověřeného obecního úřadu i obce s rozšířenou působností Mohelnice.
Zastupitelstvo města se schází 1 x za dva měsíce. Vedle finančního a kontrolního výboru zřizuje
zastupitelstvo pětičlenný Osadní výbor Žádlovice. Osadní výbor Vlčice byl v roce 2016 zrušen.
Rada města se schází každých čtrnáct dní. Rada zřizuje komisi stavební a investiční, komisi SUOT,
komisi sportovní, komisi kulturní a komisi životního prostředí.
Město jako své příspěvkové organizace zřizuje mateřskou školu, základní školu a základní
uměleckou školu. Město je 100% vlastníkem společnosti Loštická lesní, s.r.o., která se věnuje
lesnictví, těžbě dřeva a poskytování služeb myslivosti.
Městský úřad je členěn do pěti úseků. Samostatnými organizačními složkami jsou Městské kulturní
středisko a knihovna Loštice a Jednotka sboru dobrovolných hasičů. Městský úřad má 15
zaměstnanců (z toho je 7 úředníků ÚSC, 6 pracovníků technické čety města a 2 pracovníci
organizační složky MěKS a knihovny). Budova městského úřadu není bezbariérová.
Organizační schéma MěÚ je stanoveno v Organizačním řádu města. Kromě volených zástupců města
je na MěÚ zaměstnáno 13 osob. Další pracovníci jsou využíváni na veřejně prospěšné práce či
veřejnou službu (kolem 5 osob).
Pro informování občanů město 4 x ročně vydává zpravodaj Hlas Loštic. Zpravodaj má zřízenu
pětičlennou redakční radu. Každoročně probíhá setkání se starostkou a místostarostou u kávy a
čaje.
Ve městě je zavedený kamerový dohledový systém. Kamery jsou instalovány na náměstí Míru, na
Malém náměstí, na ulici Hradská a na křižovatce Sokolská a Moravičanská. Kamery jsou napojeny na
obvodní oddělení Policie ČR v Mohelnici. V některých lokalitách se projevuje vandalismus (např. na
dětských hřištích).
Město má zpracovaný územní plán. 24. 12. 2015 nabyla účinnosti jeho změna č. 1. V části Vlčice je
stavební uzávěra kvůli kanálu Labe-Odra-Dunaj.
Město je členem Svazku obcí mikroregionu Mohelnicko, Místní akční skupiny Mohelnicko, spolku
Odpady Olomouckého kraje a Svazu měst a obcí ČR.
Hospodaření a majetek obce
Město Loštice v letech 2012–2016 dosáhlo přebytků v celkové výši více než 31,5 milionu. Přebytky
byly využity zejména na tvorbu rezerv na běžném účtu a na úhradu dříve zapůjčených prostředků.
Nejvyššího přebytku město dosáhlo v roce 2014, kdy činil více než 10 milionů. V ostatních letech
(2012, 2013, 2015 a 2016) se přebytky pohybovaly okolo 5 milionů. V posledních 5 letech město
získalo téměř 35 milionů na nenárokových investičních dotacích. Nejvíce jich bylo v roce 2014, kdy
se podařilo získat více než 12 milionů.
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Rozpočet města Loštice v letech 2012–2016
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V posledních 5 letech dominovaly na straně příjmů daňové příjmy. Nedaňové příjmy jsou pak
nejrůznější poplatky stanovené místní vyhláškou, poplatky za pronájmy majetku města a úroky.
Tvoří tak menší část než daňové příjmy. Kapitálové příjmy jsou spíše nárazovou a okrajovou
záležitostí, kdy město nejčastěji prodává menší pozemky občanům nebo podnikatelům na jejich
žádost.
Podíl kapitálových (investičních) výdajů kopíruje přijaté transfery. Nejvyšší kapitálové výdaje tak
byly dosáhnuty v roce 2014. Saldo běžných příjmů, což je rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů,
představuje částku, kterou obec může použít na investiční výdaje, na spolufinancování získaných
dotací nebo na splácení svých závazků aniž by si musela brát další půjčku nebo prodávat svůj
majetek. Tento ukazatel můžeme nazvat i tzv. dluhovou kapacitou. U dluhové kapacity byl od roku
2012 zaznamenán pozitivní vývoj. Postupně rostla ze 4 milionů v roce 2012 až k více než 18
milionům v roce 2016.
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Struktura příjmů města Loštice v
letech 2012–2016

