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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. Smyslem jeho tvorby je na základě
analýzy situace v obci, názorů občanů a diskuse v pracovních skupinách formulovat představy
o budoucnosti obce včetně navržení konkrétních opatření a aktivit, které pomohou tyto představy
naplnit. Program rozvoje obce tak přispívá k tomu, aby obec efektivněji využívala finanční prostředky
z vlastního rozpočtu i dostupné dotace. Program rozvoje obce (dále PRO) obsahuje dvě základní části
– část analytickou, zaměřenou na vyhodnocení stávajícího stavu, a část návrhovou, shrnující
rozvojovou vizi, zvolené cíle a cesty k jejich dosažení. Součástí návrhové části je i popis implementace
a aktualizace PRO.
Program rozvoje obce Jezernice byl vytvořen v roce 2016 pro období 2017–2027. Navazuje na
Program obnovy venkova (2004) a jeho aktualizace.
Hlavním řešitelem za obec byla starostka Ing. Pavla Jochcová, další členové realizačního týmu byli
místostarosta Ing. Milan Šelle a účetní Pavla Marková. Na stanovení priorit, harmonogramu
a odpovědnosti za jejich realizaci zodpovídalo zastupitelstvo obce. Pracovní skupiny byly sestaveny
z občanů, v průběhu přípravy PRO sešly 1 krát. Na analyticko-metodickém vedení přípravy PRO
a zpracování finální podoby dokumentu se podíleli pracovníci kanceláře MAS Moravská brána.
Tabulka 1 Složení týmu pro přípravu PRO
Realizační tým
Kancelář MAS

Ing. Pavla Jochcová - starosta,
Ing. Milan Šelle - místostarosta,
Pavla Marková – účetní obce
Ing. Martina Zdráhalová

Do procesu tvorby PRO byla zapojena široká veřejnost. Ta se formou dotazníkového šetření podílela
na vyhodnocení kvality života v obci a formování potřeb, následně mohli občané dokument
připomínkovat v průběhu jeho tvorby. Pracovní verze PRO byla zveřejňována na úřední desce, na
stránkách obce a bylo uskutečněno veřejné projednání strategie, na němž byli občané seznámeni
s analytickou částí dokumentu, formulovali vizi a dosáhli shody nad hlavními oblastmi, které je třeba
rozvíjet a projekty, jež je třeba realizovat.
Program rozvoje obce byl schválen zastupitelstvem obce dne 15. 12. 2016, bod č. 7.
Dokument Program rozvoje obce Jezernice na období let 2017–2027 byl zpracován díky projektu
„Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“ (CZ.1.04/4.1.00/62.00008),
jehož nositelem bylo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Struktura dokumentu je rozdělena. Zásobník projektů a Akční plán jsou přílohou PRO.
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I. ANALYTICKÁ ČÁST
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1 CHARAKTERISTIKA OBCE
Tabulka 2 Základní údaje o obci
Název
Identifikační číslo organizace
Datum vzniku
Typ obecního úřadu
NUTS
Kraj
SO ORP
Rozloha
Počet obyvatel
Zdroj: vlastní šetření 2016

Obec Jezernice
70040915
1. 1. 2000
Není obcí s rozšířenou působností ani pověřeným OÚ, obec nevykonává
státní správu
Střední Morava
Olomoucký
Lipník nad Bečvou
928 ha
659 (k 1. 1. 2016)

Obec Jezernice se nachází 4 kilometry severovýchodně od Lipníka nad Bečvou, v údolí Moravské
brány, po obou stranách Jezernického potoka. Obec leží v nadmořské výšce 259 metrů a má
659 obyvatel. Její součástí je osada Familie. První písemná zpráva o obci pochází z roku 1353.
Jezernice je progresivně se rozvíjející obcí s kvalitní infrastrukturou. Je zde se zde podací pošta,
mateřská a základní škola (1. – 5. ročník), Dům kultury a sportu a sportovní areál hospůdkou, jedna
hospoda s celoročním provozem a obchod se smíšeným zbožím. Obec je kompletně plynofikována
a má jednotný vodovod vč. místní části Familie. Téměř celá Jezernice je odkanalizována a napojena
na ČOV, část sítě je původní smíšená, část nová oddělená. Stav místních komunikací je velmi dobrý.
Obec pečuje o zeleň a celkový vzhled obecních prostranství, neevidujeme zde žádnou starou
ekologickou zátěž ani brownfields. Jezernice žije bohatým společenským životem. Je zde každoročně
pořádán obecní ples, obecní slavnosti, pravidelně se konají dětské akce, setkání se seniory, divadelní
představení a sportovní klání. Obecní úřad vydává zpravodaj Jezeráček, další informace jsou
zveřejňovány na webových stránkách obce www.jezernice.cz a Facebooku. Hody se konají na
sv. Martina v listopadu. V Jezernici působí TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, Český svaz zahrádkářů
a Český svaz včelařů, Český červený kříž, Myslivecké sdružení, Motosport a Farní rada, které obec
v jejich činnosti podporuje. Velmi dobře spolupracuje i se školou a místním sdružením rodičů a přátel
školy. V obci působí řada podnikatelských subjektů, mezi nejvýznamnější zaměstnavatele patří
Agrochov Jezernice, a.s., a KOBZ, s.r.o., dalšími většími firmami jsou Wienerberger cihelna Jezernice,
spol. s r.o., ZENA - prodejna kuřic nebo SOLZEN, s.r.o. Obec je členem DSO mikroregionu Lipensko,
DSO MORAVSKÁ BRÁNA a Místní akční skupiny Moravská brána, v rámci kterých se aktivně účastní
projektů a aktivit pro rozvoj regionu.
Mezi slabé stránky obce patří stárnutí a snižování populace. Prognóza vývoje počtu obyvatel obce
do roku 2050 je stejně jako v celém regionu, resp. ČR negativní, konstantně se zvyšuje podíl seniorů
na úkor dětí a obyvatel v produktivním věku. Z hlediska zaměstnanosti je třeba řešit především
situaci dlouhodobě nezaměstnaných, pomoci by mohlo i lepší využití APZ místními podnikateli.
V oblasti infrastruktury a občanské vybavenosti by bylo dobré se zaměřit na dokončení rekonstrukce
kanalizační sítě, opravu zbývajících místních komunikací, rozvoj cyklodopravy a opatření na zvýšení
bezpečnosti dopravy v obci a na zavedení opatření pro snížení hlukového zatížení a prašnosti.
Důležitou oblastí je podpora rozvoje bydlení. Mimo nových pozemků pro trvalé bydlení by se obec
měla soustředit i na řešení neobydlených domů a výstavbu podporovaného bydlení. V oblasti
životního prostředí je obec hodnocena jako území s nízkou ekologickou stabilitou, kde jsou stabilně
překračovány imisní limity. Velmi významným problémem ztěžujícím realizaci rozvojových záměrů je
vymezené záplavové území Jezernického potoka. Vzhledem k náročné investici do nové kanalizace
a ČOV v letech 2014 a 2015 je v současné době obec zadlužena. Negativní dluhová služba však není
natolik vysoká, aby to bránilo uskutečnění dalších investic a zastavilo rozvoj obce. Aktivity v oblasti
regionálního rozvoje by mohly být doplněny o partnerství s obcí mimo území ČR.
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Obrázek 1 Letecký pohled na Jezernici

Zdroj: obec Jezernice
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1.1 Území
Obec Jezernice leží v údolí Moravské brány v nadmořské výšce 259 metrů, na severu je lemována
Oderskými a na jihu Hostýnskými vrchy. Ze správního hlediska patří do NUTS II Střední Morava,
Olomouckého kraje, okresu Přerov a správního obvodu ORP Lipník nad Bečvou. Obec je vesnicí
ulicového typu. Rozkládá se na obou březích Jezernického potoka, pravobřežního přítoku řeky Bečvy.
Katastrální území pokrývá plochu 928 ha, součástí obce je osada Familie. Jezernice sousedí s Lipníkem
nad Bečvou (město a místní části Loučka a Podhoří), Hranicemi (místní část Slavíč), Milenovem
a Týnem nad Bečvou. Dojezdová vzdálenost do nejbližšího města Lipník nad Bečvou
je 4 km, do Hranic 10 km, Přerova 20 km a do krajského města Olomouc 35 km.
Mapa 1 Lokalizace obce

Zdroj: www.mapy.cz

Historie obce
První osídlení v oblasti Jezernice se váže k mladší době kamenné, ze které pocházejí nástroje a zlomky
keramiky, nalezené v lokalitě obce. První písemné zmínky o obci se datují do 14. století, kdy Jezernice
patřila drahotušskému panství. Zápis z roku 1355 hovoří o tom, že Kuník z Drahotuš zapsal na polovici
Jezernice a Drahotuš své manželce Elišce 100 kop grošů věnem. Jezernice se pak postupně ocitla
v rukou Ctibora z Cimburku, Jana z Perštejna, Václava Haugvice z Biskupic a Václava Mola z Modřelic.
Ten své panství pozbyl pro účast na protihabsburské vzpouře roku 1620 a jeho majetek byl darován
kardinálu Ditrichštejnovi. Místní škola se připomíná již v roce 1670. V roce 1778 bylo v Jezernici
zřízeno dědičné rychtářství. V roce 1853 byla Jezernice, která byla dosud součástí okresu hranického,
přidělena okresu lipenskému a v témže roce byla postavena nová škola. Na přelomu století
s rozmachem spolkové činnosti v obci vznikly spolek čtenářský, dobrovolných hasičů, katolický,
Omladina, agrární dorost a Národní jednota. V roce 1909 byla postavena okresní silnice z Lipníka.
V roce 1909 byla vybudována okresní silnice z Lipníka. Nejvíce obyvatel žilo v Jezernici v roce 1910,
kdy celkový počet přesáhl 1000 obyvatel. V roce 1919 k obci patřily kolonie: Přední Familie
(Kristiánka) s 27 domy a 154 obyvateli a Zadní Familie s 13 domy a 74 obyvateli. Obyvatelé Jezernice
se živili hlavně polním hospodářstvím. V obci byly 3 hostince a 3 obchody s lihovinami v uzavřených
nádobách, 2 kramáři, 2 řezníci, pekař, 3 obuvníci, 4 krejčí, 2 kováři, 2 stolaři, kolář, bednář, sedlář,
6
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zámečník. K průmyslu patřily 2 mlýny, výroba cementového zboží a mlékárna. Vznik záložny
je udáván v roce 1908. Chovatelské družstvo vzniklo v roce 1924. Mezi světovými válkami došlo
k dalšímu nárůstu spolků (Orel, Domovina, Sokol, rybářský a okrašlovací spolek). Obec byla až do roku
1979 samostatnou obcí. V letech 1980 – 1999 se stala místní částí č. VIII Lipníka nad Bečvou.
Referenda za osamostatnění obce v roce 1999 se zúčastnilo 80 % voličů, z nichž 362 hlasovalo
pro odtržení, 32 hlasů bylo neplatných a 17 občanů bylo proti. Obec se stala opět samostatnou
od 1. ledna 2000.

Obecní symboly
ZNAK: V zeleno-stříbrně vlnitě děleném štítě, nahoře vyrůstající tři zlaté orobince s listy, dole dvě
modrá vlnitá břevna.
PRAPOR: List tvoří tři vodorovné pruhy, zelený, vlnitý bílý se třemi vrcholy a dvěma prohlubněmi
a zvlněný modrý. Ze středního vrcholu a prohlubní bílého pruhu vyrůstají tři žluté orobince s listy.
Zvlněný pruh má tři vrcholy a dvě prohlubně.
Obrázek 2 Znak a prapor obce

Zdroj: obec Jezernice, 2016
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1.2 Obyvatelstvo
1.2.1 Demografická situace
V rámci SO ORP Lipník nad Bečvou patří obec Jezernice dle počtu obyvatel mezi středně velké obce
nad 500 obyvatel.
Graf 1 Vývoj počtu obyvatel dle SLDB (1869 - 2011)

Zdroj: ČSÚ 2016, https://www.czso.cz/csu/czso/iii-pocet-obyvatel-a-domu-podle-kraju-okresu-obci-a-casti-obci-v-letech1869-2011_2015

Aktuální počet obyvatel obce (rok 2016) je 659 obyvatel. K 1. 1. 2015 žilo v obci 653 obyvatel, z toho
462 v produktivním věku. Průměrný věk obyvatel obce byl 42,0 let. Stárnutí populace dokládá i tzv.
index stáří, tedy počet seniorů 65+ na 100 dětí do 15 let, který se progresivně zvyšuje a k 31.12 2014
dosáhl již 135,8. Progresivně dochází k poklesu počtu dětí do 15 let a naopak roste počet seniorů ve
věku nad 65 let. Tato situace odpovídá současným celostátním i regionálním trendům, kdy sledujeme
progresivní stárnutí populace, a do budoucna lze očekávat další nárůst obou ukazatelů.
Tabulka 3 Vývoj počtu obyvatel v letech 2004 - 2014
2004
654
332

2005
663
336

2006
662
334

2007
659
324

2008
645
319

2009
634
311

2010
640
316

2011
649
320

2012
662
327

2013
656
327

2014
653
325

95
466
93

97
473
93

92
473
97

92
466
101

88
459
98

75
457
102

79
458
103

73
472
104

80
468
114

81
461
114

81
462
110

Průměrný věk
39,1
39,3
39,9
40,1
40,5
41,5
41,5
Index stáří
97,9
95,9 105,4 109,8 111,4 136,0 130,4
Zdroj: ČSÚ 2016, https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi#w=

41,6
142,5

41,4
142,5

Počet obyvatel celkem
Z toho počet žen
Počet dětí 0-14 let
Počet v produktivním Věku
Počet seniorů 65+

41,7 42,0
140,7 135,8

Trend demografického vývoje se pro obec jeví jako konstantní, za posledních jedenáct let
(31. 12. 2004 – 31. 12. 2014) počet obyvatel i přes mírné kolísání v jednotlivých letech zůstává
na úrovni okolo 655 obyvatel. Obec ve většině let vykazuje záporný celkový přírůstek, který je
způsoben převahou zemřelých nad narozenými a především zápornou migrací obyvatel, tedy
vystěhováním do jiných obcí, počet obyvatel však zůstává konstantní, díky zvýšenému přesídlování do
obce v letech 2010 - 2012. Jezernice leží v ekonomicky slabším okrese Přerov, který dlouhodobě
bojuje s nadprůměrnou nezaměstnaností a nižší ekonomickou silou. Současně ale roste i vzdělanost
obyvatel a vzrůstá možnost uplatnění ve větších sídlech, které jsou atraktivní především pro mladé
obyvatele. Prakticky všechny obce v okrese jsou ohroženy migrací především mladých vzdělaných lidí
za prací nebo lepšími podmínkami do měst v rámci kraje i mimo Olomoucký kraj.
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Tabulka 4 Pohyb obyvatel v letech 2004 - 2014
Období

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Živě narození
Zemřelí
Přirozený přírůstek
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Přírůstek stěhováním

5
6
-1

6
2
4
6
11
-5

13
8
5
12
20
-8

3
9
-6
13
21
-8

4
5
-1
9
19
-10

7
5
2
8
4
4

8
5
3
12
6
6

6
4
2
21
10
11

3
7
-4
7
9
-2

2
4
-2
13
14
-1

9
Celkový přírůstek
-1
-3
-14
-11
6
Zdroj: ČSÚ 2016, https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi#w=

9

13

-6

-3

18
8
10

Prognóza demografického vývoje není pozitivní. Lze předpokládat, že do roku 2050 dojde k poklesu
počtu obyvatel a výraznému stárnutí obyvatel, zapříčiněnému především dalším snížením počtu
narozených dětí a postupným poklesem počtu obyvatel v produktivním věku. Naopak dojde k téměř
zdvojnásobení počtu seniorů v obci, kteří by tak měli představovat až 30 % celkové populace obce.
Graf 2 Prognóza demografického vývoje v letech 2014 - 2050

Zdroj: ČSÚ 2016, Prognóza demografického vývoje v Olomouckém kraji; proveden propočet na obec

Jezernice je obcí, která se progresivně rozvíjí, přesto si zachovává venkovský ráz a to se odráží i ve
stabilnější rodinné situaci obyvatel. V porovnání s průměrem Olomouckého kraje je v obci vyšší podíl
občanů žijících v trvalém manželství, vdovců a vdov a nižší rozvodovost. Počet svobodných je
srovnatelný.
Tabulka 5 Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
Celkem

Muži

Ženy

642

322

320

Svobodní – děti do 19 let

117

59

68

Svobodní - nad 20 let

136

85

51

ženatí, vdané

288

147

141

rozvedení

45

22

23

vdovy, vdovci

56

9

47

Obyvatelstvo celkem
z toho rodinný stav

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

Občané Jezernice žijí převážně více v rodinách tvořených jednou rodinou a méně v nerodinných
domácnostech. Podíl bezdětných domácností je mírně vyšší než průměr kraje i okresu. Stejné je to
i u podílu dětí žijících v úplných rodinách, naopak podíl neúplných rodin s dětmi je nižší. Venkovský
charakter se projevuje rovněž v tom, že je zde mnohem méně domácností jednotlivců a menší je
9
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i podíl vícečetných nerodinných domácností, naopak evidujeme vyšší podíl vícegeneračních
domácností než v okrese, resp. kraji.
Tabulka 6 Hospodařící domácnosti
Jezernice
okres Přerov
Olomoucký kraj
Hospodařící
Hospodařící
Hospodařící
Podíl
Podíl
Podíl
domácnosti
domácnosti
domácnosti
Hospodařící domácnosti celkem
251 100,00 %
53 688 100,00 %
257 964 100,00 %
tvořené 1 rodinou
174
69,32 %
34 201
63,70 %
164 554
63,79 %
bez závislých dětí
81
32,27 %
15 942
29,69 %
76 313
29,58 %
úplné
se závislými dětmi
60
23,90 %
11 460
21,35 %
54 633
21,18 %
v
tom
bez závislých dětí
19
7,57 %
3 335
6,21 %
16 135
6,25 %
v
neúplné
tom:
se závislými dětmi
14
5,58 %
3 464
6,45 %
17 473
6,77 %
tvořené 2 a více rodinami
5
1,99 %
850
1,58 %
4 405
1,71 %
domácnosti jednotlivců
64
25,50 %
16 682
31,07 %
78 801
30,55 %
vícečlenné nerodinné domácnosti
8
3,19 %
1 955
3,64 %
10 204
3,96 %
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

Vzdělanostní struktura obyvatel Jezernice se dlouhodobě zlepšuje. Zvyšuje se především počet
obyvatel s úplným středním vzděláním s maturitou, VOŠ a vysokoškolským vzděláním a klesá počet
absolventů SOU, kteří však stále převažují (48,11 % v roce 2011). V obci nebyly zjištěny osoby bez
vzdělání nebo pouze se základním vzděláním.
Graf 3 Vývoj vzdělanostní struktury obyvatelstva v letech 2001 - 2011

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2001, 2011

Vzdělanostní struktura obce kopíruje trendy Přerovského okresu i Olomouckého kraje, přesto
v porovnání s těmito vyššími celky vykazuje menší míru vzdělanosti obyvatelstva s výraznou převahou
středoškolského vzdělání, srovnatelným podílem nástavbového studia a nižším zastoupením
vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva.
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Tabulka 7 Porovnání vzdělanostní struktury v obci, okrese a kraji
Obec

Obyvatelstvo
Základní
bez
ve věku 15 a
vč.
vzdělání
více
neukončeného

Jezernice
476
Okres Přerov
111 711
Olomoucký kraj
538 029
Jezernice
100,00 %
Okres Přerov
100,00 %
Olomoucký kraj
100,00 %
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

0
709
2 805
0,00 %
0,63 %
0,52 %

0
20 715
99 213
0,00 %
18,54 %
18,44 %

Střední
VOŠ,
vč. vyučení Úplné střední
nástavbové
VŠ
Nezjištěno
(bez
(s maturitou)
studium
maturity)
229
163
19
40
25
39 730
31 279
3 943 11 633
3 702
190 683
144 852
20 138 61 480
18 858
48,11 %
34,24 %
3,99 % 8,40 %
5,25 %
35,56 %
28,00 %
3,53 % 10,41 %
3,31 %
35,44 %
26,92 %
3,74 % 11,43 %
3,51 %

Při posledním SLDB v roce 2011 byli občané dotazováni i na náboženskou víru. V obci se k víře hlásí
26 % obyvatelstva, z toho 56 % (93 osob) k Římskokatolické církvi. Obec spadá pod farnost
Drahotuše.

