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1. ÚVOD
Strategický plán rozvoje obce Otice (dále především strategický plán nebo strategie) představuje
důležitý střednědobý dokument, který pomáhá nasměrovat budoucí rozvoj obce v dílčích rozvojových
oblastech. Zahrnuje v sobě jak programové cíle rozvoje, tak i konkrétní opatření a z nich vycházející
projekty, jejichž realizace přispěje k naplnění daných cílů a dosažení strategické vize. Strategický plán
je rovněž podkladem při přípravě projektů s předpokládanou podporou z evropských fondů a dalších
národních nebo krajských zdrojů v tomto a případně dalším programovém období.
Předkládaný Strategický plán se zaměřuje přibližně na období 2018 – 2030 a vychází z provedených
analytických prací (Charakteristika současného stavu), veřejného setkání s občany obce, provedených
anket v rámci studentských závěrečných prací a dotazníků zpracovaných zástupci obce. Tyto práce
proběhly v období od června 2016 do dubna 2018.
Struktura dokumentu vychází z metodik Ministerstva pro místní rozvoj – tj. METODIKA TVORBY
PROGRAMU ROZVOJE OBCE z roku 2012, jejímž autorem jsou společnosti GaREP, spol. s r. o. a eRozvoj.cz, s.r.o. a přizpůsobuje se potřebám obce. Struktura dokumentu je následující:







Úvod
Analytická část
o Charakteristika současného stavu
o Zhodnocení rozvojového potenciálu obce
o SWOT analýzy
Návrhová část
o Vize rozvoje obce
o Prioritní oblasti
o Programové cíle
o Podporovaná opatření a projekty
Realizační část

Analytická část popisuje současný stav obce Otice, je zakončena SWOT analýzou a představuje vstup
pro návrhovou část. Ze schválené SWOT analýzy vychází návrh rozvojové vize obce a nastavení cílů,
pro jejichž naplnění jsou nastavena opatření. U jejich popisu jsou taktéž uvedeny příklady vhodných
aktivit nebo projektů.
Do zpracování strategického plánu byla zapojena veřejnost v obci, která měla možnost vyjádřit své
názory v rámci dotazníku prováděného jako součásti závěrečných či diplomových prací, a dále v rámci
veřejného setkání s občany v období 2016 - 2018.
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ANALYTICKÁ ČÁST
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2. CHARAKTERISTIKA SOUČASNÉHO STAVU
Otice leží cca 4 km jihozápadně od centra města Opavy v sousedství města. Obcí protéká řeka
Hvozdnice. Geomorfologicky obec náleží ke Stěbořické pahorkatině, která je součástí vyššího
horopisného celku - Nízký Jeseník. Nadmořská výška se mírně zvyšuje od toku Hvozdnice
jihozápadním směrem. Nejvýznamnějším vrškem je Kamenná hora (311 m.n.m.), která náleží
k přírodní památce Otická sopka.
Součástí Otic je také místní část Rybníčky, kde je koncentrována převážně průmyslová výroba. Otice
katastrálně sousedí s Opavou, Slavkovem, Uhlířovem a Brankou u Opavy.

2.1

ZÁKLADNÍ INFOR MACE A CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ

Tab. 1: Souhrnné informace o obci Otice
Souhrnné informace
Status:
ZUJ (kód obce):
NUTS5:
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Obec s rozšířenou působností:
Katastrální plocha (ha):
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:
Nadmořská výška (m n.m.):
První písemná zpráva (rok):
PSČ:

Obec
509612
CZ0805509612
Opava
Opava
720
1 428
258
1 361
74781

Zdroj: www.risy.cz, obecní úřad
Obr. č. 1 Otice a širší vztahy

Zdroj: www.mapy.cz
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Obr. č. 2 Otice na ortofotomapě

Zdroj: www.mapy.cz

2.1.1

Stručná historie obce

První písemná zmínka je z roku 1361, kdy opavský kníže daroval ves Jaruši z Hlubčic. Počínaje rokem
1361 až do novověku patřila obec Opavě. Od roku 1640 byla svobodným fojtstvím. V r. 1756 byla
v centru obce postavena barokní kaple Zvěstování Panny Marie. Na konci 18. století byla při cestě
z Opavy do Otic postavena kaple sv. Tadeáše1.
Kolem roku 1806 vznikla přibližně 2 km jihovýchodně od Otic na cestě k Hradci kolonie Rybníčky,
jinak zvaná Provazovec, německy Liechtenstein. Osada původně patřila ke Kylešovicím (knížeti
z Liechtensteina), po roce 1848 připadla Oticím.
Otice byly především zemědělskou obcí, své místo zde však zaujal i místní průmysl. V roce 1886 byl
hostinským Jakubem Pollakem založen podnik Velikosa – zelárna, výroba likérů a sodové vody. Další
výrobna kyselého zelí náležející Janu Bittnerovi vznikla roku 1902.
Školní vyučování bylo v Oticích zahájeno v roce 1786, kdy se vyučovalo v soukromých domech.
Prvním učitelem zdejší školy byl Filip Friedrich, rodák z Fulneku, který zde působil až do roku 1796.
V roce 1796 bylo přistoupeno ke stavbě školní budovy. Tato budova však postupně chátrala
a přestávala být dostačující rostoucímu počtu žáků. Teprve na zasedání obecního výboru dne 23. října
1901 bylo přijato usnesení postavit novou dvojtřídní školní budovu. Dne 14. září 1902 byla nová škola
slavnostně vysvěcena a následujícího dne se započalo s vyučováním.
Roku 1891 byl založen dobrovolný hasičský sbor řídícím učitelem Františkem Maderem, jehož prvním
starostou byl zvolen Tomáš Lusar.
Roku 1898 bylo následkem deštivých let založeno drenážní družstvo, které v letech 1899-1901
provedlo odvodnění větší části otického území. Roku 1903 byla založena Jednota pro založení
1

http://pamatkovykatalog.cz
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samostatné katolické duchovní správy v Oticích. V roce 1904 založilo 7 rolníků za předsednictví
Tomáše Lusara společnost parní mlátičky. Od roku 1906 působil v obci čtenářsko-divadelní spolek
Svatopluk. Roku 1911 byl založen spořitelní a záloženský spolek (tzv. Reifeisenka), jehož účelem bylo
především „působiti ku zlepšení mravních a hmotných poměrů svých členů“ poskytování půjček
a příležitosti ke spoření, obstaráváním společných nákupů potřeb pro své členy apod.
V červnu 1924 bylo započato s elektrifikací obce a dne 15. srpna 1925 se v Oticích poprvé svítilo
elektřinou. Ve 2. polovině 20. let byla v obci postupně provedena kanalizace. Důležitým pro rozvoj
Otic se stalo znovuobnovení těžby čediče na Kamenné hoře, ze kterého měla obec vysoký příjem.
Dne 8. října 1938 v 13.30 hodin vstoupila německá vojska do Otic. Všechny české nápisy byly
odstraněny a nahrazeny německými. Do obce se přistěhovalo 9 německých rodin. Již v lednu 1939
začali odjíždět první dělníci z Otic na nucené práce do Německa. Otice byly osvobozeny 23. dubna
1945 svazky 28. střeleckého sboru 60. armády SSSR. Fronta se zastavila před obcí, obyvatelstvo
obdrželo příkaz k evakuaci do Opavy a Kylešovic. Válečnými událostmi bylo zcela zničeno
9 zemědělských usedlostí, množství budov vyhořelo, 5 domků bylo poškozeno těžce, 57
zemědělských budov lehce. Zcela zničena byla elektrická síť, železný most přes řeku Hvozdnici byl
ustupujícími Němci vyhozen do vzduchu. Válečné škody na nemovitostech byly v roce 1946
odhadnuty na 11 mil. Kč, konstatováno poškození celkem 181 budov.
Po roce 1948 byla zahájena likvidace soukromého sektoru našeho národního hospodářství (včetně
drobných živnostníků), který byl postupně zatlačován a nahrazován socialistickými komunálními
podniky. Charakteristickou a jednou z nejdůležitějších součástí přechodu k socialistické ekonomice
byla kolektivizace zemědělství, která zásadním způsobem změnila život v obci. Ustavující schůze
přípravného výboru JZD Otice se konala 24. listopadu 1952. V roce 1961 bylo provedeno sloučení JZD
ve Štáblovicích, v Uhlířově a Oticích pod názvem JZD Pokrok v Oticích. K dalšímu sloučení došlo v roce
1975, kdy se v jeden celek s otickým JZD sloučilo JZD Přátelství se sídlem ve Slavkově. Název družstva
byl změněn na JZD Pokrok Otice. Vývoj obce je patrný také na historických mapách – viz níže.
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Obr. č. 3 Otice na mapě stabilního katastru z 1. poloviny 19. století

Zdroj: www.cuzk.cz
Obr. č. 4 Otice na mapě z 1. poloviny 19. století (II. vojenské mapování, 1836-1852 )

Zdroj: www.mapy.cz
Na mapě z III. vojenského mapování je patrné množství zachovalých alejí podél cest, z nichž část
později zanikla. Patrné je také vyšší množství polních cest v krajině než v současné době. Také je vidět
nová železniční trať z Opavy do Horního Benešova. Její výstavba byla zahájena v roce 1891 a první
vlak přijel z Opavy do Otic 27. října téhož roku.
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Obr. č. 5 Otice na mapě z III. vojenské mapování (1876 až 1880 – mapa aktualizována po r. 1918)

Zdroj: http://kontaminace.cenia.cz/
Z obrázku níže je vidět, že v roce 1955 byla zástavba mnohem méně rozsáhlá a dále oblast Rybníčky
bez průmyslové výroby. Současně se ještě na zdejších pozemcích neprojevila příliš výrazně
kolektivizace.
Obr. č. 6 Otice – letecký snímek (padesátá léta 20. století - 1955)

Zdroj: http://kontaminace.cenia.cz/
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OBYVATELSTVO A BYDLENÍ

2.2
2.2.1

Obyvatelstvo

Počet obyvatel Otic se pohybuje kolem 1400 (k 1.1.2017 –1428 obyvatel). Celkově převažují ženy
(723/695), v tabulce je dále znázorněn počet obyvatel v jednotlivých věkových kategoriích. Průměrný
věk mužů je k roku 2015 39 let, žen 42,5 let.
Tab. 2: Počet obyvatel podle věku
Počet
bydlících
obyvatel k
1.1.2017
1 428

0-14 let

15-59 let

60-64 let

65 a více let

Celkem

Počet
bydlících
obyvatel k
1.1.2016
1 418

Počet obyvatel ve věku (k 1.1.2016)

249

843

86

240

Muži

695

697

144

407

44

100

Ženy

723

731

105

436

42

140

Zdroj: www.risy.cz
Pozn.: Údaje o počtu obyvatel jsou aktuální k 1.1.2017. Rozdělení do věkových kategorií a střední stav
platí k 1.1.2016 (aktuálnější data ještě nejsou k dispozici)
Věkové složení obyvatel obce v členění na muže a ženy je patrné z grafu – tzv. populační pyramidy.
V té je patrná silná generace obyvatel ve věku cca 35-44 let narozených v populačně silných
sedmdesátých letech a také skutečnost, že v kategorii nad 50 let převažují ženy, které se dožívají
vyššího věku. Aktuálně silnější generace dětí nastupuje do prvního stupně základní školy, naopak
hlavní vlna nově narozených dětí ve věku do 4 let už je za svou kulminací. Poptávka po mateřské
škole se tedy bude mírně snižovat, v příštím desetiletí naopak bude vzrůstat počet žáků na vyšším
stupni ZŠ a středoškoláků. Naopak počet lidí v důchodovém věku by měl být v příštích letech
poměrně stabilizovaný s postupným mírným nárůstem.
Obr. č. 10 Věková pyramida obce Otice – rok 2015

Zdroj: ČSÚ, 2016
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Z hlediska pohybu obyvatel v obci je situace poměrně stabilizovaná a v posledních letech (tj. od
r. 2011) dochází k mírnému nárůstu počtu obyvatel. Počet vystěhovalých lidí z obce je rovnocenný až
mírně nižší než počet nově přistěhovalých, podobná situace platí i u porodnosti a úmrtnosti – v r.
2016 byla porodnost mírně vyšší než úmrtnost (17 ku 14). V roce 2016 se vystěhovalo a přistěhovalo
stejné množství obyvatel, v roce 2015 mírně (50:47) převažovali přistěhovalí. Vývoj počtu obyvatel je
příznivý, zejména ve srovnání s vývojem v okolních městech (Opavě, Hlučíně, Ostravě). Pozitivní je
také to, že nedochází ke skokovému nárůstu počtu obyvatel.
Věková struktura obyvatel obce je dlouhodobě příznivá – s vyšším podílem dětí (ve srovnání
s průměrem ČR i MS kraje) a rostoucím podílem obyvatel v poproduktivním věku, který je však stále
ještě relativně nízký. Je reálné očekávat další růst podílu obyvatel v poproduktivním věku,
dlouhodobě to bude vyvolávat tlak na oblast sociálně zdravotních služeb (nezbytná vazba na
komunitní plánování obce).
Tab. 3: Pohyb obyvatel (za rok 2016)
Přírůstek obyvatelstva
Živě narození

Zemřelí

Celkem

17

Muži
Ženy

Saldo migrace
Přistěhovalí

Vystěhovalí

14

Přirozený
přírůstek
3

28

28

Saldo
migrace
0

8

-

-

11

14

-3

9

-

-

17

14

3

Zdroj: ČSÚ, 2018
Z dlouhodobého pohledu počet obyvatel narůstá. V r. 1869 měla obec 644 obyvatel. Postupný nárůst
byl přerušen pouze v období druhé světové války, kdy počet obyvatel mezi r. 1930 a 1950 o čtvrtinu.
Od té doby postupný nárůst pokračuje.
Tab. 4: Vývoj počtu obyvatel od r. 1869 do r. 2011
Rok

1869

1910

1930

1950

1970

1991

2001

2011

Počet
obyvatel

644

819

1135

850

993

1265

1282

1343

Zdroj: ÚP obce
Ze střednědobého pohledu počet obyvatel mírně narůstá, a to od 1340 v roce 2010 po 1418
v r. 2015. Toto je dáno pravděpodobně novou výstavbou na území obce.
Tab. 5: Počet obyvatel a jeho vývoj (k 31. 12.) v období 2008-2016
Rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Počet
obyvatel

1365

1355

1340

1343

1367

1394

1407

1418

1428

Zdroj: www.risy.cz
Z hlediska vzdělanosti jsou k dispozici data z posledního Sčítání lidí, domů a bytů, které proběhlo
v roce 2011. Z něj je patrný podíl 9,4 % vysokoškoláků, přes 40 % obyvatel má vzdělání středoškolské
a vyšší. Současně je evidentní postupný nárůst vzdělanosti obyvatel oproti roku 2001.
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Vzhledem k příznivému vývoji počtu obyvatel v posledních letech, i relativně příznivé věkové
struktuře obyvatel, rozvojovým podmínkám obce (v dobré příměstské poloze), se značným zájmem
o bydlení v obci a obecným tendencím v rozvoji osídlení je možno reálně předpokládat další nárůst
počtu obyvatel a to asi na cca 1500 - 1550 obyvatel do roku 2030. Růst počtu obyvatel je do značné
míry podmíněn rozvojem obytné funkce obce (nabídkou disponibilních pozemků pro bydlení).
Tab. 6: Vzdělanostní struktura a porovnání s SO ORP Opava, MSK a ČR v roce 2011 (%)

Obec

Bez vzdělání,
nezjištěné,
neukončené
základní,
základní

Vyučení a
střední
bez
matu-rity

Úplné střední
s maturitou a
vyšší odborné
a nástavbové

Vysokoškolské

Otice
SO ORP Opava
Moravskoslezský kraj
Česká republika

18,4
22,1
24,6
23,9

40,0
34,4
34,7
32,8

32,3
30,7
29,3
30,9

9,4
12,8
11,4
12,4

Úplné
střední
s maturitou, VOŠ a
VŠ v roce
2011
41,7
43,5
40,7
43,3

Úplné
střední s
maturitou,
VOŠ a VŠ
v roce 2001
36,4
36,8
34,2
37,2

Zdroj: ÚAP SO ORP Opava 2014

2.2.2

Bydlení

Ukazatele bydlení dokáží reflektovat ekonomický růst a konkurenceschopnost domácností, kvalitu
domovního a bytového fondu a celkovou atraktivitu území. Datovou základnu tvoří především data
ze Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) za rok 2001 a 2011, které umožňují hlubší srovnání a vhled do
vývoje bydlení v sčítacím meziobdobí. Další data pochází především z Veřejné databáze ČSÚ.
Níže uvedená část uvádí základní statistiky týkající se bydlení a hlavní trendy vývoje.
Tab. 7: Srovnání počtu trvale obydlených domů a bytů v obci
Obec

Trvale obydlené domy

Otice

Trvale obydlené byty

2001

2011

Index (%)

2001

2011

Index (%)

306

321

4,9

445

489

9,9

Zdroj: SLDB 2001 a 2011, ÚAP SO ORP Opava 2014
Pozn.: Jedná se i o byty v rodinných domech
Tab. 8: Srovnání trvale obydlených bytů členěných podle právních důvodů k užívání v obci
Obec

Počet trvale
obydlených

Právní forma užívání trvale obydlených bytů
ve vlastním domě

Rok

2011

2001

2011

Otice

489

283

342

v osobním
vlastnictví
2001
2011
10

33

Zdroj: SLDB 2001 a 2011, ÚAP SO ORP Opava 2014
Pozn.: Jedná se i o byty v rodinných domech
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nájemní

družstevní

2001

2011

2001

2011

12

16

26
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Tab. 9: Dokončené byty v období 2007–2016
Obec
Otice

Dokončené byty v letech
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2

3

2

4

14

10

6

8

10

3

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ (2018), ÚAP SO ORP Opava 2016
V rámci územního plánu je navrženo několik nových rozvojových ploch pro bydlení. Nacházejí se
jednak ve směru na Uhlířov, menší plochy také ve směru na Slavkov a Opavu.
Obr. č. 10 Pohled na Otice od Uhlířova, v pozadí Opava
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2.2.3

Podnikání

Obec se nachází v sousedství města Opavy, kam také velká část obyvatel dojíždí za prací. Menší část
obyvatel dojíždí za prací také do Ostravy, případně jiných míst v okrese Opava.
Část obyvatel pracuje ve firmách působících přímo v obci Oticích. Těch je relativně velké množství,
což je jednoznačně pozitivní skutečností. Část z nich má sídlo přímo v Oticích, část v místní části
Rybníčky. Mezi nejdůležitější firmy v obci patří:
Tab. 10: Oblast podnikání v Oticích v roce 2017
Jméno firmy/Podnikatele
TEMPO, obchodní družstvo
Lukáš Gebauer - řeznictví a uzenářství
Otická pekárna - Knappe Martin
Reklama Martínkovi
ZP Otice, a.s.
1. Slezská strojní, a.s.
Gavenda s.r.o.
Moderní škola s.r.o.
JATKA - KURKA s.r.o.
ŠTENCEL TRANSPORT s.r.o.
Techfloor s.r.o.
STROJÍRNA Vehovský s.r.o.
Intersnack a.s. – Distribuční centrum
SEMIX PLUSO, spol. s r.o.
ZOiGO – ZZ group s.r.o.
Obec Otice*

Oblast podnikání
Maloobchodní prodej potravinářského a nepotravinářského zboží
denní potřeby.
Řeznictví - uzenářství
Výroba a prodej pečiva
Sítotisk, reklamní polepy, velkoplošná reklama, návrhy
Zemědělská výroba
Prodej zemědělských strojů, originálních náhradních dílů, servisem
a opravami zemědělské techniky
Především prodej hutního a spojovacího materiálu, zámečnictví a
výkup šrotu aj.
Výrobce školního, kancelářského a dětského nábytku
Nákup, přeprava, porážka a jateční opracování prasat, expedice a
přeprava vepřových půlek a drobů ...
Vnitrostátní a mezinárodní nákladní automobilová doprava,
spedice a opravárenství
Průmyslové podlahy
Kovoobrábění
Rozvoz slaných snacků
Potravinářská výroba, cereálie
Výrobce a dodavatel materiálu pro inženýrské sítě
Obecní úřad, MŠ a ZŠ

Zdroj: www.otice.cz , webové stránky firem
*Pozn.: Obec Otice není podnikatelským subjektem, je zde uvedena především jako
významnější zaměstnavatel
Podnikání má kromě zaměstnanosti také dalším pozitivní dopad, kterým je udržování a rozšiřování
odbornosti a kvalifikace. Obec Otice získala v r. 2013 ocenění Okresní hospodářské komory v Opavě
za podporu podnikání.
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Obr. č. 11 Lokalita Rybníčky – několik domů a převažující výrobní plochy

Obr. č. 12 Velkou předností Otic je množství působících firem

Obr. č. 13 Otické zelí – místní výrobek
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Nezaměstnaností se zabývá např. územní plán obce, ze kterého uvádíme základní fakta. Výsledky
ze sčítání z roku 2011 uvádějí 661 ekonomicky aktivních obyvatel v řešeném území. Za prací
vyjíždělo mimo obec 209 osob (v r. 2001-372), do obce dojíždělo 360 osob (v r. 2001-529).
Z údajů je patrný výrazný pokles pohybu za prací, v úvahu je však nutno vzít i klesající kvalitu dat
ve sčítání. Kladné saldo pohybu za prací cca 150 osob je dlouhodobým pozitivem obce. Počet
pracovních míst v řešeném území je odhadován celkem na cca 1 050 a to především v průmyslu,
službách a v zemědělství, počet zaměstnanců byl 1 038 (v r. 2012 podle MF ČR). Obyvatelé obce
vyjíždějí za prací především do Opavy, Branky a Hradce nad Moravicí. Závislost řešeného území
na pracovních příležitostech v širším dojížďkovém regionu je podprůměrná.
Z hlediska rekreace a cestovního ruchu zde nejsou provozovány penziony nebo hotely, není zde
ani typické chalupaření nebo chatová osada.
Plochy pro výrobu se nacházejí v jižní části obce a dále v lokalitě Rybníčky. V rámci územního plánu
jsou vymezeny nové plochy pro rozvoj výroby, které na tyto plochy navazují. Jedná se o plochy
smíšení výrobní (VS - Z28 a Z29 – Rybníčky, Z17 a Z18 – severně od ZP Otice, a. s.), plochy výroby
a skladování (VL - Z22 a Z23 – jižně od ZP Otice, a.s.), a plochy územních rezerv pro VS (R3 a R4). Dle
Oddůvodnění územního plánu obce je výměra nově navržených ploch pro plochy VL 4,74 ha a pro
plochy VS 5,92 ha (celkem tedy 10,66 ha – přes 100 tis. m2).
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INFRASTRUKTURA

2.3
2.3.1

Dopravní infrastruktura

Obec se nachází na křižovatce silnic 2. třídy II/461 (Opava – Otice – Slavkov) a II/443 (Opava – Otice –
Uhlířov). V obci se nachází i vlaková stanice na trati Opava - Jakartovice s letním turistickým
a omezeným provozem. Autobusové zastávky jsou v centru (více zastávek) i v místní části Rybníčky.
Autobusové spojení je provozováno na linkách ve směru na:





Opavu
Slavkov
Uhlířov – Štáblovice – Melč
Hradec nad Moravicí (pro Rybníčky)

V rámci MHD města Opavy zde jezdí linka 219 (Malé Hoštice – Opava – Otice), další autobusová
spojení zajišťuje společnost TQM - holding s.r.o.
Intenzita dopravy v obci byla v r. 2016 na úrovni až cca 4900 automobilů/24 hodin na úseku II/443 a
2500-3000 automobilů/24 hodin na úseku II/461, přičemž nejzatíženější je centrum obce v okolí
křižovatky těchto silnic. Doprava v obci je zdrojem hluku a znečištění ovzduší – problémem jsou
zejména projíždějící kamióny, které kromě toho, že jsou zdrojem hluku a emisí znečišťujících látek do
ovzduší, tak také narušují povrch vozovek.
V rámci územního plánu prochází území obce Otice koridor obchvatu města Opavy a rovněž koridor
pro jižní obchvat Otic. Jejich realizace by přispěla k odvedení části dopravního proudu mimo
obydlené území obce.
Obcí dále prochází železniční trasa ve směru Opava – Svobodné Heřmanice, na které funguje sezónní
(letní o víkendech) provoz. V roce 2016 jezdili vlaky od června do září od pátečního večera do
nedělného odpoledne 3krát denně tam a zpět, obdobná situace byla i v roce 2017.
Stav hlavních komunikací je uspokojivý, v některých úsecích je však stav místních komunikací
nevyhovující. Obec má zpracovaný materiál „Diagnostika vozovek místních komunikací v obci Otice“
z r. 2016, ve které byl řešen stav místních komunikací v obci. Jako nevyhovující byla identifikována
komunikace Ulička průměrná zbytková doba životnosti 7 let) a jako havarijní komunikace K Hrázi,
ostatní byly z hlediska klasifikace únosnosti vyhodnoceny jako vyhovující (s průměrnou zbytkovou
dobou životnosti 10-15 let). Dále je zde uveden návrh oprav vozovek.
Málo přehledná je také křižovatka v centru obce. Problém je také s dodržováním povolené rychlosti
při vjezdu do obce, stání vozidel na chodnících a projíždění přetížených vozidel. V rámci závěrečné
studentské práce Spokojenost občanů obce Otice se službami veřejné správy (Zeman, 2016) byla
zmiňována také bezbariérovost u veřejných objektů. Ta je však v obci u veřejných objektů již řešena
na vysoké úrovni. (Některé soukromé objekty - např. obchod s potravinami v centru obce nebo
pekárny Knappe – jsou dostupnější hůře).
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Obr. č. 15 Obcí projíždí větší množství nákladních automobilů

Obr. č. 16 Obchod v centru obtížněji přístupný
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2.3.1.1

Cyklistická doprava a turistické trasy

Cyklistické trasy a stezky
Územím obce Otice vede nově otevřená cyklostezka ve směru na Opavu. Ta byla postavena v roce
2017 a nahradila původní polní cestu. Předpokládá se její prodloužení do okolních obcí.
V rámci územního plánu jsou na území obce uvedeny tyto záměry:


cyklotrasa Hradec nad Moravicí - Opava - státní hranice ČR/Polsko - od hranic s k.ú. Branka
u Opavy je trasa vedena po účelových komunikacích (polních cestách), které je navrženo
stavebně upravit pro cyklistický provoz (přestavba na cyklostezku), k jižnímu okraji zástavby
Otic, kde je zapojena do silnice III/44346. Odtud je vedena přes Hvozdnici (po lávce) k silnici
II/461 a dále severním směrem po stávajících místních komunikacích. Od severního okraje
zástavby Otic je trasa navržena ve stopě stávající polní cesty, kterou je rovněž navrženo
stavebně upravit pro potřeby provozu cyklistů (cyklostezku). (N1)
 trasa Jakartovice – Opava - trasa je vedena od Opavy v souběhu s navrženou trasou N1 až
k železniční trati, kde se odklání západně a po místních komunikacích je vedena směrem
k silnici II/461 a odtud ke Slavkovu. Stavební úpravy se předpokládají v úseku vedeném podél
železniční trati a situování odpočívky pro cyklisty, dále v úseku vedeném po silnici II/443, kde
se předpokládá rozšíření stávajícího chodníku a v úseku podél silnice II/461, kde se
předpokládá realizace stezky přilehající ke komunikaci (N2). V roce 2017 byl postaven
a otevřen úsek Opava – Otice.
 trasa Kylešovice – Otice - je vedena podél železniční trati č. 314 a je koncipována jako stezka
pro cyklisty. Sloužit by měla rekreačnímu provozu i každodennímu dojíždění do Opavy ve
směru na Kylešovice); (N3)
 trasa Otice - Opava, navržená v souběhu se silnicí II/443. (N4) (tj. z Opavy na ul. Olomoucká
po ul. Vítkovská a Hlavní až k trase N2)
(dle územního plánu)
Cyklistické trasy a stezky mají roli jak dopravní, tak i rekreační. Otice se nacházejí v poměrně
atraktivní krajině v zázemí města Opavy se zajímavými lokalitami – jedná se o přírodní památku
Otická sopka nebo údolí řeky Hvozdnice, která obcí protéká.
Turistické trasy
Oticemi nevede žádná pěší turistická trasa. V obci se nachází 2 zastavení naučné stezky Hvozdnice,
která dále vede v údolí stejnojmenné řeky na území okolních obcí.

2.3.2

2.3.2.1

Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou

Obec Otice má vybudovaný veřejný vodovod, na který je napojeno 100 % obyvatel. Vodovod je ve
správě SmVaK Ostrava a.s. – oblast Opava. Zdrojem pitné vody je přivaděč OOV, na který je obec
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napojena přes zemní vodojem Otice. Přívodní řad a rozvodná síť v Oticích je zastaralá a zásobení
zástavby pitnou vodou je problémové. Pro další napojení nových objektů, jak obytných, tak
výrobních, bude potřeba vodovodní síť zrekonstruovat.
Místní část Rybníčky je napojena na vodovodní síť Otic řadem DN 80, který není dostačující z důvodů
vysokých odběrů pro potřebu výrobních areálů vymezených jako plochy smíšené výrobní.
Jihovýchodní část Otic je zásobena pitnou vodou z věžového vodojemu Uhlířov.
(Zdroj: Odůvodnění územního plánu Otice)

2.3.2.2

Čištění odpadních vod

Likvidace odpadních vod probíhá v rámci správního území obce. V obci Otice je vybudována oddílná
kanalizace. Splaškové odpadní vody jsou svedeny podtlakovou kanalizaci na mechanicko-biologickou
ČOV u vodního toku Hvozdnice. Dešťové vody jsou svedeny dešťovou kanalizací do Hvozdnice.
V územním plánu se předpokládá rozšíření čistírny odpadních vod, která má naplněnou kapacitu.
Dále se plánuje oprava a zvětšení kapacity kanalizací a jejich dobudování do nových rozvojových
ploch.

2.3.2.3

Zásobování elektřinou a plynem

Obec Otice je zásobována elektrickou energií z rozvodné soustavy 22 kV, a to z odboček z hlavních
vedení VN 265 (z Jaktaře), VN 268 a VN 269 (z Velkých Hoštic), které Oticemi prochází a z vedení VN
22 (z Velkých Hoštic), které je vedeno za jihovýchodní hranicí k.ú. Rozvodná soustava je napájena
z transformačních stanic 110/22 kV Jaktař a Velké Hoštice. V obci se nachází 12 trafostanic.
(Zdroj: Odůvodnění územního plánu Otice)
Ve správním území Otic se nachází fotovoltaické elektrárny s celkovým instalovaným elektrickým
výkonem cca 2,762 MW (rok 2015). Mezi významnější zdroje lze zařadit výrobny KURKA - EKOZDROJE
s.r.o. a Meletzký s.r.o. jako volně stojící instalace. Ostatní výrobny jsou drobného charakteru a jde
o malé (do cca 0,01 MW) střešní instalace.
Obcí jsou vedeny celkem tři distribuční vysokotlaké (VTL) plynovody, přičemž Otice jsou napojeny na
plynovod Opava - Otice. Regulace VTL hladiny na STL je zajištěno regulační stanicí (dále jen RS) Otice,
obec.
Otice jsou plošně plynofikovány středotlakým (STL) rozvodem zemního plynu, provozovaným
v tlakové hladině do 4 barů. Nízkotlakým (NTL) plynovodem je plynofikována pouze velmi malá část
zástavby (jižní část zástavby Otic).

2.3.2.4

Vytápění

Pro stávající zástavbu je charakteristický decentralizovaný způsob vytápění s individuálním vytápěním
rodinných domů a samostatnými domovními kotelnami pro bytové domy, objekty vybavenosti
a podnikatelských nebo výrobních aktivit.
Převažujícím způsobem vytápění je dle údajů z ČSÚ (uvedených v Odůvodnění územního plánu Otice)
z r. 2011 plyn (cca 78 % bytů), dále dřevo (11,4 %) a elektřina (5,4 %).
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Bilančně se uvažuje s rozšířením využití zemního plynu pro 85 % nových bytů (cca 80 % bytů celkem)
a s rozšířením elektrické energie (včetně tepelných čerpadel) až u 10 % nových bytů v rodinných
domech. Dle ÚP se doporučuje využívat smíšeného elektrického vytápění (přímotopné v kombinaci
s akumulací), spolu s nasazením různých typů tepelných čerpadel.
Podíl tuhých paliv je k r. 2030 odhadnut na cca 14 % a bude se týkat především stávajících objektů.
Z obnovitelných zdrojů energie lze pro rodinnou zástavbu v širším měřítku uvažovat s rozšířením
pasivního i aktivního využití solární energie, jejíž přeměna na tepelnou energii, příp. elektrickou
energii v solárních kolektorech nebo fotovoltaických článcích je z hlediska životního prostředí
nejčistším a nejšetrnějším způsobem výroby tepelné a elektrické energie.
Lze také předpokládat pozvolný trend zateplování dalších objektů v obci (Nová zelená úsporám)
a využívání dalších doplňkových obnovitelných zdrojů energie, především fotovoltaické a solární
energie k ohřevu vody a tepelných čerpadel. Obec plánuje zateplení veřejných budov, aktuálně se
připravuje rekonstrukce obecního úřadu.
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VYBAVENOST

2.4
2.4.1

Základní vybavenost v obci

Z hlediska základní vybavenosti se v obci nachází následující:














mateřská škola
základní škola (1.-5. roč.)
pošta
obchod
praktický lékař
stomatolog
veterinární ordinace
kostel
hřbitov
knihovna
pohostinství
obecní rozhlas
kulturní dům

Otice jsou obcí disponující většinou základní vybavenosti a služeb. Ostatní důležité služby (zdravotní
péče mimo výše uvedené, vyšší stupeň ZŠ a SŠ, VŠ) jsou dobře dostupné v Opavě. V minulých letech
byla nově postavena smuteční síň, která získala v r. 2017 cenu J. M. Olbricha za rekonstrukci.
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že obyvatelům v obci chybí pediatr a také byl častěji zmiňován
požadavek na zajištění sociálních služeb pro seniory (domov pro seniory).
Obr. č. 17 Nová smuteční síť u hřbitova

Důležitou organizací v obci jsou Základní škola a Mateřská škola Otice - příspěvková organizace, které
kromě standardního programu zajišťují v Oticích celou řadu dalších akcí pro veřejnost.
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Nevyhovující je stav kulturního domu, u kterého se předpokládá rekonstrukce. Nevyhovující je rovněž
stav hasičské zbrojnice, u které se rovněž předpokládá stavební úprava.
2.4.2

Sport a další vybavenost

V obci je následující vybavení:







multifunkční sportovní hřiště
dětské hřiště/dětský koutek
fotbalové hřiště i cvičné fotbalové hřiště
tenisový kurt s umělým povrchem
hřiště na minigolf
hasičárna

V obci se nenachází kino, muzeum, galerie, přírodní místo ke koupání nebo venkovní koupaliště
a bowling, neboť se jedná o služby/vybavenost, které jsou dobře dostupné v sousední Opavě.
Spolky se mohou scházet v budově obecního úřadu nebo v přísálí kulturního domu, s místem
pro spolky se počítá rovněž při rekonstrukci obecního úřadu, která bude dokončena v roce 2018.
Na Otické sopce se nachází ohniště využívané veřejností.
Obr. č. 18 Sportovní hřiště včetně zázemí

Nevyhovující je stav kuželny a sokolovny, kdy se zvažuje budoucí využití těchto objektů. Možný je
prodej nebo pronájem soukromým subjektům nebo přestavba.
2.4.3

Památky a další zajímavosti v obci

Památky a další turistické cíle, které se v obci nacházejí, jsou tyto:
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Otická sopka
Kaple sv. Tadeáše
Kaple Zvěstování Panny Marie – v roce 2018 probíhá její oprava
Kaple v Oticích Rybníčkách
Historické studny

Otická sopka je přírodní památka, která se rozprostírá od západního okraje obce Otice a na severní
stráni vrcholku Kamenná hora (310 m.n.m.).
Obr. č. 19 Kaple sv. Tadeáše mezi Oticemi a Opavou
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Obr. č. 20 Kaple v lokalitě Rybníčky

Obr. č. 21 Otická sopka
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2.4.4

Zdravotní a sociální služby

Vzhledem k blízkosti města Opavy nejsou v obci provozovány sociální služby typu domova pro
seniory, denního stacionáře nebo domu s pečovatelskou službou. Obdobné platí pro zařízení pro
osoby se zdravotním postižením nebo azylový dům. Všechny tyto služby jsou zajištěné a dobře
dostupné ve městě Opava.
Ze sociálních služeb je v obci externě zajišťována terénní pečovatelská služba. Je připravováno
Komunitní centrum Otice s poradenskou i terénní prací. V roce 2018 byla uzavřena smlouva na
zajištění poradenské činnosti v komunitním centru. Dále byla uzavřena smlouva o zajištění
pečovatelských služeb.
Se zdravotními službami se počítá také v rámci rekonstrukce budovy obecního úřadu, kde by měly být
prostory pro lékařské ordinace. Dále se počítá se zázemím pro seniory a výtahem.
V obci se nenacházejí žádné sociálně problémové lokality.
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2.5

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Výměra obce je 720 ha, přičemž převážnou část (88 %) tvoří zemědělská půda. Ostatní plochy –
zastavěné plochy, zahrady a lesy tvoří jen minoritní část obce. S tímto souvisí i významně nízký
koeficient ekologické stability, který je 0,08, což je dáno právě vysokým podílem zemědělské,
zejména orné půdy a nízkou výměrou lesa (nižší podíl než je za celou ČR – cca 33 %).
Odpady
Systém nakládání s odpady v obci je funkční, sbírají se odděleně jednotlivé složky včetně bioodpadu
rostlinného původu. Sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu pro řešené území zajišťuje zejména
firma Technické služby Opava s.r.o.
V rámci územního plánu je vymezena plocha pro kompostárnu v návaznosti na plochu technické
infrastruktury, ve které je situována obecní čistírna odpadních vod. Důvodem jsou požadavky
vyplývající ze zákona o odpadech, kdy je nutno řešit zejména zeleň ve vazbě na změny v hospodaření
domácností v rodinných domech na přilehlých zahradách. Problémem je, že uvedená lokalita
nesplňuje požadovanou vzdálenost od toku Hvozdnice (50 m). Proto se hledá jiné vhodnější místo.
V předchozích letech byly mezi občany distribuovány kompostéry, plánuje se jejich další distribuce
dle zájmu občanů. Obec pořídila svozový vůz na bioodpad a štěpkovač, bioodpad se za úplatu odváží
do Opavy nebo do Štáblovic.
Dále v obci působí firma Opametal, která se zabývá výkupem odpadů.
Ovzduší
Znečištění ovzduší je stále vážný environmentální problém s negativním vlivem na zdraví obyvatel.
Pro obec Otice bylo zjištěno překračování stanoveného imisního limitu pro prachové částice
a benzo(a)pyren. Hlavním zdrojem znečištění ovzduší jsou zde domácnosti, zdrojem znečištění je také
automobilová doprava. Významný vliv na kvalitu ovzduší má samotná lokalizace obce v dolině, kde se
drží nejen emise z obce, ale také z Opavy. Další vliv mají aktuální meteorologické podmínky a rovněž
zdroje znečištění z blízké průmyslové aglomerace Ostrava.
Vodní hospodářství
Středem území obce teče říčka Hvozdnice, která se následně vlévá mezi obcí Branka a městem
Opavou do Moravice. Vzhledem k tomu, že se obec nachází v údolí říčky Hvozdnice, obec je
pravidelně ohrožována povodněmi za vyšších srážek nad územím povodí Hvozdnice. V minulosti bylo
zkapacitněno koryto, což situaci částečně zlepšilo.
S lokálními povodněmi z přívalových dešťů, které se zde mohou vyskytnout, souvisí riziko vodní
eroze, kterou jsou na území obce – v závislosti na pěstované plodině – ohrožovány některé
zemědělské pozemky. Při lokálních přívalových srážkách dochází k odnosu půdy ze zemědělských
pozemků, což může způsobovat zanášení koryt vodních toků, ohrožování nemovitostí a ztrátu kvality
zemědělské půdy. Toto vyplynulo např. z podrobně zpracované Studie proveditelnosti k realizaci
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přírodě blízkých protipovodňových opatření na území obcí Mikroregionu Hvozdnice z r. 2012.
Největší riziko vodní eroze bylo identifikováno na zemědělských plochách mezi Oticemi a Uhlířovem.
V rámci studie byly navrženy ochranné prvky. Patří mezi ně delší svodný průleh jižně od obce a dále
kratší v jižní okrajové části obce. Dále byly v jižní části navrženy dva záchytné průlehy, 4 stabilizace
drah soustředěného odtoku, protierozní mez východně od Kamenné hory a další agrotechnologická
opatření. Realizace těchto prvků by přispěla k omezení erozního ohrožení a ke snížení dopadů
případných přívalových srážek.
Obec řeší problematiku povodní ve spolupráci s obcemi podél toku řeky Hvozdnice. Je řešena hlásná
služba, připravován digitální povodňový plán a obecní rozhlas. Tento projekt byl realizován v roce
2017.
Obr. č. 22 Zkapacitněné koryto říčky Hvozdnice

Dílčí problém představuje v některých lokalitách (např. ul. Hlavní a Holčovická) také vysoká hladina
spodní vody.
Krajina a zeleň
Stav veřejné zeleně a obecních prostranství je dle zástupců obce dobrý, ale ne uspokojivý. Obec
plánuje postupně realizovat výsadby a obnovy zeleně na veřejných prostranstvích a ve volné krajině,
zejména liniové zeleně podél cest. V minulých letech bylo několik výsadeb provedeno, např.
švestková alej podél silnice na Opavu, hrušková alej směr Rybníčky, aleje jeřábu červeného a černého
podél příkop, obecní sad a stěna z keřů podél ulice K Rybníčkům. Zpracovává se studie sídelní zeleně
a plán rekonstrukce zeleně v centru obce.
Přírodně nejvíce hodnotným prvkem je přírodní památka Otická sopka. Hlavním důvodem ochrany
jsou zde třetihorní čedičové vyvřeliny a ledovcové uloženiny. Území je spravováno Agenturou
ochrany přírody a krajiny ČR. Otická sopka se rozprostírá od západního okraje obce Otice a na severní
stráni vrcholku Kamenná hora (310 m.n.m). Jihozápadním směrem od ní je oblast přírodní rezervace
Hvozdnice (mimo území obce Otice). Otickou sopku tvoří pozůstatek sopky, která pochází z období
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spodního miocénu. Stáří místního pozůstatku sopky stanovili odborníci na 20 miliónů let. Nejedná se
o sopku v pravém slova smyslu, neboť se jedná o podpovrchově utuhlé těleso. Kráter na vrcholku
sopky nebyl vytvořen pomocí přírodních sil, ale vznikl v důsledku těžby v lomu v první polovině 20.
století. Ve zdejším lomu byl zahájen provoz v roce 1890 a útlum těžby nastal v roce 1949.
V odkryvech vidíme podpovrchově ztuhlý kanál, který zřejmě byl přívodním zdrojem vulkánu. Tato
oblast byla vyhlášena přírodní památkou v roce 1991 a na rozloze 10,44 hektarů. Ze západního okraje
obce Otice vede na vrchol Kamenná hora lesní cesta.
Obr. č. 23 Výsadba švestkové aleje ve spolupráci s občany
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SPRÁVA OBCE

2.6

Úřad obce se nachází na adrese Obec Otice, Hlavní 1, 74781 Otice. Úřední dny pro veřejnost jsou od
pondělka do čtvrtku od 7:30 do 17 hodin (pondělí, středa) a do 15 hodin (úterý, čtvrtek). Na vyžádání
je úřad otevřen i v pátek a po telefonické domluvě i v sobotu. (stav k roku 2017 před rekonstrukcí
budovy obecního úřadu).
Obec má patnáctičlenné zastupitelstvo, které bylo zvoleno v řádných volbách v roce 2014, starostou
je Mgr. Vladimír Tancík, místostarostou potom Ing. Pavel Lesák. Obec je členem Svazu měst a obcí
České republiky, Spolku pro obnovu venkova, současně patří i do Euroregionu Silesia a je součástí
Místní akční skupiny Opavsko a Mikroregionu Hvozdnice.
Otice jsou úspěšné v řadě soutěží a v předchozích letech získaly také několik ocenění. Patří mezi ně
tyto:







2012 – Oranžová stuha – za spolupráci zemědělských subjektů hospodařících v krajině se
samosprávami
2013 - Modrá stuha – v soutěži Vesnice roku za společenský život
2014 – Zlatý erb – za webové stránky a informování občanů
2015 – Zlatá cihla na stavbu smuteční síně a diplom za společenskou aktivitu,
2013, 2014, 2015 a 2016 – Cena hejtmana MSK za společenskou odpovědnost,
2016 – Národní cena společenské odpovědnosti.

Obr. č. 24 Budova obecního úřadu – v roce 2018 probíhá rekonstrukce

2.6.1

Volný čas, sport a kultura

Obec má kulturní a společenský život přiměřený její velikosti. Mezi největší a nejoblíbenější kulturní
akce patří každoročně pořádané společenské plesy, kácení Máje, karmaš s doprovodnými pouťovými
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atrakcemi a taneční zábavy a Otické Zelné slavnosti. Obecní vybavenosti pro kulturu a potřeby
volného času je v obci dostatečné množství, které vyhovuje obecním potřebám.
Pro sport lze v Oticích využít tenisové kurty, hřiště na plážový volejbal či minigolf, sportovní (resp.
fotbalové) hřiště, které obvykle slouží klubovým potřebám sportovních oddílů. Obci chybí tělocvična,
která by byla využita nejen občany, ale též dětmi ze školky a školy i spolky. O hřiště na minigolf není
zájem a předpokládá se změna jeho využití na jiné účely (např. parkoviště)
Společenský život dále podporují různé zájmové a společenské organizace, mezi nimiž je
nejoblíbenější sbor dobrovolných hasičů, sportovní střelci, fotbalový klub a spolky myslivců,
zahrádkářů a chovatelů.
V obci jsou následující kulturní, sportovní a zájmové organizace:












Sbor dobrovolných hasičů
Fotbalový klub TJ Otice
CYKLO Otice
Hokejový klub HC Otice
Základní organizace Českého svazu chovatelů Otice
Základní kynologická organizace Otice
Myslivecké sdružení Hvozdnice
Základní organizace Českého svazu zahrádkářů
Nohejbalisti Otice
Ženský pěvecký klub Otice
Řada dalších neregistrovaných volných sdružení občanů – Sokolky, florbalový oddíl, taneční
kroužek dětí …

Mezi hlavní pravidelné akce, které jsou v obci pořádány, patří tyto – viz tabulka:
Tab. 11: Hlavní společenské akce v obci
Druh akce
Plesy
Divadelní
představení
hostujících společností
Taneční kurzy
Taneční zábavy
Jarní a adventní koncerty
Den matek
Mezinárodní den dětí
Mezinárodní den seniorů
Karmašový fotbalový turnaj
Kácení máje, Čarodějky
Otické Zelné slavnosti
Memoriál Josefa Smoleně
Nohejbalový turnaj
Adventní neděle
Ženský pěvecký sbor

Datum nebo měsíc konání
Leden - březen
Průběžně

Pořadatel
Obec a místní spolky
obec

Září - prosinec
průběžně
Květen, prosinec
květen
červen
říjen
srpen
Květen - červen
září
červen
průběžně
Listopad - prosinec
3x ročně

manželé Kostřicovi (občané Otic)
spolky
Obec a Ženský pěvecký sbor Otice
ZŠ a MŠ
Obec a spolky
Obec
Obec a spolky
SDH Otice
Obec a spolky
SDH
Tým nohejbalistů
Obec, pekařství M. Knappe, ŽPS, ZŠ a MŠ, spolky

Zdroj: Dotazník mezi zastupiteli obce
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V roce 2018 je realizována rekonstrukce budovy obecního úřadu, v rámci které je v plánu také
vybudování prostoru (klubovny) po spolky, čímž dojde současně k podpoře společenského života
v obci. Dále je v rámci této rekonstrukce zvažována výstavba mateřského centra.
Jako problém je v dotazníkovém šetření uváděn současný stav kuželny.

2.7
2.7.1

DALŠÍ INFORMACE PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU
Hlavní investiční akce realizované v posledních 5 letech

V minulosti byla v obci Otice realizována řada větších nebo menších projektů. Níže je uveden přehled
těch, které vedení obce považuje za nejvýznamnější – nejedná se tedy o kompletní výčet.
Tab. 12: Hlavní realizované projekty v předchozím období
Projekt

Termín

Celková rekonstrukce budovy ZŠ
Rekonstrukce chodníků
Vybudování dětského hřiště u ZŠ
Rekonstrukce tenisových kurtů
Částečná rekonstrukce (zateplení, výměna oken) MŠ
Výstavba smuteční síně
Částečná rekonstrukce MŠ-zateplení
Svozový vůz pro sběr odpadu – nosič kontejnerů
Čistící vůz
Osvětlení zahrady Kulturního domu
Rekonstrukce zastávek veřejné dopravy a osvětlení přechodů
Výsadby stromů a keřů
Rekonstrukce chodníků na ul. K Rybníčkům
Hlásná služba, obecní rozhlas a digitální povodňový plán
Cyklostezka Opava - Otice
Komunitní centrum Otice - rekonstrukce budovy obecního úřadu
Rekonstrukce kaple Nanebevzetí Panny Marie

2012
2013 -2016
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2014
2015
2012 - 2016
2014 - 2016
2016
2017
2017
2018
2018

Zdroj: Dotazník na vedení obce
2.7.2

Zamýšlené projekty a investice v budoucnu

Dále je uveden přehled projektů, záměrů a vizí, o kterých obec aktuálně uvažuje a které jsou v různé
fázi rozpracovanosti. Zde je nutno také upozornit, že se také nejedná o kompletní výčet. Uvedené
částky je nutno brát jako orientační odhad.
Tab. 13: Připravované významnější projekty pro nadcházející období
Projekt
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Rekonstrukce kulturního domu
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Rekonstrukce místních komunikací

Termín
2018-2022
2018
2018
2018 - 2030

Zdroj: Dotazník na vedení obce
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Odhad nákladů
3 000 000
12 000 000
9 000 000
50 000 000
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2.7.3

2.7.3.1

Hlavní dokumenty pro zájmové území
Územní plán

Obec Otice má nový územní plán, který byl schválen 18. prosince v roce 2016. Relevantní informace
v něm obsažené jsou převzaty do strategického plánu, který bude s územním plánem v souladu.

2.7.3.2

Rozpočet obce

Dalším základním dokumentem pro rozvoj obce je rozpočet. Ten je sestavován pro každý rok. Obec
hospodaří s vyrovnaným rozpočtem a vytváří si zdrojový rámec pro realizaci velkých projektů. Obci
pomohla reforma rozpočtového určení daní v roce 2012, kdy se její příjmy meziročně zvýšily. Obec je
schopna dlouhodobě hospodařit s přebytkem rozpočtu, což ji umožňuje jednak hradit nenadále
výdaje a také šetřit prostředky na plánované investiční akce. Pokud se bude ekonomice ČR dařit a
obci budou přibývat obyvatelé, může obec počítat se vzrůstajícími příjmy.
Tab. 14: Rozpočty v letech 2010 – 2016 (v tis. Kč)
Příjmy
Výdaje
Saldo

2010
13483
11544
1939

2011
13462
11049
2593

2012
19953
21653
-1700

2013
21937
14510
7427

2014
21892
17581
4312

2015
23589
21110
2479

2016*
23001
15110
7891

* schválený rozpočet

2.7.3.3

Spolupráce s okolními obcemi

Obec je součástí Mikroregionu Hvozdnice http://www.mikroregionhvozdnice.cz/ a Místní akční
skupiny Opavsko http://www.masopavsko.cz/mas-opavsko/ , současně patří i do Euroregionu Silesia
http://www.risy.cz/vyskakovaci-okno-euroregiony?id=104&language=Cs,
http://www.euroregionsilesia.cz/.
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3. ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI
DIPLOMOVÁ PRÁCE - SPOKOJENOST OBČANŮ OBCE OTICE SE SLUŽBAMI VEŘEJNÉ SPRÁVY

3.1

Při plánování rozvoje obce je také důležité znát názory občanů obce, jejich zájmy a potřeby. Tímto
tématem se v r. 2016 zabývala diplomové práce „Spokojenost občanů obce Otice se službami veřejné
správy“, kterou vypracoval Bc. Dalibor Zeman. Spokojenost občanů zde byla zkoumána pomocí
dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo cca 10% obyvatel obce – získáno a vyhodnoceno bylo
136 dotazníků. Z celkového počtu respondentů tvořili muži 36,7 % a ženy 63,2 %. Co se týče věkové
struktury respondentů, tak cca 60 % z nich tvořili občané nad 50 let věku. Přehled (věková kategorie,
počet, podíl) je uveden zde:






18 let
19 -34 let
35 - 49 let
50 - 64 let
65 let a více

2
24
28
48
34

1,47 %
17,65 %
20,59 %
35,29 %
25,00 %

Z dotazníku vyplynulo, že drtivá převaha respondentů je se životem v obci spokojena.
3.1.1

Spokojenost se službami

Z šetření mezi obyvateli obce vyplývá následující:
Převážně kladně jsou respondenty hodnoceny následující služby (v závorce procento spokojených
respondentů):
 Dostatečnost a přístup ke kontejnerům na tříděný odpad a svoz komunálního odpadu (94%)
 Dostatek obchodů se základními potravinami (94 %)
 Dostatečnost odpadkových košů v obci a jejich svoz (93 %)
 Celkový vzhled a čistota obce (93 %)
 Nabídka kulturních a společenský akcí (90 %)
 Údržba a čistota obce (90 %)
 Informování o dění v obci (87 %)
 Dostatek a kvalita dětských hřišť (81 %)
 Množství zeleně (81%)
 Nabídka hřišť pro různé sporty (78 %)
 Dostupnost zdravotní péče (74 %)
 Vybavenost a kvalita základní školy (69 %)
 Vybavenost a kvalita mateřské školy (60 %)
 Kvalita zdravotní péče (59 %)
 Vybavenost a kvalita volnočasových zařízení (knihovna, zájmové organizace (59 %)
Převážně negativně je hodnoceno (v závorce procento spokojených / nespokojených respondentů):
 Počet a stav cyklostezek (6 % / 57 %)
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Kvalita ovzduší (31% / 66 %)
Stav místních komunikací (32 % / 68 %)
Hlučnost v obci (40 % / 60 %)
Stav chodníků (mimo páteřní komunikace) (44 % / 51 %)

Nejednoznačně jsou hodnoceny tyto služby (v závorce procento spokojených / nespokojených
respondentů):
 Podpora prostředí nových příležitostí pro podnikatele (25 % / 19 %)
 Dostupnost sociálních služeb (41 % / 18 %)
 Celkové řešení dopravní situace v obci (46 % / 46 %)
Respondenti také odpovídali na otázku: „Které služby či prvky občanské vybavenosti podle Vás
nejvíce v obci chybí? Nejvíce respondentů postrádá tělocvičnu a také dům pro seniory. Naopak 15
respondentů považuje občanskou vybavenost za dostačující.
Tab. 15: Chybějící občanská vybavenost
Chybějící občanská vybavenost
Sportovní hala (tělocvična)
Dům pro seniory
Chodníky
Dětský lékař
Cyklostezka do Opavy
Rovné plochy na bruslení
Volnočasové aktivity
Restaurace a cukrárna
Občanská vybavenost je dostačující

Počet odpovědí
36
15
14
10
9
8
4
3
15

Zdroj: Spokojenost občanů obce Otice se službami veřejné správy (Zeman, 2016)
3.1.2

Hlavní problémy v obci

Respondenti se rovněž vyjadřovali k problémům obce. Za největší problém je poměrně jednoznačně
považována intenzivní nákladní doprava a ovzduší v zimě, což koresponduje i s údaji uvedenými
v předchozích kapitolách. Další odpovědi na otázku „Co považujete za největší a nejzávažnější
problém obce?“ jsou uvedeny v tabulce níže.
Tab. 16: Hlavní problémy v obci dle dotazníkového šetření
Problém
Nadměrný provoz nákladních vozidel
Ovzduší v zimě
Parkování na chodnících
Pálení odpadů
Chybějící cyklostezky, stav silnic a chodníků
Žádný
Zajištění bezbariérovosti
Osvětlení v obci, bezpečnost, nemožnost podnikat
Stav kulturního domu, kuželny, nezájem obyvatel obce, soudržnost
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Počet odpovědí
44
40
12
11
10
9
9
4
2
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Problém

Počet odpovědí
1

Parkoviště, obchod, pošta

Zdroj: Spokojenost občanů obce Otice se službami veřejné správy (Zeman, 2016)
Odpověďmi se prolíná vzájemně propojená problematika dopravy a kvality životního prostředí,
především ovzduší, která je ve větší míře zmiňována i v předcházejících odpovědích.

3.2

VEŘEJNÁ SETKÁNÍ

Při přípravě strategického plánu proběhla také dvě veřejná setkání s občany obce. První proběhlo
v rámci dne pro seniory 29. září 2016 v budově kulturního domu. Druhé setkání proběhlo 11. dubna
2018 v přísálí kulturního domu.
Na prvním jednání byl představen plán přípravy strategického plánu a byly sbírány podněty občanů
pro jeho obsah, tj. zejména hlavní problémy v obci, které by měly být řešeny.
Na druhém jednání v dubnu 2018 byl představen účel strategického plánu, jeho struktura a obsah.
Byly prezentovány hlavní výstupy analytické části a představena vize, hlavní cíle, opatření a
předpokládané projekty v příštím období. Následně probíhala diskuze, na základě které byla strategie
doplňována. (Níže fotky z 1. a 2. jednání).
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4. SOUHRN A ROZVOJOVÝ POTENCIÁL OBCE
Otice jsou obcí nacházející se v převážně zemědělské krajině v blízkosti města Opavy. Kromě
rodinných domů zde podniká velké množství firem.
V obci je zajištěna většina základních služeb a vybavenosti, zbývající část služeb - jako jsou např.
střední školy a univerzity, nemocnice, úřady, divadlo, speciální obchody apod. - je k dispozici
v dopravně dobře dostupné Opavě, případně v Ostravě. Vyhovující je také vybavenost technickou
infrastrukturou.
V obci aktivně působí sportovní, kulturní a další zájmové organizace, v průběhu celého roku je zde
pořádána řada společenských akcí (viz výše).
Z provedených analýz vyplývá, že v příštím období je vhodné se zaměřit na několik základních oblastí,
jako jsou (agregováno dle informací uvedených v předcházejících kapitolách):
 Doprava
o Bezpečnost automobilové dopravy – rychlost v obci
o Dostavba a opravy chodníků a místních komunikací,
o Spolupráce na přípravě obchvatů obce a města Opavy s cílem omezení intenzity
automobilové dopravy v obci
o Realizace plánovaných cyklotras a cyklostezek
 Stav obecního majetku a technické infrastruktury
o Rekonstrukce budovy obecního úřadu (v realizaci),
o Rekonstrukce kulturního domu
o Rekonstrukce hasičské zbrojnice
o Řešení sokolovny a kuželny, využití golfového hřiště
 Kvalita služeb a společenský život v obci
o Podpora společenského života a činnosti spolků
o Zlepšení zázemí pro spolky
o Postupný rozvoj zdravotních a sociálních služeb
 Veřejná prostranství, zeleň a zlepšování životního prostředí:
o Zlepšování systému nakládání s odpady
o Postupná obnova zeleně na veřejných prostranstvích a v krajině (aleje, biokoridory)
o Využití obnovitelných zdrojů energie
o Protipovodňová opatření
o Zlepšování kvality ovzduší
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5. SWOT ANALÝZA
5.1

ÚVOD

SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné (ang: Strengths) a slabé (ang:
Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats) spojené s danou obcí
(městem, regionem). Jedná se o metodu analýzy užívanou při analýze a tvorbě rozvojových
dokumentů a je nástrojem strategického (dlouhodobého) plánování rozvoje obce.
Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do 4 výše
uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých stránek na jedné straně
vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, které
charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu.

5.2

SWOT ANALÝZA

SWOT analýza byla sestavena na základě výše v textu uvedených skutečností (statistická data, UAP
2016…), dále na základě informací od starosty obce a dalších výše uvedených podkladů. Pro větší
přehlednost je zpracována v celku.
SILNÉ STRÁNKY










SLABÉ STRÁNKY

Většina obyvatel žije ve vlastních domech a bytech
Atraktivita obce pro nové obyvatele
Blízkost škol, zaměstnání, úřadů, kultury apod.
Dobrá vybavenost obce základními službami –
praktický lékař, pošta, úřad, obchod, knihovna,
hřbitov...)
Fungující mateřská škola a základní škola (1.-5. ročník)
Fungující systém odpadového hospodářství
Fungující průmyslová zóna a řada firem působících v
obci
Vysoký počet společenských a sportovních akcí
konaných místními spolky










PŘÍLEŽITOSTI











Evropské a národní fondy
Meziobecní spolupráce
Potenciál energetických úspor
Komplexní pozemkové úpravy
Obchvat Opavy a Otic
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Zhoršená kvalita životního prostředí – kvalita
ovzduší, hluk z dopravy a nízká ekologická
stabilita krajiny
Nízký podíl krajinné zeleně, zvýšené riziko
vodní eroze na zemědělské půdě
Vysoká intenzita automobilové dopravy
v obci
Nevyhovující stav některých úseků chodníků
a místních komunikací
Vyšší intenzita nákladní automobilové
dopravy
v centru
obce
(až
3000
automobilů/24 h)
Některé veřejné budovy v obci vyžadují
rekonstrukci
V obci nepůsobí pediatr
HROZBY
Zhoršení ekonomické situace v regionu
Příliš rychlý nárůst počtu nových obyvatel
Další nárůst automobilové dopravy
Neočekávané havárie – kanalizace, ČOV,
mimořádné události (povodňové riziko)

Strategický plán rozvoje obce Otice

STRATEGICKÁ ČÁST
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6.

STRATEGICKÁ ČÁST

6.1

VIZE ROZVOJE OBCE

Vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce, o tom, jak se bude obec měnit a zlepšovat,
soubor představ a priorit obce. Vize je „směrovkou“ rozvoje. Časový horizont vize je v rozmezí 10–20
let a její naplnění by mělo být dosaženo realizací strategického plánu.
Rozvojová vize definuje stav, ve kterém by se obec měla v daném časovém období nacházet
a k němuž by měla směřovat. Vize je dlouhodobější než časové působení strategického plánu a
pomáhá zajistit směry rozvoje obce i pro další navazující období.
Pro naplňování vize jsou stanoveny dílčí prioritní oblasti, v rámci kterých jsou stanoveny programové
cíle na období do r. 2025 (až 30). Způsob dosažení programových cílů je následně podrobněji
rozepsán včetně uvedení příkladů konkrétních opatření, aktivit nebo projektů, které vedou
k naplňování těchto cílů a které má obec zájem v příštím období uskutečnit.
Vize rozvoje obce Otice vychází z provedených analytických šetření, setkání s občany, dotazníkového
šetření, reflektuje současný stav a je základním východiskem pro směřování obce v příštím období:

Otice jsou moderní obcí s dobrou nabídkou služeb, bohatým
společenským životem a kvalitním životním prostředím, která
je atraktivním místem pro život svých obyvatel.
Uvedená stručná vize je podrobněji interpretována:
 Moderní obec s dobrou nabídkou služeb – v obci je zajištěna adekvátní vybavenost
odpovídající velikosti obce. (Pozn.: Nabídka služeb s nadmístním významem - nemocnice,
střední školy, úřady státní správy, divadlo, kino apod. - je zajištěna v nedaleké Opavě).
 Bohatý společenský život – myšleno společenský (kulturní, sportovní, komunitní) život
obyvatel všech věkových kategorií.
 Kvalitní životní prostředí – především dobrá kvalita ovzduší, klidné a bezpečné prostředí,
udržovaná veřejná prostranství a krajinná zeleň a funkční infrastruktura.
 Atraktivní místo pro život svých obyvatel – strategický plán je zaměřen především na
obyvatele obce. Tj. kromě vybavenosti pro sportovní a společenské akce také nabídka
pracovních příležitostí v dobrém napojení na město Opava.
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PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE A PROGRAMOVÉ CÍLE

6.2

Na základě výše provedených analýz a v souladu s rozvojovou vizí území byly stanoveny tyto dílčí
prioritní oblasti zaměření strategie:


Prioritní oblast 1: Doprava



Prioritní oblast 2: Život v obci



Prioritní oblast 3: Životní prostředí a infrastruktura

K jednotlivým prioritním oblastem jsou dále stanoveny programové cíle. Ty jsou uvedeny níže
na schématu znázorňující strom cílů. K jednotlivým programovým cílům jsou následně uvedeny
příklady podporovaných opatření a projektů – viz dále. Současně jsou pro potřeby budoucího
vyhodnocování plnění strategie navrženy také možné indikátory pro hodnocení výsledků strategie.
Programové cíle stanovují, čeho chce obec dosáhnout realizací strategického plánu. Časově se váží
k platnosti strategického plánu, tj. do roku 2025 (až 2030). Jsou stanoveny na základě definovaných
problémů a vyjadřují žádoucí stav obce, kterého by mělo být dosaženo. Cíle jsou v souladu s vizí
a vzájemně se doplňují.
Obr. 29: Strom cílů pro obec Otice

Následuje popis strategie – tj. popis prioritních oblastí a programových cílů. Kromě samotného
popisu jsou také uvedeny:
 Příklady podporovaných opatření a projektů
 Návrh indikátorů pro hodnocení výsledků – využitelných zejména při hodnocení naplňování
strategie (podrobněji viz kap. Realizační část)
 Možnosti financování
 Zásobník plánovaných a potenciálních projektů
Ve strategii jsou uvedeny především projekty, které jsou v kompetenci obce Otice. Část projektů je
v kompetenci jiných subjektů (např. ŘSD), jsou zde však také zmíněny, neboť se obce přímo týkají.
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6.2.1

Prioritní oblast 1 – Doprava

Dopravní dostupnost a obslužnost Otic je velmi dobrá. Obec se nachází 5-10 minut autem od centra
Opavy, je obsluhována autobusovou dopravou jak v rámci MHD Opava, tak jinými dopravci, v letní
sezóně je zde ve víkendovém provozu železniční trať.
Významným problémem je vysoká intenzita automobilové dopravy v centru obce, z nichž část tvoří
nákladní automobily, bezpečnost dopravy, chybějící cyklistické trasy, nevyhovující stav křižovatky
v centru obce a nutnost rekonstrukcí některých chodníků a silničních komunikací.

6.2.1.1

Programový cíl 1.1 – Udržitelná doprava

Zájmem obce je průběžná údržba, rekonstrukce a dobudování místních komunikací a chodníků, a to
včetně polních cest. Při rekonstrukcích komunikací bude vycházeno z dokumentu „Diagnostika
vozovek místních komunikací v obci Otice“ a s ohledem na finanční možnosti obce. Místní a účelové
komunikace budou realizovány rovněž v souladu s územním plánem obce.
Taktéž bude dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení, která zvýší jeho efektivitu a sníží provozní
náklady (částečně realizováno již v r. 2017). Doporučeno je při instalaci nového, či postupné výměně
stávajícího pouličního osvětlení, omezovat světelné znečištění oblohy.
Podporována bude také cyklistická doprava. V rámci územního plánu jsou navrženy 4 úseky
cyklostezek/tras, které by měly zajistit lepší a šetrnější spojení do okolních obcí. Vyřešeno je napojení
na Opavu (polní cestou ve směru na Školní statek), dořešeno bude cyklistické napojení ve směru od
Opavy (Olomoucká) a Kylešovic (N3) ve směru na Branku a dále údolí Moravice (N1), respektive na
Slavkov a údolí Hvozdnice (N2). Při budování nových nebo rekonstrukce stávajících komunikací
a cyklostezek je možné je přizpůsobit i pro potřeby in-line bruslení, kočárkům apod. Nutná je zde
meziobecní spolupráce s okolními obcemi a Opavou.
V letní sezóně (tj. červen až září) bude podporován provoz vlakové trati z Opavy do Svobodných
Heřmanic.
V oblasti bezpečnosti dopravy mohou být ve spolupráci s Policií ČR dále realizována menší opatření,
která podpoří bezpečnost obyvatel. Příkladem jsou přechody pro chodce, zpomalovací prahy,
ostrůvky nebo jiná opatření. Řešeno bude také bezpečné parkování u veřejných objektů a na hlavní
silnici v obci.
Jedním z nejvýznamnějších problémů obce je automobilová doprava, která způsobuje v obci
znečištění ovzduší, je zdrojem hluku a snižuje bezpečnost obyvatel obce. Současně přispívá
k narušování některých objektů v blízkosti (např. kaple). V dlouhodobém horizontu je cílem realizace
obchvatu obce Otice, který přímo souvisí také s jižním obchvatem města Opavy. Jedná se o stavby,
které jsou mimo přímou kompetenci a finanční možnosti obce, avšak vzhledem k závažnosti
problému bude obec aktivně spolupracovat na přípravě těchto projektů. Realizace těchto dvou
staveb přispěje k vyřešení/zlepšení výše uvedených dopravních problémů v obci. Doporučena je také
výsadba pásu zeleně podél obchvatu s protihlukovou a estetickou funkcí.
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Tab. 17: PO Doprava – zásobník plánovaných a potenciálních projektů
Projekt

Poznámka - komentář

1

Aktivní podpora obce při přípravě obchvatu města Mimo přímou kompetenci obce, avšak doprava je
Opavy a obchvatu Otic
významným problémem, který je nutno ve
spolupráci s dotčenými subjekty vyřešit.

2

Postupná realizace oprav místních komunikací dle Celkové náklady vyčísleny na cca 50 mil. Kč,
zpracovaného dokumentu „Diagnostika vozovek řešeno dle finančních možností obce
místních komunikací v obci Otice“ a přípravy projektů
oprav.

3

Vybudování ulice K Hrázi, včetně přechodu pro
chodce

4

Rekonstrukce ulic K Domkům, Domky, K Hrázi a Postupná realizace se zahrnutím požadavků
Družstevní
vzešlých z veřejného projednání s občany

5

Vybudování chodníku podél ulice Hlavní
železničním přejezdem k lokalitě Jižní zahrady

6

Postupná realizace oprav chodníků

Dle finančních možností obce

7

Realizace lávky přes Hvozdnici

Projekt připraven, realizace v závislosti na dotaci

8

Podpora realizace plánovaných cyklostezek (cyklotras) Úseky cyklostezek N1-N4 dle územního plánu
ve spolupráci s okolními obcemi
obce

9

Odpočívka pro cyklisty u vlakového nádraží

10

Opatření pro zpomalení dopravy při vjezdu do obce

6.2.1.2

za

Dle územního plánu

Návrh indikátorů a možnosti financování

Návrh indikátorů pro hodnocení výsledků:





Délka rekonstruovaných nebo vybudovaných chodníků (m)
Délka rekonstruovaných komunikací (m)
Délka nově vybudovaných cyklostezek
Počet zrealizovaných dopravních bezpečnostních opatření (počet)

Možnosti financování:






OP Doprava 3.1.
Integrovaný regionální OP 1.2.
Moravskoslezský kraj - Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje
Ministerstvo pro místní rozvoj – Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezský kraj - Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis.
obyvatel
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6.2.2

Prioritní oblast 2 – Život v obci

V obci se v průběhu roku pořádá celá řada společenských akcí, kterou organizují místní spolky
a organizace ve spolupráci s obecním úřadem. Také základní vybavenost obce službami je na velmi
dobré úrovni, zbývající služby jsou dobře dostupné v Opavě. Cílem je navázat na současný stav
a postupně jej rozvíjet a podporovat.

6.2.2.1

Programový cíl 2.1 – Dobré podmínky pro život v obci

Obec bude podporovat v rozumné míře novou výstavbu rodinných domů, která bude v souladu
s územním plánem. Podpora bude dále spočívat např. v podílu na zajišťování dopravní a technické
infrastruktury v těchto lokalitách.
Obdobně bude podporován rozvoj podnikání ve stávajících a nově vymezených plochách pro
podnikání – tj. v lokalitě Rybníčky a v jižní části obce. Preferována bude ekologicky šetrná výroba.
Postupně budou prováděny rekonstrukce obecního majetku a zlepšovány podmínky pro jeho
využívání. Prioritou je rekonstrukce obecního úřadu, díky které bude zlepšen jak technický stav
objektu, tak sníženy náklady na vytápění a jeho lepší využitelnost. (Realizace záměru v r. 2018 již
probíhá) Dále je v plánu rekonstrukce budovy kulturního domu a hasičské zbrojnice a dalších objektů
v obci (např. kaple - 2018). Tyto opatření povedou ke zlepšení podmínek pro společenský život v obci
pro všechny věkové skupiny obyvatel. V případě kuželny je předpokládán prodej(dlouhodobý
pronájem.
Řešeny budou i další objekty v majetku obce, kdy dlouhodobý cílem je zajištění jejich dobrého stavu
a adekvátního využití. Také bude podporován bezbariérový přístup do veřejných objektů dle
konkrétní potřeby (např. prodejna potravin).
V Oticích je v průběhu roku pořádána celá řada společenských akcí, ať už pravidelné nebo
jednorázové. Bude zachována podpora spolků a společenských akcí včetně zájmové činnosti dětí
a mládeže ze strany obce, např. formou zajištění odpovídajícího zázemí, technické vybavenosti apod.
Budou podporovány jak akce na úrovni samotné obce, tak projekty meziobecní spolupráce zejména
v rámci mikroregionu Hvozdnice nebo MAS Opavsko a přeshraniční projekty spolupráce.
Postupně bude narůstat počet seniorů. Ve spolupráci s poskytujícími organizacemi bude proto dále
rozvíjena terénní pečovatelská služba v místě bydliště seniorů a jiných zdravotně znevýhodněných
občanů. Zajištění této domácí péče představuje jednu z hlavních a nejvíce efektivních forem zdravotní
a sociální podpory.
Do budoucna je zde potenciální možnost zřízení denního stacionáře pro seniory, kde by byly
v průběhu dne zajišťovány základní služby a volnočasové aktivity. Zájem je také o další volnočasové
aktivity pro seniory. Výhledově mohou být perspektivní byty pro seniory, tj. bezbariérové
malometrážní byty.
Bude podporováno také rozšíření zdravotnických služeb, např. zřízení ordinace pediatra.
V oblasti sportu se předpokládá údržba a postupný rozvoj stávajících sportovišť a postupné
zlepšování jejich vybavenosti a zázemí. Možností je např. doplnění vybavení o venkovní posilovací
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prvky, drobné hrací prvky pro děti aj. Naopak vzhledem k nízkému zájmu není perspektivní areál
minigolfu a jeho využití bude změněno (např. parkování).
Tab. 18: PO Život v obci – zásobník plánovaných a potenciálních projektů a aktivit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Projekt
Rekonstrukce obecního úřadu a jeho víceúčelové využití
Rekonstrukce kulturního domu
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
Zpracování publikace o obci
Rekonstrukce kaple
Bezbariérové přístupy do veřejných objektů
Zřízení denního stacionáře pro seniory
Příprava ploch pro bydlení
Revitalizace hřbitova
Prodej/pronájem kuželny

6.2.2.2

Poznámka - komentář
Projekt v realizaci v r. 2018

V procesu
2017-18
Potenciální možnost ve výhledu
Dle územního plánu

Návrh indikátorů a možnosti financování

Návrh indikátorů pro hodnocení výsledků:






Počet a návštěvnost kulturních/společenských akcí v obci (počet)
Rekonstrukce obecního úřadu (Ano/Ne)
Rekonstrukce kulturního domu
Zřízení denního stacionáře a jeho využití (Ano/Ne – počet klientů)
Vývoj počtu obyvatel (z hlediska udržitelnosti je doporučen nárůst max. cca o 10 % v průběhu
příštích 10 letech – viz také ÚP)

Možnosti financování:














Integrovaný regionální OP 2.4., 3.3.
OP Životní prostředí 5.1.
OP Zaměstnanost 2.2.1. a 2.2.2.
Interreg V-A Česká republika – Polsko 2.1, 4.1.
Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 3.1.
MMR - Podpora územního plánování
MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezský kraj - Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje
Moravskoslezský kraj - Program na podporu přípravy projektové dokumentace
Moravskoslezský kraj - Program podpory aktivit v oblasti kultury
Moravskoslezský kraj Podpora aktivit v oblastech využití volného času dětí a mládeže,
celoživotního vzdělávání osob se zdravotním postižením a podpora miniprojektů mládeže
Moravskoslezský kraj – Podpora sportu
Moravskoslezský kraj - Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis.
obyvatel
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6.2.3

Prioritní oblast 3 – Životní prostředí a infrastruktura

Stav životního prostředí v obci je negativně ovlivněn zhoršenou kvalitou ovzduší, kterou způsobují
nejvíce lokální topeniště (vytápění domácností) a automobilová doprava projíždějící centrem obce. Ta
je také zdrojem hlukového znečištění. Obec se nachází v převážně zemědělské krajině, která je
oživena zachovalým údolím řeky Hvozdnice a zalesněnou lokalitou Otické sopky.
Část obce je taktéž ohrožována povodněmi z toku Hvozdnice a z přívalových srážek, což vyplynulo
např. ze Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území obcí
Mikroregionu Hvozdnice. Technická infrastruktura v obci je v dobrém stavu, plánuje se její postupná
obnova a doplňování.

6.2.3.1

Programový cíl 3.1 – Zlepšování stavu životního prostředí a infrastruktury

Důležitá z hlediska zdraví je kvalita ovzduší a hlukové znečištění z dopravy. Obec bude proto v rámci
svých možností podporovat realizaci jižního obchvatu Opavy a na něj navazujícího obchvatu obce (viz
také PO Doprava). Doporučena je výsadba pásu zeleně podél nových úseků obchvatu pro omezení
emisní a hlukové zátěže.
V zájmu obce je také využití podpor na zateplování veřejných a soukromých objektů a modernizaci
spalovacích zařízení – např. typu Kotlíkové dotace nebo Nová zelená úsporám. V rámci svých
možností je proto bude obec podporovat.
Dále bude prováděna údržba a průběžná obnova veřejné zeleně a veřejných prostranství (např.
u nádraží, na louce u pekárny). Toto se týká jak zástavby, tak i krajiny, zejména v případě alejí. Při
výsadbách zeleně je vhodné využívat stanovištně vhodných dřevin, v případě ovocných dřevin se dá
zvážit i využití starších krajových odrůd. Další možností jsou realizace biokoridorů a biocenter
dle územního plánu.
Průběžně bude zlepšován také systém odpadového hospodářství. Zájmem obce je vybudování
kompostárny. V předchozích letech byly mezi část občanů dále distribuovány kompostéry. Tato
opatření by měla zlepšit nakládání s bioodpadem, snížit množství odpadů ukládaného na skládky
a snížit provozní náklady na systém sběru odpadů.
Předpokládá se rozšiřování kanalizace do ploch pro novou výstavbu a v lokalitě Rybníčky a rozšíření a
intenzifikace čistírny odpadních vod.
Podél toku Hvozdnice a na zemědělské půdě je důležité zajištění protipovodňové a protierozní
ochrany a taktéž ochrany před suchem. Toto je nutné řešit se správci toků, ve spolupráci s okolními
obcemi, místními zemědělci a zejména majiteli pozemků. Tato problematika je popsána ve Studii
proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území obcí Mikroregionu
Hvozdnice. Zde jsou navrženy svodné a záchytné průlehy, stabilizace drah soustředěného odtoku,
protierozní mez a další agrotechnologická opatření.
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Tab. 19: PO Životní prostředí a infrastruktura – zásobník plánovaných a potenciálních projektů
1
2
3
4
5

6
7

8

Projekt
Rozšiřování kanalizace do ploch nové výstavby
a rozšíření/intenzifikace čistírny odpadních vod
Odkanalizování místní části Rybníčky
Vybudování kompostárny
Revitalizace veřejného prostranství u nádraží
Protipovodňová a protierozní opatření

Výsadby alejí podél cest, realizace biokoridorů
a biocenter
Podpora modernizace vytápění domácností
(Kotlíková dotace) a zateplování soukromých
objektů (Zelená úsporám)
Parkové úpravy v prostoru u pekárny

6.2.3.2

Poznámka - komentář

Nutno určit vhodnou lokalitu
V návaznosti na Studii proveditelnosti k realizaci
přírodě blízkých protipovodňových opatření na území
obcí Mikroregionu Hvozdnice. Možné pouze se
souhlasem vlastníků pozemků
V souladu s územním plánem. Vhodné je (pokud je to
možné) zapojení veřejnosti do výsadeb.
Informační a případně finanční podpora

Výsadby stromů a keřům zbudování chodníků, malého
amfiteátru, minikašny aj. Zahájení od r. 2018, postupná
realizace.

Návrh indikátorů a možnosti financování

Návrh indikátorů pro hodnocení výsledků:




Počet vysázených stromů (ks)
Podíl obyvatel napojených na kanalizaci se zakončením na ČOV
Realizace kompostárny (Ano/Ne)

Možnosti financování:









OP Životní prostředí 1.1., 1.3., 1.4, 2.1,.3.1., 3.2.,4.3., 4.4., 5.1
Národní program Životní prostředí 1.1., 1.2., 4.2., 5.4
Nová zelená úsporám
Ministerstvo zemědělství – Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních
nádrží
Ministerstvo pro místní rozvoj – Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezský kraj - Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje
Moravskoslezský kraj - Program na podporu přípravy projektové dokumentace
Moravskoslezský kraj - Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis.
obyvatel
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7. POUŽITÉ ZDROJE INFORMACÍ








Dotazník vyplněný zastupiteli obce, 2016
EKOTOXA (2012): Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových
opatření na území obcí Mikroregionu Hvozdnice
MMR (2012): Metodika tvorby programu rozvoje obce
MŽP (2016): PZKO zóny Moravskoslezsko, 2016
EKOTOXA (2014): Rozbor udržitelného rozvoje ORP Opava
Zeman (2016): Spokojenost občanů obce Otice se službami veřejné správy, diplomová práce
Návrh územního plánu obce Otice, 2016



Fotografická dokumentace















http://oldmaps.geolab.cz
http://kontaminace.cenia.cz
www.cuzk.cz
www.chmi.cz
www.czso.cz
www.idos.cz
www.kr-moravskoslezsky.cz
www.mapy.cz
www.nature.cz
www.otice.cz
http://pamatkovykatalog.cz/
www.rsd.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezni%C4%8Dn%C3%AD_tra%C5%A5_Opava_v%C3%
BDchod_%E2%80%93_Svobodn%C3%A9_He%C5%99manice
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PŘÍLOHY
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PŘÍLOHA Č. 1: VAZBA NA HLAVNÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY V ÚZEMÍ

8.

Následující část vychází z požadavků a metodik v oblasti strategického plánování.
STRATEGICKÉ DOKUMENTY V ÚZEMÍ

8.1

Obec Otice má některé základní dokumenty, ze kterých bylo vycházeno, a které jsou zohledněny.
Především se jedná o územní plán a rozpočet obce. Územní plán je v procesu schvalování a
strategický plán musí být s územním plánem ve vzájemném souladu.
Strategický plán rozvoje obce by měl být v souladu především s nadřazeným krajským dokumentem,
kterým je Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020, jež byla aktualizována
v roce 2013, a dále s hlavními dokumenty na úrovni ČR a kraje, v oblasti územního plánování zejména
Zásady územního rozvoje MSK. Přehled hlavních aktuálních rozvojových dokumentů/strategií je
uveden níže. Nejedná se o vyčerpávající přehled, pouze o ty nejzásadnější.
8.1.1

Hlavní strategické a rozvojové dokumenty

Rozvojové strategie
Moravskoslezský kraj



Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2009 – 2020, Moravskoslezský kraj, aktualizace
2013
Další dílčí koncepční dokumenty, např. Koncepce ŽP Moravskoslezského kraje, Koncepce
ochrany přírody Moravskoslezského kraje

Česká republika





Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020
Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky, 2010
Dohoda o partnerství pro programové období 2014 – 2020
Státní politika životního prostředí ČR pro období 2012 - 2020

Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady




Územní plán obce Otice (2016)
Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje, Moravskoslezský kraj
Územně analytické podklady SO ORP Opava
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POPIS HLAVNÍCH VAZEB NA NADŘAZENÉ DOKUMENTY

8.2
8.2.1

Česká republika

Priority Evropské unie byly zohledněny při přípravě Dohody o partnerství pro programové období
2014 – 2020, která je zásadním koncepčním dokumentem pro čerpání finančních prostředků EU v
období 2014 – 2020. Vazba stanovených prioritních oblastí na priority Dohody o partnerství je
zobrazena v následující tabulce.
Tab. 20: Vazby prioritních oblastí SP rozvoje na problémové oblasti Dohody o partnerství
Problémové oblasti Dohody o
partnerství
Konkurenceschopnost ekonomiky
Infrastruktura
Veřejná správa
Sociální začleňování a boj s
chudobou, systém péče o zdraví
Životní prostředí

Prioritní oblasti strategického plánu
PO1 – Doprava
PO2 – Život v obci a
PO 3 – Životní prostředí a
vybavenost
infrastruktura
x
x
x
x
x
x
x

Základním koncepčním dokumentem ČR v oblasti regionální politiky je Strategie regionálního rozvoje
České republiky 2014‐2020 (SRR ČR), která byla schválena usnesením vlády ČR č. 344 ze dne 15. 5.
2013. Strategie je nástrojem realizace regionální politiky a koordinace působení ostatních veřejných
politik na regionální rozvoj. Strategie má propojovat odvětvová hlediska a přístupy s územními
aspekty vyváženého regionálního rozvoje a územní soudržnosti, obsahuje formulace problémových
okruhů, priorit a souhrnných cílů, které bude třeba v příštím období sledovat. V r. 2015 byl zpracován
Akční plán SRR.
Tab. 21: Vazby prioritních oblastí SP na prioritní oblasti Strategie regionálního rozvoje ČR
Prioritní oblasti Strategie
regionálního rozvoje ČR
Regionální konkurenceschopnost
Územní soudržnost
Environmentální udržitelnost
Veřejná správa a spolupráce

8.2.2

PO1 – Doprava
x

Prioritní oblasti strategického plánu
PO2 – Život v obci a
PO 3 – Životní prostředí a
vybavenost
infrastruktura
x
x
x
x
x

Moravskoslezský kraj

Základním dokumentem na úrovni Moravskoslezského kraje, se kterým by měl být v souladu
strategický plán rozvoje obce, je Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020. Zde
je tedy zobrazena vzájemná vazba na úrovni prioritních oblastí a globálních cílů. Vzájemnou vazbu
zachycuje následující tabulka.
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Tab. 22: Vazby prioritních oblastí SP rozvoje na prioritní oblasti Strategie rozvoje
Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 2020
Prioritní oblasti Strategie
rozvoje MSK

Prioritní oblasti Strategického plánu
PO1 – Doprava
PO2 – Život v obci a
PO 3 – Životní
vybavenost
prostředí a
infrastruktura

Globální cíl 1 - Konkurenceschopná, inovačně
založená ekonomika
Globální cíl 2 – Dobré vzdělání a vysoká
zaměstnanost – příležitost pro všechny
Globální cíl 3 - Soudržná společnost – kvalitní
zdravotnictví, cílené sociální služby a úspěšný boj
proti chudobě
Globální cíl 4 - Kvalitní a kulturní prostředí, služby
a infrastruktura pro život, práci a návštěvu
Globální cíl 5 - Efektivní správa věcí veřejných

x
x

x

x

x
x
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9.

PŘÍLOHA 2: REALIZAČNÍ ČÁST

9.1

ZPRÁVA O NAPLŇOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU A ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ

Hlavní odpovědnost za naplňování cílů strategického plánu a realizaci opatření v něm uvedených má
vedení obce (starosta a místostarosta obce), přičemž rozhodovací odpovědnost má zastupitelstvo.
Předmětem práce je zajišťovat realizaci projektů po odborné stránce, podporovat spolupracující
osoby a organizace při realizaci, připravovat souhrnné zprávy apod.
Celkově by měl být strategický plán živým dokumentem, který je podle potřeby doplňován a
upravován. Pomocí při zajištění tohoto požadavku může být tzv. Zpráva o naplňování strategického
plánu a Zásobník projektů (možný samozřejmě i jiný název).
Zpráva o naplňování strategického plánu slouží k pravidelnému monitoringu strategie a je optimální ji
v podmínkách obce dané velikosti zpracovat přibližně jedenkrát za 3 roky. Jejím účelem je získat
informace o věcném plnění strategického plánu a dosažených výstupech a výsledcích. V tomto
dokumentu se shromažďují informace o aktuálním stavu realizace dílčích projektů, aktivit a opatření
v daném časovém období. Zpráva přináší informace o situaci v uplynulém období. Vyjma stavu
realizace jednotlivých projektů je zde vhodné posuzovat také dosaženou změnu odpovídajících
ukazatelů (indikátorů). Současně se jedná o informační zdroj pro občany obce, který je vhodné
vyvěsit na webové stránky obce.
Monitorovací data u dokončených projektů (indikátory výstupu) jsou sbírána po ukončení projektu.
Výsledná monitorovací data za jednotlivé projekty a opatření jsou vstupem pro zpracování zprávy o
naplňování strategie.
Zpráva o naplňování strategie by měla mít základní strukturu členěnou dle jednotlivých priorit a
opatření. Zhodnotí výsledky, kterých bylo dosaženo za dané období a podat informaci o věcném
pokroku naplňování strategie. Zpráva bude pro jednotlivé prioritní oblasti a opatření obsahovat
alespoň tyto základní údaje:





Prioritní oblast – Programový cíl
Realizované a připravované projekty, aktivity a činnosti a jejich stručný popis a úspěšnost
Vyhodnocení monitorovacích indikátorů u ukončených projektů
Náklady projektů – skutečné a plánované

Zpráva o naplňování strategického plánu bude sloužit jako jeden z podkladů pro přípravu rozpočtu a
rozpočtového výhledu obce.
Současně se zprávou je vhodné mít k dispozici zásobník projektů. Zásobník projektů (plánů,
investičních akcí apod.) by měl být zpracován takovým způsobem, aby umožňoval průběžně
aktualizovat, popř. rozšiřovat záznamy o chystaných projektech a požadavcích. Měl by obsahovat
přehled aktivit/projektů/činností plánovaných k realizaci na období platnosti strategického plánu, tj.
na roky 2017–2022 (2025).
Jedná se o otevřený pracovní dokument, který by měl být dle potřeb obce průběžně aktualizován,
zpřesňován, doplňován a upravován a je optimální jej nastavit tak, aby především vyhovoval
potřebám obce a stávajícímu systému evidence plánovaných akcí a projektů.
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9.2

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU

Strategický plán by měl být živým dokumentem, který reaguje na aktuální dění a potřeby obce, proto
je žádoucí jeho aktualizace dle potřeb obce. Mezi každoročně aktualizované výstupy strategického
plánování lze zařadit Zásobník projektových záměrů. Důležité je vyhodnocení strategického plánu
v roce 2021-2022 po ukončení stávajícího a před zahájením dalšího programovacího období. Na
základě vyhodnocení může být provedena aktualizace.
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