Struktura výdajů města Loštice v
letech 2012–2016
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Hlavními stavbami v majetku města jsou budova městského úřadu, školy, kulturní dům, hasičská
zbrojnice v Lošticích (dobrý stav), hasičská zbrojnice v Žádlovicích (špatný stav), synagoga, kabiny u
hřiště, budova pošty, klubovna, 2 bytové domy se 40 bytovými jednotkami, areál sběrného dvora.
Dále jsou v majetku města rozsáhlé lesní pozemky a také řada menších ploch zemědělské půdy.
Rozložení pozemků ve vlastnictví obce je znázorněno na následujícím obrázku.
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Pozemky ve vlastnictví města Loštice – katastr Loštice
Pramen:www.cuzk.cz
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Pozemky ve vlastnictví města Loštice – katastr Žádlovice
Pramen:www.cuzk.cz
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A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
VÝSLEDKY ŠETŘENÍ NÁZORŮ OBYVATEL
V červnu a červenci 2017 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel. Celkově se zapojilo 216
obyvatel města (140 osob vyplnilo dotazník elektronicky, 76 v papírové podobě). Někteří z nich
neodpověděli na všechny otázky. Vyhodnocení každé otázky tedy vychází z počtu odpovědí na
danou otázku.
Šetření se zúčastnilo 102 mužů a 107
žen. Ve věku 15–29 let bylo 12,6 % osob,
ve věku 30–49 let bylo 43,5 % osob, ve
věku 50–64 let bylo 19,6 % osob a nad
65 let 24,3 % osob. V 58 % případů
odpovídaly osoby žijící s dítětem
mladším 18 let. 90 % respondentů žilo
v místní části Loštice. Z Žádlovic se
zapojilo 20 obyvatel a z Vlčice pouze
jedna osoba (ta ale nevyužila možnosti
vepsat formou volných odpovědí své
konkrétní
podněty).
V detailním
vyhodnocení jsou samostatně vyčleněny
konkrétní podněty od obyvatel Žádlovic.

Jak se vám v Lošticích žije?
ani dobře,
ani špatně
23,0%

Spíše
dobře
48,8%

spíše
špatně
3,8%
velmi
špatně
0,5%

velmi
dobře
23,9%

72,7 % obyvatel se ve městě žije dobře. Nespokojenost se životem ve městě byla minimální.
Obyvatelé měli možnost zvolit věci, které se jim ve městě nelíbí, případně doplnit vlastní názory.
Nejhůře je vnímána nedostatečná, či špatná dostupnost obchodů a služeb, následují dopravní
záležitosti – zejména chybějící cyklostezky do okolních obcí a nedostatek parkovacích míst, dále
špatný stav chodníků a místních komunikací.
Počet odpovědí

Co se vám na našem městě nejvíce nelíbí?

0

20
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nedostatečná/špatná dostupnost obchodů a…
chybějící cyklostezky do okolních obcí
nedostatek parkovacích míst
špatný stav chodníků
špatný stav místních komunikací
nezájem lidí o město
nedostatečné možnosti pro výstavbu domů a bytů
nedostečné možnosti sportovního vyžití
vztahy mezi lidmi
nedostatečné možnosti kulturního vyžití
nedostatek pracovních příležitostí
málo kvalitní životní prostředí
špatný stav veřejného osvětlení

Většina obyvatel (62.2 %) hodnotí mezilidské vztahy jako dobré. Jako vyloženě špatné je vnímá
pouze 5,7 % obyvatel.
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Téměř dvě třetiny obyvatel podporuje růst města. Většina z nich ovšem preferuje mírný růst a
stabilizaci na cca 3300 obyvatelích.

Jak by se mělo město dále rozvíjet?

Jak hodnotíte mezilidské vztahy ve městě?

město by
mělo růst
i nad 3300
obyvatel
26,4%

ne moc
dobré
22,5%
špatné
5,7%

docela
dobré
57,4%

mělo by se
postupně
rozrůstat
na cca
3300
obyvatel
36,5%

nedovedu
posoudit
9,6%
velmi
dobré
4,8%

nedovedu
posoudit
19,2%
mělo by
zůstat
přibližně
stejně
velké
17,8%

Jedním z klíčových cílů dotazníkového šetření bylo zjistit názory občanů na rozvojové záměry
vedení města a na situaci v konkrétních oblastech. V interpretaci výsledků jsou za podporu brány
odpovědi „určitě ano“ a „spíše ano“.
Se záměrem na celkové zklidnění Malého náměstí u kostela (klidová zóna, změna úrovňového
řešení silnice) souhlasí 60 % obyvatel. Investice do obnovy letního koupaliště podporuje 68 %
obyvatel. Rozvoj cestovního ruchu ve městě (s cílem nárůstu turistů ve městě) považuje za
žádoucí 62 % obyvatel.
To, aby se město jako spoluvlastník Žádlovického parku pustilo do jeho rozsáhlé obnovy,
podporuje 61 % obyvatel (určitě to odmítá pouze necelých 7 % obyvatel). V případě investic do
rekonstrukce obecního domu v Žádlovicích je podpora nižší. 33 % obyvatel s rekonstrukcí
souhlasí, proti je 36 % obyvatel. U této otázky byl nejvyšší podíl nerozhodných (31 %)..
Příliš velký zájem není ani o vybudování odstavného parkoviště na okraji města. Využívalo by ho cca
27 % obyvatel, zatímco 44 % určitě ne. 71 % obyvatel si ovšem myslí, že ve městě není dostatek
parkovacích míst.
56 % obyvatel považuje ovzduší ve městě za čisté. 80,3 % obyvatel je ochotno se podílet na
úklidu a údržbě města, což je velmi silný pozitivní signál pro rozvoje města.
Jednoznačně odmítané je vybudování kanálu Dunaj-Odra-Labe přes území města. Podporuje ho
pouze 20 % obyvatel, ale 55 % ho odmítá.
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Jaký máte názor na následující záležitosti rozvoje
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
a) Souhlasíte se záměrem na celkové zklidnění
Malého náměstí u kostela?
b) Má město nadále směřovat investice do obnovy
letního koupaliště?
c) Je ve městě dostatek parkovacích míst?
d) Pokud by město vybudovalo odstavné parkoviště
na okraji města, využívali byste ho?
e) Má se město jako spoluvlastník Žádlovického
parku pustit do jeho rozsáhlé obnovy?
f) Má město investovat do rekonstrukce obecního
domu v Žádlovicích?
g) Myslíte si, že je ve městě čisté ovzduší?
h) Měl by se ve městě více rozvíjet cestovní ruch (tj.
mělo by být ve městě více turistů)?
i) Má město ve spolupráci s okolními obcemi zřídit
městskou policii?
j) Jste ochotni se podílet na úklidu a údržbě města?
k) Souhlasíte s vybudováním kanálu Dunaj-OdraLabe přes území města?
určitě ano

spíše ano

spíše ne

určitě ne

nedokážu posoudit

Bezmotorovou dopravu (chůzi, kolo apod.) využívá k cestě do zaměstnání 43 % respondentů. Ti, co
ji nevyužívají, tak nejčastěji činí z důvodu, že pracují ve vzdálenějších místech, či z časových důvodů.
Akcí pořádaných městem se účastní 82 % respondentů. Osoby, které se akcí neúčastní, nejčastěji
jako příčinu uvádějí, že typ pořádaných akcí je nezajímá (zmiňují např., že jde o akce spíše pro starší
osoby).
Významná skupina otázek v rámci dotazníkového šetření směřovala k zjištění konkrétních
návrhů.
Obyvatelům v oblasti služeb nejčastěji chybí obchody (např. více obchodů s potravinami,
drogerie, železářství, papírnictví) a kvalitní restaurace. Opakovaně jsou zmiňovány i nedostatečné
peněžní služby (banka). Občané by chtěli dále např. opravnu obuvi, či veřejné WC.
Ke zlepšení podmínek pro volnočasové aktivity a sport by občané přivítali zejména vybudování
cyklostezek a rekonstrukci cvičáku. Opakovaně bylo zmiňováno, že by měst mělo odkoupit od TJ
Slavoj hřiště a zmodernizovat ho pro potřeby občanů, či vybudovat venkovní fitness.
V nabídce letního koupaliště občanům nejvíce chybí tobogán, či velká skluzavka a jiné vodní
atrakce. Přivítali by prodloužení otevírací doby (např. dřívější zahájení sezóny i večerní koupání),
teplejší vodu a zlepšení služeb (občerstvení) a zázemí.
V nabídce kulturních akcí chybí občanům akce pro mladou a střední generaci (např. koncerty),
letní kino, více divadelních představení.
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Pro posílení turistické a volnočasové atraktivity Žádlovického parku občané navrhují zlepšit
cesty v parku a jeho okolí (včetně napojení na cyklostezky), vybudování dětského hřiště
s posezením, vybudování laviček a odpočívadel, zřízení naučné stezky, dobudování zázemí pro
pořádání akcí. Zajímavý je návrh malého zooparku.
Obecní dům v Žádlovicích by v případě rekonstrukce dle názorů občanů mohl být využitý zejména
pro kulturní vyžití obyvatel Žádlovic, resp. pro spolkovou a zájmovou činnost obecně. Mohl by
sloužit i pro bydlení. Významný počet osob ale neměl žádné návrhy na využití.
V oblasti sběru a likvidace odpadů ve městě by se měl zvýšit počet kontejnerů na tříděný odpad a
kontejnery by se měly častěji vyvážet (zejména plast a papír). Rozšířit by se měly i možnosti
ukládání bioodpadu. Je také třeba zlepšit pořádek kolem kontejnerů.
Pro zlepšení kvality ovzduší by se měla omezit nákladní doprava ve městě (minimálně v centru),
kontrolovat topení nevhodným palivem a vysazovat ve městě zeleň.
K cestování do zaměstnání na kole by obyvatele jednoznačně přimělo dobudování cyklostezek.
56 % obyvatel hodnotí zajištění předškolního
a školního vzdělávání jako dobré.

Jak hodnotíte zajištění předškolního a
školního vzdělávání?

V případě konkrétních otázek na hodnocení
provozu školních zařízení (a částečně i služeb
velmi
pro seniory) je výrazný podíl obyvatel, kteří
dobré
nedokázali posoudit situaci – odpovídali zde
14,4%
nedovedu
zejména obyvatelé, jichž se vhledem k péči o
posoudit
děti problematika týká. Proto jsou zde
32,8%
porovnávány pouze kladné a záporné
odpovědi (dále uvedené podíly jsou tedy
docela
vypočteny ze součtu odpovědí ano+ne). Dle 72
dobré
% respondentů, kteří provedli hodnocení, je
41,5%
ne moc
špatné
provozní doba mateřské školy dostatečná.
dobré
2,1%
Délka uzavření mateřské školy o prázdninách,
9,2%
ale vyhovuje již jen 53 % respondentů.
Polovina osob by využila družinu, kdyby byla v
době letních prázdnin alespoň 2 týdny otevřená. Za družinu či jiné obdobné služby je ochotno si
připlatit 65 % respondentů.
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Jak hodnotíte provoz školních zařízení?
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
a) Je provozní doba MŠ dostatečná?
b) Vyhovuje Vám délka uzavření MŠ v době letních
prázdnin?
c) Využil(a) byste družinu, kdyby byla v době letních
prázdnin alespoň 2 týdny otevřená?
d) Byl(a) byste ochoten/ochotna si za družinu, či
jiné obdobné služby připlatit?

ano
ne
nedokážu posoudit
Se službami pro seniory je spokojeno 56 % respondentů, kteří byli schopni tyto služby posoudit.
Přednost zajištění služeb doma dává 76 % respondentů.

Vybudování domu s pečovatelskou službou podporuje 89 % obyvatel, kteří dovedli tuto
záležitost posoudit (z celkového počtu respondentů je to potom 61 %). To, aby město mělo
vlastní domov pro seniory, má ještě větší podporu. Jasnou podporu vyjádřilo 90 % osob, které
dovedly tuto záležitost posoudit (z celkového počtu respondentů je to potom 70 % – jde tedy
např. o větší podporu, než měla rekonstrukce koupaliště – nejjednoznačněji podporovaný záměr).

Jak hodnotíte služby pro seniory?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

a) Jste spokojen(a) se službami pro seniory?

b) Dáváte přednost zajištění služeb doma?
c) Má město zbudovat dům s pečovatelskou
službou?
d) Mělo by město mít vlastní domov pro
seniory?
ano

ne

nedokážu posoudit

K získávání informací využívají občané dominantně městský zpravodaj, dále většina sleduje i
webové stránky a poslouchá rozhlas. Některým občanům chybí zasílání zpráv pomocí SMS, či
facebook.

Jakými způsoby získáváte informace o dění ve městě?
0%

20%

40%

60%

80%

osobně na městském úřadě
vývěsky, úřední deska
rozhlas
městský pravodaj
webové stránky
e-mail
využívám pravidelně
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SWOT ANALÝZA
Silné a slabé stránky vyplývají ze zpracované charakteristiky obce. Příležitosti a ohrožení jsou vnější
vlivy, které mohou obci pomoci, nebo se kterými se bude muset obec vypořádat.
SILNÉ STRÁNKY
(pozitiva, rozvojové faktory)
 Stabilizace vývoje počtu obyvatel
(po propadu v letech 2008–2012)
 Spokojenost obyvatel se životem ve městě
 Pestrá a aktivní spolková činnost
 Úspěšný rozvoj místních výrobních podniků
 Nízká nezaměstnanost
 Širší povědomí o městě díky výrobě
tvarůžků a s nimi souvisejícími zajímavostmi
 Dobrá dopravní obslužnost
 Kvalitní zázemí pro vzdělávání
 Šetrné hospodaření v okolní krajině
 Kvalitní hospodaření města
 Velké množství lesních pozemků
 Spolupráce obcí v rámci regionu

SLABÉ STRÁNKY
(negativa, problémy)





Významné stárnutí obyvatel
Ubývání / nedostatek služeb přímo ve městě
Nedostatečně využitý turistický potenciál
Špatný technický stav řady místních
komunikací a chodníků
Nevyhovující propojení Loštic a Žádlovic pro
pěší
Nevyhovující možnosti parkování
Dopravní zátěž města nákladní dopravou
Nedostatečné kapacity pobytových služeb
pro seniory
Horší stav /nedostatek sportovišť ve městě
(zejména koupaliště)
Několik kontaminovaných míst na území








PŘÍLEŽITOSTI
(co se děje, či bude dít kolem nás a my to
můžeme využít)

OHROŽENÍ
(co se děje, či bude dít kolem nás a my se
s tím budeme muset vypořádat)

 Vybudování Archeologického centra ze
strany Olomouckého kraje
 Zájem spoluvlastníků Žádlovického parku a
lepší využití tohoto prostoru
 Zvýšení zájmu turistů o region
 Dotační zdroje z národních a evropských
programů

 Výstavba kanálu Dunaj–Odra–Labe
 Klimatické změny z nich plynoucí přívalové
srážky
 Zintenzivnění těžby kamene

Analýza problémů a potřeb
Analýza problémů a potřeby identifikuje v souvislostech hlavní problémy města a potřeby či cesty spojené
s jejich řešením.
Stárnutí obyvatel
Věková struktura města není příliš příznivá a obyvatelstvo stárne. Ve městě nejsou dostatečné
kapacity pobytových zařízení pro seniory. Domov u Třebůvky jako krajské zařízení slouží osobám
z širšího okolí a nemá kapacity na pokrytí potřeb místních seniorů. Chybí sociální bydlení pro
seniory. Ordinace lékařů jsou na různých místech ve městě.
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Nepříznivé vlivy na stav životního prostředí
Přes blízkost přírody trpí město několika skutečnostmi zhoršujícími kvalitu prostředí pro život. Jde
hlučnost a prašnost související s nákladní dopravou ve městě, jejíž součástí je vedle tranzitu i
transport kamene z místního lomu. Na ovzduší nepříznivě působí i vytápění tuhými palivy. Na území
města jsou i kontaminované lokality vyžadující revitalizaci. Jde ovšem většinou o soukromé areály.
Omezené možnosti vyžití ve městě
Nabídka sportovního vyžití ve městě je limitovaná stavem sportovních zařízení. Koupaliště a jeho
zázemí vyžadují dokončení rekonstrukci. Nabídka hřišť je omezená a hřiště vyžadují obnovu.
Potenciál sportovního areálu TJ Slavoj není využitý. Toto sportoviště poblíž centra měst vyžaduje
modernizaci, ale nedaří se dohoda mezi městem a vlastníkem areálu. Chybí volně přístupná
neformální sportoviště („plácky“). Chybí kvalitní venkovní prostory pro pořádání akcí. Řada občanů
je nespokojená se stávající nabídkou kulturních akcí
Podinvestovaný rozvoj místní části Žádlovice
V místní části Žádlovice je třeba opravit místní komunikace. Je třeba zlepšit propojení pro pěší do
Loštic. Pozornost je třeba věnovat využití potenciálu Žádlovického parku. V Žádlovicích chybí dětské
hřiště. Je třeba zlepšit stav prostorů pro místní spolkovou činnost.
Nevyužitý potenciál cestovního ruchu
V Lošticích je celá řada památek přitahujících turisty. Návštěvníci se zde ale zdrží velmi krátkou
dobu. Ve městě aktuálně chybí kvalitní restaurace. Ve městě není informační centrum. Východiskem
pro rozvoj cestovního ruchu musí být spolupráce v rámci regionu, tvorba turistických produktů a
účinná propagace. Velkou šancí je připravované Archeologické centrum v zámku v Žádlovicích a
revitalizace Žádlovického parku.
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NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 VIZE ROZVOJE A STRATEGICKÉ PRIORITY MĚSTA
Vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti města. Naplnění vize bude dosaženo realizací
několika navazujících střednědobých strategických rozvojových plánů.
VIZE MĚSTA LOŠTICE V ROCE 2035
Město se bude dále mírně populačně rozvíjet, maximálně však do velikosti 3300 obyvatel. Udrží se
bohatá spolková činnost a všechny spolky budou mít k dispozici potřebné zázemí. Díky spolkové
činnosti a aktivitám města dojde ke zlepšení vztahu obyvatel a města k posílení jejich zapojení.
Budou zlepšeny podmínky pro sportovní a kulturní aktivity. Koupaliště bude modernizováno a
doplněno o atraktivní prvky. Zvýší se nabídka a dostupnost sportovišť. Budou modernizovány
všechny prostory pro konání různých typů akcí.
Město bude mít zrekonstruované místní komunikace a cesty pro pěší. Okolní obce budou dostupné
po bezpečných cyklostezkách. Díky omezení nákladní dopravy se sníží dopravní zátěž města.
Podniky sídlící ve městě se budou úspěšně rozvíjet a přispívat k nízké nezaměstnanosti.
Zvýší se využití potenciálu cestovního ruchu. Díky spolupráci s okolními obcemi a díky zlepšení
kvality a provázanosti služeb se návštěvnici ve městě zdrží déle.
Budou realizovány komplexní pozemkové úpravy a dojde ke zlepšení stavu zeleně a ke stabilizaci
krajiny. Nevyužívané areály na území města budou revitalizovány. Budou vyřešena všechna
kontaminovaná místa.

V návaznosti na vizi má město pro období 2018–2024 stanoveny následující strategické priority:

A. Zkvalitnění veřejných služeb
B. Dobudování infrastruktury

C. Rozvoj podnikání a cestovního ruchu
D. Zlepšení prostředí pro život
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B.2 STŘEDNĚDOBÁ OPATŘENÍ A AKTIVITY
Opatření zastřešuje soubor aktivit k určitému tématu a stanoví přístup k řešení jednotlivých témat
a problémů. Opatření jsou vztažena ke stanoveným strategickým prioritám. Aktivita označuje
konkrétní akci, činnost, projekt v rámci opatření.
Přehled strategických priorit a opatření

A. Zkvalitnění veřejných služeb
•A.1 Zajištění vzdělávacích činností
•A.2 Zlepšení podmínek v sociální oblasti a ve zdravotnictví
•A.3 Posílení možností pro volnočasové aktivity
•A.4 Zkvalitnění veřejné správy

B. Dobudování infrastruktury
•B.1 Rekonstrukce a dobudování dopravní infrastruktury
•B.2 Zkvalitnění technické infrastruktury
C. Rozvoj podnikání a cestovního ruchu
•C.1 Zlepšení podmínek pro podnikání
•C.2 Rozvoj cestovního ruchu
D. Zlepšení prostředí pro život
•D.1 Zlepšení vzhledu města a krajiny
•D.2 Zkvalitnění životního prostředí
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OPATŘENÍ A AKTIVITY
A. ZKVALITNĚNÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB
A.1 Zajištění vzdělávacích činností
Termíny

Garance

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Rekonstrukce kotelny základní školy

od 2018

ředitel ZŠ

2.000

–

Vybudování odborných učeben včetně
zajištění bezbariérové výuky

od 2018

ředitel ZŠ

2.000

IROP

Úpravy provozní doby mateřské školy

od 2018

ředitel MŠ

–

Otevření družiny alespoň po část
prázdnin

od 2018

ředitel ZŠ

–

Komplexní úprava zahrady mateřské
školy

od 2018

starosta

Název aktivity

1.500

OPŽP, MMR

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář

Prodloužení provozní doby MŠ do
pozdnějších hodin (déle než do 16 hodin).
Prodloužení provozu MŠ o prázdninách.

A.2 Zlepšení podmínek v sociální oblasti a ve zdravotnictví
Název aktivity
Vybudování domu s pečovatelskou
službou
Zřízení startovacích bytů

Termíny

Garance

od 2020

rada

2018

rada

Komentář

dotace
7.000

31

dotace

Pro mladé, pro rodiny s dětmi. Např. v
patře nad provozovnou Loštické lesní.
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A.3 Posílení možností pro volnočasové aktivity
Název aktivity

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Termíny

Garance

Modernizace letního koupaliště

průběžně

rada

–

Modernizace sportovního areálu na
Sokolské ulici

od 2018

rada

–

Rada se
zapojením
veřejnosti

–

Vybudování workoutového hřiště
Vybudování nových kabin u fotbalového
hřiště

od 2018

rada

9.000

rada

–

Vytvoření „plácku“ pro volné
sportování

starosta

–

Rada +
vedoucí
kulturního
domu

–

Podpora konání kulturních akcí

průběžně zastupitelstvo

Podpora sousedských aktivit

průběžně

rada

32

vodní atrakce, zlepšení služeb a zázemí,
prodloužení otevírací doby.
Finanční podpora projektu TJ Slavoj, nebo
odkoupení areálu. Nutné nalézt vhodné
řešení ve spolupráci s TJ Slavoj. Součástí
areálu multifunkční hřiště a běžecký ovál
pro užívání ZŠ.
Venkovní posilovna a fitness pro mládež
a dospělé.

–

Vybudování dětského hřiště v
Žádlovickém parku

Proměna využití kulturního domu

Komentář

–

Nutné provázat s celkovou koncepcí
revitalizace parku a s dalšími úpravami.
Volně přístupné sportoviště, např. pro
hraní dětí i dospělých z okolí (fotbal,
basketbal apod.). Mělo by plnit hřiště na
Sokolské ulici, případně by mohly
vzniknout
plácky v Žádlovicích či
Vlčicích.
Přetvoření kulturního domu na kulturní
srdce města: klubovny, zkušebny,
učebny, laboratoře atd.
Koncerty, hostující divadelní soubory,
letní kino; více akcí pro střední generaci.
Podpora neformálních akcí občanů
s cílem lepšího poznání, společné zábavy
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A.4 Zkvalitnění veřejné správy
Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář

zastupitelstvo

–

Ve spolupráci s okolními obcemi. Policie
by na základě smlouvy zajišťovala služby
i pro okolní obce.

Řešení bezbariérovosti městského
úřadu a pošty

rada

–

Vybudování veřejného WC

rada

–

Zavedení SMS informování

starosta

–

Název aktivity

Termíny

Zřízení městské policie

Pravidelná setkání vedení města s
občany

průběžně

Garance

rada

Cca 1 x ročně. Diskuze plánovaných a
připravovaných projektů.
Město vyčlení určitou finanční částku,
která bude využita dle rozhodnutí občanů.
V prvním kole občané navrhnou projekty,
ve druhém kole se o nich bude hlasovat.

Uplatnění participativního rozpočtu

průběžně

starosta

Aktivní účast města na akcích
mikroregionu Mohelnicko

průběžně

starosta

–

Současně dosáhnout i zapojení a účasti
občanů.

Vnější zdroje
financování

Komentář

–

Spolu s budování parkovacích zálivů.
Současně řešit způsob pohybu cyklistů,
(např. vybudováním společné stezky pro
pěší a cyklisty).

B. DOBUDOVÁNÍ INFRASTRUKTURY
B.1 Rekonstrukce a dobudování dopravní infrastruktury
Název aktivity

Revitalizace Olomoucké ulice

Termíny

2018

Garance

Náklady
(v tis.)

starosta

30.000
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Název aktivity
Rekonstrukce místních komunikací a
veřejných prostranství
Vybudování cyklostezky do Moravičan
Rekonstrukce chodníků
Rekonstrukce chodníků Žádlovice

Termíny

Garance

průběžně

starosta

2018

starosta

průběžně

starosta

2018

rada

Vybudování vycházkových cest pro pěší

Uplatnění dopravních bezpečnostních
prvků

průběžně

Rozšiřování parkovacích míst ve městě
Vybudování cyklostezky z Loštic do
Žádlovic
Vybudování cyklostezky z Loštic do
Vlčic
Rekonstrukce lokality Pod Luštěm

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář

–
6.000

dotace
–

2.000

Od křižovatky u zámku směr Pavlov.

starosta

–

rada

dotace

rada

–
2.000

Z Loštic do Žádlovic kolem rybníka,
opravit a udržovat cestu ke splavu a dále
až k Líšnici, udělat lávku přes potok a
cestu po druhé straně zpět k parku (v
parku patří městu pouze část pozemků).
Např. zpomalovací prahy, přechody pro
chodce, radary, dopravní značení,
omezování rychlosti v obytných zónách
(např. ulice Sokolská).
Např. lokalita za prodejnou COOP,
Sokolská ulice, u hřbitova.

2018

rada

dotace

2020

rada

od 2018

rada

Termíny

Garance

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář

průběžně

starosta

15.000

prodej pozemků

Lokalita bydlení pro 23 rodinných domů a
dále v souladu s územním plánem města

Rekonstrukce
místních
komunikací,
parkovací stání, veřejné osvětlení.

B.2 Zkvalitnění technické infrastruktury
Název aktivity
Zasíťování pozemků pro výstavbu
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Název aktivity

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Termíny

Garance

průběžně

rada

–

Doplnění veřejného osvětlení

2020

rada

–

Rekonstrukce lávky přes řeku
Třebůvku ulice Pivovarská

od 2019

rada

Rozšiřování optické sítě ve městě

průběžně

rada

průběžně

rada

2019

rada

3.000

dotace

Termíny

Garance

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář

Podpora dostupnosti obchodů a služeb

průběžně

rada

–

Zvážit způsoby podpory udržení
vybraných služeb, např. poskytnutím
vhodných prostorů.

Podpora revitalizace nevyužitých
areálů a objektů na území města

průběžně

rada

–

Např. areálu cihelny, areálu Olšanských
papíren.

Podpora rozvoje a příchodu investorů

průběžně

rada

soukromí
investoři

Spolupráce a podpora při zajištění ploch
pro rozvoj podnikání (např. při
vybudování průmyslové zóny).

Propagace podnikatelských subjektů
města

průběžně

starosta

podnikatelé

Např. v rámci Mikroregionu Mohelnicko
a MAS Mohelnicko.

Rekonstrukce veřejného osvětlení

Rozšiřování městského dohledového
kamerového systému
Přístavba hasičské zbrojnice

Komentář
V několika fázích, zohlednit požadavky ve
vztahu k nasvícení přechodů pro chodce.
Např. mezi ulicemi Pod Lesem a Pod
Luštěm, u Borové chaty atd.

soukromý
investor
Prevence proti zvyšujícímu se vandalismu.

C. ROZVOJ PODNIKÁNÍ A CESTOVNÍHO RUCHU
C.1 Zlepšení podmínek pro podnikání
Název aktivity
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C.2 Rozvoj cestovního ruchu
Název aktivity

Termíny

Náklady
(v tis.)

Garance

Vnější zdroje
financování

Komentář
Zapojení jak provozovatelů různých
turistických cílů ve městě, případě
regionu, tak provozovatelů ubytovacích
a stravovacích zařízení ve městě.

Spolupráce se subjekty cestovního
ruchu na propagaci a na tvorbě
produktů cestovního ruchu

průběžně

starosta

–

Zřízení informačního centra

od 2019

rada

dotace

Doplnění informačních tabulí a
směrovníků

od 2019

starosta

–

zastupitelstvo

–

Podpora vybudování Archeologického
centra v zámku v Žádlovicích
Spolupráce měst a obcí napříč
regionem i mimo něj

průběžně

starosta

Termíny

Garance

Rozvoj navazujících aktivit (viz revitalizace
Žádlovického parku v opatření D.1).
Vzájemné propojování dopravní
infrastruktury, návaznost, zvýšení
atraktivity regionu.

D. ZLEPŠENÍ PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT
D.1 Zlepšení vzhledu města a krajiny
Název aktivity

Revitalizace Žádlovického parku

2020

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář

Se spoluvlastníky dohodnout způsob
využití. Zlepšení stavu cest v parku a
jeho okolí včetně napojení na
spolufinancování cyklostezky, vybudování dětského hřiště
spoluvlastníků s posezením, grilovací místo, doplnění
laviček a odpočívadel, modernizace
naučné stezky, dobudování zázemí pro
pořádání akcí, případně malý zoopark.

rada
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Název aktivity

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář

starosta

–

S cílem omezit prašnost a zvýšit kvalitu
ovzduší.

průběžně

starosta

dotace

Kolem komunikací na katastru města,
kolem cest, kolem turistických tras a
cyklotras v katastru města apod.

průběžně

starosta

–

Zejména lavičky kolem vycházkových
tras, např. u řeky Třebůvky.

–

Uvedení do praxe, aby se obyvatelé
starali o plochy před svými domy. Dle
dotazníkového šetření je k tomuto
většina ochotna.

Termíny

Garance

Revitalizace a výsadba zeleně ve městě

průběžně

Vytvoření, obnova a údržba alejí
Doplnění veřejného mobiliáře
Zapojení obyvatel do úklidu a údržby
města

průběžně zastupitelstvo

Podpora ekologických forem dopravy

průběžně

rada

Monitoring kvality ovzduší v Lošticích

2018

Rada

3.000

dotace

Zjištění stavu ovzduší ve městě, nástroj
pro změnu chování lidí, ekologický přístup
k životu, osvěta.

Termíny

Garance

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář

2018

zastupitelstvo

–

průběžně

rada

–

Osvěta, nákup elektromobilu, půjčovna
elektrokol v rámci informačního centra.

D.2 Zkvalitnění životního prostředí
Název aktivity
Omezení nákladní dopravy

Snížení vytápění nevhodnými palivy

37

Dosažení trvalého zákazu průjezdu
nákladních vozidel nad 12 tun městem
po silnici II/635.
Osvěta v oblasti vytápění, případné
kontroly dle zákona, vlastní dotační
program města

Strategický rozvojový plán města Loštice 2018–2024

Název aktivity
Vyčištění řeky Třebůvky a revitalizace
jejího okolí
Rozšíření sběrného dvora
Rozvíjení systému sběru odpadů

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Termíny

Garance

průběžně

rada

Povodí Moravy

2018

starosta

dotace

průběžně

rada

dotace

Snižování energetické náročnosti budov
v majetku města, využití alternativních průběžně
zdrojů energie

dotace
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Komentář

Zvýšení počtu kontejnerů na tříděný
odpad (+ častější vyvážení), rozšíření
možností ukládání bioodpadu, osvěta
v oblasti odpadů.
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B.3 PODPORA REALIZACE DOKUMENTU
Za koordinaci činností spojených se strategickým rozvojovým plánem (dále jen plán) města je
zodpovědný starosta.
Sledování a vyhodnocování plnění plánu provádí rada města ve spolupráci se starostou města
a finančním výborem.
Návrh aktualizací plánu (zejména úpravy termínů a nákladů a finančního plánu – rozložení
nákladů v jednotlivých letech realizace) připravuje rada města v úzké součinnosti se starostou a
s finančním výborem s ohledem na vyhodnocení plnění v předchozím roce a ve vazbě na tvorbu
rozpočtu na následující rok.
Plán je závazným podkladem pro rozhodování zastupitelstva města a pro činnost
jednotlivých orgánů města. Organizace/osoby uvedené ve sloupci garance u jednotlivých
aktivit zodpovídají za zajištění realizace příslušné aktivity (tj. aktivitu nemusí přímo
realizovat, ale mohou na realizaci pouze dohlížet, iniciovat započetí realizace apod.).
Plán je závazným podkladem pro přípravu rozpočtu města.
Základní činností spojené s realizací plánu jsou v průběhu kalendářního roku rozloženy
následovně:
Měsíc

Činnosti

Kdo udělá

Září

Vyhodnocení stávajícího plnění v daném roce a návrh
aktualizace

rada města

Říjen /
listopad

Projednání návrhu aktualizace na zastupitelstvu města
Provázání plánu a rozpočtu na následující rok (rozpočet
zohlední stav plnění plánu, v plánu se upraví částky a
harmonogram dle návrhu rozpočtu)

Prosinec

Schválení návrhu aktualizace
(spolu se schválením návrhu rozpočtu)

zastupitelstvo města

Průběžně

Sběr podnětů a aktuálních informací

starosta, rada města

zastupitelstvo města

Vyhodnocení plnění plánu 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 v tabulce s přehledem aktivit vyjádřit zabarvením (např. zelená = splněno,
oranžová = v realizaci).
Aktualizace plánu bude probíhat obvykle 1 x ročně. Návrh aktualizace zpracovává rada města
v úzké součinnosti se starostou města a finančním výborem. Návrh aktualizace musí být
projednán a schválen zastupitelstvem města.
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Při roční aktualizaci budou vždy aktuální situaci přizpůsobeny následující údaje:
–

Termíny.

–

Náklady.

V případě potřeby je možné vyřadit plánovanou aktivitu nebo doplnit aktivitu novou.
Návrh aktualizace bude obsahovat přehled provedených změn. Na jeho základě bude vytvořena
a zveřejněna aktuální podoba plánu.
Aktualizace plánu probíhá z technického hlediska následovně:
Podkladem pro aktualizaci jsou tabulky se specifikací aktivit (přímo v návrhové části plánu,
nebo v přehledové tabulce v excelu).
V tabulkách se žlutým podbarvením zvýrazní aktualizované údaje, resp. doplněné aktivity.
Červeně se potom podbarví aktivity, jejich realizace se již nepředpokládá.
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