1.2.2 Sociální situace v obci
V Jezernici není evidována žádná národnostní menšina. Podle posledního sčítání lidu, domů a bytů
v roce 2011 zde žijí pouze 4 občané slovenské národnosti. Sociálně slabé skupiny obyvatelstva v obci
nežijí a nejsou zde žádné sociálně vyloučené lokality, OÚ monitoruje cca 20 sociálně slabších občanů.
V obci nejsou evidovány přímé dopady a problémy s uživateli návykových látek, či zvýšená
kriminalita. Situace seniorů je monitorována OÚ. Obec organizuje pro seniory pravidelné každoroční
setkání seniorů s představiteli obce, zástupci obce navštěvují seniory jubilanty s blahopřáním. Senioři
se aktivně podíleli na vybudování muzea obce „Co všechno odvál čas“ a zapojují se i do jeho činnosti.
Členky Českého červeného kříže monitorují situaci osamělých seniorů a v tíživých situacích je jim
vypomáháno formou sousedské pomoci.

1.2.3 Spolková, osvětová a informační činnost
Spolková činnost
V obci působí aktivně několik spolků a sdružení. Jedná se o SDH, sportovně zaměřenou
Tělovýchovnou jednotu Sokol, dále pak Myslivecké sdružení, včelaře a zahrádkáře, Český červený
kříž, Motosport a Farní radu. Při škole aktivně působí Klub rodičů a přátel školy.
Tabulka 8 Činnost spolků
Název

Počet členů/děti

SDH

32/0

Myslivecké sdružení
Český červený kříž

10/0

Tělovýchovná jednota Sokol

68/7

Český svaz včelařů, ZO
Podmoří
Český zahrádkářský svaz
Farní rada
KRPŠ
Zdroj: vlastní šetření, 2016

23/0
57/0
80/7

Činnost, práce pro obec, práce s dětmi
Pořádá 1 hasičskou soutěž, 1 cvičení, při výročích akce, bruslení ve
Figuře, vodění medvěda, ukončení prázdnin, sběr starého železa,
závody.
Pořádají ples.
Monitorují situaci seniorů a vypomáhají jim, navštěvují seniory a
přejí k životnímu jubileu. Pořádají vánoční výstavu a organizují
divadelní představení, vypomáhají při obecních akcích.
Provozují hospůdku v DKS a ve sportovním areálu. Pořádají ples,
sportovní soutěže.
Opylovací činnost v krajině, kulturně-společenské aktivity
(setkávání členů, schůze). 25. 6. 2020 oslaví 100 let činnosti
Pořádání výstav, plesů, zájezdů a exkurzí.
Vznik na konci 90. let, dříve Spolek katolických žen a dívek. Rada je
duchovním centrem obce.
Pořádají dětský karneval a šibřinky, pálení čarodějnic, dětský den.
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Členské základny sdružují občany různého věku, především ale dospělé. Dětské členy mají TJ Sokol
a Farní rada. Některé spolky se však potýkají s úbytkem členů, chybí jim aktivní zájem zejména
mladých o dění a práci ve spolku. Spolky a sdružení působí samostatně, v rámci oboru své činnosti.
Aktivně se podílejí na obecních akcích a kulturních aktivitách. Obec nabízí každému spolku 2x ročně
zdarma k dispozici kulturní dům na jimi pořádané akce. Dále spolkům poskytuje finanční dary podle
předložených žádostí a v případě potřeby pomáhá při organizaci společenských akcí.
Obec úzce spolupracuje se ZŠ a MŠ Jezernice. Děti jsou zapojeny do společného sázení stromů na
veřejných prostranstvích, úklidu veřejných prostranství v obci a podílí se i na přípravě investičních
záměrů obce (např. účast dětí na přípravě projektu rekonstrukce dětského hřiště). Děti pravidelně
vystupují na akcích obce: vítání občánků, setkání seniorů, oslava výročí založení ČSR, vzpomínka na
T. G. Masaryka, rozsvěcení vánočního stromu, zpívání koled. Ve škole probíhají pravidelné rukodělné
dílničky a keramická dílna pro veřejnost.

Informovanost
Základní informační platformou jsou webové stránky obce na adrese www.jezernice.cz. Od roku 2012
má obec i účet na Facebooku. Obec zde sdílí aktuality a fotografie z proběhlých akcí. Tuto formu
prezentace využívá i Klub rodičů a přátel školy ZŠ a MŠ Jezernice.
Obec již od roku 2000 vydává obecní zpravodaj Jezeráček. Jedná se o barevný čtvrtletník s rozsahem
20 – 32 stran, s nákladem 170 ks, prodej na úřadě, v místním obchodě a na poště, cena 10 Kč.
Jezeráček je rovněž ke stažení na webových stránkách obce. Ve zpravodaji jsou informace z obecního
úřadu (slovo starostky, uskutečněné a plánované investice, činnost obce, odpady, dění v regionu,
usnesení zastupitelstva, pozvánky na akce), zprávy z proběhlých akcí a informace z činnosti
ZŠ a spolků.
Obec Jezernice dále vydala publikace o obci – Reliéf mostu Jezernice (2013), Jezernice 1353 – 2013
(2013), Významní rodáci z Jezernice (2015), které jsou i ke stažení na webových stránkách. Zde jsou
i kroniky obce - Pamětní kniha Obce Jezernice (1923 - 1949), Album obce Jezernice (1923 - 1949),
Pamětní kniha obecné školy v Jezernici (1930 - 1952), Dodatek pamětní knihy, Kronika obce Jezernice
(1975 - 1980), Pamětní kniha fary Jezernice, Kronika fary Jezernice, Dějiny národní školy v Jezernici
(do r. 1919).
Dalšími zdroji informací jsou rozhlas v celé obci vč. osady Familie, plakátovací plochy 5 ks, vývěsky
3 ks.
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Hlavní závěry
Obec Jezernice se progresivně rozvíjí, přesto si zachovává typický venkovský ráz s důrazem na rodinu
a pospolitost obyvatel. Obec nemá sociálně vyloučenou lokalitu a významnou skupinu sociálně
slabých obyvatel, neřeší závažnou kriminalitu nebo problémy s návykovými látkami. Obec vytváří
podmínky pro všechny věkové skupiny obyvatel. Podporuje činnost svých spolků, dobrovolnou práci
občanů, mimoškolní aktivity ZŠ a MŠ Jezernice, pracuje se seniory. Informovanost občanů lze
hodnotit kladně. Hlavním problémem obce Jezernice, stejně jako okolních obcí v regionu, je stárnutí
obyvatel a hrozba migrace obyvatel v produktivním věku do větších sídel, která se může v budoucnu
projevit i v Jezernici. Je třeba nadále posilovat komunitní infrastrukturu a vytváření příhodných
podmínek pro rozvoj občanského a společenského života v obci za účelem přilákání nových obyvatel
do obce a udržení stávajících. Dále je třeba vyvinout úsilí v oblasti podpory zaměstnanosti
a podnikání, aby nedocházelo k odchodu zejména mladých a vzdělaných perspektivních občanů za
prací a výhodnějšími životními podmínkami do jiných regionů, resp. velkých měst. Současně je však
třeba obec připravit na stárnutí obyvatel a vytvořit v obci udržitelné podmínky pro důstojné stáří.

Silné stránky:






vyrovnaný migrační přírůstek
neexistence sociálně vyloučených lokalit, sociálně slabých skupin obyvatel, kriminality,
různorodá spolková činnost podporovaná obcí,
dobrá informovanost o dění v obci,
podpora tradic, místní integrity obcí.

Zjištěné problémy:



stárnutí populace, negativní prognóza vývoje počtu obyvatel obce
nezájem mladých o spolkovou činnost.
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1.3 Hospodářství
1.3.1 Ekonomická situace
Charakteristika podnikatelské aktivity v obci
V obci působí celkem 145 podnikatelských subjektů, z tohoto počtu bylo však pouze 65 prokazatelně
aktivních. Jedná se především o živnostníky bez zaměstnanců (42), nebo s 1 - 5 zaměstnanci (9 firem).
Obec Jezernice a ZŠ a MŠ Jezernice zaměstnávají 6-9 lidí. Pouze 1 firma, KOBZ, s.r.o., má od 24 - 49
zaměstnanců. Největším zaměstnavatelem je Agrochov Jezernice, a.s., který spadá do kategorie
50 – 99 zaměstnanců.
Graf 4 Podnikatelské subjekty v obci dle převažující činnosti (k 31. 12. 2015)

Zdroj: ČSÚ 2016, https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi#w=

Z hlediska činnosti převažuje velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel,
průmysl a zemědělství. Tyto činnosti také zaznamenaly v posledních 5 letech nárůst. Naopak velmi
výrazný útlum činnosti zaznamenalo stavebnictví, ze 14 firem v roce 2010 jich nyní působí pouze šest.
Největší zaměstnavatelé, Agrochov Jezernice, a.s. a KOBZ, s.r.o., se věnují zemědělské činnosti
(rostlinná výroba, živočišná výroba, sadařství a služby pro zemědělské podnikatele v oblasti prodeje
agrochemikálií, osiva, dopravy, výkup, skladování a prodej zemědělských komodit). Působí i na
katastrech několika sousedních obcí.
V obci jsou dále stolař, zámečník, obkladač, instalatér, prodej chemie pro zemědělství, voda – topo
- plyn, malíř-natěrač, výroba svíček, jeřábník, ZENA - prodej kuřic, SOLZEN, s.r.o., puškař, oprava
strojů, sečení a údržba komunikací a veřejných prostranství, výrobna mopů, projektant, autodoprava
a drobní soukromí zemědělci. V obci jsou dvě celoroční pohostinství (jedno z nich je v zimním období
v domě kultury a sportu a v létě na hřišti) a jedna prodejna smíšeného zboží. Za obcí je ložisko
cihlářské hlíny a výrobna cihel. Vlastníkem je společnost Wienerberger, s.r.o. z Českých Budějovic.
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Z dotazníkového šetření vyplynulo, že občanům chybí sociální služby – DPS, praktický lékař i pediatr,
kadeřník, kosmetika, pedikura a hodinový manžel.
Rozvoji podnikání v obci brání zejména druhotná platební neschopnost, složitost administrativy,
EET/kontrolní hlášení, špatné napojení na technickou infrastrukturu a dlouhodobý pokles poptávky.
Podnikatelé by uvítali, kdyby obec vybudovala chodník na jižním konci obce, pozitivní osvětu
zemědělské činnosti.

Podmínky pro rozvoj cestovního ruchu
Z hlediska cestovního ruchu nepatří Jezernice turisticky exponované obce. Na k.ú. Jezernice je vysoký
předpoklad výskytu archeologických nálezů. Část území byla prozkoumána při stavbě dálnice D1. Na
území se nenachází památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR ani památky
UNESCO. Mezi vyhledávané atraktivity patří Jezernické železniční viadukty a vesnické minimuzeum
Co všechno odvál čas. V létě tudy projíždějí cykloturisté.
Jezernické železniční viadukty
Technická památka a stavební zajímavost
z roku 1842, na Severní dráze císaře
Ferdinanda je monumentální, 343 m dlouhý
a 10 m vysoký viadukt se 41 oblouky, z nichž
30 má světlost 6,5 m. Současná podoba
viaduktu pochází z roku 1873, kdy byla
v tomto úseku vybudována druhá kolej.
Původně, při vzniku trati mezi stanicemi
Lipník nad Bečvou-Bohumín v roce 1847, stál
na místě současného jezernického viaduktu
cihlový most, pro druhou kolej byl přistavěn
most kamenný. V roce 2001 prošel viadukt
rozsáhlou rekonstrukcí, která umožnila zvýšení nápravového tlaku železničních vozidel na 22,5t.
Nosnou funkci po rekonstrukci zajišťuje železobetonová klenba, zatímco původní cihlová klenba
a vyzdívka plní roli původního historického vzhledu.
Muzeum s expozicí Co všechno odvál čas
Expozice návštěvníky seznamuje s životem v
minulém století - vybavení kuchyně,
světnice, pracovny, kroje, čas odvál také
některá poctivá řemesla jako mlynáře,
kováře, řezníka, koláře, stolaře nebo ševce,
úmorná práce na poli s kosou, srpem,
hráběmi, cepem a koňským či kravským
povozem je také minulostí. Většinu
exponátů muzeu zapůjčili občané obce
Jezernice. Výstava je otevřena nepravidelně,
při obecních akcích nebo po dohodě.

V obci jsou památky místního významu, které dotváří místní kolorit. Mezi ně patří pomník
Svobody s bystou T. G. Masaryka vybudovaný v roce 1938 k 20. výročí samostatnosti
Československa, pamětní deska Fr. Zapletala (č. p. 134), Socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1835 se
signaturou J. T. (u domu č. p. 158), socha P. Marie Lurdské (v ohradní zdi bývalého hřbitova), farní
kostel sv. Martina z 15. století na návsi, kamenný kříž z roku 1844 (naproti č. p. 31), kamenný kříž
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z roku 1862 (před kostelem č. p. 51), kříž z roku 1871 (p.č. 1252/3), kamenný kříž z roku 1892 (před
č.p. 173, p.č. 227/2), kamenný kříž z roku 1898 (vlevo v poli směr Loučka p.č. 1100), kříž z roku 1899
(p.č. 229/5), kamenný kříž z roku 1914 (před č.p. 127), kamenný kříž (v areálu ZD), dřevěný kříž
Familie.
Na katastru obce se nachází ornitologicky velmi bohatá a zajímavá nivní lokalita Přední Familie,
tento úsek Bečvy je jediným místem výskytu kriticky ohrožené ryby hrouzka Kesslerova
Obec není vybavena základní turistickou infrastrukturou, není zde žádná ubytovací kapacita. Služby
turistům poskytují provozovatelé místních pohostinství.

Opatření na podporu podnikání v obci
Obec má v ÚPD vymezeny potenciální prostory pro podporu rozvoje podnikání, ale nejsou zde
zavedeny inženýrské sítě. Návrh předpokládá rozvoj v oblasti výrobních aktivit v průmyslové zóně
lokalizované mezi silnici I/47 a železniční tratí v návaznosti na průmyslovou zónu Hranice
a průmyslovou zónu Lipník nad Bečvou o celkové výměře 21,3 ha. Návrh předpokládá s přednostním
využitím navržené plochy pro výrobu (VP 1009), která je navržena jižně od zastavěné části obce.
Dopravní obsluha plochy je řešena mimo obec (sjezdem ze stávající silnice III/4377
a mimoúrovňovým napojením na silnici I/47, z hlediska širších vztahů bude napojena na průmyslovou
zónu, která je navržena na k. ú. Lipník nad Bečvou – územní plán města Lipník nad Bečvou.
V současné době obec neeviduje zájem ze strany investorů, který by dal podnět pro zasíťování těchto
prostor.
Obec v současné době neprovádí přímou podporu podnikání. Přednostně využívá služeb místních
podnikatelů, zapojila podnikatele do systému likvidace odpadů obce a do likvidace odpadních vod
(kanalizace a ČOV Jezernice), uzavřela smlouvy o spolupráci při získávání dotací (Agrochov Jezernice,
a.s. a Truhlářství ROSI) a nabízí reklamu v obecním zpravodaji. Obec velmi dobře spolupracuje
s některými podnikateli:
 Agrochov Jezernice, a.s.: poskytuje obci nájem úložných a parkovacích ploch v areálu
Agrochovu, pomoc s opravou strojů obce v dílnách Agrochovu, likvidace svezeného bioodpadu,
pomoc při zimní údržbě komunikací v obci, společná organizace dožínek, podpora
společenského života v obci – sponzorské dary pro obce i spolky, sponzorsky dodávané ovocné
stromky pro výsadby;
 Wienerberger cihlářský průmysl a. s.: vedení cihelny Jezernice podporuje obec a děti, firma
poskytla příspěvek na keramickou pec, přispívá na dary do soutěží, příspěla 150 tis. Kč
na pořízení obecního malotraktoru, společná výsadba stromů u cesty do závodu;
 Truhlářství ROSI: společné zhotovení uvítací tabule u vstupu do obce;
 Malíř, natěrač Roman Janásek: malování v ZŠ a MŠ, nátěr střechy kulturního domu.
Na podnikání v obci, zejména zemědělskou činnost mají vliv i pozemkové úpravy. V souvislosti se
stavbou dálnice D1 byly v roce 2006 provedeny pozemkové úpravy na části katastru přilehlého
k trase dálnice. V současné době probíhá v rámci těchto úprav realizace společných zařízení: oprava
a budování polních cest a realizace protierozní ochrany. Investorem je Státní pozemkový úřad. Polní
cesty zajistí lepší přístup k nemovitostem v k. ú. Jezernice a krátké spojení na sousední obec Milenov
a na provozovnu společnosti ZENA Jezernice (chov a prodej drůbeže) umístěnou v Milenově.
Komplexní pozemkové úpravy nebyly dosud provedeny, obec má v plánu o ně požádat v průběhu
roku 2016.
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1.3.2 Trh práce
Ekonomická aktivita obyvatelstva
K 1. 1. 2015 bylo v obci 462 obyvatel v produktivním věku, tj. 70,7 % obyvatel Jezernice.
Graf 5 Vývoj počtu obyvatel v produktivním věku

Zdroj: ČSÚ 2016, https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi#w=

Ekonomická aktivita obyvatelstva se zjišťuje v rámci sčítání lidu, domů a bytů v rámci celkové
populace obce. Míra ekonomické aktivity vyjadřuje podíl pracovní síly (zaměstnaných
a nezaměstnaných) na počtu všech osob starších 15 let. Údaje vychází z posledního SLDB z roku 2011.
Míra ekonomické aktivity v obci Jezernice v roce 2011 byla 56,25 %, což je srovnatelné
s ekonomickou aktivitou okresu 56,0 % i kraje 56,5 %. Počet ekonomicky aktivních obyvatel je téměř
shodný
s ekonomicky neaktivními.
Tabulka 9 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem
zaměstnaní

v tom

z toho podle postavení v
zaměstnání
ze zaměstnaných

zaměstnanci
zaměstnavatelé

muži

ženy

324

188

136

267

166

101

212

125

87

9

8

1

35

27

8

pracující důchodci

7

5

2

ženy na mateřské dovolené

3

-

3

pracující na vlastní účet

nezaměstnaní

57

22

35

288

117

171

nepracující důchodci

146

52

94

žáci, studenti, učni

100

44

56

30

17

13

Ekonomicky neaktivní celkem
z toho

Celkem

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

Z hlediska ekonomické aktivity obyvatelstva je zajímavým ukazatelem vývoj počtu aktivních
živnostníků v obci z evidence ŽÚ. Počet OSVČ v posledních 6 letech zůstává konstantní s mírným
výkyvem v roce 2011. K 31. 1. 2015 bylo v obci 54 aktivních živnostníků z toho 4 zemědělští
podnikatelé. Z porovnání dat evidence ŽÚ a SLDB je patrné, že téměř polovina aktivních živnostníků
přitom jako hlavní zdroj obživy zaměstnanecký poměr.
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Graf 6 Vývoj počtu osob samostatně výdělečně činných v obci (k 31. 12. daného roku)

Zdroj: ČSÚ 2016, https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi#w=

Většina zaměstnaného ekonomicky aktivního obyvatelstva je zaměstnáno přímo v obci. Pouze
37 % vyjíždí za zaměstnáním mimo obec. Nejčastějším cílem jsou města Lipník nad Bečvou, Hranice
a Přerov. Do těchto měst míří i studenti středních škol. V obci je malotřídní ZŠ do 5. třídy. Žáci
6. – 9. tříd dojíždí do škol v Lipníku nad Bečvou a Hranicích. Občané dále vyjíždí do Olomouce, Prahy
a zahraničí (Německo).
Tabulka 10 Vyjíždějící do zaměstnání a škol
Obyvatelstvo celkem

653

Vyjíždějící celkem

156

vyjíždějící do zaměstnání

98

v rámci obce

19

do jiné obce okresu

62

v tom
v tom

do jiného okresu kraje

5

do jiného kraje

10

do zahraničí

2

vyjíždějící do škol
v tom

58

v rámci obce

4

mimo obec

54

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

Do obce dojíždí lidé z okolních obcí zaměstnaní v Agrochovu Jezernice, a.s., do cihelny
do Wienerbergeru a do truhlářství.

Nezaměstnanost
Nezaměstnanost v obci Jezernice je dlouhodobě nad průměrem kraje i celé ČR. Ke konci roku 2014
byl podíl nezaměstnaných osob v obci 11,9 %, v Olomouckém kraji pak 8,7 % a v rámci celé ČR 7,4 %.
Nejvyšší nezaměstnanost byla zaznamenána v roce 2010. V současné době se počet uchazečů o práci
pohybuje okolo 55 osob. Průměrný věk uchazečů osciluje kolem 41 - 42 let.
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Tabulka 11 Nezaměstnanost v obci Jezernice (k 31.12.)
PNO

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

8,06

13,13

14,41

12,29

X

10,68

11,90

PNO muži

7,1

13,9

13,4

10,1

X

8,5

10,6

PNO ženy

9,1

12,2

15,6

14,9

X

13,2

13,4

Počet dosažitelných uchazečů o práci

38

62

71

63

X

55

57

40,3

42,2

41,4

41,2

X

41,6

1

4

5

3

X

3

11

24

26

21

X

12

6

4

6

5

X

5

6

14

14

9

14

X

19

25

Průměrný věk uchazečů
Absolventi
Nezaměstnaní 50+
Uchazeči OZP
Dlouhodobě nezaměstnaní 12měs+
Zdroj: ČSÚ, data pro MAS, 2015

X
0
X

Mezi uchazeči o zaměstnání převažují ženy. Od začátku hospodářské krize (2008) neklesla
nezaměstnanost žen pod 13 %.
Graf 7 Vývoj nezaměstnanosti v obci (k 31. 12.)

Zdroj: ČSÚ, data pro MAS, 2015

Významný podíl uchazečů tvořili zejména v prvních letech krize lidé nad 50 let, jichž se propouštění
dotklo nejvíce. Od roku 2013 se jejich počet vrátil na úroveň roku 2008. počet uchazečů se
zdravotním postižením a absolventů je konstantní.
Počet dlouhodobě nezaměstnaných, tedy uchazečů, kteří jsou v evidenci Úřadu práce déle než
12 měsíců, se v posledních letech zvyšuje, v roce 2014 jich bylo 25, tedy 43,9 % z celkového počtu
uchazečů o zaměstnání.
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Graf 8 Rizikové skupiny ohrožené na trhu práce (k 31.12.)

Zdroj: ČSÚ, data pro MAS, 2015

Opatření na podporu zaměstnanosti v obci
Pro podporu zaměstnanosti v obcích je využívána Aktivní politika zaměstnanosti. APZ je souhrn
opatření směřujících k zajištění maximálně možné úrovně zaměstnanosti. Aktivní politiku
zaměstnanosti zabezpečuje ministerstvo práce a sociálních věcí a Úřad práce. Podle situace na trhu
práce spolupracují při její realizaci s dalšími subjekty. APZ se řídí § 104 - § 120 zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti. Nástroji APZ jsou rekvalifikace, investiční pobídky, veřejně prospěšné práce,
společensky účelná pracovní místa, překlenovací příspěvek, příspěvek na zapracování a příspěvek při
přechodu na nový podnikatelský program. Součástí opatření aktivní politiky zaměstnanosti je rovněž
poradenství, podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením s výjimkou příspěvků podle
§ 78 a cílené programy k řešení zaměstnanosti (§ 120). APZ je financovaná ze státního rozpočtu ČR
a spolufinancovaná ze strukturálních fondů prostřednictvím národních, regionálních projektů
a grantových schémat.
Občané Jezernice, evidovaní na úřadu práce, se mohou přihlásit na rekvalifikační kurzy ve spolupráci
s pracovištěm ÚP Přerov. Pracoviště má stálou nabídku rekvalifikačních kurzů, kdy je veškerá agenda
vykonávána v režii ÚP, školitele volí ÚP. Uchazeči se přihlásí k účasti na kurzu, a jsou-li schváleni,
čekají, až je kurz naplněn. Kurz je plně hrazen vč. cestovného. Nejčastějšími pořádanými kurzy jsou
kurzy administrativní povahy (ekonomické, práce na PC, atd.). ÚP umožňuje i tzv. zvolenou
rekvalifikaci, kdy si školitele volí uchazeč, vše si zařizuje sám, sám si kurz platí a po úspěšném
absolvování kurzu je mu kurz proplacen ÚP. Hrozí-li prokazatelně úpadek firmy nebo ukončení
pracovního poměru z organizačních důvodů, je možné, aby firma požádala ÚP o kurzy na dokvalifikaci
nebo překvalifikaci ohrožených zaměstnanců.
Nejčastěji využívaným nástrojem APZ v obci Jezernice jsou tzv. SÚPM (společensky účelná pracovní
místa) využívaným firmami a VPP (veřejně prospěšné práce) pro veřejný sektor, kterého v posledních
letech využívá obec Jezernice. V obou případech jde o vytvoření pracovního místa na dobu určitou
dotovaného z úřadu práce. Tyto nástroje umožňují zaměstnat na přechodnou dobu obyvatele obce
evidované na úřadě práce, kteří splňují úřadem dané podmínky. Ti takto získají pracovní zkušenosti
a pracovní návyky potřebné pro hledání stálého zaměstnání.
V letech 2010 – 2016 byl čtyřikrát využit nástroj pro podporu vzniku OSVČ z řad uchazečů
evidovaných na Úřadu práce a dále byly zřízeny 2 SÚPM a to ve firmách SOLZEN, s.r.o. (2014)
a Agrochov Jezernice (2015). Míra využití APZ firmami je nízká, důvodem může být nedostatečná
informovanost o APZ mezi firmami a administrativní náročnost programu.
Dva OSVČ využili tzv. překlenovací příspěvek pro OSVČ na úhradu provozních nákladů v roce 2011.
V dalších letech již tento nástroj nikým využit nebyl.
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Tabulka 12 Využití SÚPM v obci (2010 - 2016)
2010

2011

2012

2013

2014

2015

Společensky účelná pracovní místa zřízená jako samostatně výdělečná činnost uchazeče – národní zdroje
Počet podpořených
1
2
míst
Výše příspěvku
235 000 Kč
299 000 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
Společensky účelná pracovní místa hrazená z prostředků ESF v rámci OP LZZ - Vyhrazení místa
Počet podpořených
1
míst
Výše dotace
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
90 000 Kč
0 Kč
2010

2011

2012

2013

2014

2015

k 31. 3.
2016
1
65 000 Kč
0 Kč
k 31. 3.
2016

Společensky účelná pracovní místa hrazená z prostředků ESF, národní individuální projekt - Vyhrazení místa
Počet podpořených
1
míst
Výše dotace
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
120 000 Kč
0 Kč
Celková podpora
235 000 Kč
299 000 Kč
0 Kč
0 Kč
90 000 Kč
120 000 Kč
65 000 Kč
Data za 2012 nejsou dostupná
Zdroj: ÚP ČR 2016, http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/prispapz/

Obec Jezernice využívá od roku 2013 veřejně prospěšné práce pro zajištění prací související s údržbou
obce. Technickou četu pak tvoří jeden kmenový zaměstnanec obce a 3 sezónní pracovníci zaměstnaní
v režimu VPP.
Tabulka 13 Využití VPP v obci (2010 - 2016)
2010

2011

2012

2013

2014

Veřejně prospěšné práce hrazené z prostředků ESF v rámci OP LZZ a OPZ
Počet podpořených
míst
Výše dotace
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
Veřejně prospěšné práce hrazené z prostředků ESF, národní individuální projekt
Počet podpořených
1
2
míst
Výše dotace
0 Kč
0 Kč
0 Kč
29 400 Kč
111 842 Kč
Veřejně prospěšné práce
Počet podpořených
1
míst
Výše příspěvku
0 Kč
0 Kč
0 Kč
90 000 Kč
60 000 Kč
Celková podpora
0 Kč
0 Kč
0 Kč
623 106 Kč
171 842 Kč
Zdroj: ÚP ČR 2016, http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/prispapz/

2015

K 31. 3.
2016

2

-

204 750 Kč

0 Kč

1

-

52 755 Kč

0 Kč

-

-

0 Kč
257 505 Kč

0 Kč
0 Kč

Příspěvky na zaměstnávání ZTP/TP, na zapracování, příspěvky při přechodu na nový podnikatelský
program a cílené programy k řešení nezaměstnanosti nejsou v Jezernici využívány. Důvodem může
být malá informovanost o všech možnostech APZ a dobrá znalost SÚPM a VPP, které dostačují
potřebám firem a obcí.
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Hlavní závěry
Obce, jejich vnitřní struktura a zřízení prostupují do tématu zaměstnanosti hned několikrát. Je možné
na ně nahlížet jako na zaměstnavatele (obecní zaměstnanci, obecní podniky), jako na zadavatele
práce místním firmám (zákazník) i jako na podnikatele, který vytváří zisk, a tím dále ovlivňuje příjmy
obce. V neposlední řadě by obec měla celkově registrovat aktivity svých občanů a snažit
se ze své pozice podporovat nejen zaměstnanost, ale i podnikání, zejména v případech, kdy by vlastní
podnikání mohlo pomoci snížit v obci nezaměstnanost a zvýšit kupní sílu obyvatel.
Podnikatelská aktivita v obci je poměrně vysoká, stejně jako v celém regionu převažují drobní
živnostníci. Příležitost pro podnikání jsou dobré, obec má pozemky pro případnou výstavbu
podnikatelské zóny, které v současné době nejsou zasíťované, obec neregistruje po zóně poptávku.
Cílená aktivní podpora podnikání ze strany obce není v současné době prováděna, vztahy s místními
podnikateli jsou velmi dobré. Jezernice má dlouhodobě vyšší nezaměstnanost než je krajský nebo
celorepublikový průměr. Z rizikových skupin je nejpočetněji zastoupena skupina dlouhodobě
nezaměstnaní, jejichž počet trvale stoupá, oproti tomu v posledních letech klesá počet
nezaměstnaných nad 50 let. Rovněž nezaměstnanost žen je vyšší. Obec pravidelně využívá možnosti
dotovaného zaměstnávání osob evidovaných na úřadu práce prostřednictvím Veřejně prospěšných
prací. Tito pracovníci provádí úklidové práce a údržbu veřejných prostranství. Podnikatelské subjekty
nástroje APZ využívají v omezené míře.

Silné stránky:








vysoký podíl firem, převážně drobných živnostníků,
přítomnost středního podniku, významného zaměstnavatele v regionu,
vymezené prostory pro vybudování podnikatelské zóny,
dobré vztahy obce a firem,
komplexní pozemkové úpravy,
snižující se nezaměstnanost uchazečů nad 50 let,
využívání APZ obcí.

Zjištěné problémy:




vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém počtu uchazečů o práci,
vyšší nezaměstnanost žen,
malé využití APZ firmami.
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1.4 Infrastruktura
1.4.1 Technická infrastruktura
Obec má zpracovaný starý pasport komunikací, který je třeba aktualizovat, dále pasport veřejného
osvětlení (zpracovaný studentem – brigádníkem), plán hřbitova a projekty skutečného provedení
vodovodu a kanalizace.
Vodovod
Celá Jezernice vč. místní části Familie je napojena na vodovod VaK Přerov a je provozována touto
společností. Některé nemovitosti mají vlastní studnu. Kvalitu vody ve studních si vlastníci řeší
individuálně.
Vodovod Jezernice (v majetku společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.) má celkovou délku
4,39 km, napojených je 599 osob, vybudovaný byl v letech 1995-1996 (PVC - rekonstrukce v roce
2000) a v roce 2008 (TLT). Je součástí skupinového vodovodu Bělotín-Hranice-Lipník, voda je
dodávaná z Ostravského oblastního vodovodu v kvalitě dusičnany 3-5 mg/l, vápník 20-40 mg/l, hořčík
3-20 mg/l. V roce 2015 vybudovala obec vodovod v obytném souboru pro 5 RD v Jezernici (dosud
vlastnictvím obce).
Obrázek 3 Vodovod Jezernice

Zdroj: VaK Přerov, a.s., 2016

Vodovod Jezernice - Familie (v majetku obce Jezernice, provozuje VaK Přerov, a.s.) má celkovou délku
0,65 km, napojených je 54 osob, vybudovaný byl obcí v roce 2007. Je stejně jako obec Jezernice
součástí skupinového vodovodu Bělotín-Hranice-Lipník, voda je dodávaná z ostravského oblastního
vodovodu v kvalitě dusičnany 3-5 mg/l, vápník 20-40 mg/l, hořčík 3-20 mg/l.
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Obrázek 4 Vodovod Jezernice - Familie

Zdroj: VaK Přerov, a.s., 2016

Kanalizace
Obec Jezernice je téměř celá odkanalizována a napojena na ČOV. Podél hlavní komunikace
v levobřežní části obce Jezernice je stará jednotná kanalizace o délce 1054 m vybudovaná v 70. a 80.
letech. V pravobřežní části obce Jezernice byla v r. 2015 zrealizována oddílná splaškové kanalizace. Ve
stejném roce byla vybudována mechanicko-biologická ČOV typu Bokan a obě uvedené kanalizace
jsou na ni napojeny. Chybí vybudovat kanalizaci v horní zadní části obce za Agrochovem a v části
Familie.
Obrázek 5 Kanalizace a ČOV

Zdroj: VaK Přerov, a.s., 2016

Stará kanalizace je navržena k rekonstrukci bezvýkopovou technologií. Stavba je pravomocně
povolena, ale vzhledem k finanční náročnosti rekonstrukce (9,8 mil. Kč) a nemožnosti čerpat na
rekonstrukci dotace, je realizace prozatím odložena. V roce 2016 zastupitelstvo rozhodlo o prověření
možností realizace nové splaškové kanalizace v trase podél staré kanalizace a následně zadalo
zpracování projektové dokumentace na stavbu nové splaškové kanalizace v této trase a na realizaci
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výtlačné kanalizace pro Familie se zaústěním na ČOV Jezernice. Stávající společná kanalizace na
pravém břehu potoka bude ponechána jako dešťová.

Stav a kapacita ostatní technické infrastruktury
Přes k.ú. Jezernice prochází nadřazené sítě VTL a VVTL plynovodů, VN a VVN rozvodů elektrické
energie a dálkové kabely. V obci nejsou rozvody pro centrální zásobování teplem. Obec byla
plynofikována v roce 2000 v tlakové hladině 300 kPa. Vlastníkem sítě je RWE. Regulační stanice je
umístěna u společnosti Agrochov Jezernice, a.s. Na plynovod se napojilo asi 70 % nemovitostí,
následkem zdražení plynu se v následujících letech využití snížilo. Poptávku po rozšíření plynofikace
obec aktuálně neeviduje. Ostatní nemovitosti jsou vytápěny kotly na tuhá paliva, které způsobují
silné znečištění ovzduší v zimních měsících,
Elektrická síť je provozována společností ČEZ, její kapacita je dostatečná. Internet je v obci
poskytován bezdrátový firmami Mitranet a Zeal. Je zde zaveden telefon (Telekom). Síla signálu GMS
je dobrá.
Obrázek 6 Vedení vysokého napětí

Zdroj: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map?action=georeports&task=46

Starý drátový rozhlas je realizován na území téměř celé obce, neozvučené části Jezernice a místní
část Familie byly v roce 2011 doplněny bezdrátovým rozhlasem. Rozhlas lze obsluhovat z kanceláře
OÚ nebo z vybraných mobilních telefonů (starostka, místostarosta, účetní) odkudkoliv. Veřejné
osvětlení bylo rekonstruováno v roce 2002.
Obec realizuje opatření pro úspory energie – každé dva roky se účastní elektronických aukcí elektřiny
a plynu. V budově OÚ a MŠ byl v roce 2014 vyměněn 10 let starý plynový kotel za účinnější
kondenzační. Alternativní zdroje energie jsou v obci využívány v malé míře. Licenci na malou výrobu
mají další 3 subjekty, dále jsou panely na některých rodinných domech pro osobní spotřebu.
Tabulka 14 Udělené energetické licence v obci
Typ energie/výkon (MW)
Fotovoltaická
SOLZEN s. r. o.
0,1
Radek Panák
0,005
Stanislav Horňák
0,005
Zdroj: ERÚ 2016, http://licence.eru.cz
Výrobce energie

Vodní
x
x
x

Tepelná
x
x
x
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Nakládání s odpady
Svoz SKO v obci provádí firma AVE 1x14 dní a tato periodicita je dostatečná. Třídění odpadu probíhá
prostřednictvím kontejnerů na tříděný odpad (sklo směsné, papír, plast, textil, kov, elektroodpad)
umístěných v 6 lokalitách. Bioodpad je sbírán do kontejnerů (obec – občané) a odevzdáván
v Agrochovu Jezernice, a.s. k dalšímu zpracování. Občané kompostují i doma na zahradách. Obec
zakoupila z dotace pro občany 120 ks kontejnerů. Kovy (tříděno na hliník, železo, ostatní kovy) je
odevzdáván do sběrny. ZŠ organizuje 1 – 2x ročně sběr papíru, fotbalisté TJ Sokol Jezernice organizují
1x ročně sběr železa. Dvakrát ročně probíhá i sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Obec
pořídila z dotací štěpkovač a sběrný vůz na kontejnery pro bioodpad.
Tabulka 15 Sběr tříděného odpadu v obci
Typ
Sklo směs
Papír
Plast
Textil
Kov
Bioodpad
Elektroodpad malý
Elektroodpad velký
Velkoobjemový
Nebezpečný
Samosběr papír
Samosběr železo
Zdroj: obec Jezernice, 2016

Objem (l) / počet ks

Četnost svozu

Firma

1100/5, 240/2
1100/4, 240/1
1100/9, 240/2

1x měsíc
1x měsíc
1x týden
podle potřeby
podle potřeby
podle potřeby
podle potřeby
podle potřeby
2x ročně
2x ročně
1 – 2x ročně
1x ročně

AVE
AVE
AVE
Ecotextil
obec
obec
Asekol
Elektrowin
AVE
AVE
ZŠ
TJ Sokol

110/2
2x 14 m3, 1x 7m3

Obec progresivně zlepšuje podmínky pro třídění odpadu a osvětu. V posledních 5 letech dochází
k markantnímu snížení množství směsného komunálního odpadu a nárůstu množství vytříděného
odpadu, což se pozitivně odráží i na nákladech nezbytných pro svoz a likvidaci SKO. Poplatky za
komunální odpad jsou stanoveny na osobu/rok a od 2005 – 2009 byly ve výši 460,- Kč, od roku 2010
jsou poplatky ve výši 500,- Kč. Obec zapojila do systému likvidace odpadů obce i místní podnikatele.
Obec nabízí podnikatelům zapojení svozu komunálního odpad z podnikání do svozového systému
obce.
Graf 9 Vývoj množství odpadu podle druhů (v tunách)

Zdroj: obec Jezernice, 2016
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1.4.2 Dopravní infrastruktura
Napojení obce na silniční a železniční síť
Katastr obce zasahuje krátký úsek dálnice D1. Nájezd na dálnici je v Lipníku nad Bečvou ve
vzdálenosti 5,5 km od Jezernice. Kromě D1 vede v jižní části katastru silnice I/47 v úseku Lipník nad
Bečvou - Hranice a obcí prochází silnice III. třídy III/4374 úsek Loučka – Jezernice a III/4377 úsek I/47
- Jezernice – Podhoří. Stav krajských komunikací procházející obcí je dobrý, silnice byla opravena po
stavbě dálnice D1.
Obrázek 7 Silniční síť

Zdroj: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map?action=georeports&task=46

V blízkosti silnice I/47 je vedena i dvoukolejná železniční trať č. 270 Česká Třebová – Přerov
- Bohumín, která byla roku 1960 elektrizována stejnosměrnou soustavou 3kV a patří mezi
nejvytíženější úseky české železniční sítě. Úsek Přerov – Hranice byl v rámci budování II. tranzitního
železničního koridoru v letech 1999 až 2002 rekonstruován vč. technické památky Jezernické
viadukty. Po trati projíždějí vlaky všech kategorií vč. SC a EC, v nejbližší zastávce Lipník nad Bečvou,
vzdálené 6,9 km zastavují pouze osobní vlaky a vybrané rychlíky, všechny vlaky směrované
na Ostravsko s výjimkou posilových rychlíků pouze projíždějí a zastavují v Hranicích (vzdálenost
11,3 km). Osobní vlaky jezdí denně od 5. do 23. hodiny v přibližně jednohodinovém intervalu pro
každý směr, ve špičkách častěji. Velmi silná je na trati také nákladní doprava. V budoucnosti se
uvažuje také pro vedení vysokorychlostní trati. Její trasa prozatím nebyla pevně stanovena, ani není
stanoven horizont její realizace. Nicméně je uvažováno s územní ochranou koridoru paralelně
se stávající železniční tratí č. 270.
V roce 2010 provedlo Ředitelství silnic a dálnic sčítání intenzity dopravy na hlavních tazích
– D1 intenzita vysoká 15 001 – 25 000 vozidel 24/hod a I/47 intenzita střední 10 001 – 15 000 vozidel
24/hod. Dopravní zátěž intravilánu obce je poměrně velká, obcí projíždí doprava z I/47 Lipník
– Hranice směrem do sousedních obcí Podhoří a Loučka. Vozidla často překračují povolenou rychlost,
ačkoliv je před školou nainstalovaný měřič rychlosti (široká, přehledná silnice).
Dosah významných liniových zdrojů (dálnice, silnice I. třídy a železniční koridor) je příčinou zvýšených
hodnot emisí látek znečišťujících ovzduší a zvýšené hladiny hluku. Míra ovlivnění území je závislá na
aktuální intenzitě dopravy a složení dopravního proudu (podíl těžké nákladní dopravy). V zájmovém
území je doprava odvedena mimo centrum obce, přesto je zde evidováno hlukové znečištění ze
silnice I. třídy č. 47 a železničního koridoru, které zasahuje do 2/3 zástavby. Po dokončení dálnice
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D1 se významným způsobem zvýšilo hlukové zatížení v severní části obce. Hluk a prach násobí
i zemědělské stroje nadměrných rozměrů, zvláště v obdobích vrcholících polních prací, případně
stavební stroje při realizaci staveb.
Obrázek 8 Hlukové znečištění ze silnice I/47 a železničního koridoru

Zdroj: http://geoportal.gov.cz/

Katastrálním územím obce prochází trasa průplavního spojení Dunaj – Odra – Labe. Jeho trasa je
chráněna v rámci směrných částí územních plánů velkých územních celků.

Místní komunikace
Obec má zpracovaný starý pasport komunikací, který je třeba aktualizovat. Stav místních komunikací
je dobrý. Místní komunikace byly postupně opravovány v letech 2004 – 2010. V roce 2012 byl
opraven most přes potok vč. přilehlé části místní komunikace v celkové délce 50 m. V roce 2015 byly
opraveny místní komunikace dotčené stavbou kanalizace v celkové délce 770 m (část sever 541 m,
část střed 129 m). Zbývá vybudovat novou místní komunikaci včetně chodníku o délce 130 m
v obytném souboru a opravit povrch komunikace v Konečkové ulici o délce 70 m. Rovněž by bylo
dobré dořešit bezpečný pohyb chodců v jižní části obce – spojení s osadou Familie.
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Obrázek 9 Nové komunikace v obci

Zdroj: obec Jezernice, 2016

Nové chodníky jsou vybudovány v celé délce obce podél krajské komunikace, chybí pouze část v jižní
části obce od o délce 200 m. V roce 2016 probíhá jeho projektová příprava, předpokládaný termín
realizace záměru je do konce roku 2017. Podél kostela je starý chodník z betonových dlaždic, který je
v dobrém stavu, jeho rekonstrukce zatím není plánována.
Obrázek 10 Parkovací plochy

Zdroj: obec Jezernice, 2016
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Parkovací plochy z betonové dlažby jsou vybudovány u kulturního domu a u kostela (kapacita 20 aut),
před poštou (kapacita 6 aut). Ostatní parkování aut je přednostně řešeno na soukromých pozemcích
(postupné navyšování odstavných ploch např. na úkor předzahrádek), v horším případě jsou auta
odstavena na komunikacích.
Údržbu místních komunikací zajišťují obecní zaměstnanci, rozsáhlejší zametací práce nebo zimní
údržbu zajišťují dodavatelské společnosti: zametání firma Švarc Podhoří, zimní údržbu místní firma
SOLZEN, s.r.o.
Jezernicí prochází dvě značené cyklotrasy se startem a cílem v Lipníku nad Bečvou. V obci ani její
bezprostřední blízkosti není dosud vybudována žádná cyklostezka. Občané využívají pro
bezmotorovou dopravu především trasu Jezernice - Venedik – Lipník nad Bečvou. Na tomto úseku
cyklotrasy není vysoká dopravní zátěž, situace je však ztížena nutností objíždět cihelnu.
Tabulka 16 Cyklotrasy v katastru obce
Název

Trasa

Lipník nad Bečvou – Venedik – Jezernice – Milenov – Drahotuše – rondel – Rybáře
Okruh Údolím Moravské brány č.
lávka – Gabrielka – Maleník – Hubert – okraj lesa nad Záhořím – Lhota – Pavlovice 6240 (43 km)
Sušice – Oldřichov – Jadran – Lipník nad Bečvou
Okruh Uhřínovská č. 6241(38 km)

Lipník nad Bečvou – Venedik – Jezernice – Podhoří – hájenka – SKI centrum
Uhřínov – Radíkov – Kunzov – Hrabůvka – Milenov – Drahotuše – Rybáře (lávka) –
Gabrielka – Týn – Lipník nad Bečvou

Zdroj: vlastní šetření, 2016

Obec uvažuje o vybudování cyklostezeky ve směru na Lipník nad Bečvou a Hranice. Uvažovány jsou
varianty Jezernice – Slavíč podél železniční trati s napojením na plánovanou, ale dosud
nezrealizovanou cyklostezku Slavíč – Hranice město. Dobré by bylo vybudovat i bezpečné spojení
s Lipníkem nad Bečvou (možnost využití stávající trasy přes Venedik, nebo opět vedení podél kolejí)
Variantou je i napojení na cyklostezku Bečva s vedením stezky přes osadu Familie a přemostěním
Bečvy mezi Jezernicí a Týnem nad Bečvou. Nejbližší mosty jsou v Drahotuších – Rybáře
a v Lipníku nad Bečvou. O vedení cyklostezky Bečva i po druhém břehu, tak jak je tomu např. v úseku
Lipník nad Bečvou – Osek nad Bečvou, se dosud reálně neuvažuje. Vybudování cyklostezek bude mít
pozitivní vliv na zvýšení bezpečnosti dopravy a rozvoj bezmotorové dopravy pro občany obce
Jezernice.

1.4.3 Dopravní obslužnost
Dopravní obslužnost je zajištěna Olomouckým krajem v rámci IDSOK (Integrovaný dopravní systém
Olomouckého kraje). Dopravu provádí společnost ARRIVA MORAVA. Obcí Jezernice vede pouze
jediná linka 920060 Lipník nad Bečvou-Jezernice-Podhoří-Lipník nad Bečvou. Obec se na jejím
zajištění podílí částkou 45 920 Kč ročně. Na zastávce osada Familie zastavují i dálkové spoje.
Autobusy jsou využívaný dojíždějícími do škol, do zaměstnání a k lékaři. Autobusová doprava je
vzhledem k reálné vytíženosti spojů dostatečná, přesto lidé vnímají četnost spojů jako
nedostatečnou.
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Obrázek 11 Linky veřejné hromadné dopravy

Pozn. Modrá linka – příměstská autobusová doprava, Zelená linka – železniční trať
Zdroj: http://www.kidsok.cz/images/mapy/mapa-idsok-okres-prerov-scroll4.png

Alternativní doprava v obci zajištěna není. V případě organizace zájezdů (obec, spolky, škola) jsou
objednávány autobusy velkých dopravců.
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Hlavní závěry
Obec Jezernice má velmi kvalitní technickou infrastrukturu. V celé obci, vč. místní části Familie, je
vybudován veřejný vodovod provozovaný VaK Přerov, a.s. Kvalita vody je dobrá. V některých
nemovitostech jsou vlastní studny. V letech 2014 a 2015 obce investovala do rekonstrukce
kanalizační sítě v pravobřežní části obce a do výstavby nové ČOV. V obci nejsou rozvody pro centrální
zásobování teplem. Obec byla plynofikována v roce 2000. Elektrická síť je provozována společností
ČEZ, její kapacita je dostatečná. V obci je poskytován bezdrátový internet, síla signálu GMS je dobrá.
Veřejné osvětlení bylo zrekonstruováno v roce 2002, neozvučené části obce byly pokryty novým
bezdrátovým rozhlasem, se stávajícím drátovým rozhlasem jsou problémy. Většina komunikací
vč. chodníků a parkovacích ploch v obci již byla zrekonstruována obcí nebo krajem. Obec má
vyřešené odpadové hospodářství, podíl tříděného odpadu se progresivně zvyšuje, naopak podíl SKO
klesá. Dopravní dostupnost obce je velmi dobrá, obec leží v blízkosti dálničního přivaděče.
Autobusová doprava je vzhledem k reálné vytíženosti spojů dostatečná, přesto lidé vnímají četnost
spojů jako nedostatečnou. Problematických bodů nebylo zjištěno mnoho. Obec plánuje rekonstrukci
levobřežní části a vybudování nové kanalizace v severní části za Agrochovem s realizací dle finančních
možností. Totéž platí o dokončení rekonstrukce místních komunikací. Zvýšená poptávka je po
vybudování nového chodníku v jižní části obce k prodejně ZENA. Problém obce je však zvýšená
hlučnost, prašnost, která se zvětšila po dokončení výstavby D1. V obci ani v jejím extravilánu nejsou
vybudovány žádné cyklostezky zajišťující bezpečnou bezmotorovou dopravu občanů do zaměstnání
a za službami. Obec by se měla snažit zajistit spojení se spádovými obcemi Hranice a Lipník nad
Bečvou.

Silné stránky:







vybudovaná oddělená kanalizace v pravobřežní části obce, nová ČOV
plynofikace obce,
zrekonstruované komunikace v téměř celé obci,
zrekonstruované veřejné osvětlení,
pokrytí celé obce místním rozhlasem,
dobře vyřešené odpadové hospodářství, zvyšující se podíl tříděného odpadu.

Zjištěné problémy:






stará smíšená kanalizace v levobřežní části, absence kanalizace v severní části obce,
veřejné osvětlení – nahradit dožívající výbojky LED světly
místní komunikace, které je třeba zrekonstruovat,
absence cyklostezek pro bezpečnou dopravu občanů do zaměstnání a službami,
zvýšená hlučnost a prašnost v obci.
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1.5 Občanská vybavenost
Jezernice je obcí s odpovídající infrastrukturou občanské vybavenosti. Nachází se zde podací pošta,
mateřská a základní škola (1. – 5. ročník), Dům kultury a sportu s hospůdkou otevřenou v zimním
období, sportovní areál s letní hospůdkou, jedna hospoda s celoročním provozem a obchod
se smíšeným zbožím.

1.5.1 Bydlení
Obec Jezernice je obcí ulicového typu. Domy jsou soustředěny podél hlavní komunikace kopírující
trasu Jezernického potoka. Za posledních 150 let se počet domů v obci zdvojnásobil.
Graf 10 Vývoj osídlení obce (1869 - 2011)

Zdroj: ČSÚ 2016, https://www.czso.cz/csu/czso/iii-pocet-obyvatel-a-domu-podle-kraju-okresu-obci-a-casti-obci-v-letech1869-2011_2015

Dle posledního sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 bylo v obci 236 domů, z toho 198 obydlených
(84 %). Jsou zde 3 bytové domy postavené v 70. a 80. letech 20. století, většina občanů bydlí
v rodinných domech.
Tabulka 17 Domovní fond
rodinné
domy

Celkem

bytové
domy

ostatní
budovy

Domy úhrnem

236

231

3

2

Domy obydlené

198

193

3

2

190

187

1

2

-

-

-

-

fyzická osoba
z toho podle vlastnictví domu

z toho podle období výstavby
nebo rekonstrukce domu

obec, stát
bytové družstvo

-

-

-

-

spoluvlastnictví vlastníků bytů

7

5

2

-

1919 a dříve

28

27

-

1

1920 - 1970

64

64

-

-

1971 - 1980

34

32

2

-

1981 - 1990

35

34

1

-

1991 - 2000

21

20

-

1

2001 - 2011

14

14

-

-

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

33

Program rozvoje obce Jezernice
na období 2017 - 2027

Celkem je zde 235 obydlených bytů, z tohoto počtu je 67 % se 4 a více obytnými místnostmi. Většina
rodinných domů i bytů v bytových domech je v osobním vlastnictví, pouze 5 RD a 4 byty v BD jsou
nájemních.
Tabulka 18 Obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místnosti
rodinné
domy

Celkem
Obydlené byty celkem

z toho s počtem
obytných místností

ostatní
budovy

235
178

221
177

12
-

2
1

v osobním vlastnictví

8

-

8

-

nájemní

9

5

4

-

družstevní

-

-

-

-

1

5

5

-

-

2

12

12

-

-

3

48

42

6

-

4
5 a více

60
98

56
96

4
1

1

ve vlastním domě
z toho právní důvod
užívání bytu

bytové
domy

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

Z hlediska intenzity bytové výstavby je obec Jezernice srovnatelná s okolními obcemi v regionu.
V posledních 10 letech bylo postaveno celkem 10 nových bytů v rodinných domech. Zájem o bydlení
v obci roste. V roce 2013 obec prodala 5 obecních pozemků pro stavbu RD, další nemá k dispozici. Ve
vlastnictví Agrochovu Jezernice, a.s. jsou potenciálně další pozemky. Probíhá jednání o přípravě
k výstavbě, zatím bez větších výsledků. V obci se nachází 38 neobydlených domů, ale některé stávající
majitelé nechtějí prodat, některé jsou předražené. Zájemci o výstavbu přednostně požadují volné
pozemky – „na zelené louce“.
Graf 11 Bytová výstavba (2005 - 2014)

Zdroj: ČSÚ 2016, https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi#w=

V obci není žádný byt v kategorii sociálního bydlení (zvýhodněné bydlení s nízkým regulovaným
nájmem pro seniory, nízkopříjmové skupiny osob) nebo startovací byty pro mladé rodiny. Obec
plánuje vybudovat malometrážní byty pro seniory a „startovací“ byty pro mladé. Výstavbě, resp.
získání dotací, brání existence zátopového území. Je nutné otevřít diskuzi s Povodím Moravy a řešit
změnu vymezení zátopového území.
Individuální rekreační objekty u potoka Jezernice a na Zadní hrázi u Bečvy jsou využívány
vlastníky z Hranic, z Lipníka a dalších okolních obcí.
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1.5.2 Školství a vzdělávání
Obec je zřizovatelem ZŠ a MŠ Jezernice, p.o. Základní škola je malotřídní – dvojtřídní, poskytuje
vzdělání v 1. – 5. ročníku. Třídy jsou děleny na 1. – 3. ročník a 4. – 5. ročník. Rozděleně se žáci učí
v hlavních předmětech (český jazyk, matematika a anglický jazyk), v ostatních předmětech probíhá
výuka spojeně. V mateřské škole je jedno oddělení, jehož součástí je i přípravka pro předškoláky
(oddělená řízená činnost ½ hod denně vč. vyučování angličtiny). Naplněnost MŠ je 90 %, ale
naplněnost ZŠ je pouze z jedné třetiny. Důvodem je pokles dětí mladšího školního věku, který bude
v dalších letech pokračovat (viz kapitola 2. Obyvatelstvo). Do školy dojíždí ve školním roce 2015
– 2016 4 děti z okolních obcí - z Podhoří (3), z Týna nad Bečvou (1).
Tabulka 19 Naplněnost ZŠ a MŠ Jezernice v letech 2014 - 2015
Školní rok 2014 - 2015
Kapacita

Školní rok 2015 - 2016

Počet dětí
a žáků

Volná
místa

%
naplněnost

Počet dětí
a žáků

Volná
místa

%
naplněnost

ZŠ a MŠ Jezernice - ZŠ

80

29

55

31,25 %

28

52

35,0 %

ZŠ a MŠ Jezernice - MŠ

30

27

3

90,0 %

27

3

90,0 %

ZŠ a MŠ Jezernice – školní
družina

30

22

8

73,3 %

22

8

73,3 %

Zdroj: ZŠ a MŠ Jezernice, 2016

Po ukončení 5. třídy dojíždí žáci nejčastěji na ZŠ Hranická v Lipníku nad Bečvou, mají také možnost
studovat na osmiletém gymnáziu v Lipníku nad Bečvou.
V budově ZŠ jsou tři třídy, školní družina, jídelna, výdejna stravy a tělocvična. Škola využívá školní
dvůr a zahradu. Všechny třídy jsou vybaveny počítačovými stanicemi pro žáky, dvě třídy mají
interaktivní tabuli (IT využívána především pro přírodovědu a angličtinu). Prostory školy jsou pokryty
sítí wi-fi. MŠ se nachází v budově OÚ. V budově je jedna třída, dále MŠ využívá hernu, odpočinkovou
místnost, výdejnu stravy a školní zahradu u budovy. ZŠ a MŠ Jezernice nemá vlastní školní kuchyni,
jídlo dováží a pouze vydává v jídelnách.
Obrázek 12 MŠ a ZŠ Jezernice

Zdroj: obec Jezernice, 2016

ZŠ a MŠ Jezernice má celkem 5 pedagogických pracovníků a 3 nepedagogické. Mimo pedagogů v MŠ
(2 učitelky) a ZŠ (ředitelka a 2 učitelky) zde působí vychovatelka v ZŠ a 2 školnice/výdej stravy.
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Tabulka 20 Počet pracovních úvazků v ZŠ a MŠ Jezernice
Úvazek
MŠ

2,0

ZŠ

2,81

ŠD

0,79

Výdejna stravy - ZŠ

0,12

Výdejna stravy - ZŠ

0,20

Zdroj: ZŠ a MŠ Jezernice, Výroční zpráva šk. rok 204 - 2015

Při ZŠ jsou zájmové kroužky v družině: sportovní, dramatický, keramický, přírodovědný a v rámci
mimoškolní činnosti škola nabízí: ruční práce, rybářský kroužek, matematické chvilky, reedukce,
řečový kroužek, florbal a kytary. Do výuky jsou zapojovány krátkodobé i dlouhodobé tématické
projekty. Škola je zapojena do celostátní sítě škol zabývajících se ekologickou výchovou MRKEV,
účastní se programu Ovoce do škol a Mléko do škol. Žáci navštěvují divadelní představení. Škola
zajišťuje plavecký kurz, lyžařský a snowbordový kurz a kurz in-line bruslení. Organizuje pro žáky
besedy s hasiči a policií, soutěž ve sběru papíru, žáci se účastní dopravních soutěží a charitativních
akcí. V rámci obce škola s KRPŠ organizuje dýňování, předvánoční besídku spojenou s Mikulášskou
nadílkou a jarmarkem, slavnostního rozsvěcení stromu, maškarní karneval a Šibřinky, Den země, Den
matek, jarní dílny, vítání jara, dílničky pro veřejnost, Dětský den – pohádkový les, rozloučení se
školou.
Obrázek 13 ZŠ Jezernice

Zdroj: obec Jezernice, 2016
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1.5.3 Zdravotnictví
V obci není přítomen lékař. Občané za zdravotní péčí dojíždí do Lipníka nad Bečvou, případně do
Hranic nebo Přerova. Zdravotnická záchranná služba je zajištěna v rámci Nemocnice Hranice.
Dojezdový čas je 12 minut.

1.5.4 Sociální péče
Obec Jezernice je zapojena do komunitního plánování sociálních služeb ORP Lipník nad Bečvou pro
roky 2017 - 2020, které řídí město Lipník. Procesu zpracování plánu se účastní za Jezernici starostka
a ředitelka školy.
V obci nejsou evidovány sociálně vyloučené lokality, problémy se závažnou kriminalitou nebo
drogovou závislostí. Jsou zde poskytovány pouze terénní sociální služby pro seniory zajišťované
Charitou Hranice. Další sociální služby jsou ambulantní v Hranicích a Přerově. Funkci sociální služby
plní přirozeně formou sousedské výpomoci především ženy z jezernické organizace Českého
červeného kříže. Členky výboru mají obec rozdělenou na úseky, v nichž monitorují nastalé potřeby
osamělých seniorů a v případě potřeby jim pomáhají s jejich zařizováním.
V obci není vybudováno sociální bydlení, nicméně do budoucna se o tomto záměru uvažuje
(malometrážní byty pro seniory a startovací byty pro mladé rodiny). Nejbližší pobytové zařízení pro
seniory (Domov s pečovatelskou službou, domov důchodců) je v Lipníku nad Bečvou a Hranicích, příp.
v Přerově. V případě vyšší invalidity pak v Pavlovicích u Přerova. Nicméně umístění seniorů do těchto
zařízení je komplikované a senioři ztrácí kontakt se svým rodištěm a dostávají se do izolace.

1.5.5 Zázemí pro kulturu a sport
Hlavním místem pro setkávání v obci je Dům kultury a sportu (DKS). Budova byla v roce 2001
odkoupena obcí od původní majitelky a následně ve dvou etapách rekonstruována (2003 a 2004). Je
zde společenský sál s podiem a se zázemím, hospůdka a sauna, které jsou provozovány v zimním
období. Dvůr je upraven pro pořádání společenských akcí. DKS je hojně využíván místními a stále více
i přespolními k rodinným oslavám – svatby, narozeninové oslavy, pohřební hostiny. Konají se zde
plesy a zábavy, besídky dětí ZŠ a MŠ, dílničky pro veřejnost, výroční schůze spolků a sezónní výstavy.
V zimě je sál DKS využíván ke sportovním aktivitám (volejbal, nohejbal, trénink fotbalistů, cvičení žen,
dětí, badminton, stolní tenis a florbal).
Obrázek 14 Dům kultury a sportu

Zdroj: obec Jezernice, 2016

Sportovní areál Jezernice s výletištěm byl odkoupen od Agrochovu Jezernice v roce 2012. Je
nezbytným a hojně využívaným zázemím pro výše vyjmenované sporty v letním období (oblastní
a okresní turnaje a zápasy, MTB Jezernické viadukty, tréninky sportovních oddílů) a pro každoroční
společenské akce (dětský den s Pohádkovým lesem, obecní slavnosti, ukončení prázdnin, hasičské
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oslavy, dožínky, atd.). Zázemí zde vytváří obecní hospůdka provozovaná TJ Sokol Jezernice, která má
v letním období otevřeno od čtvrtka do neděle a při všech větších akcích. Obec do rozvoje areálu
pravidelně investuje, připravuje se na rekonstrukci výletiště a zázemí areálu.
Obrázek 15 Sportovní areál - 30 let fotbalu

Zdroj: obec Jezernice, 2016

Důležitou součástí společenského života v obci je i soukromý hostinec u Mansbartů, otevřený denně,
mimo pondělí.
V obci je v jižní části obce veřejné dětské hřiště pro děti do 10 let (2007) sportovní areál – fotbalové,
hřiště na míčové hry a hrací koutek pro děti. Obec uvažuje o rekonstrukci veřejného dětského hřiště
a jeho rozšíření o hrací plochu pro míčové hry vhodnou k přeměně na kluziště v zimním období.
V obci se po celý rok koná řada společenských, kulturních a sportovních akcí, které pořádají místní
spolky ve spolupráci s obecním úřadem.

Tradiční akce:
















plesy (Sokol, zahrádkáři, myslivci, OÚ)
bruslení ve Figuře (SDH)
vodění medvěda (SDH)
ukončení prázdnin (SDH)
sběr starého železa (SDH)
různá sportovní klání (SDH, Sokol)
sběr starého papíru (ZŠ a MŠ)
keramické dílny pro veřejnost (ZŠ a MŠ)
Mikulášská nadílka a vánoční jarmark (ZŠ a MŠ)
dětský karneval a Šibřinky (KRPŠ)
pálení čarodějnic (KRPŠ)
dětský den (KRPŠ)
divadelní představení (ČČK)
vánoční výstava (ČČK)
Hody se v obci konají v listopadu na sv. Martina.

další




Jezernický rockfest
Jezernické viadukty MTB
Adventní koncert v kostele Sv. Martina
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jezerničtí ochotníci uvedli v roce 2015 – premiéra a 1 repríza muzikálu Sněhurka a sedm
trpaslíků

Návštěvnost akcí je velmi dobrá, má rostoucí tendenci u přespolních, kteří se účastní zejména
dětských akcí, plesů a v poslední době i adventních koncertů v kostele.
Obrázek 16 Společenské akce v Jezernici

Zdroj: obec Jezernice, 2016

Místní knihovna je organizační složkou obce a umístěna je v samostatné místnosti na obecním úřadě
v přízemí. Nemá bezbariérový přístup. Knihovna je základní knihovnou, výkon regionálních funkcí pro
ni zajišťuje pověřená knihovna - Městská knihovna Lipník nad Bečvou. Knihovna nabízí služby zdarma.
Obec přispívá na nákup knih každoročně ve výši 12Kč /1 obyvatele a další finanční prostředky dává na
nákup časopisů.
Ve stálém fondu má 2 019 knihovních jednotek. Z toho naučné literatury 403 svazků a beletrie
1 616 svazků. Čtenářům nabízí i několik titulů časopisů (Vlasta, Praktická žena, Sluníčko, Tajemství
vesmíru, Praktik, Magazín 2000, Receptář, apod.). Kromě stálého fondu nabízí knihovna svým
čtenářům novinky z výměnného fondu, který je do knihovny dovážen pravidelně čtyřikrát ročně.
Celkem je k dispozici dalších nejméně 300 svazků (za rok 2014 to bylo 430 svazků z výměnného
fondu). Knihovna nabízí v půjčovní dobu zdarma veřejný internet registrovaným i neregistrovaným
uživatelům v knihovně na jednom počítači. K dispozici je i tiskárna a 12 studijních míst.
Statistické údaje knihovny za rok 2015
Počet registrovaných čtenářů: 57
Počet návštěvníků: 253 z toho 6 do 15 let
Počet uživatelů internetu: 1
Výpůjčky celkem: 955
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Hlavní závěry
Aktuální občanská vybavenost Jezernice je v porovnání s jinými stejně velkými obcemi velmi dobrá.
V posledních letech došlo k mírnému nárůstu počtu rodinných domů díky výstavbě nových domů.
V obci však jsou i neobydlené domy, jejich případný prodej a rekonstrukce jsou však problematické.
Obec nemá připraveny další pozemky pro výstavbu nových rodinných domů. Nemá žádné obecní
byty. Do budoucna plánuje výstavbu sociálního bydlení. Obec každý rok realizuje nejméně jednu
investici do školy, sportovního areálu nebo kulturního zařízení. Disponuje tak velmi pěkným Domem
kultury a sportu se sálem, saunou a hospůdkou využívanými v zimě. V létě se aktivity přesouvají do
sportovního areálu. Kulturně – sportovní nabídka volnočasového vyžití je bohatá. Většinu aktivit
zajišťují místní spolky ve spolupráci s obecním úřadem. Na obecním úřadě je knihovna a MŠ.
Malotřídní ZŠ (1. – 5. ročník) má vlastní budovu vč. upravených venkovních prostor. Budova školy
vč. vnitřní vybavení je dle možností obnovována. Škola se aktivně zapojuje do veřejného života.
V obci nejsou poskytovány zdravotnické služby, chybí praktický lékař i pediatr. Sociální služby
zajišťuje terénní formou Charita Hranice, občané by chtěli vybudování DPS.
Silné stránky:




velmi dobrá vybavenost pro kulturní a sportovní volnočasové aktivity,
aktivní činnost řady spolků, bohatý společenský život,
malotřídní ZŠ a MŠ Jezernice.

Zjištěné problémy:





neobydlené domy,
absence zasíťovaných pozemků pro výstavbu nových domů,
absence obecních bytů, zejm. pak chybí kategorie tzv. podporovaného bydlení s nízkým
nájmem pro seniory, mladé rodiny s dětmi
chybí zdravotnické služby, zejména praktický a dětský lékař.
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1.6 Životní prostředí
1.6.1 Stav životního prostředí
Obec Jezernice leží na rozhraní Hané a Valašska v území Moravské Brány. Obcí protéká Jezernický
potok, který spadá do povodí Bečvy. Z hlediska horopisného členění leží obec v oblasti, kde se stýkají
dvě provincie: Česká vysočina (Hercynský systém) a Západní Karpaty (Alpsko-himalájský systém).
Území spadá do základní taxonomické jednotky – systému Alpsko-himalájského, zasahujícího na
území ČR převážně na střední a východní Moravě, subsystému Karpaty, provincie Západní Karpaty,
oblast Vněkarpatských sníženin. Většinu území představuje nesvažitá orná půda bez rizik větrné
a vodní eroze. Území se nachází v mírném klimatickém pásu, klima je teplé mírně vlhké. Evidujeme
zde problémy s kvalitou podzemních vod, znečištěním ovzduší a hrozbou povodní.

Půdní poměry a druhy pozemků
Z pedologického hlediska můžeme region zařadit do několika typů: nejvíce zastoupeny jsou
kambizemě drystické, podzoly a kryptozoly a fluvizemě. Dále se zde nachází hnědozemě, kambizemě,
luvizemě a regozemě. Sklon půdy je převážně rovinatý, v bezprostředním okolí zástavby mírně
svažitý.
Obrázek 17 Půdní typy

Zdroj: http://geoportal.vumop.cz/index.php?projekt=zchbpej&s=mapa

Většina zemědělského půdního fondu není ohrožena větrnou ani vodní erozí. Exponovaná místa
větrné eroze se nachází nad severní částí zástavby a v nivě řeky Bečvy, z hlediska vodní eroze je území
hodnoceno jako mírně náchylné.
Podle způsobu využití plochy můžeme katastrální území obce Jezernice zařadit mezi zemědělské
oblasti s výraznou převahou orné půdy. Zornění půdy dosahuje 70,7 % z celkové výměry jezernického
katastru. Celková rozloha území činí 9,28 km2. V průběhu let zůstává výměra i její rozdělení na
zemědělskou a nezemědělskou půdu prakticky neměnná. Krajina je z největší části využita jako
zemědělská půda, která zabírá 84,7 % celkové výměry. V absolutních číslech jde celkem o 788 ha, jež
jsou využity jako orná půda (656,16 ha), trvalé travní porosty (100,43 ha), zahrady (26,82 ha)
a v malém množství ovocné sady (4,59 ha). Na území obce se nenachází chmelnice, ani vinice. Většina
zemědělské půdy je obhospodařována místním zemědělským družstvem Agrochov Jezernice, a.s.
Orná půda je ve velkých plochách, chybí remízky, které byly rušeny v období kolektivizace.
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Z nezemědělské půdy představuje největší část lesní pozemky (20,67 ha), zastavěné plochy a nádvoří
(16,47 ha) a vodní plochy (14,63 ha).
Graf 12 Druhy pozemků v k.ú. Jezernice (2015)

Zdroj ČSÚ, 2016

Hodnocení z hlediska kvality půd probíhá na základě vymezení 5 tříd ochrany, které vycházejí z kódů
mapy BPEJ (bonitovaných půdně-ekologických jednotek). Třídy ochrany uvádí Metodický pokyn
OOLP/1067/1996 MŽP k odnímání půdy ze ZPF. Zemědělskou půdu je možné odnímat pro
nezemědělské účely přednostně z tříd V., IV. a III. Do I. třídy ochrany jsou zařazeny bonitně
nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, které je možno odejmout ze ZPF pouze
výjimečně, a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro
liniové stavby zásadního významu. Do II. třídy ochrany jsou situovány zemědělské půdy, které mají v
rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně
ZPF jde o půdy vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také
jen podmíněně zastavitelné. Na území obce Jezernice se nachází půdy v II. stupni ochrany.
Obrázek 18 Zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany v ORP Lipník nad Bečvou

Zdroj: RURÚ ORP Lipník nad Bečvou, 2014

V jižní části území se nachází část nevýhradního ložiska nerostných surovin ST5 -5 – Týn nad Bečvou
– severovýchod, Ev. číslo 322100000, pro těžbu štěrkopísku v blízkosti řeky Bečvy. Ložisko je dosud
netěženo. Celková plocha ložiska vč. části ležící na k.ú. Týn nad Bečvou činí 35,5 ha. V území se
nachází 5 potenciálních sesuvných území, jedno z nich zasahuje do zastavěného území.
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Obrázek 19 Důlní činnost a sesuvná území v ORP Lipník nad Bečvou

Zdroj: RURÚ ORP Lipník nad Bečvou, 2014

Hydrologické poměry
Nejvýznamnější vodní tok území Moravské brány – řeka Bečva protéká jižní částí katastrálního území.
Vlévá se do ní Jezernický potok, který prochází celým zastavěným územím. Niva řeky Bečvy
představuje významný zdroj podzemní vody pro celé SO ORP. Na katastrálním území obce se nachází
malá vodní nádrž Hulinec, vlastník Agrochov Jezernice. V jižní části katastru je mokřadní.
Na k.ú. Jezernice se nenachází zdroj pitné vody. Obec Jezernice má samostatný vodovod, který je
v majetku i správě VaKu Přerov, a.s. - provoz Lipník nad Bečvou. Je součástí skupinového vodovodu
Bělotín-Hranice-Lipník, voda je dodávaná z Ostravského oblastního vodovodu v kvalitě dusičnany 3-5
mg/l, vápník 20-40 mg/l, hořčík 3-20 mg/l. Některé nemovitosti mají vlastní studnu, voda je užívána
spíše jako užitková.
Po posouzení rizikovosti útvarů povrchových vod tekoucích z hlediska plnění environmentálních cílů
je k.ú Jezernice hodnoceno jako území bez rizika. Na sledovaném území však nejsou plněny cíle
environmentální kvality podzemních vod z hlediska chemického stavu. Problematika ochrany vod na
vodních tocích je řešena v Plánu oblasti povodí Moravy 2010 – 2015.
V posledních letech dochází často k povodním, a proto je kladen důraz na řešení protipovodňových
opatření. Orná půda na území obce je převážně rovinatá, nehrozí tak velké nebezpečí vzniku
zrychleného odtoku vody při přívalové srážce a vzniku lokální povodně, i když riziko nelze zcela
vyloučit. Obec má vymezenou zónu záplavového území Jezernického potoka a řeky Bečvy v celkové
výměře 153,64 ha (ID 100000728), která významně ovlivňuje rozvojové možnosti. V plánu oblasti
povodí Moravy nejsou pro obec Jezernice navrhována žádná opatření. V rámci ochrany zástavby
provádí Povodí Moravy pouze vytěžení nánosů z koryta Jezernického potoka 1x 5 let nebo dříve dle
potřeby. Obec provádí monitoring stavu a dává podněty na odstranění naplavenin a překážek
v korytě potoka. Bylo by vhodné otevřít jednání s Povodím o přehodnocení alespoň některých částí
obce a vynětí ze záplavového území. Obec připravuje písemný podnět Městu Lipníku a Povodí
Moravy na spolupráci na protipovodňových opatřeních na korytě potoka nad obcí Jezernice, nad
dálnicí D1 na k. ú. Podhoří – místní část Lipníka.
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Obrázek 12 Záplavové území Q 5, Q20 a Q100

Zdroj: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map?action=georeports&task=46

Kvalita ovzduší
Znečištění ovzduší je stále vážný environmentální problém nejen v ČR, ale i v Evropě a po celém
světě. Důsledky znečišťování jsou velmi široké. Jsou prokázány přímé negativní účinky látek
znečišťujících ovzduší na zdraví obyvatel, zvířat, rostlin, půdu a materiály. Na území dochází
k překročení hodnot imisních limitů pro ochranu zdraví lidí. Jsou překračovány imisní limity pro
ochranu zdraví lidí pro 24 hodinové koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 (polétavý prach
94,9 %) a polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako benzo(a)pyren (100,0 %). Na téměř
celém území SO ORP nedošlo v roce 2012 k překročení hodnoty cílového imisního limitu pro ochranu
zdraví lidí pro troposférický ozon (99,8 %). Nebyly překročeny cílové imisní limity pro SO2, PM10
(roční), NO2, benzen a arsen. Na území nedošlo k překročení hodnot cílového imisního limitu pro
ozón pro ochranu ekosystémů a vegetace (expoziční index AOT40, průměr za 5 let). Byl překročen
imisní limit pro NOx. Platný imisní limit pro SO2 nebyl překročen.

Brownfields a staré ekologické zátěže
Starou ekologickou zátěží se rozumí závažná kontaminace horninového prostředí, podzemních nebo
povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými látkami v minulosti
(zejména se jedná např. o ropné látky, pesticidy, PCB, chlorované a aromatické uhlovodíky, těžké
kovy apod.). Zjištěnou kontaminaci můžeme považovat za starou ekologickou zátěž pouze v případě,
že původce kontaminace neexistuje nebo není znám. Kontaminovanými lokalitami mohou být
například skládky odpadů, průmyslové a zemědělské areály, drobné provozovny, nezabezpečené
sklady nebezpečných látek, bývalé vojenské základny nebo území postižená těžbou nerostných
surovin. Na území obce Jezernice není evidována žádná stará ekologická zátěž.
V obci nejsou vymezeny žádné brownfields. Potenciální brownfield by mohl být areál místního
zemědělského družstva firmy Agrochov Jezernice, a.s. Ta však neplánuje zpřístupnit pozemky jiným
firmám, v případě potřeby umožňuje obci Jezernice při větších investičních akcích (např. výstavba
ČOV a kanalizace), aby zde bylo umístěno zařízení staveniště dodavatelské firmy.

1.6.2 Ochrana životního prostředí
Jezernice patří mezi obce s výrazně nízkým koeficientem ekologické stability (0,22 k 2013 – ČSÚ),
krajina je výrazně přetvořena člověkem, jde o nadprůměrně využívané území s jasným porušením
přírodních struktur.
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Na území obce Jezernice se nenachází kategorie chráněného území typu Národní park, CHKO a ptačí
oblast, ani kategorie chráněného území typu národní přírodní rezervace (NPR) a národní přírodní
památka (NPP). Je zde jedna Evropsky významná lokalita. Dále je zde jeden nadregionální biokoridor
a 6 lokálních biocenter.
EVL Bečva-Žebračka – CZ0714082
Jedná se o smíšené lužní lesy s dubem letním, jilmem vazem, jilmem habrolistým, jasanem ztepilým
nebo jasanem úzkolistým podél velkých řek atlantské a středoevropské provincie, lokalita kuňky
ohnivé, hrouzka Kesslerova, velevruba tupého.
Poloha: Tok řeky Bečvy od Hranic na Moravě po severovýchodní okraj Přerova se zachovalými
komplexy převážně lužních lesů v nivě řeky Bečvy. Několik kilometrů dlouhý náhon Strhanec mezi
Osekem nad Bečvou a Přerovem (6471, 6570, 6571, okres Přerov) a NPR Žebračka.
Rozloha: 288,67 ha, Obce: Lipník nad Bečvou, Týn nad Bečvou, Jezernice.
Střety rozvojových záměrů obce s ochranou přírody nejsou. Obec progresivně pracuje na revitalizaci
obecní zeleně v intravilánu i extravilánu obce.
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Hlavní závěry
Jezernice patří mezi obce s výrazně nízkým koeficientem ekologické stability (0,22 k 2013 – ČSÚ),
krajina je výrazně přetvořena člověkem, jde o nadprůměrně využívané území s jasným porušením
přírodních struktur. Podle způsobu využití plochy můžeme katastrální území obce Jezernice zařadit
mezi zemědělské oblasti s výraznou převahou orné půdy. Po posouzení rizikovosti útvarů
povrchových vod tekoucích z hlediska plnění environmentálních cílů je k.ú Jezernice hodnoceno jako
území bez rizika. Na sledovaném území však nejsou plněny cíle environmentální kvality podzemních
vod z hlediska chemického stavu, voda je přiváděna vodovodem ve správě VaK Přerov, její kvalita je
dobrá. Problematika ochrany vod na vodních tocích je řešena v Plánu oblasti povodí Moravy 2010
– 2015. Významným problémem je vymezené záplavové území, které omezuje rozvojové aktivity
obce i jejích občanů. Intravilán obce je ohrožován povodněmi z Jezernického potoka, stav koryta je
průběžně monitorován a potok je čištěn. Situaci by mohly vyřešit protipovodňová opatření na korytě
potoka nad obcí Jezernice, nad dálnicí D1 na k. ú. Podhoří – místní část Lipníka a záplavové území by
mohlo být zmenšeno. Na území Jezernice dochází k překročení hodnot imisních limitů pro ochranu
zdraví lidí. Jsou překračovány imisní limity pro ochranu zdraví lidí pro 24 hodinové koncentrace
suspendovaných částic frakce PM10 (polétavý prach 94,9 %) a polycyklické aromatické uhlovodíky
vyjádřené jako benzo(a)pyren (100,0 %). Na území se nenachází kategorie chráněného území typu
Národní park, CHKO a ptačí oblast, ani kategorie chráněného území typu národní přírodní rezervace
(NPR) a národní přírodní památka (NPP). Je zde jedna Evropsky významná lokalita. Dále je zde jeden
nadregionální biokoridor a 6 lokálních biocenter. Střety rozvojových záměrů obce s ochranou přírody
nejsou. Obec progresivně pracuje na revitalizaci obecní zeleně v intravilánu i extravilánu obce. Na
území není evidována žádná stará ekologická zátěž. V obci nejsou vymezeny žádné brownfields.
Potenciální brownfield by mohl být areál místního zemědělského družstva firmy Agrochov Jezernice,
a.s.

Silné stránky:








minimální výskyt poddolovaných území – malé omezení pro rozvoj obcí,
hlavní dopravní tahy odvedeny mimo centrum obce
nevyhovující kvalita podzemních vod vyřešena veřejným vodovodem s dobrou kvalitou pitné
vody,
neexistují střety rozvojových záměrů obce s ochranou přírody,
absence brownfields,
absence starých ekologických zátěží,
průběžná revitalizace zeleně v intravilánu i extravilánu obce.

Zjištěné problémy:
 sesuvná území zasahující do blízkosti zastavěného území,
 záplavové území Jezernického potoka bránící rozvoji obce,
 nízký koeficient ekologické stability,
 překračování imisních limitů pro ochranu zdraví lidí.
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1.7. Správa obce
1.7.1 Obecní úřad a kompetence obce
Obecní úřad vykonává úkoly v samostatné působnosti obce, které mu uloží zastupitelstvo obce. ORP,
POÚ, matrika a stavební úřad je Lipníku nad Bečvou. Lipník nad Bečvou pro Jezernici vykonává
i přestupkovou agendu na základě veřejnoprávní smlouvy, za úplatu (1000,- Kč za projednaný
přestupek, 300,- Kč za oznámený, neprojednaný). Za rok 2015 Město Lipník nad Bečvou na základě
veřejnoprávní smlouvy o projednávání přestupků (náklady přenesené působnosti) vyfakturovalo obci
2 projednané přestupky a 7 oznámených (neprojednaných). Obec nevykonává žádnou agendu pro
jiné obce. Od 1. 5. 2014 je obce plátcem DPH. Obec je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy
Jezernice, p.o. Místní knihovna je organizační složkou obce.
Zastupitelstvo má 9 členů. V čele obce stojí uvolněný starosta a neuvolněný místostarosta. Obec má
zřízeny dvě komise – finanční a kontrolní, které mají po 3 členech. Dle §2 Zákona 128/2000 Sb.,
o obcích má obec za úkol pečovat o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Plnění
tohoto obecně definovaného úkolu spočívá v mnoha provozních úkonech, pro jejichž uskutečnění má
každá obec jiné podmínky. Obec Jezernice zaměstnává v roce 2016 4 stálé zaměstnance: hlavní účetní
a správce rozpočtu (1,0 úvazku), administrativní pracovnice (0,5 úvazku) a 2 techničtí pracovníci pro
údržbu (2,0 úvazku). Na veřejně prospěšné práce zaměstnává obec prostřednictvím Úřadu práce
místní občany. Každý rok obec takto zaměstnává pracovnici na úklid (0,5 úvazku) a dle potřeby
dalšího pracovníka na údržbu (0,5 úvazku). Podle aktuální potřeby se počet VPP může měnit.

1.7.2 Hospodaření a majetek obce
Obec Jezernice hospodařila v letech 2010 – 2013 s vyrovnaným rozpočtem. V letech 2014 – 2015
probíhala v obci rekonstrukce kanalizační sítě a výstavba ČOV, která si vyžádala celkovou investici ve
výši XY Kč. Z tohoto důvodu je v posledních dvou letech rozpočet v deficitu, krytý úvěrem.
Graf 13 Bilance hospodaření obce 2010 – 2015 (v tis. Kč)

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/2015/obce/detail/70040915, 2016

Příjmy obce lze dělit dle druhu na daňové příjmy, kapitálové příjmy, nedaňové příjmy a přijaté
transfery. Daňové příjmy většino mají majoritní podíl a tvoří je Daně a poplatky z vybraných činností
a služeb (místní poplatky za odpady a ze psů, odvod z loterií, odvody z odnětí ZPF a správní poplatky),
dále Daně z příjmu fyzických a právnických osob, DPH a Daň z nemovitosti. Kapitálové příjmy jsou
tvořeny většinou příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, nejčastěji z prodeje pozemků. Nedaňové
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příjmy skrývají dary, příspěvky, pojistné náhrady, atd. V případě, že je obec úspěšná při podávání
žádostí o dotace, stává se velmi významnou položkou část Přijaté transfery (investiční i neinvestiční).
Za posledních 6 let, tedy mezi roky 2010 a 2015 jsou v obci Jezernice nejvýznamnějším zdrojem
příjmů daňové příjmy, které tvoří více než polovinu z celkových příjmů obce. Obec je velmi úspěšná
v získávání dotací, proto druhý nejvýznamnější příjem představují transfery. Nedaňové příjmy
a kapitálové příjmy z prodeje pozemků tvoří pouze necelých 7 % příjmů.
Výdaje jsou děleny na běžné a kapitálové. Běžné výdaje pokrývají náklady na provoz obce vč. oprav
majetku, služeb pro obyvatelstvo, příspěvků na činnost místních spolků a regionální rozvoj.
Kapitálové výdaje pak představují investice do obecního majetku.
Graf 14 Porovnání běžných výdajů a příjmů obce mimo transfery 2010 – 2015 (v tis. Kč)

Zdroj:
http://monitor.statnipokladna.cz/2015/obce/detail/70040915, 2016

Součet daňových, nedaňových a kapitálových příjmů ve většině let převyšuje běžné výdaje. Obec tak
vytváří rezervu pro investice do majetku, které doplňuje dotacemi a v případě potřeby (vysoká
investice do rekonstrukce kanalizační sítě a výstavby ČOV) i úvěry. V předchozích letech zvládala
financovat investice pouze z rezerv a dotací.
Závazky obce k 31. 12. 2015 představovaly 5 815 208,18 Kč, z toho 4 404 568,19 je komerční úvěr na
opravu cest po stavbě kanalizace a 1 410 640 podíl zápůjčky ze SFŽP na výstavbu kanalizace a ČOV.
Zápůjčka přišla už v roce 2014 a její celková výše ke konci roku 2015 činí 3 134 245,04 Kč. Celkové
závazky obce k 31. 12. 2015 činí 7 538 813,23 Kč.
Zápůjčka 3 134 245,04 je SFŽP poskytnuta na 10 let s 1% úrokovou sazbou. Splácet se začíná v roce
2016. Předpoklad výše splátek je 319 392 Kč a úroků 30 000 Kč (v roce 2016). Komerční úvěr ve výši 4
404 568,19 se rovněž začíná splácet v roce 2016 a bude splácen po dobu 10 let. V roce 2016 bude
zaplaceno na splátkách 500 400 Kč a na úrocích 49 000 Kč. Dle finanční analýzy, kterou si obec
nechala zpracovat, není obec předlužena. Splácení úvěru nebrání realizaci dalších investic. Obecní
majetek však se za posledních 6 let téměř zdvojnásobil na aktuálních 141 518 000,- Kč.
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Graf 15 Majetek obce v letech 2010 - 2015 (v tis. Kč)

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/2015/obce/detail/70040915, 2016

Z hlediska členění lze výdaje sledovat i dle odvětví. Výrazné výkyvy v trendu jsou způsobeny
investicemi, které obec ve sledovaných letech uskutečnila. Obec investovala především do
infrastruktury a občanské vybavenosti (místní komunikace, kanalizace a ČOV, místní inženýrské sítě,
obecní zeleň vč. vybavení pro údržbu, zázemí pro kulturu a sport, škola). Kompletní přehled aktivit je
uveden ve vyhodnocení předchozího programu rozvoje obce (kapitola 2.3) Celkově lze hodnotit
uskutečněné kroky velmi pozitivně. Jezernice progresivně pracuje na zkvalitňování občanské
vybavenosti, aniž by významně zatěžovala, resp. zadlužovala obecní rozpočet.
Tabulka 21 Výdaje obecního rozpočtu dle odvětví (v tis. Kč)
Položka

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Bezpečnost státu a právní
ochrana

1 814

38

74

87

49

Civilní připravenost na
krizové stavy

1 101

0

0

0

0

Požární ochrana a
integrovaný záchranný
systém

713

38

74

87

49

1 591

1 096

653

417

22 046

326

78

123

116

86

Vodní hospodářství

1 265

1 018

530

301

21 960

Služby pro obyvatelstvo

2 576

2 575

4 719

3 803

5 407

Průmyslová a ostatní odvětví
hospodářství
Doprava

Poznámka

25
0 ochrana obyvatelstva
25 dobrovolní hasiči
24 187
pozemní komunikace, silniční
doprava
odvádění a čištění odpadních
19 407
vod, do 2011 i voda
4 780

7 389

Bydlení, komunální služby
a územní rozvoj

170

307

748

779

881

veřejné osvětlení,
pohřebnictví, výstavba a
3 519
údržba místních inženýrských
sítí, územní rozvoj

Kultura, církve a sdělovací
prostředky

220

287

537

563

537

knihovnictví, památky a
491 kulturní dědictví, zájmová
činnost, sdělovací prostředky

Ochrana životního
prostředí

636

521

835

561

2 213

1 377

40

75

936

1 071

1 035

1 060 tělovýchovná zařízení

1 510

1 385

1 663

829

741

Tělovýchova a zájmová
činnost
Vzdělávání a školské
služby

49

nakládání s odpady, veřejná
zeleň

943 ZŠ a MŠ
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Položka

2010

Sociální věci a politika
zaměstnanosti
Sociální služby a společné
činnosti v sociálním
zabezpečení a politice
zaměstnanosti
Všeobecná veřejná správa a
služby

2011

2012

2013

2014

2015

Poznámka

2

2

4

4

10

31

2

2

4

4

10

31

3 767

2 845

2 754

3 921

2 443

2 063

684

59

102

44

-19

Finanční operace

Ostatní činnosti
11
27
5
1
3
Státní moc, státní správa,
územní samospráva a
3 072
2 759
2 647
3 876
2 459
politické strany
Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/2015/obce/detail/70040915, 2016

Sociální rehabilitace a ostatní
sociální péče a pomoc

-116 finanční operace
2 činnosti jinde nezařazené
2 177

regionální a místní správa,
zastupitelské orgány a volby

Získané nenárokové dotace
Obec Jezernice je úspěšná v získávání dotací z evropských i národních zdrojů. 0d roku 2010 získala
účelové dotace v celkové výši 36 282 325,- Kč. V roce dále 2012 obdržela neinvestiční přijaté
transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši 186 200,- Kč a v roce 2013 ve výši
117 000,- Kč. V roce 2015 obec získala zápůjčku od SFŽP ve výši 1 410 639,99 Kč na spolufinancování
vlastních nákladů akce „Kanalizace a ČOV“.
Tabulka 22 Přijaté nenárokové dotace (2010 - 2015)
Poskytovatel

Účel

Rozpočet

Čerpání

%

2010
Olomoucký kraj Výměna oken v části budovy Základní školy Jezernice
POV
Umístění rychlostního ukazatele před budovou ZŠ
Olomoucký kraj
Jezernice

195 000,00

195 000,00

100,00 %

77 000,00

77 000,00

100,00 %

Člověk v tísni

Oprava poškozených mostků přes vodní tok Jezernice

296 000,00

296 000,00

100,00 %

Olomoucký kraj

Rekonstrukce odvodňovacího systému poškozeného
přívalovým deštěm v k.ú. Jezernice

446 000,00

446 000,00

100,00 %

1 014 000,00

1 014 000,00

15 000,00

13 231,00

88,21 %

3 405,00

0,00

0,00 %

231 585,60

0,00

0,00 %

2 080,00

2 080,00

100,00 %

252 070,60

17 080,00

1 200,00

1 200,00

100,00 %

36 000,00

36 000,00

100,00 %

CELKEM

X

2011
MF ČR přes KÚOK

Volby do zastupitelstva obce Jezernice, 5. 2. 2011

MF ČR přes KÚOK

SLDB 2011

MŠMT + EU

ZŠ a MŠ Jezernice - 1. Zlepšení podmínek pro
vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1
Počáteční vzdělávání, OPVK

MV-GŘ HZS ČR

JSDH Jezernice - odborná příprava

CELKEM

X

2012
MV ČR

Výdaje JSDH

MK ČR

Zahájení automatizovaného výpůjčního protokolu
v AKS Clavius - v rámci programu VISK 3
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Zajištění
akceschopnosti
jednotek
sborů
dobrovolných hasičů, I. a II. kolo.
Olomoucký kraj - Oprava sociálních zařízení a kuchyňky v mateřské
POV
škole
Volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev
MF ČR přes KÚOK
krajů
ZŠ a MŠ Jezernice - 1. Zlepšení podmínek pro
vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1
MŠMT + EU
Počáteční vzdělávání, OPVK (EU 131 231,84; SR
23 158,56)
Olomoucký kraj

CELKEM

21 000,00

21 000,00

100,00 %

183 000,00

183 000,00

100,00 %

22 000,00

20 657,00

93,89 %

154 390,40

154 390,40

100,00 %

417 590,40

416 247,40

26 500,00

23 883,00

90,12 %

12 000,00

12 000,00

100,00 %

50 000,00

50 000,00

100,00 %

26 500,00

23 473,00

88,58 %

831 830,00

831 830,00

100,00 %

88 200,00

88 200,00

100,00 %

1 035 030,00

1 029 336,00

X

2013
MF ČR přes KÚOK
Olomoucký kraj
Olomoucký kraj

Volba prezidenta České republiky
Zajištění akceschopnosti JSDH (nákup kalového
čerpadla a 3 ks přileb)
Program Obnova staveb drobné architektury místního
významu v Ol. kraji na opravu sochy Sv. Jana
Nepomuckého

MF ČR přes KÚOK

Volby do PS Parlamentu ČR

SZIF + EU

PRV ČR na obnovu místní komunikace III. třídy včetně
opravy mostu přes potok a přilehlého veřejného
prostranství

MPSV

Zaměstnanci VPP - ÚP

CELKEM

X

2014
MF ČR přes KÚOK

Volby do ZO a 1/3 Senátu PS ČR

30 000,00

28 507,00

95,02 %

MF ČR přes KÚOK

Volby do Evropského parlamentu

24 000,00

23 761,00

99,00 %

MF ČR přes KÚOK

Výkon státní správy

119 300,00

119 300,00

100,00 %

SZIF

Rekonstrukce mostku u Gogelového – neinvestiční

10 177,70

10 177,70

100,00 %

SZIF - EU

Rekonstrukce mostku u Gogelového - neinvestiční

40 710,81

40 710,81

100,00 %

MPSV

zaměstnanci VPP - ÚP

50 000,00

50 000,00

100,00 %

MPSV + EU

zaměstnanci VPP - ÚP

119 242,00

119 242,00

100,00 %

KÚOK

Akceschopnost JSDH

800,00

800,00

100,00 %

SZIF

Rekonstrukce mostku u Gogelového – investiční

156 188,30

156 188,30

100,00 %

SZIF - EU

Rekonstrukce mostku u Gogelového - investiční

624 753,19

624 753,19

100,00 %

15 512 447,84

15 512 447,84

100,00 %

1 211 177,98

1 211 177,98

100,00 %

17 898 797,82

17 897 065,82

SFŽP + EU
SFŽP + EU

Kanalizace a ČOV (EU 14 650 645,19;
SFŽP 861 802,65)
Štěpkovač (EU 520 021,50; SFŽP 30 589,50)
Svozový vůz BRKO (EU 623 868,82; SFŽP 36 698,16)

CELKEM

X

2015
MF ČR přes KÚOK

Výkon státní správy

118 200,00

118 200,00

100,00 %

MPSV + EU

zaměstnanci VPP - ÚP

152 755,00

152 755,00

100,00 %

MŠMT + EU

ZŠ a MŠ Jezernice - vzdělávání

247 313,00

247 313,00

100,00 %
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SFŽP + EU

Kanalizace a ČOV (EU 11 990 441,98;
SFŽP 705 320,07)

KÚOK

Kanalizace a ČOV

SFŽP + EU

Svozový vůz BRKO (EU 425 761,92;
SFŽP 25 044,81)

CELKEM

12 695 762,05

12 695 762,05

100,00 %

2 000 000,00

2 000 000,00

100,00 %

450 806,73

450 806,73

100,00 %

15 664 836,78

15 664 836,78

X

Zdroj: obec Jezernice, 2016

Nemovitý majetek obce a způsoby jeho využívání, příjmy z pronájmu
Obec polovinu budovy Obecního úřadu poskytuje ZŠ a MŠ Jezernice na umístění MŠ. Toto využití
budovy je bezplatné, ZŠ a MŠ hradí pouze skutečné provozní náklady (energie), které jí obec
přefakturuje. Dále obec provozuje Dům kultury a sportu, který se pronajímá občanům na soukromé
akce. V DKS je hospůdka, kterou má v nájmu od roku 2014 TJ Sokol za 20 000,- Kč ročně. TJ Sokol
mimo nájem hradí i skutečné náklady za provoz hospůdky (energie), které mu obec přefakturuje.
Příjmy z pronájmu DKS a hospůdky není pro obec ziskový. Obdobně jako DKS, celý areál hřiště je
pronajatý TJ Sokol za symbolickou cenu 100,- Kč ročně. Výnosy nepřevyšují náklady. Komunální
služby – příjem z pronájmu a prodeje pozemků není vyšší, než obec investuje do komunálních služeb.
Tabulka 23 Náklady a výnosy obecního majetku
Majetek

Příjmy

MŠ

Náklady
63 834,38

63 871,80

DKS
Pošta

124 821,00
13 030,00

243 080,64
13 030,00

Hřiště

39 321,00

57 777,54

30 448,00

254 595,80

Komunální služby
Zdroj: obec Jezernice, 2016

Hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných obcí
ZŠ a MŠ Jezernice je financována z části Krajským úřadem Olomouckého kraje (mzdy zaměstnanců,
učebnice, učební pomůcky), z části OÚ Jezernice (provozní náklady, opravy a údržba budovy,
vybavení nábytkem a školní prostředky). Škola trvale hospodaří s mírně přebytkovým rozpočtem.
Graf 16 Výsledky hospodaření ZŠ a MŠ Jezernice (2010 - 2013)
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Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz; 2016

Provozní náklady školy jsou částečně financovány z RUD, obec však každoročně na provoz doplácí,
třetí složkou financování provozních nákladů jsou dotace na investice do modernizace budov
a vybavení.
Tabulka 24 Financování provozních nákladů ZŠ a MŠ Jezernice
2011
Provozní výdaje

2012

2013

2014

2015

1 094 372 Kč

940 390 Kč

726 000 Kč

700 000 Kč

877 313 Kč

862 787 Kč

786 000 Kč

726 000 Kč

700 000 Kč

630 000 Kč

Finanční prostředky z RUD

368 000 Kč

368 000 Kč

384 000 Kč

400 000 Kč

413 000 Kč

Doplatek zřizovatele

494 787 Kč

418 000 Kč

342 000 Kč

300 000 Kč

217 000 Kč

231 585 Kč

154 390 Kč

0 Kč

0 Kč

247 313 Kč

78,8 %
33,6 %

83,6 %
39,1 %

100 %
52,9 %

100 %
57,1 %

71,8 %
47,1 %

45,2 %

44,5 %

47,1 %

42,9 %

24,7 %

21,2 %

16,4 %

0%

0%

28,2 %

Příspěvek zřizovatele

Ostatní zdroje financování

Podíl příspěvku zřizovatele
Podíl RUD na provozních výdajích
Podíl doplatku zřizovatele
na provozních výdajích
Podíl ostatních zdrojů
financování
Zdroj: Obec Jezernice, 2016

1.7.3 Bezpečnost
Míra kriminality v obci je poměrně nízká. Za rok 2015 bylo dle výroční zprávy PČR spácháno v obci
6 trestných činů a 16 přestupků, z toho 3x BESIP. Město Lipník nad Bečvou na základě veřejnoprávní
smlouvy o projednávání přestupků (náklady přenesené působnosti) vyfakturovalo obci 2 projednané
přestupky a 7 oznámených (neprojednaných). Došlo k jediné dopravní nehodě, při níž nebyl nikdo
usmrcen ani zraněn a hmotná škoda dosáhla 200 000,- Kč. Základním kriminogenním faktorem je
nezaměstnanost, která je v porovnání s okresem, krajem i ČR trvale vyšší. Obec nemá žádnou
sociálně vyloučenou lokalitu a neřeší tudíž problémy a kriminalitu spojené s vyšší koncentrací
sociálně slabých obyvatel. Důležitou oblastí zajištění bezpečnosti území je prevence kriminality
a společná taktická cvičení zásahových sborů. PČR organizuje v rámci prevence přednášky
a vzdělávací akce pro děti z mateřských, základních a středních škol, seniory, kteří patří do rizikové
skupiny obětí trestné činnosti, a děti z dětských domovů a družin. Aktivity PČR jsou však primárně
zaměřeny na města. ZŠ organizuje pro žáky besedy s hasiči a policií. Veřejné budovy vč. budovy
ZŠ jsou opatřeny elektronickým zabezpečovacím systémem.
SO ORP Lipník nad Bečvou má zpracován krizový plán a protipovodňový plán. Má vytvořen krizový
štáb a protipovodňovou komisi. V krizovém plánu jsou definována možná rizika, mezi nejdůležitější
patří povodně velkého rozsahu, jiné živelní pohromy velkého rozsahu a narušení dodávek. V případě
požárů a dalších živelných pohrom zasahují jednotky Záchranného hasičského sboru Olomouckého
kraje. V SO ORP Lipník nad Bečvou působí 1 jednotka I. stupně (Lipník nad Bečvou),
4 jednotky III./1 stupně (Lhota, Lipník nad Bečvou, Osek nad Bečvou a Veselíčko). V obci Jezernice je
jednotka V. stupně. Vybavenost JSDH je dobrá. Varování obyvatel před nebezpečím je prováděno
prostřednictvím sirény a obecního rozhlasu.
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Tabulka 25 Možné zdroje rizik a ohrožení
Jiné živelní pohromy velkého
rozsahu

Povodně

Narušení dodávek

povodně v důsledku
přívalových
dešťů včetně
naplavení bahna

povodně
velkého
rozsahu

rozsáhlé lesní
požáry

vichřice, větrné
smrště,
krupobití

elektrická
energie

plyn

tepelná
energie

0/1

1

0

0/1

0/1

0/1

0

Legenda: 1-hrozba, 0/1- částečné ohrožení, 0- bez ohrožení
Zdroj: Město Lipník nad Bečvou, 2014

1.7.4 Vnější vztahy a vazby obce
Regionální rozvoj
Obec Jezernice je členem dvou dobrovolných svazků obcí DSO MR Lipensko od roku 2001 a DSO
MORAVSKÁ BRÁNA od roku 2016. Od roku 2012 je členem MAS Moravská brána, z.s. Současně je
členem dvou organizací sdružující obce z celé ČR.
DSO MR Lipensko sdružuje 11 obcí z okolí města Liník nad Bečvou. Společné aktivity směřují
především do oblasti předávání informací a zkušeností a vzájemného setkávání starostů,
kulturního a společenského života a propagace v rámci cestovního ruchu. Zástupci DSO se účastní
poznávacích akcí organizovaných Olomouckým krajem, motivačního zájezdu mikroregionu
po vesnicích oceněných v rámci Programu obnovy vesnice. Lipník nad Bečvou i v rámci své
působnosti v oblasti státní správy pořádá pravidelné porady starostů ze svého správního obvodu,
do kterého patří 10 z 11 obcí mikroregionu. Mikroregion pořádá každoročně Sportovní hry
a Reprezentativní ples. TIC v Lipníku nad Bečvou propaguje celé DSO, které vydalo propagační
materiály – knihu Mikroregion Lipensko, stolní kalendáře s fotografiemi z mikroregionu, mapy
s cyklostezkami a cyklotrasami doplněné texty se základními praktickými informacemi o obcích. Pět
okruhů značených cyklotras v obcích je doplněno informačními tabulemi a odpočívkami. V roce 2012
si obce Lipenska v rámci projektu z POV společně zakoupily sadu techniky pro údržbu prostranství
(malotraktor, mulčovač, příkopové rameno, štěpkovač, půdní jamkovač) a stánky pro kulturní akce.
V letech 2014 – 2015 DSO realizoval jako partner SMO ČR projekt Podpora meziobecní spolupráce. Po
provedení analýzy území po stránce odpadů a společné diskuzi se obci Jezernice následně
individuálně podařilo na základě poskytnutého srovnání vyjednat lepší podmínky od svozové firmy.
DSO MORAVSKÁ BRÁNA kopíruje území MAS Moravská brána, což umožňuje kombinovat možnosti
formátů MAS a DSO tak, aby to bylo pro území co nejvíce efektivní z hlediska možností a limitů těchto
formátů. Vznik nového DSO je vyústěním projektu SMO ČR Podpora meziobecní spolupráce (PMOS),
který v území realizoval DSO MR Lipensko. DSO Moravská brána aktuálně sdružuje 22 z 32 členských
obcí MAS. Lze však předpokládat, že v budoucnu bude postupně rozšířen na celé území MAS. Cílem
nového DSO je společné řešení problémů obcí (samospráva, odpady, zaměstnanost, sociální služby,
školství, atd.) mimo kulturní a společenskou oblast, kterou si řeší menší mikroregiony. V roce 2016
DSO zahájí realizaci čtyřletého projektu Centra sdílených služeb jako partner SMO ČR, který má za cíl
zefektivnění výkonu veřejné správy v členských obcích.
MAS Moravská brána, z.s. je spolek, který působí na území tří mikroregionů Lipensko, Pobečví
a Záhoří-Helfštýn od roku 2005. Jedná se o celistvé území 32 obcí s přirozeným centrem, městem
Lipníkem nad Bečvou. Ze správního hlediska je rozděleno do dvou SO ORP – Lipník nad Bečvou
a Přerov. Členskou základnu tvoří kromě obcí místní podnikatelé, nestátní neziskové organizace
a fyzické osoby. V současné době má MAS 79 členů v 7 zájmových skupinách. Členská základna je
stabilní s mírným nárůstem v návaznosti na působení MAS v regionu a její pomoc různým subjektům
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regionu (i nečlenům) s přípravou individuálních i společných projektů. Z hlediska procentuálního
poměru je zastoupení veřejného sektoru 38 % z celkového počtu členů MAS a 62 % představuje
sektor soukromý. MAS klade důraz i na podporu pocitu sounáležitosti s územím a podporu vzájemné
spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Převzala proto například záštitu nad organizací
tradičních Dožínek, které se konají každý rok v jiné obci MAS. Spolu s MAS Hranicko zrealizovala
projekt Hudební a filmová muzea našich krajů, který kromě expozic v Dolních Nětčicích a Týně nad
Bečvou přináší i filmový server se stovkami hodin digitalizovaných archivních záběrů z našeho území.
Aktivně působí jako iniciátor a facilitátor meziobecní spolupráce. Pomáhá budování nových
partnerství. Spolupracuje s Úřadem práce a místními firmami a školami na rozvoji podmínek pro
zaměstnanost a uplatnitelnost absolventů škol v území. Iniciuje setkání obcí a NNO s polskými
partnery z území LAG Bory Niemodlinske (Opolské vojvodství) a podporuje vznik nových českopolských projektů. Spolu s LAG Bory Niemodlinske připravuje pro své území i pilotní společné
projekty z oblasti vzdělávání a aktivizace seniorů. V letech 2016 – 2018 bude zpracovávat Místní akční
plán vzdělávání pro své území, od nějž očekává především rozvoj partnerství škol, zřizovatelů
a dalších aktérů činných v oblasti vzdělávání.
V minulém programovacím období MAS přinesla do regionu 28.814.977,- Kč, které rozdělila mezi
60 žadatelů. Obec Jezernice získala dotaci na projekt Obnova místní komunikace III. třídy včetně
opravy mostu přes potok a přilehlého veřejného prostranství ve výši 840.000,- Kč. Agrochov
Jezernice, a.s. získal dotaci na projekt Nákup univerzálního nakladače pro živočišnou výrobu ve výši
273.160,- Kč. Mimo dotace mohla obec profitovat i z vlastních projektů MAS např. v rámci Českopolské spolupráce, nebo projektu zaměřeného na přenos zkušeností se sociálním podnikáním
a sociálními inovacemi.
V programovacím období 2014 – 2020 mohou obec a občané Jezernice získat finanční prostředky na
opatření pro zvýšení bezpečnosti v obcích, cyklostezky, investice do vybavení ZŠ a MŠ Jezernice.
Občané, podnikatelé (zemědělci i živnostníci) a NNO mohou žádat na projekty v oblasti podpory
zaměstnanosti, rozvoj sociálních služeb a sociálního podnikání a na nákup vybavení pro své
podnikání.
Obec je členem i dvou spolků, které sdružují obce z celé ČR - Spolku pro obnovu venkova (SPOV)
a Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR). Cílem SPOV je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově
a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské stability
a prosperity venkova. SMO ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se
na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se
kompetencí obcí. Členství v těchto organizacích přináší obci především aktuální informace z oblasti
veřejné správy a regionálního rozvoje. SMO ČR pro své členy organizuje i řadu vzdělávacích programů
pro starosty a zastupitele zaměřené na efektivnější odpovědnou správu obecních záležitostí.
Tabulka 26 Členské příspěvky do sdružení regionálního rozvoje v roce 2016
Organizace
DSO MR Lipensko
DSO MORAVSKÁ BRÁNA
MAS Moravská brána
SPOV
SMO ČR
Zdroj: vlastní šetření, 2016

Výše členského příspěvku na občana
10,- Kč
1,- Kč
10,- Kč
x
1,80 Kč + fixní částka 2 200,- Kč

Roční členský příspěvek obce
6 590,- Kč
659,- Kč
6 590,- Kč
2 000,- Kč
3 375,- Kč

Členský příspěvek v DSO MORAVSKÁ BRÁNA byl stanoven na 1 Kč/obyvatel. Obce vkládají
mimořádné příspěvky dle účasti na projektech realizovaných DSO, jichž se obec účastní.
Obec nemá partery v zahraničí.
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Hlavní závěry
Hospodaření obce lze hodnotit velmi kladně. V posledních 6 letech provedla řadu zásadních investic
a téměř zdvojnásobila svůj majetek, aniž by výrazně zadlužila obecní rozpočet. Negativní dluhová
služba však není natolik vysoká, aby to bránilo uskutečnění dalších investic a zastavilo rozvoj obce.
Obec je úspěšná v získávání dotací z evropských i národních zdrojů. V posledních 5 letech získala
účelové dotace v celkové výši 35 268 325,- Kč. Případný pronájem obecního majetku nepokrývá
náklady související s provozem a údržbou, resp. modernizací, nicméně cílem obce není generovat
zisk, ale majetek má sloužit občanům a jeho pronájem spolkům podporuje společenské aktivity. Obec
je zřizovatelem ZŠ a MŠ Jezernice, její provoz částečně dotuje. Jezernice neřeší významné problémy
s kriminalitou. Je začleněna do krizového řízení v rámci kraje a ORP. Mezi rizika ohrožující obec patří
především povodně velkého rozsahu, částečné ohrožení je definováno v případě povodní v důsledku
přívalových dešťů vč. naplavení bahna, vichřic, větrné smrště, krupobití a přerušení dodávek energie
a plynu. V obci působí JSDH V. stupně s odpovídajícím vybavením. Jezernice je velmi aktivní v oblasti
místního regionálního rozvoje. Je členem dvou DSO a MAS Moravská brána. Členství v těchto
organizacích obci přináší možnost ovlivňovat dění v regionu ve prospěch obce a jejích občanů.
Současně je členem i celorepublikových sdružení – SPOV a SMO ČR. Obec nemá žádného partnera
v zahraničí, mohla by uvažovat o vytvoření družby s podobnou obcí např. na Slovensku, v Polsku i ve
zbytku EU.

Silné stránky:




velmi dobré hospodaření s majetkem obce,
nízký stupeň kriminality,
členství v organizacích zaměřených na regionální rozvoj.

Zjištěné problémy:




zadlužení obce do roku 2026,
zastaralé zařízení pro varování obyvatel,
absence partnerství mimo ČR.
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2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
Východiska pro návrhovou část jsou SWOT analýza zpracována na základě poznatků z charakteristiky
obce, dotazníkové šetření a vyhodnocení předchozího rozvojového dokumentu. Zachycují základní
(klíčové) podněty pro návrhovou část.

2.1 SWOT Analýza
SWOT analýza slouží k analyzování silných a slabých stránek daného území (vnitřní vlivy z hlediska
území), příležitostí a rizik (vnější vlivy z hlediska území).
Tabulka 27 SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stránky

Vyrovnaný migrační přírůstek, neexistence sociálně
vyloučených lokalit, sociálně slabých skupin obyvatel,
kriminality, různorodá spolková činnost podporovaná obcí,
podpora tradic, místní integrity, dobrá informovanost o
dění v obci.

Stárnutí populace, negativní prognóza vývoje počtu
obyvatel obce.

Vysoký podíl firem, převážně drobných živnostníků,
přítomnost
středního
podniku,
významného
zaměstnavatele v regionu, vymezené prostory pro
vybudování podnikatelské zóny, plánované komplexní
pozemkové úpravy, dobré vztahy obce a firem, snižující se
nezaměstnanost uchazečů nad 50 let, využívání APZ obcí.

Vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných na celkovém
počtu uchazečů o práci, vyšší nezaměstnanost žen, malé
využití APZ firmami.

Vybudovaná oddělená kanalizace v pravobřežní části obce,
nová ČOV, plynofikace obce, zrekonstruované komunikace
v téměř celé obci, zrekonstruované veřejné osvětlení,
pokrytí celé obce místním rozhlasem, dobře vyřešené
odpadové hospodářství, zvyšující se podíl tříděného
odpadu.

Stará smíšená kanalizace v levobřežní části, absence
kanalizace v severní části obce, místní komunikace, které je
třeba zrekonstruovat, absence cyklostezek pro bezpečnou
dopravu občanů do zaměstnání a službami, zvýšená
hlučnost a prašnost v obci.

Velmi dobrá vybavenost pro kulturní a sportovní
volnočasové aktivity, malotřídní ZŠ a MŠ Jezernice.

Neobydlené domy, absence zasíťovaných pozemků pro
výstavbu nových domů, absence obecních bytů, zvláště
chybí kategorie tzv. podporovaného bydlení s nízkým
nájmem pro seniory, mladé rodiny s dětmi, chybí
zdravotnické služby, zejména praktický a dětský lékař.

Minimální výskyt poddolovaných území, hlavní dopravní
tahy odvedeny mimo centrum obce, nevyhovující kvalita
podzemních vod je vyřešena veřejným vodovodem
s dobrou kvalitou pitné vody, neexistují střety rozvojových
záměrů obce s ochranou přírody, absence brownfields,
absence starých ekologických zátěží, průběžná revitalizace
zeleně v intravilánu i extravilánu obce.

Sesuvná území zasahující do blízkosti zastavěného území,
záplavové území Jezernického potoka bránící rozvoji obce,
nízký koeficient ekologické stability, překračování imisních
limitů pro ochranu zdraví lidí.

Velmi dobré hospodaření s majetkem obce, členství
v aktivních organizacích zaměřených na regionální rozvoj.

Zadlužení obce do roku 2026, zastaralé zařízení pro
varování obyvatel, absence partnerství mimo ČR.
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Příležitosti
Dobrá dopravní dostupnost – blízkost dálnice D1 a R 35,
dostavba dálnice v úseku Přerov-Lipník nad Bečvou,
integrace železniční dopravy do IDSOK.
Podpora meziobecní spolupráce v rámci ČR – projekt SMO
na administrativní podporu malých obcí.
Dotace v programovém období EU 2014-2020, národní
zdroje.
Aktivní činnost MAS Moravská brána v území - rozvoj území
prostřednictvím metody CLLD, možnost čerpání dotací na
místní projekty, společné projekty.

Hrozby
Nadměrná administrativa a byrokracie, časté nekoncepční
změny legislativy.
Nedostatek financí na potřebné projektové záměry –
špatné nastavení dotací EU i ČR.
Rozpor mezi prioritami velkých a malých územních celků,
kraj vs. Obce.
Okrajová část Olomouckého kraje – obec leží v regionu
stojícím mimo hlavní zájem kraje.
Nízká podpora protipovodňových opatření ze strany státu,
odklad realizace protipovodňových opatření na řece Bečvě.
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2.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření
2.2.1 Veřejnost
Dotazníkového šetření pro veřejnost se zúčastnilo celkem 59 respondentů ve všech věkových
kategoriích. Nejvíce respondentů bylo ve skupině 50- 64 let (22), nejméně odpovídali občané
z věkové skupiny 15 – 29 let. Více odpovídaly ženy (57,6%).
Graf 17 Respondenti dle věku a pohlaví

Z hlediska vzdělání se šetření nejčastěji zúčastnili respondenti se středním odborným vzděláním
s maturitou (42,4%) a středním odborným vzděláním (35,6%), vyšší odborné nebo vysokoškolské
vzdělání mělo shodně 6,8% respondentů.
Graf 18 respondenti dle vzdělání

Většina respondentů žije v obci od narození, v domácnosti bez dětí. Pouze necelých 29% respondentů
pečuje o nezaopatřené děti do 18 let.
Graf 19 Respondenti podle délky pobytu v obci
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Občané odpovídali celkem na 12 otázek zjišťujících vnímanou kvalitu života v obci a možné
rozvojové záměry, které by uvítali.
Graf 20 Jak se Vám v obci žije?

Oslovení občané hodnotí život v obci kladně. Většina (61,9%) odpověděla, že spíše dobře, nebo velmi
dobře (33,9%), neutrální odpověď zvolilo pouze 5,1% respondentů, převážně z věkové skupiny 30 –
49 let. Nikdo neodpověděl negativně.
Graf 21 Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?

V obci jsou nejvíce spokojeni s klidným životem, blízkostí přírody a kulturním a společenským
životem, vzhledem obce a příznivým životním prostředím. Nejméně častěji byly označeny možnosti
dostupnost pracovních příležitostí a dobré mezilidské vztahy.
Graf 22 Co se Vám na Vaší obci nelíbí?

To potvrzuje i následující otázka, co se jim v obci nelíbí. Špatné vztahy mezi lidmi
a především nezájem lidí o obec označilo 24,9% respondentů a nedostatek pracovních příležitostí
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13,6% napříč věkovými skupinami. Dalšími často zmiňovanými nedostatky byly nevyhovující veřejná
doprava, nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb a nedostatečná bytová výstavba (obojí
lidé 30-49 let). Lidem vadí také smog z komínů v zimě, zápach z cihelny, hluk, špatná funkčnost
rozhlasu v některých částech obce a chybí jim DPS, více kontejnerů na tříděný odpad nebo více akcí
pro seniory.
Přesto si 81,5 % respondentů nemyslí, že by v obci byl nějaký dlouhodobě neřešený problém. Kladně
odpovědělo pouze 11 respondentů, kteří za problém označili: veřejnou dopravu, odchod dětí do školy
v Lipníku nad Bečvou už od 1. třídy, psí výkaly, nečištěné, mělké koryto Jezernického potoka,
neopravené odtoky z polí do potoka, pálení odpadů v kotlích a zápach z cihelny, rychlost aut kolem
školy, absenci vysokorychlostního internetu a kanalizaci v osadě Familie.
Ze služeb, které lidem v obci nejvíce chybí, převažovala jednoznačně odpověď, že nechybí žádné.
Občané by ale uvítali zlepšení nabídky v oblasti zdravotnických a kosmetických služeb.
Graf 23 Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?

Občané byli vyzváni k ohodnocení jednotlivých oblastí života v obci, do kterých obec intervenuje.
Nejlépe hodnotili bydlení, kulturu a společenský život, rozvoj obce a informovanost o dění v obci.
Nejhůře dopadly oblasti školství, zdravotnictví, veřejná doprava a podmínky pro podnikání.
Tabulka 28 Hodnocení obce dle jednotlivých oblastí života v obci
15-29

30-49

50-64

65 a více

Celkové hodnocení

Bydlení

1,50

1,53

1,60

1,43

1,52

Školství

2,20

2,29

1,83

2,54

2,21

Zdravotnictví

2,67

2,88

2,91

2,78

2,81

Veřejná doprava

2,50

2,54

2,47

2,23

2,44

Kultura a společenský život

1,67

2,00

1,39

1,87

1,73

Sportovní vyžití

2,17

1,73

1,61

1,60

1,78

Životní prostředí

2,33

2,07

1,79

1,75

1,98

Péče obce o své prostředí

1,67

1,87

1,63

1,55

1,68

Podmínky pro podnikání

2,33

2,75

2,75

2,67

2,63

Rozvoj obce

2,17

1,79

1,61

1,45

1,75

Informovanost o dění v obci

1,83

1,53

1,59

2,10

1,76
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Graf 24 Mezilidské vztahy v obci považujete za?

Mezilidské vztahy v obci jsou hodnoceny převážně jako docela dobré, 23,7% respondentů je však
hodnotilo jako ne moc dobré. Příležitosti pro vzájemné společenské kontakty v obci jsou.
Graf 25 Mají obyvatelé dostatek příležitostí ke společenským kontaktům?

Občané, převážně mladší, jsou relativně zvyklí navštěvovat webové stránky obcí. Alespoň 1x za měsíc
je navštěvuje 24 z 59 respondentů, pravidelně je sleduje pouze 6 respondentů. Většina seniorů
uvedla, že nemá internet a využívá jiné zdroje (rozhlas, Jezeráček). Mladší občané navštěvují
i Facebook.
Graf 26 Sledujete informace o dění na webových stránkách obce?

Možnost být informován o dění v obci prostřednictvím sms zpráv není jednoznačný zájem. Kladně
odpovědělo 45,8% respondentů, převážně z řad občanů ve věku 30 – 64 let, kteří přes den neslyší
hlášení místního rozhlasu.
Většina respondentů, zejména středního věku, je ochotna pro rozvoj Jezernice něco udělat. Pokud by
mohli rozhodovat o využití obecních finančních prostředků, využili by je občané nejvíce na podporu
kulturních a společenských akcí, podporu bytové výstavby, péči o veřejnou zeleň a prostředí v obci
a financování častějších spojů veřejné dopravy.
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Graf 27 Na co byste přednostně využili obecní finanční prostředky?

Další náměty a připomínky:
1. Při příchodu na poštu se není možné dostat ke vchodu, protože zaparkovaná auta stojí těsně u zdi.
Před poštou byl vydlážděný prostor, kam auta nezajížděla, auta zničila dlažbu, poštovní auto nemá
kde parkovat. Bylo by dobré, aby auta nezajížděla tak daleko a byl zachován prostor pro poštovní
auto.
2. Bylo by vhodné vyřešit bezpečnost dopravy u provozovny p. Šindlera dopravními značkami.
3. Osvětlení prostor u bývalé kovárny je napojeno na osvětlení kostela, který o půlnoci zhasíná
(proč?). Poté je toto místo v naprosté tmě, protože osvětlení na druhé straně sem nezasáhnou.
4. Od r. 2015 nefunguje rozhlas (u p. Suchánka), předtím znělka řvala, ale hlášení nebylo slyšet.
5. Parkoviště s informační tabulí u viaduktů je kvůli betonovým trianglům nevzhledné.
6. Bylo by dobré upravit okolí u cedule „Vítejte v Jezernici“ (výsadba nízkých dřevin) a vybudovat
chodník alespoň po jedné straně vozovky až po autobusovou zastávku.
7. Chybí zábradlí přes potok u „Špačkového“.
8. Je třeba opravit posezení u podchodu na Familiích.
9. U posezení u „Gogelového“ mostku chybí chodník, po dešti je posezení těžko přístupné.
10. Je nějaký záměr s prolukou po zbouraném domě č. p. 37?
11. Vymezit prostor pro auta před poštou, prostor je nevzhledný, dlažba je rozbitá.
12. Je třeba upravit stání pro kontejnery na tříděný odpad u pošty – zámková dlažba, přístřešek.
13. Nelíbí se chování některých pejskařů – někteří pejskaři jsou nepoučitelní a neuklízí se po nich,
veřejné cesty, kde chodí lidé a děti jsou nevzhledné.
14. Je málo akcí pro důchodce.
15. Chybí optický kabel pro internet.
16. Bylo by dobré instalovat průmyslové kamery v obci (v souvislosti s krádežemi, web kamera).
17. V neděli, pokud možno celý den, by měl platit zákaz sečení trávy a řezání dřeva.
18. V obci chybí bankomat.
19. Škola v Jezernici má velké nedostatky v oblasti výuky dětí. Jsou absolutně nepřipravené, nic
neumí, ničemu nerozumí a vše se musí doučit doma s rodiči. Úroveň žáků je velmi malá
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a nedostačující pro přechod na druhý stupeň základní školy. Jiné školy připravují žáky pečlivěji.
Mají-li rodiče posílat děti do místní školy, je třeba její výrazné zlepšení.

2.2.2 Podnikatelé
Dotazníkového šetření se zúčastnilo 6 podnikatelů, z toho 4 z oblasti zemědělství, 1 řemeslník
a 1 poskytovatel služeb, dva z nich mají zaměstnance. Cílem šetření bylo získat bližší informace
o potřebách místních podnikatelů, překážkách pro jejich podnikání a zájmu o spolupráci s obcí.
Největšími překážkami pro podnikání jsou složitost administrativy a legislativy, EET/kontrolní hlášení
a druhotná platební neschopnost. Podnikatelé mají zájem o spolupráci s obcí, někteří z dotázaných již
s obcí spolupracují. Obec by měla pro podporu podnikání vybudovat chodník v jižní části obce a měla
by se zaměřit na pozitivní osvětu zemědělské činnosti.

2.2.3 Spolky
Dotazníkového šetření se zúčastnilo 5 spolků – Český svaz včelařů, Český červený kříž, Farní rada,
Český zahrádkářský svaz a SDH. Cílem dotazníku bylo zjistit bližší informace o fungování, činnosti
a potřebách spolků.
Spolky hodnotí podmínky pro svou činnost a spolupráci s obcí jaké dobré. Uvítaly by lepší komunikaci
a důvěru a pochopení. Všechny spolky řeší stagnaci nebo úbytek členů, zejména mladí lidé nemají
zájem o spolkovou činnost. Noví aktivní členové jsou pak také to, co spolky pro fungování a rozvoj
činnosti nejvíce postrádají.
Obec by podle spolků pro podporu jejich činnosti měla: nakoupit společenské uniformy pro SDH,
postavit sociální byty (ČČK) a pomoci při rekonstrukci fary a kostela.
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2.3 Vyhodnocení předchozího rozvojového dokumentu
Obec Jezernice má zpracovaný rozvojový dokument Program obnovy venkova – Jezernice platný do
roku 2017. POV byl zpracován v roce 2004 a byl aktualizován v roce 2008, 2009 a 2011. V rámci
zpracování POV a jeho aktualizací byla naplánována realizace celkem 57 aktivit v rámci 7 oblastí
rozvoje. Z tohoto počtu bylo realizováno 33 akcí.
Tabulka 29 Oblast A1 Péče o stavební fond
Aktivita

Realizováno

Rekonstrukce DKS
- střecha, bar, myčka, opona
DKS – oprava vstupu a schodiště
- Úprava zahrady a dvorní části „Lidového domu“ – