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Úvod
Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb.,
o obcích, je program rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Program
rozvoje obce formuluje představy o budoucnosti obce a navrhuje způsoby, jak těchto
představ dosáhnout.
Program rozvoje obce Sobíšky je dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové
priority obce. Podkladem pro vznik Programu rozvoje obce je „Metodika tvorby
Programu rozvoje obce,“ kterou zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj.
Při zpracování dokumentu se vycházelo z již existujících dokumentů obce jako
je Územní plán obce a veřejně dostupné internetové databáze a jiné stránky.
Dokument obsahuje současné potřeby obce a výhledové náměty, kterými se obec
postupně zabývá a řeší nebo bude řešit v budoucnosti.
Program rozvoje obce obsahuje analytickou část, která obsahuje popis obce
a ve SWOT analýze jsou pak shrnuty silné a slabé stránky obce a dále ohrožení
a hrozby. V další části je pak uvedena návrhová část programu rozvoje obce Sobíšky,
která obsahuje nejen vizi obce, ale také jednotlivé aktivity a opatření.

Obrázek č. 1: Katastrální území obce Sobíšky

Zdroj: mapy.cz, 2020
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A. Analytická část

A.1. Charakteristika obce

Tato kapitola soustřeďuje základní fakta o obci a obsahuje komplexní zhodnocení
situace v obci, současný stav, charakteristiku stavu a vývoje jednotlivých oblastí života
obce. Charakteristika má 7 kapitol členěných na dílčí témata. Informace pro tvorbu této
části byly získány z veřejně dostupných dat o obci.

1. Území
Obec Sobíšky se nachází v severovýchodní části České republiky ve správním obvodu
Olomouckého kraje. Obec leží 7,5 km severně od Přerova. Obec je situovaná v členité
převážně zemědělské krajině na okraji Tršické pahorkatiny, na zvýšené úrovni nad
Moravskou bránou, od které obec odděluje svah s plochou terénní vlnou. Členitý
severní okraj katastru obce, která se za rozvodím Říky a Bečvy svažuje k severu, do
údolí Říky, má charakter více přírodní. Řešené území tvoří jedno katastrální území s
jedním sídlem soustředěným na svazích orientovaných dovnitř členitého údolí
pramenné oblasti Vinarského potoka, kterým prochází silnice III. třídy propojující
Sobíšky se sousedními obcemi. Nejvyšší část obce se nachází 321 metrů nad mořem.
Domky jsou postaveny na úpatí kopce v údolí, které se mírně svažuje k
Vinarům. Katastrálně i politicky je obec od roku 1990 samostatná. Od roku 1976 patřila
pod střediskovou obec Prosenice.
Katastrální území obce hraničí s katastrálním územím obcí Lazníky, Buk, Vinary u
Přerova, Čekyně, Zábeštní Lhota, Penčice a Tršice.
Tabulka č.1: Souhrnné informace o obci Sobíšky.
Typ obce

obec

Obec s rozšířenou působností

Přerov

Pověřený obecní úřad
Pracoviště finančního úřadu
Katastrální pracoviště
Matriční úřad

Přerov
Přerov
Přerov
Radslavice
4

Katastrální plocha (ha)
Počet katastrů
Počet částí obce
Nadmořská výška (m nad
mořem)
První písemná zpráva (rok)

291,21
1
1
300
1275

Zdroj: kurzy.cz, 2020

Řešené území tvoří katastrální území Sobíšky, nepravidelně členitého tvaru. Celková
výměra k.ú. je po komplexní pozemkové úpravě cca 291 ha. Zástavba obce Sobíšky
je soustředěna v jižní části katastru, obklopená převážně zemědělskou krajinou se
stopami po bývalé těžbě vápence a cihlářské hlíny. Severní část území oddělená od
zástavby obce Sobíšky širokým pásem polí a pak lesů na severních svazích
spadajících do údolí Říky, s příjemným krajinným prostředím, nemá přímou funkční
vazbu na obec Sobíšky, ale těsnější funkční vazbu a význam přírodního zázemí pro
obec Lazníky a také okrajovou rekreační část Přerova – Penčic.
Obrázek č. 2: Mapa polohy obce vůči ČR

Zdroj: vlastní zpracování, 2020

Historické souvislosti
Obec Sobíšky je součástí pásu území s historickým osídlením od pravěku (okraje
Moravské brány), jak dokládají archeologické nálezy v okolí obce, které sahají do
neolitu. První písemné zmínky o obci jsou ze 13. století (r.1275). Na místě nynějších
Sobíšek ležela asi v třináctém století obec Soběslavice či Soběšice. Jméno se
odvozuje od osobního jména Soběch, Soběš či Soběslav. Obec tato zanikla a místo
leželo nějaký čas pusté. Po opětovném osídlení se již uvádí (kolem roku 1400) dnešní
jméno Sobíšky. Postavení obce ve středověku bylo specifické – obec byla centrem
5

tzv. „půhončích“ obcí, ve kterých sídlili obyvatelé – „půhončí“ – s výsadním
postavením, kteří odměnou za roznášení obsílek – žalob (půhonů) byli zbaveni roboty
a poplatků a sídlili na svobodných gruntech (byli tak na úrovni zemanů – selské
šlechty). Koncem 16. století došlo ke změně v náhledu na prospěšnost půhončích.
Stavové se rozhodli půhončí prodat a tím je vlastně uvést v poddanost.
Za II. světové války v neděli 3. února 1945 se nad obcí odehrál souboj německé
stíhačky FW - 190, pravděpodobně se sovětskými letadly.
Obrázek č. 3: Symboly obce

Zdroj: kurzy.cz, 2020

Znak obce tvoří v modrém štítě stříbrno-červeně šachovaná hlava orlice se zlatým
zobákem a červeným jazykem, šikmo podložená zlatou sukovitou palicí. Vlajku tvoří
modrý list se šikmým žlutým pruhem širokým jednu dvanáctinu délky listu. Uprostřed
listu bílo-červeně šachovaná hlava orlice se žlutým zobákem a červeným jazykem.
Poměr šířky k délce listu je 2:3.
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2. Obyvatelstvo

Demografická situace:
V roce 1910 byl počet obyvatel Sobíšek větší, než dnes a vzrůstal až k počtu nad 250
obyvatel v třicátých letech dvacátého století. Během 2. světové války až do padesátých
let dvacátého století došlo k poklesu počtu obyvatel. Mírný nárust byl zaznamenán
v šedesátých letech dvacátého století, posléze docházelo znovu k mírnému poklesu
obyvatel až pod hranici 150 obyvatel. Překročit hranici 150 obyvatel v obci se podařilo až
v roce 2001, od té doby došlo znovu k mírnému poklesu obyvatel. Nyní se počet obyvatel
pohybuje mírně pod hranicí 150 obyvatel v obci.
Graf č. 1: Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel obce Sobíšky od roku 1910

Zdroj: Český statistický úřad

Graf č. 2: Vývoj počtu obyvatel obce Sobíšky v letech 2009 - 2018

Zdroj: Český statistický úřad
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Na konci roku 2019 žilo v obci 156 obyvatel. V poměru počtu mezi muži a ženami
převládají mezi obyvateli muži. Průměrný věk obyvatel v roce 2019 byl 45,3 let. Což je ve
srovnání s ČR vyšší průměrný věk.
Tabulka č. 2: Demografická situace v obci Sobíšky, stav k 31.12.2019
Celkem

Muži

Ženy

Počet obyvatel

156

84

72

0-14

18

11

7

107

59

48

31

14

17

45,3

42,8

48,1

v tom ve
15-64
věku (let)
65 a více
Průměrný věk (let)
Zdroj: kurzy.cz, 2020

Jak je patrno z grafu č. 3 mezi občany převažovali v roce 2019 obyvatelé ve věkové
kategorii 15 – 64 let a tvořili 68,58 % obyvatel. Poměr mezi dětmi a staršími obyvateli
Sobíšek byl v roce 2019 velký. V obci je daleko více starších občanů, než dětí a mládeže
do 15 let. Převaha starších občanů nad dětmi je společná s většinou obcí v ČR,
v Sobíškách je tato převaha však o mnoho vyšší. Obyvatel mladších než 15 let bylo
pouhých 11,5 % a obyvatel starších 65 let bylo 19,87 %.
Index stáří udává, kolik obyvatel ze starších věkových skupin připadá na sto dětí.
Konkrétně v tomto případě, kolik obyvatel ve věku 65 let a více připadá na 100 dětí do 15
let věku. Je-li výsledná velikost indexu nižší než sto, je podíl sledované dětské složky
obyvatel vyšší než podíl starších osob, a naopak převyšuje-li výsledná hodnota indexu
sto, je počet osob ve věku nad 65 let vyšší než počet dětí v populaci. Hodnota indexu
stáří v roce 2019 byla v Sobíškách 172,22. Tato hodnota je ve srovnání s indexem stáří
v okrese Přerov, Olomouckém kraji, i hodnotou indexu stáří celé ČR o mnoho vyšší, což
vypovídá o velkém nepoměru dětí ke starším občanům v Sobíškách.

8

Graf č. 3: Věková struktura obyvatel obce Sobíšek na konci roku 2019

Zdroj: Český statistický úřad

Statistická data ke vzdělanosti obyvatel jsou k dispozici z posledního sčítání lidu, domů
a bytů z roku 2011. Vzdělanostní struktura obyvatel byla evidována od 15 a více let.
Nejpočetnější byla skupina obyvatel se středním vzděláním bez maturity, dále pak
obyvatelstvo se základním vzděláním, dále obyvatelstvo s úplným středním vzděláním.
Pohyb obyvatelstva v obci je zcela přirozený. Z tabulky č. 4 a grafu č. 5 je patrné,
že v letech 2014 a 2017 byla migrace obyvatel mírně záporná, kdy docházelo k úbytku
obyvatel v obci. Naopak v letech 2015, 2016, 2018 s 2019 došlo k malému přírůstku
obyvatel. Počet migrujících obyvatel je však zanedbatelný k počtu obyvatel obce.
Tabulka č. 3: Pohyb obyvatel v obci Sobíšky od roku 2014 do roku 2019

Živě narození

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-

2

3

2

1

3

1

2

3

-

-

Zemřelí
Přistěhovalí

1

4

2

2

6

6

Vystěhovalí

3

3

1

6

4

0

Přírůstek/úbytek

přirozený

-1

1

1

-1

1

3

Přírůstek/úbytek

stěhováním

-2

1

1

-4

2

6

celkový

-3

2

2

-5

3

9

Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze, 2021
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Graf č. 4: Pohyb obyvatel v obci Sobíšky od roku 2014 do roku 2018

Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze, 2020

Sociální situace:
Nejnovější informace k národnosti občanů jsou z posledního sčítání lidu, domů a bytů
z roku 2011. Obyvatelstvo v obci se v roce 2011 řadilo nejvíce k národnosti české. Dále
zde byli 3 občané ze Slovenska. Při statistickém zjišťování však mnoho občanů svoji
národnost neuvedlo (34,9 %). Srovnání vývoje národnosti obyvatel obce bude možné až
po dalším sčítání lidu, domů a bytů, které proběhne v roce 2021.

V obci se žádný výrazný problém týkající se soužití obyvatel nevyskytuje. Není zde žádná
minoritní národnostní menšina či sociálně vyloučená lokalita a nevyskytují se zde ani
žádné závažné problémy s uživateli návykových látek.
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3. Hospodářství
Ekonomická situace:
Podle údajů Českého statistického úřadu se v obci nacházelo k 31. 12. 2020 celkem 26
registrovaných ekonomických subjektů, a z toho 13 subjektů se zjištěnou aktivitou. Mezi
podnikatelskými subjekty převažuje činnost ve stavebnictví a v profesní, vědecké a
technické činnosti.
Tabulka č. 4: Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti, rok 2020
Registrované
podniky

Podniky se
zjištěnou aktivitou

Celkem
Zemědělství, lesnictví, rybářství
Průmysl celkem
Stavebnictví

29
4
3
5

14
2
2

Velkoobchod a
maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel

2

1

1

1

1

-

-

-

4

3

1

-

2

1

-

-

-

-

2

-

Doprava a skladování
Ubytování, stravování a
pohostinství
Informační a komunikační činnosti
Peněžnictví a pojišťovnictví
Činnosti v oblasti nemovitostí
Profesní, vědecké a technické
činnosti
Administrativní a podpůrné
činnosti
Veřejná správa a obrana; povinné
sociální zabezpečení
Vzdělávání
Zdravotní a sociální péče
Kulturní, zábavní a rekreační
činnosti
Ostatní činnosti
Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze

Graf č. 6 poukazuje na rozložení podnikatelských subjektů podle odvětví v roce 2018,
kdy převažovaly podniky ve službách, třetina podniků byla v průmyslu a stavebnictví a
téměř 8 % v zemědělství a lesnictví.
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Graf č. 5: Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Sobíšky v roce 2018

Zdroj: Český statistický úřad

V podnikatelské činnosti, která je rozdělená dle právní normy, převažují fyzické osoby,
kterých je na území obce registrováno 10 se zjištěnou aktivitou.
Aktivních právnických osob v obci působí celkem 4, přičemž aktivních obchodních
společností je celkem 3, další údaje nejsou k dispozici.
Tabulka č. 5: Podnikatelské subjekty podle právní formy, rok 2020
Registrované podniky

Podniky se zjištěnou
aktivitou

29
22

14
10

19

9

2

1

1
7
3

1
4
3

Celkem
Fyzické osoby
Fyzické osoby
podnikající dle
živnostenského zákona
Fyzické osoby
podnikající dle jiného
než živnostenského zákona
Zemědělští podnikatelé
Právnické osoby
Obchodní společnosti
Zdroj: Český statistický úřad, veřejná databáze

Hlavním zemědělským subjektem v území je Moravská zemědělská, a.s. Prosenice, která
na území obhospodařuje většinu zemědělských pozemků, vlastní i pronajaté. Společnost
však zrušila pěstování chmele a obě chmelařská střediska na území obce. V souvislostí
s restituci bývalého Eichhofova dvora byl zrušen také chov hospodářských zvířat v areálu.
12

Na území obce se dle územního plánu aktuálně nenacházejí stávající výrobní zařízení
vyžadující vymezení samostatné plochy výroby a skladování. Podmínky pro podnikání
lze z hlediska dostupnosti vhodných ploch hodnotit příznivě – v obci je dostupná
využitelná plocha charakteru brownfieldu mimo kompaktní zástavbu, v přímé vazbě na
silnici, dobře využitelná pro podnikatelské aktivity především místního významu a
přiměřeného měřítka. I přes poměrně velkou využitelnou výměru plochy a dostupnost,
nelze uvažovat s využitím plochy pro významnější aktivity nadmístního významu
vyžadující vysokou míru dopravní obsluhy ani vysoký počet pracovních míst.
Územní plán vymezuje pro výše uvedenou plochu bývalého chmelařského střediska v
lokalitě Odvaly plochu drobné a řemeslné výroby VD s možným využitím pro potřeby
doplňkových provozů souvisejících s chovem drůbeže.
Územní plán v zájmu revitalizace areálu Eichhofova dvora nevylučuje v jeho části ani
vznik či obnovu méně obtěžujících hospodářských aktivit, pokud vývoj využití areálu
umožní prokazatelně slučitelnost s dalšími způsoby využití areálu.
Bez omezení lze provozovat ekonomické aktivity nevýrobních služeb všech druhů,
zejména s využitím informačních technologií, s bezvýznamnými prostorovými nároky.
Komerční služby v obci:
Z komerčních služeb je v obci k dispozici restaurace. Další vybavenost obce popisuje
kapitola č. 5 Vybavenost a tabulka č. 13.
Trh Práce:
Nezaměstnanost v obci nejprve od roku 2007 stoupla ze 7 obyvatel na 17, v roce 2010
poklesla na krátkou dobu na 11 obyvatel a už znovu v roce 2011 se zvýšila na 17
obyvatel. Od tohoto roku pak mírně klesala až do roku 2016, v roce 2017 se znovu zvýšila
a v roce 2018 znovu klesla. Podíl nezaměstnaných občanů byl nejnižší v roce 2019, kdy
klesl až na hodnotu 1,9 %.
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Graf č. 6: Vývoj počtu nezaměstnaných osob v obci Sobíšky

Zdroj: Český statistický úřad

Graf č. 7: Podíl nezaměstnaných osob (%) v Sobíškách od roku 2010 do roku 2019

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování, 2020

V Sobíškách bylo v roce 2011 (při sčítání obyvatel, domů a bytů) celkem 81 ekonomicky
aktivních obyvatel (53,3 % z celkového počtu obyvatel, byli to zaměstnanci,
zaměstnavatelé, pracující důchodci, ženy na mateřské dovolené a nezaměstnaní) a 65
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neaktivních (42,8 % z celkového počtu obyvatel, byli to nepracující důchodci, žáci,
studenti, učni). Zbylých 3,9 % občanů neuvedlo svou ekonomickou aktivitu.
Cestovní ruch:
Území obce není součástí žádného rekreačního krajinného celku. ÚP navrhuje obnovu a
doplnění úseků cestní sítě v krajině využitelné pro pohyb cyklistů, pěších, vyjížďky na
koních či běžkách po krajině. Rekreační potenciál krajiny vychází z konfigurace terénu a
umístění obce v ní i v souvislostech širšího území, v sítí převážně menších sídel v malých
vzájemných vzdálenostech.
Atraktivita terénní konfigurace spočívá v členitosti mírně zvlněné krajiny, s četnými
lokalitami výhledů po krajině obce, do blízkého i vzdálenějšího okolí (zejména Oderské a
Hostýnské vrchy, Maleník, Moravská Brána, s lesy na území obce i za hranicí katastru
(okrajové části Přerova – Čekyně, Vinary). Nenápadné osazení obce v krajině tento
potenciál podtrhuje.
Z těchto charakteristik je tedy zřejmé, že při nepřípustnosti nových staveb pro pobytovou
rekreaci v krajině představuje hlavní rekreační potenciál krajiny letní případně i zimní
turistika. Zachování a dotvoření podmínek pro ni spočívá v zajištění dobré prostupnosti
krajiny, protože dosavadní cestní síť v krajině byla po scelování pozemků značně
omezená, zejména v zemědělských plochách severně od obce, zůstaly ale zachovány
hlavní trasy do Čekyně, Vinar, severního okraje obce Buk. Po vybudování cestní sítě
navržené v komplexní pozemkové úpravě a převzaté do územního plánu se podmínky
prostupnosti krajiny pro různé formy turistiky v krajině – pěší, cyklistické, jezdecké a v
případě příznivých zimních podmínek i běžkařské zásadním způsobem zlepší, zásadním
přínosem zejména stabilizace cesty ze severního okraje zástavby Sobíšek (od
Výklenkové kaple) severním směrem do údolí Říky (dříve zrušená cesta navržená k
obnově v dosavadním ÚPO, v současnosti již v terénu až k lesu obnovená).

15

4. Infrastruktura
Technická infrastruktura:
Vodovod
V obci Sobíšky je v provozu stabilizovaný systém zásobování vodou, který je součástí
skupinového vodovodu Přerov. Vodárenská síť v obci je napojena na skupinový vodovod
Přerov, a to jeho severní větev napájenou přes přečerpávací stanici Buk. V nejvyšším
místě terénu u silnice západně od zástavby obce je vybudován zemní vodojem. Přívodní
řad vede podél polní cesty z horní části obce Buk a dále podél silnice. Zásobovací řad z
vodojemu vede v souběhu, až po vodoměrnou stanici poblíž bývalého lomu v lokalitě
Odvaly.
Kanalizační síť
V obci je vybudována kanalizační síť koncipovaná jako jednotná kanalizace, spádové
poměry zastavěné části obce vytváří prakticky jedno kanalizační povodí, které pokrývají
dva stokové systémy. Hlavní stoka – sběrač začínal u Eichhofova dvora“ a později byla
stoka protažena směrem na jih k rodinným domům. Od dvora pokračuje podél silnice a v
místní komunikaci tak, že spolu se svými vedlejšími řady podchycuje převážnou část
obce. Druhá stoka podchycuje část bytové zástavby a občanského vybavení východně
od hlavní křižovatky v obci. Obě tyto stoky ústí do recipientu – stávající meliorační
svodnice, která v jižní části katastrálního území obce přechází ve Vinarský potok.
Kanalizace však není ukončená čistírnou odpadních vod, odpadní vody jsou z části
akumulovány v žumpách a pak vyváženy, z části jsou předčištěny v domovních ČOV
různého typu a z části zřejmě také přímo vypouštěny do kanalizace a jejím
prostřednictvím do recipientu, kterým je málo vodný Vinarský potok. Odpadní vody
vypouštěné z kanalizace v současné době prakticky splňují limity legislativy. Je to
způsobeno jednak jejich částečným předčištěním a jednak samočisticí schopností
kanalizačního systému. Tento stav může být rovněž ovlivněn čistou podzemní či
povrchovou vodou pronikající do kanalizace. Co se týká kapacity stávajících stok, s
ohledem na přijaté množství dešťových a extravilánových vod v současné době prakticky
nevyhovují.
V souladu s Programem rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje se navrhuje
přestavba kanalizační sítě – ponechání stávající kanalizace jako dešťové a vybudování
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systému splaškové kanalizace. Součástí splaškové kanalizace bude mechanicko –
biologická ČOV navržená již dle dosavadního ÚP u Vinarského potoka pod obcí.

Energetika
Obec Sobíšky je zásobována elektrickou energií z odbočky z nadzemního vedení VN 22
kV č. 42 ze směru od jihu. Z tohoto vedení jsou připojeny trafostanice obce. Vedení jsou
po rekonstrukci a svým provedením odpovídají současnému i návrhovému odběru el.
energie. Kiosková trafostanice PR3579 je připojena kabelem VN 22 kV. Severně od
zástavby obce jsou vedeny dvě linky vedení VVN 400 kV: vedení VVN č. 402 ve směru
rozvodna Krasíkov – rozvodna Prosenice a VVN č. 413 ve směru rozvodna Prosenice –
rozvodna Řeporyje.
Územní plán tato vedení respektuje. V souladu se záměry platného znění PÚR ČR, ZÚR
OK v platném znění po aktualizaci č. 2a a aktuálního znění ÚAP ORP Přerov vymezuje
koridor pro vedení 400 kV Krasíkov–Prosenice – přestavbu na dvojité vedení.
Veřejné osvětlení
Svítidla veřejného osvětlení jsou ve starší zástavbě převážně na společných stožárech s
rozvody NN.

V nově realizované zástavbě v lokalitě Macalka jsou vybudovány

samostatné kabelové rozvody veřejného osvětlení s osazením sadových stožárů,
stejným způsobem budou budovány i v dalších navržených plochách.

Plynofikace
Přes správní území obce nevedou stávající ani navrhované trasy ostatní VTL plynovodní
sítě.
Středotlaká plynovodní síť (STL) obce je zásobovaná z regulační stanice VTL/STL
Radvanice (1300 m3/h) napojené na VTL plynovod č. 643028, DN 500 Přerov – Lipník
nad Bečvou. STL přivaděč DN 90 je napojen na rozvodnou síť obcí Radvanice a Buk a
do obce je přiveden podél silnice z Buku. Středotlaká plynovodní síť obce Sobíšky je
provozovaná v tlakovém pásmu 0,3 MPa, v okrajových částech je větvená. Je zavedena
do všech částí obce a umožňuje napojení všech navržených rozvojových ploch.
Zásobování teplem
Dle databáze ČHMÚ (2017) se na území obce nenacházejí žádné zdroje spadající do
kategorie vyjmenované stacionární zdroje (nad 300 kW) dle zákona o ochraně ovzduší.
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Zdroje, které by spadaly do této kategorie, byly zrušeny se zrušením chmelařského
střediska (sušička chmele).
Rodinné domy, zařízení občanského vybavení i drobné provozovny využívají individuální
systémy – kotle ústředního vytápění a lokální topidla. Hlavním topným médiem je zemní
plyn, část zdrojů je na pevná paliva a doplňkově se využívají obnovitelné zdroje.
Přenos informací
Po západní hranici s k.ú. Čekyně vede dálkový optický kabel ve směru od Zábeštní Lhoty
do Přerova – Čekyně. Na území obce nejsou instalovány základnové stanice operátorů
mobilních telefonických sítí. Nad nezastavěnou západní částí správního území obce
prochází radioreléový paprsek v úseku RS Radíkov – RS Holý kopec (ve správě Českých
radiokomunikací Praha).
Nakládání s odpady
Nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území obce se řídí obecně závaznou
vyhláškou (aktuálně Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 O stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Sobíšky).
Na území obce jsou určena dvě trvalá stanoviště pro sběr běžného maloobjemového
separovaného odpadu u Obecního domu a u lokality Macalka.
Sběr objemného a nebezpečného odpadu obec zajišťuje na předem vyhlášených
přechodných stanovištích.
Na území obce nejsou situovány provozy na zpracování a zneškodnění odpadu ani
skládky.
Prostor vytěženého lomu na severním okraji obce byl využíván pro ukládání odpadu z
teplárny Přerov, ÚAP kromě toho evidují další území s ekologickou zátěží pod dvorem
(patrně dříve využívané k neřízenému ukládání odpadu do prohlubní v terénu).
Podrobnosti a důsledky tohoto ukládání na životní prostředí a ověření kvality podloží
nejsou dostupné. Územní plán v lokalitě uvádí využití jen pro nebytové účely, v ploše
deponie bude i tak vhodné ověřit kvalitu a nezávadnost podloží
Dopravní infrastruktura a místní komunikace:
Obec leží mimo hlavní dopravní trasy, ale v blízkosti souběhu hlavních tras silničních i
železničních, stávajících i navrhovaných v prostoru Moravské brány. Obec tak má
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zajištěné dobré vazby na hlavní silniční i železniční sít a prostřednictvím silnice I/47 v
Prosenicích i na dálnici D35 a dálnici D1. Poloha obce je vůči těmto trasám velmi výhodná
– přes jejich blízkost prakticky nezatěžují území a zejména zástavbu obce negativními
vlivy, vzhledem k terénní konfiguraci pro obec velmi příznivé – odclonění území zástavby
částečně zalesněnou terénní vlnou.
Obcí prochází silnice III. třídy č. 4367 : Penčice – Zábeštní Lhota – Sobíšky – Buk. Na
této silnici se nesčítala doprava v roce 2016, kdy bylo celostátní sčítání dopravy. Silnice
III/4367 Penčice – Buk, procházející obcí, tvoří dopravní osu obce. V průjezdním úseku
v zastavěném území bude upravována jako místní komunikace funkční skupiny B. V
zájmu zlepšení bezpečnosti chodců je tomto úseku velmi žádoucí doplnění chodníků,
aspoň jednostranně.
Na silnici III/4367 se napojuje hlavní historická osa návsi a několik dalších místních
komunikací pro obsluhu jednotlivých částí zástavby – starší a nová komunikace v lokalitě
Macalka, v horní části obce komunikace pro obsluhu areálu a drobné zástavby okolí
Eichhofova dvora a také nový úsek komunikace připravené pro přístup k zastavitelné
ploše Z05. Průjezdní úsek silnice zajišťuje také přímo obsluhu přilehlých nemovitostí.
Dopravní obsluha dvou stěžejních zastavitelných ploch bude navazovat na již realizované
komunikace, zásadním prvkem návrhu ÚP je v obou případech jejich zokruhování do
stávající komunikační sítě obce.
Parkování a odstavování vozidel probíhá zejména v plochách veřejných prostranství a
dopravní infrastruktury (pozemky průjezdního úseku silnice) malokapacitní parkovací
plocha je u obecního domu.
Pěší doprava v obci probíhá dnes převážně po vozovce, rozsah chodníků je minimální.
V zájmu bezpečnosti chodců je však potřeby prověřit možnost vybudování chodníku
podél silnice, aspoň jednostranného, v závislosti na intenzitě zastavění přilehlých ploch
a směrech pohybů k cílům jako je náves s Obecním domem, autobusové zastávky aj.
Nemotoristické dopravě slouží systém cyklotras zajišťujících spojení do okolních obcí i
na dálkové cyklotrasy. Cyklistická doprava v obci probíhá po silnicích III. třídy a místních
a účelových komunikacích obce, v okolí nejsou samostatné cyklostezky. Obec je
zapojena do systému značených cyklotras, přes obec vede cyklotrasa Pobečví – okružní
cyklotrasa obcemi Mikroregionu Pobečví (zde úsek ... – Přerov Penčice – Zábeštní Lhota
– Sobíšky – Buk (dále ve směru Prosenice nebo Lazníky – Výkleky, která se v Penčicích
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napojuje na mezinárodní trasu Jantarová stezka a v Prosenicích na cyklostezku Bečva.
Územní plán nenavrhuje nové cyklostezky, ale jen obecně pro cykloturistiku umožňuje
využití cestní sítě, pokud to dovolí terénní podmínky a povrchová úprava cest.
Obec je zapojena do sítě značených turistických tras – z obce vede kolem dvora značená
(žlutá) turistická trasa, která se napojuje na značenou trasu (modrá) Zábeštní Lhota –
Vinary – Přerov.
Obrázek č. 4: Mapa s turistickými a cyklistickými trasami v okolí Sobíšek

Zdroj: www.mapy.cz, 2020

Železniční doprava:
Územím obce železniční tratě nevedou. Nejbližší železniční stanice je v Prosenicích na
koridorové trati č. 270 Přerov – Bohumín (z centra Sobíšek cca 3 km) a dále stanice v
Přerově (cca 10 km) využitelná pro dálkovou dopravu.
Dle ÚP koridor územní rezervy pro vysokorychlostní trať probíhá poblíž jižního okraje
správního území obce, do řešeného území nezasahuje.
Letecká doprava:
Dle ÚP případný význam letecké dopravy pro obec se bude odvíjet od způsobu využití
letiště Přerov, které je z obce nepřímo dostupné prostřednictvím napojení obce na
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komunikační systém Přerova. Na území obce nejsou zařízení související s leteckým
provozem, ochranná pásma letiště Přerov do něho nezasahují.

Dopravní obslužnost:
Poloha obce mimo významnější dopravní trasy je také důvodem omezené obslužnosti
veřejnou hromadnou dopravou přímo do obce, podstatně četnější spojení do Prosenic,
Přerova je dostupné jen v obci Buk, v ještě poměrně přijatelné docházkové vzdálenost
do 1,5 km. Nejbližší železniční stanice jsou v Prosenicích na trati č. 270 (cca 3 km) a v
Přerově (cca 9 km).
Hromadnou dopravu zajišťují linkové autobusy začleněné do systému IDSOK, v
současné době na linkách:
•

Přerov – Zábeštní Lhota (č. 514, společnost ARRIVA Morava a.s.)

•

Přerov-Velký Újezd-Město Libavá, Kozlov (č. 515, společnost ARRIVA Morava
a.s.)

Četnost autobusové dopravy je omezená, v současnosti v pracovní dny 9 linek do
Přerova a z Přerova, přizpůsobených obvyklé pracovní době a školnímu vyučování, v
okrajových termínech zajíždí do obce linka do Přerov – Kozlov a opačně. Četnější
doprava je dostupná v obcí Buk vzdálené z centra Sobíšek cca 1,3 km. Dostupnost
autobusem na autobusové nádraží Přerov (IDSOK) je cca 20 minut
V obci se nachází zastávka Sobíšky restaurace v obou směrech.
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5. Vybavenost
Bydlení:
Zástavba obce Sobíšky je soustředěna v jižní části katastru, obklopená převážně
zemědělskou krajinou se stopami po bývalé těžbě vápence a cihlářské hlíny. Severní část
území je oddělená od zástavby obce širokým pásem polí a pak lesů na severních svazích
spadajících do údolí Říky s příjemným krajinným prostředím, nemá přímou funkční vazbu
na obec Sobíšky, ale těsnější funkční vazbu a význam přírodního zázemí pro obec
Lazníky a také okrajovou rekreační část Přerova – Penčic.
Obec Sobíšky patří mezi menší příměstské obce, tvoří součást sídelní struktury širšího
regionu Přerovska s výraznými vazbami na město Přerov, okrajově i Olomouc a Lipník n.
Bečvou. Omezeně se zde projevují i suburbanizační tendence z okolních měst.
Tradiční zástavba na návsi převážně zachovává zásadu obvyklou v regionu – domy jsou
situovány v uliční čáře, přímo hraničí se zelení veřejného prostoru (jak veřejné zeleně,
tak předzahrádek) a formují tak poměrně zřetelný a příjemný prostor návsi, i když ve
srovnání s jinými obcemi méně celistvý.
Uzávěr a dominantu severovýchodního konce návsi představuje bývalý hostinec
situovaný po druhé straně silnice – budova s dobře zachovaným charakterem i tradičními
stavebními prvky, avšak s přístavbami nevhodného pojetí po obou stranách a
neuspořádaným zpevněným předprostorem s autobusovou zastávkou. Jihovýchodní
uzávěr návsi tvoří komorní rozšířené veřejné prostranství se zděnou „kašnou“ – zdrojem
pitné vody – a požární nádrží, původně otevřenou, v současnosti podzemní, s točnou pro
požární vozidlo a s parkovou úpravou prostoru. Z tohoto upraveného prostoru vede
pěkným prostředím mezi sady a loukami polní a dále pěší cesta k areálu Eichhofova
dvora. Po její straně je ve vzrostlé zeleni ukryto torzo vápencové pece.
Pro sídelní strukturu celého správního obvodu ORP Přerov je charakteristická mírně
nadprůměrná hustota osídlení (ve srovnání s průměrem SO ORP ČR), velký počet
menších obcí a sídel (obvykle s koncentrovanou zástavbou) a značné ovlivnění krajiny
antropogenními vlivy (zemědělské výroby, dopravy). Území si však zachovává do značné
míry charakter rovinaté až mírně zvlněné zemědělské krajiny, dělené významnými
komunikacemi, železnicemi, vodními toky. Z dlouhodobého hlediska je sídelní struktura
dlouhodobě stabilizována s výraznou historickou tradicí osídlení.
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Dle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 se v Sobíškách nacházelo celkem 61
domů, z toho 60 rodinných domů. V obci byl 1 bytový dům a žádná ostatní budova.

Vzhledem k malé velikosti není obec schopná uspokojit většinu potřeb občanského
vybavení včetně základního, nutně proto využívá spolupráce s okolními obcemi,
zejména bývalou střediskovou obcí Prosenice a dále obce Buk (mateřská škola). Malá
vzdálenost do Přerova však podporuje i význam Přerova, nejen jako jednoznačného
centra dojížďky za vyšší veřejnou i komerční vybaveností, správním střediskem,
pracovními příležitostmi, dopravním uzlem. Celkovou vybavenost obce shrnuje tabulka č.
6.
Tabulka č. 6: Vybavenost obce Sobíšky, rok 2019
VYBAVENOST OBCE SOBÍŠKY
Občanská vybavenost

Počet

Obecní úřad/CzechPoint
Pošta
Policie
Lékař pro dospělé
Lékař pro děti
Stomatolog
Jiný lékař
Lékárna
Mateřská škola
Základní škola - 1. stupeň
Základní škola - 1. a 2. stupeň
Kulturní dům/kino
Hasičská zbrojnice
Kostel/kaple
Hřbitov
Sportovní hřiště
Dětské hřište
Tělocvična/sportovní hala
Koupaliště
Dům s pečovatelskou službou
Dům pro seniory

Infrastruktura
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
0
0

Vodovod
Kanalizace
ČOV
Telefonní síť
Rozvod el. NN
Plynovodní síť
Veřejné osvětlení
Veřejný rozhlas
Napojení na silnici I. třídy
Napojení na dálnici
Sběrný dvůr
Zastávka autobusu
Stanice vlaku
Rozvojové plochy
Ochranná pásma
Sítě internetu

Počet

Komerční služby
1
1
0
1
1
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1

Restaurace/občerstvení
Potraviny/smíšené zboží
Pekařství
Zámečnictví
Sklenářství
Pokrývačství/klempířství
Truhlářství/tesařství
Zednické práce
Elektropráce
Instalatérství
Malířství
Opravy motorových vozidel
Kosmetika
Kadeřnictví
Zahradnictví
Čištění oděvů
Krejčovství
Banka/bankomat

Počet

Atraktivity CR
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Přírodní pozoruhodnosti
Stavební pozoruhodnosti
Památníky/pomníky
Technické památky
Agrofarma/zoopark
Ubytovací zařízení
Kemp
Turistická trasa
Cyklotrasa/stezka
Naučná stezka
Muzeum/galerie
Informační centrum
Lyžařský vlek
Lyžařská běžecká trasa
Vodní sporty

Počet
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Zdroj: Obec Sobíšky, 2019

Školství a vzdělávání
V obci není mateřská ani základní škola. Nejbližší mateřská škola je v obci Buk. Základní
škola je v obci Prosenice, kde se vyučují oba stupně základní školy. Střední školy jsou
pak v nedalekém Přerově.
Zdravotnictví
V obci se nenachází ordinace lékaře. Nejbližší ordinace lékařů jsou v Prosenicích. Širší
zdravotní služby jsou v Přerově.
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Kultura
V obci je k dispozici občanům kulturní místnost obecního domu. Konají se zde soukromé
i veřejné akce.
Obrázek č. 5: Budova obecního úřadu

Zdroj: www.Sobíšk.cz, 2019

Spolková činnost v obci:
Od roku 1952 pracuje v obci sbor dobrovolných hasičů. SDH je velmi aktivní místní
spolek. V současné době má SDH Sobíšky 24 členů a věnuje se, kromě svých povinností
vyplývajících ze zřizovací listiny a stanov, i mnoha dalším činnostem v obci, zejména
kulturním a společenským. Během roku pořádá několik tradičních akcí: ples, masopustní
vodění medvěda, loučení s prázdninami a další. Aktivně se účastní na hasičských
soutěžích. V rámci organizační struktury hasičského záchranného sboru je SDH Sobíšky
zařazen do JPO 5.

V obci je k dispozici občanům veřejná knihovna. Čtenářům je k dispozici veřejný internet
po dobu provozu knihovny zdarma. Knihovna je otevřena každý lichý týden v pondělí.
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Obrázek č. 6: Budova kniohovny

Zdroj: www.sobisky.cz, 2020

Na území obce najdeme několik zajímavých památek. Barokní kaple Antonína
Paduánského byla postavena v roce 1660. V interiéru kaple je obraz panny Marie z roku
1726 a dřevěná soška svatého Antonína Paduánského. Kaple je nyní po generální
opravě, včetně oltáře, oboustranných lavic a kůru. V roce 1992 byl do věže umístěn
původní půhončí zvon. Bohoslužby se zde konají jen o hodech na sv. Antonína (13.
června). Při generální opravě byl nalezen ve výklenku oltáře konsekrační lístek s
latinským textem. Kaple obsahuje darovaný obraz Panny Marie z roku 1726 od Tomáše
Bradáče a dřevěnou sošku sv. Antonína Paduánského, nyní zrestaurovanou.
Obrázek č. 7: Kaple sv. Antonína Paduánského

Zdroj: www.sobisky.cz, 2020
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V obci stojí bývalá válcovitá vápencová pec vybudovaná z kamene nazývaná Bašta. U
severozápadního okraje obce je Jarošova kaplička a u severního okraje najdeme
Drbalovu kapličku. Střed obce zdobí kašna.
Obrázek č. 8: Kašna ve středu obce

Zdroj: www.sobisky.cz, 2020

V obci se nachází tato prohlášená kulturní památka evidovaná v Ústředním seznamu
kulturních památek České republiky:
•

Venkovská usedlost č.p.14 - Empírová venkovská architektura se svým zázemím
pochází z let 1836-1860 a tvoří ji dům čp. 14, hospodářská budova, bývalé hnojiště
a pozůstatek stodoly. Byla to venkovská usedlost bývalého půhončího.

Obrázek č. 9: Venkovská usedlost č.p.14

Zdroj: www.sobisky.cz , 2020
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Na území obce je hájen 1 válečný hrob - Pietní místo – žulová deska s nápisy a jmény 2
padlých, r. 1960, pomník obětem 2. sv. války.
Obrázek č. 10: Válečný hrob

Zdroj: www.sobisky.cz , 2020

Další hodnoty území představují jednotlivé budovy a drobné stavby převážně vázané na
zastavěné území nebo cesty. Na území obce nepodléhají legislativní ochraně (pokud
nejsou válečnými hroby), ale jsou podle svého významu většinou zařazeny do skupiny
památek místního významu, případně to mohou být i další budovy a jiné objekty, které
dotvářejí veřejná prostranství a charakter krajiny. Kromě již zmíněných kaplí jde o sochu
sv. Augustina z roku 1810.
Další historické budovy jsou v obci:
•

areál Eichhofova dvora (s nevhodnými stavebními úpravami)

•

„Bašta“ – bývalá vápencová pec – na okraji vzrostlého porostu na svahu pod
dvorem

•

bývalý hostinec
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6. Životní prostředí
Stav životního prostředí:
Stav životního prostředí je dle územního plánu spíše vyhovující, a to i přes absenci oblastí
ochrany přírody a krajiny. Katastrem obce Sobíšky protékají dva vodní toky, konkrétně
jde o potoky Říka a Vinarský potok. Tyto toky neprotékají zastaveným územím obce a
jsou přístupné z účelových komunikací. Horní úsek Vinarského potoka je zatrubněn.
Na území obce nejsou vyhlášeny dobývací prostory, ale jsou zde jeho ložiska:
•

chráněné ložiskové území Sobíšky (20320000) stanovené pro ochranu výhradního
ložiska vysokoprocentního vápence Sobíšky (č. 3203200)

•

Nevýhradní ložisko Viničná (č. 3132700)

•

Nevýhradní ložisko Sobíšky (č. 3203201)

Na území obce převažuje zejména orná půda, která zabírá 61,9 % celého území, dále
jsou výrazně zastoupeny lesní porosty, které tvoří 17.3 % půdy a také ostatní plochy (11
%).
Graf č. 8: Struktura využití půdy na katastru obce Sobíšky

Zdroj: Český statistický úřad

Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami (jako
jsou lesy, zahrady atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými
(tzv. nestabilními). Vyšší hodnota koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší

28

než 1 znamená vyváženou (stabilní) krajinu. V Sobíškách dosahuje koeficient hodnoty
0,35. Takže jde o poměrně nestabilní krajinu.
Erozní ohroženost půdy je ve vysoké míře zejména ve střední a jižní části katastru, tedy
v místech intenzivní zemědělské využitelnosti.
Obrázek č. 11: Ohroženost vodní erozí

Zdroj: Sowacgis, 2020

V územním plánu se počítá s vybudováním šesti protierozních opatření, konkrténě jde o
tyto:
•

PRO1: travnatý protierozní pás

•

PRO2: ochranná hrázka 1 – západní úžlabí

•

PRO3: ochranná hrázka 2 – východní úžlabí

•

PRO4: mokřad na Ztraceném potoce

•

PRO5: ochranné zatravnění nad biocentrem Odvaly, ÚP v ploše provádí biokoridor

•

PRO6: plochy pro revitalizaci Vinarského potoka

29

Obrázek č. 12: Ohroženost větrnou erozí

Zdroj: Sowacgis, 2020

Katastr obce Sobíšky je situován na rozvodí Moravy a Bečvy. Severní část je
odvodňována do potoka Říky a jeho levobřežního přítoku Ztraceného potoka (povodí č.
4-10-03-128). Říka se v Penčicích vlévá do Olešnice, která dále postupně vlévá do
Morávky a následně Moravy. Západní část území je součástí povodí Olešnice (4-10-03129). Jižní část území včetně zástavby obce je odvodňována do Vinarského potoka (411-02-071), který na území obce Sobíšky pramení, který dále protéká několika katastry
města Přerova do náhonu Strhanec, kam se vlévá před jeho ústím do Bečvy. Parcela
vodního toku Vinarského potoka začíná pod silnicí Buk – Sobíšky, ale potok, zde
meliorační svodnice, je v úseku cca 175 m od silnice zatrubněn a je součástí
kanalizačního systému. Koryto potoka se objevuje pod vyústěním kanalizace na
jihovýchodním okraji zastavěné části pod lokalitou zvanou „U zastávky“. Vinarský potok
je na katastru obce Sobíšky málo vodný.
V řešeném území se nevyskytují přírodní vodní plochy ani mokřady, v rámci KPÚ je však
navržen mokřad na toku Ztraceného potoka, který je již takto zanesen do KN. ÚP
uplatňuje obdobný postu jako u jiných nerealizovaných prvků s vymezeným pozemkem
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– uvádí plochu dosud jako návrh – plochu změn v krajině. Další vodní plocha je dle KN
vodní nádrž na jižním okraj návsi, v současnosti se však jedná o podzemní, zakrytou
požární nádrž.
Ochrana životního prostředí:
Na území obce není vyhlášeno ani navrhováno žádné maloplošné ani velkoplošně
zvláště chráněné území. V rámci ÚP se počítá s ochranou lesů i nelesních porostů dřevin,
travních porostů, vodních toků, mokřadů a břehových porostů, také se zachováním a
ochraně dominantních dřevin

Územní systém ekologické stability
Cílem územního systému ekologické stability (ÚSES) je zajistit přetrvání původních
přirozených skupin organismů v jejich typických (reprezentativních) stanovištích, a v
podmínkách kulturní krajiny. Realizace tohoto systému má zajistit trvalou existenci a
reprodukci typických původních nebo přírodě blízkých společenstev, která jsou schopna
bez výrazného přísunu energie člověkem zachovávat svůj stav v podmínkách rušivých
vlivů civilizace, a po narušení se vracet ke svému původnímu stavu. Tuto funkci má zajistit
ÚSES sítí ekologicky významných částí krajiny, které jsou účelně rozmístěny na základě
funkčních a prostorových podmínek a reprezentací pro krajinu typických stanovišť formou
biocenter o daných velikostních a kvalitativních parametrech, propojených navzájem
prostřednictvím biokoridorů. Ty mají také stanoveny velikostní a kvalitativní parametry.
Vzájemné propojení dává obecné podmínky pro migraci organismů v podobných
životních podmínkách. Obdobné přírodní podmínky jsou rozlišeny skupinami typů
geobiocénů (STG).
V katastrálním území obce Sobíšky se nachází několik prvků ÚSES. Nadregionální a
regionální prvky můžeme vidět na Obrázku č. 12. Lokálních prvků ÚSES se v obci
nachází v současnosti nachází 10 po návrzích v ÚP by počet těchto prvků měl dosáhnout
čísla 18.
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Obrázek č. 13: Mapa regionálních a nadregionálních prvků ÚSES

Zdroj: vlastní zpracování, SPOV, 2020
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7. Správa obce
Obecní úřad a kompetence obce
Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů. Obecní úřad nevykonává správní činnosti pro jiné obce, zajišťuje správu pouze
pro území obce.
Tabulka č. 7: Výkon státní správy
Obec

Sobíšky

Pověřený úřad

Přerov

ORP

Přerov

Finanční úřad

Přerov

Katastrální úřad Přerov
Matriční úřad

Radslavice

Zdroj: Český statistický úřad

V obci je pětičlenné zastupitelstvo včetně starostky a místostarostky obce.
Organizační struktura:
•

Zastupitelstvo obce
•
Finanční výbor zastupitelstva- tvoří ho předseda a 2 členové
•

Kontrolní výbor zastupitelstva- tvoří ho předseda a 2 členové

•

Krizový štáb tvoří 4 členové

Hospodaření a majetek obce
Úhrn vykázaných rozpočtových příjmů dle skutečnosti v roce 2019 činil 3 383 tis. Kč a
výdajů 2 624 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů tedy dosáhlo hodnoty přebytku 759 tis. Kč.
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Tabulka č. 8: Rozpočet pro výdaje, rok 2019
Obec / Třída / Seskupení položek / Podeskupení
položek / Položka

Rozpočet v tis. Kč
Schválený Po změnách
2019

Skutečnost
12. 2019

12. 2019

Obec Sobíšky

1 808

4 245

2 624

Běžné výdaje

1 768

4 192

2 611

40

53

13

Kapitálové výdaje
Zdroj: Informační portál Ministerstva financí, březen 2020

Tabulka č. 9: Rozpočet pro příjmy, rok 2019
Rozpočet v tis. Kč
Obec / Třída / Seskupení položek / Podeskupení
položek / Položka

Schválený
2019

Po

Skutečnost

změnách

12. 2019

12. 2019

Obec Sobíšky

1 768

3 393

3 383

Daňové příjmy

1 652

2 295

2 293

Nedaňové příjmy

36

245

238

Kapitálové příjmy

0

500

500

Přijaté transfery

80

352

352

Zdroj: Informační portál Ministerstva financí, březen 2020

Tabulka č. 10: Rozpočet obce – financování rok 2019
Rozpočet v tis. Kč
Obec Smilovice

Skutečnost
Schválený

Po změnách

2019

12. 2019

12. 2019

příjmy

1 808

4 245

2 624

výdaje

1 768

3 393

3 383

Zdroj: Informační portál Ministerstva financí, březen 2020
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Graf č. 9: Srovnání struktury rozpočtových příjmů v období 2009 - 2018

Zdroj: Český statistický úřad

Graf č. 10: Vývoj rozpočtového hospodaření v letech 2009 - 2018 (v tis. Kč)

Zdroj: Český statistický úřad
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Získané dotace 2020
Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2020.
•
Pořízení, technické zhodnocení a oprava požární techniky a nákupu věcného
vybavení k zajištění akceschopnosti JSDH obcí"
•

Komunikační technologie od obce - dataprojektor".

Bezpečnost
Doba dojezdu do obce je u hasičské záchranné služby a Policie ČR do 10 minut. Žádná
specifická opatření k předcházení živelním pohromám nejsou v obci realizována. K
varování obyvatelstva před nebezpečím je určen místní rozhlas, který je součástí
varovného informačního systému obyvatel.
Vnější vztahy a vazby obce
Obec je členem MAS Moravská brána, což je místní akční skupina, která se snaží
pomáhat s rozvojem jednotlivých obcí na regionální úrovní. Dále je obec členem DSO
Mikroregionů Pobečví a Moravská brána. V těchto dobrovolných svazích obcí
spolupracují Sobíšky s dalšími obcemi ve sféře hospodářské, sociální a kulturní. Jejich
cílem je rozvíjet samosprávu obcí, zlepšit dopravní obslužnost na území obcí, veřejný
pořádek, péčí o památky, zlepšit stav ovzduší a také rozvíjet cestovní ruch.
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A.2 Východiska pro návrhovou část
1. Silné stránky:
•

Relativně dobrá poloha vůči příslušnému správnímu centru a jiným okolním
obcím včetně jejich snadné dostupnosti.

•

Aktivní spolky přispívající ke společenskému životu obce (např. plesy, sportovní
akce, apod.)

•

Obec je téměř plně zasíťovaná.

•

Obec má dobře nastavený odpadový systém.

•

V obci jsou kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek
České republiky.

•

Na území katastru je velmi hodnotné přírodní území.

•

Obec je členem několika spolků obcí v regionu.

2. Slabé stránky:
•

Nižší podíl dětí a mládeže do 15 let než starších občanů nad 65 let.

•

Velké klimatické změny, horko, sucho.

•

Nedostatek rozvojových ploch pro bydlení a pro podnikatelské aktivity ve
vlastnictví obce.

•

Zastaralá, ale funkční dešťová kanalizace.

•

Chybějící ČOV.

•

Špatný stav cest a komunikací.

•

Špatný stav Chodníků.

•

Nedostatečný počet parkovacích míst.

3. Příležitosti:
•

Možnost získání zdrojů financí z dotačních fondů pro rozvoj obce.

•

Zlepšení nabídky sportovních zařízení a volnočasového vyžití v obci.

•

Využití spolupráce prostřednictvím MAS.

•

Rozvoj služeb pro seniory i mladou generaci.

•

Rozvoj bydlení s nabídkou kvalitního životního stylu.

•

Zvýšení počtu spolků v obci - větší zapojení občanů do dění v obci.

•

Podpora turistiky – cyklostezky.

37

•

Opravy a zkvalitňování místních i účelových komunikací.

•

Budování parkovacích ploch.

•

Příprava území pro výstavbu rodinných či bytových domů.

•

Zvyšování počtu zelených ploch v obci.

•

Zvýšení bezpečnosti – chodníky.

•

Kanalizace a ČOV.

4. Hrozby:
•

Stárnutí populace a ekonomická zátěž.

•

Občané nebudou aktivní- úpadek společenského života v obci.

•

Zvýšení kriminality v obci.

•

Nedostatečné čerpání financí z EU a dotačních titulů.

•

Znečištění životního prostředí- např. odpady v okolí obce.

•

Zhoršení dopravní obslužnosti obce- snížení počtů spojů autobusové dopravy.

•

Úbytek vody z krajiny, klimatické změny (sucho, ztráta podzemní vody, povodně
apod.).

•

Ztráta jedinečnosti, zánik tradic, akcí.

•

Zvýšení byrokracie, centralizace, přerozdělování.
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A.3. Další východiska – výsledky dotazníkové šetření
V období května 2020 proběhlo v obci Sobíšky dotazníkové šetření. Bylo vyplněno
celkem 16 dotazníků od 11,59 % obyvatel starších 15 let. Výsledky dotazníku byly
zpracovány do přehledné prezentace.
Dotazník vyplňovaly všechny věkové kategorie občanů obce. Dotazník vyplňovali lidé,
kteří mají trvalé bydliště v obci.
Souhrn výsledků dotazníkového šetření v obci Sobíšky:
Výsledky dotazníkového šetření jsou pouze od občanů, kteří vyplnili dotazník, a
jejich závěr nemusí být směrodatný. Grafy jsou vytvořené z elektronického
zpracování všech odevzdaných dotazníků.
•

Respondentům se na obci nelíbí vztahy mezi lidmi, nedostatek či špatná
dostupnost obchodů a služeb, nedostatečná veřejná doprava anebo také
nedostatečný kulturní a společenský život. Jako další problém vnímají respondenti
nezájem lidí o obec, málo kvalitní životní prostředí anebo nedostatek pracovních
příležitostí:

•

Dotázaní hodnotili i péči o veřejnou zeleň, kde většina (58,3 %) respondentů
hodnotí péči jako dobrou, hůře ji pak vnímá celkem (41,7 %) dotázaných,
konkrétně (25 %) občanů kterých odpovědělo na tuto otázku hodnotí péči o
veřejnou zeleň jako ucházející a (16,7 %) hodnotí péči jako špatnou:
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•

V otázce spokojenosti dotázaných byly odpovědi spíše neutrální, nejhůře však
respondenti vnímají dostupnost služeb, kvalitou místních komunikací anebo
dostupností volnočasových aktivit.

•

Na otázku sportovního vyžití pro dospívající a dospělé, byla většina respondentů
pro vybudování prostorů pro sportovní aktivity (62,5 %), dalších (12,5 %) bylo proti
a (25 %) dotázaných nedokázalo posoudit. Jako návrhy uvedli workoutové hřiště
nebo inline povrch.
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B. Návrhová část
B.1 Strategická vize
„Krásná a vybavená obec, kde se lidem dobře žije.“
Vize, je představa toho, jak chce obec vypadat v určitém časovém horizontu. Jedná se o
představu budoucnosti obce, jakým způsobem se obec bude měnit a rozvíjet. Strategická
vize obce Sobíšky je výsledkem předchozích bodů analytické části. K naplnění této vize
je stanoveno několik aktivit shromážděných při projednání analytické a návrhové části.

1. INFRASTRUKTURA
Strategický cíl: Obec bude systematicky udržovat, rozšiřovat a inovovat infrastrukturu
ve všech oblastech.

1.1.

Strategické opatření: plochy veřejného prostranství a občanské vybavenosti

V návaznosti na rozvoj infrastruktury a změnu životního stylu, je nutné inovovat a
revitalizovat původní a nově vzniklé plochy veřejných prostranství a občanské
vybavenosti.
Soubory aktivit:
•

•
•

1.2.

Veřejné osvětlení – postupná výměna starých stožárů veřejného osvětlení,
postupně inovovat a rozšiřovat stávající síť VO s cílem minimalizovat spotřebu el.
energie, světelný smog a rozvody realizovat zemním uložením kabelů, ve
spolupráci se správci sítí.
Hřbitov – údržba a nutné opravy a rozšíření.
Rozvoj a péče o veřejnou zeleň i stromy na veřejných prostranstvích
bezpečnostními i zdravotními ořezy, kácením dřevin z důvodu bezpečnosti a jejich
postupným nahrazováním novou výsadbou.

Strategické opatření: vodovodní a kanalizační řad

Soubory aktivit:
•

Provádět preventivní monitoring a čištění jednotlivých kanalizačních stok dešťové
vody.
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2. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH
Strategický cíl: Budeme pečovat o kulturní dědictví našich předků, rozvíjet tradice,
podporovat spolkovou a zájmovou činnost dětí i dospělých, talenty, moderní umělecké
žánry.

2.1.

Strategické opatření: nemovité památky

Soubory aktivit:
•
•

2.2.

Restaurování drobných sakrálních staveb (kříže, boží muky).
Údržba a opravy památníků na katastru obce.

Strategické opatření: folklorní tradice

Soubory aktivit:
•
•

2.3.

Pokračovat ve finanční i materiální podpoře zájmových sdružení dětí.
Podporovat udržování zvyků a tradic (plesy, pouť, dětský den, drakiáda, pálení
čarodějnic, fašank, atp).

Strategické opatření: historie obce

Popularizovat historii obce, zachycovat současný život pro budoucí generace,
podporovat muzejní a sběratelskou činnost.
Soubory aktivit:
•
•
•
•

2.4.

Vydávání propagačních materiálů odkazujících i na historii obce.
Fotodokumentace, videozáznamy a jejich archivace.
Zajištění řádné archivace a evidence historických pramenů, fotografií apod.
Podpora digitalizace obecních i školních kronik prostřednictvím oblastního archivu.

Strategické opatření: kulturní akce

Pořádat, koordinovat, propagovat ve spolupráci se spolky pestrou žánrovou nabídku
kulturních akcí vhodných pro všechny věkové skupiny obyvatel. Podporovat aktivity
občanů a spolků v pořádání akcí.
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Soubory aktivit:
•
•
•

2.5.

Pořádání tradičních kulturních akcí.
Pořádání akcí na podporu rodiny a pospolitosti obce.
Propagace kulturních akcí v místních a regionálních médiích.

Strategické opatření: knihovna

Využívat knihovnu jako místo pro setkávání obyvatel všeho věku, podpora čtenářství.
Soubory aktivit:
•
•
•

Dále průběžně vybavovat knihovnu moderními technologiemi.
Nabízet zájmové činnosti pro nejmenší čtenáře.
Aktualizace a modernizace knihovního fondu.

3. SPORT
Strategický cíl: Sportovní činnost a pohybové volnočasové aktivity všeho druhu jsou
základním předpokladem udržení zdravého a plnohodnotného životního stylu současné
populace. Obec bude i nadále vytvářet podmínky pro naplnění tohoto prioritního cíle.

3.1 Strategické opatření: sportovní spolky, sdružení a veřejnost
Soubory aktivit:
•
•

Pokračovat v podpoře sportovních spolků a sdružení v obci.
Podpora sportovní činnosti pro veřejnost.

3.2 Strategické opatření: zázemí pro sport, sportovní hřiště a areály
Soubory aktivit:
•
•
•
•
•

Rozvíjet sportoviště v dalších částech obou obcí tak, aby byla dostupná všem.
Doplňovat inovované herní prvky ve sportovně volnočasovém areálu.
Rekonstrukce dětského hřiště.
Budování nového hřiště pro děti i dospělé.
Provádět pravidelné revize sportovišť v návaznosti na platnou legislativu.

4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, EKOLOGIE
4.1 Strategické opatření: sídelní zeleň
Soubory aktivit:
•

Údržba veřejné zeleně v obci.
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•

Doplňování výsadeb sídelní zeleně.

4.2 Strategické opatření: větrná a vodní eroze, volná krajina
Soubory aktivit:
•
•

Pomoc při údržbě prvků ÚSES v návaznosti na územní plán.
Vyžadovat respektování územního plánu v souvislosti s ochranou přírody a
životního prostředí.

4.3 Strategické opatření: Hluk, odpady, ostatní
Soubory aktivit:
•
•
•
•
•
•

Dále optimalizovat třídění odpadů podle platné legislativy.
Podporovat kompostování bioodpadů.
Likvidace černých skládek.
Osvětová činnost.
Podporovat akci „Ukliďme česko “.
Podpora zapojení veřejnosti do akcí zlepšující životní prostředí, aktivní účast na
výsadbách zeleně.

5. KOMUNITNÍ ŽIVOT V OBCI
Strategický cíl: Chceme zvyšovat zájem občanů o dění v obci, informovanost a jejich
spoluúčast na rozvoji obce.

5.1 Strategické opatření: informovanost občanů
Rozšiřování a modernizace informačních zdrojů a médií pro komunikaci s občany.
Soubory aktivit:
•
•
•

Údržba místního rozhlasu.
Mobilní rozhlas.
Vydávání zpravodaje.

5.2 Strategické opatření: regionální spolupráce
Nadále se aktivně podílet na činnosti Miroregionu a MAS.
Soubory aktivit:
•

Účastnit se akcí pořádaných Mikroregionem a MAS.
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6. DOPRAVA
Strategický cíl: Rozvíjet dopravní systém v maximální bezpečnosti bez negativních vlivů
na životní prostředí a úroveň bydlení v návaznosti na programy komise Smart Region v
Ústeckém kraji.

6.1 Strategické opatření: komunikace
Soubory aktivit:
•
•
•
•
•

Průběžně aktualizovat dopravní značení dle potřeb provozu na komunikacích,
včetně promítnutí schválených změn do pasportu komunikací.
Průběžně provádět údržbu a rekonstrukci povrchů.
Zvýšit bezpečnost na pozemních komunikacích.
Vybudování komunikací v plánovaných zástavbách.
Propojení stávajících ulic s novou zástavbou.

6.2 Strategické opatření: cyklostezky, chodníky, parkovací místa.
Soubory aktivit:
•
•
•

Rekonstrukce chodníků v havarijním stavu na nový moderní bezbariérový
standard.
Výstavba nových chodníků včetně nových lokalit určených k bydlení.
Řešení chybějících parkovacích míst v obci.

7. BEZPEČNOST
Strategický cíl: Obec systematicky přijímá opatření pro zajištění bezpečného prostředí
a dodržování zákonnosti.

7.1 Strategické opatření: Zvýšení bezpečnosti silničního provozu
Soubory aktivit:
•

Pomáhat zpomalení dopravy při vjezdech do obce

8. PROPAGACE OBCE
Strategický cíl: Obec zlepšuje propagaci obce a informovanost veřejnosti o obci.

8.1 Strategické opatření: zlepšit propagaci obce
Soubory aktivit:
•

Propagační materiály obce.
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B.3 Podpora realizace programu

Realizace Programu rozvoje obce (dále jen PRO)
V programu rozvoje obce jsou mimo cíle a opatření především stanoveny aktivity, které
chce obec v příštích letech realizovat. K jejich naplňování je však nutná efektivní
spolupráce i jednotlivých aktérů, a to konkrétně obce, spolků, subjektů v obci
a občanů.
Zajištění a naplňování PRO Sobíšky
Zajišťování naplňování programu bude mít na starosti zastupitelstvo obce v čele
se starostou. Monitoring bude probíhat dle potřeb obce, minimálně 1x za 2 roky a bude
ho

provádět

zastupitelstvo.

Při

monitoringu

se

budou

sledovat

především

nashromážděná data a informace, které pomohou k vyhodnocení průběhu realizace
dílčích aktivit jednotlivých opatření a programových cílů.
Bude sledováno zejména:
•

naplňování aktivit, které byly na daný rok plánovány - v případě jejich
nerealizace důvody proč,

•

vyhledávání a zajišťování zdrojů pro financování aktivit PRO a s tím spojena
finanční náročnost,

•

projednávání změn PRO,

•

schvalování aktualizace PRO.

Při kontrole bude sledováno naplňování strategie a bude také vyhodnocováno, do jaké
míry byly plánované záměry a aktivity skutečně realizovány a v případě, že nebyly, tak
důvody, proč se tomu tak nestalo. Současně bude nutné i přehodnocení každého ze
záměrů, zhodnocení potřebnosti jejich realizace a případně možnost provést změny.
Možné bude i přehodnocení priorit jednotlivých záměrů.

Zveřejnění PRO
Dokument bude zveřejněn na webu OBCEPRO (Program rozvoje obce), webových
stránkách obce a zároveň bude přístupný k nahlédnutí v listinné podobě na úřadě obce.
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Aktualizace PRO
Tento strategický dokument je dokumentem, který je potřeba aktualizovat v závislosti na
průběhu realizace jeho částí.
Každé změny a aktualizace budou schváleny na zasedání zastupitelstva obce. Dokument
bude vždy zveřejněn na internetových stránkách obce.

Financování záměrů z PRO
Obec Sobíšky předpokládá financování prostřednictvím vhodných dotačních titulů, ať už
ze strany kraje, státního rozpočtu nebo prostředků EU.
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ČOV

čistírna odpadních vod

ČSÚ

Český statistický úřad

LBC

lokální biocentrum

LBK

lokální biokoridor

LPIS

(Land Parcel Identification System), informační systém evidence
využití zemědělské půdy

MHD

městská hromadná doprava

MŠ a ZŠ

Mateřská škola a Základní škola

NUTS

Nomenklatura územních statistických jednotek- územní celky
vytvořené pro statistické účely Eurostatu (statistický úřad
Evropské unie)

ORP

Obec s rozšířenou působností

OÚ

Obecní úřad

PRO

Program rozvoje obce

RD

rodinný dům

ÚP

Územní plán

ÚSES

územní systém ekologické stability

VaK

Vodovody a kanalizace

VVTL/VTL/STL vysokotlaký /středotlaký
VVN/VN/ NN

velmi vysoké napětí / vysoké napětí/ nízké napětí

DN

vnitřní průměr
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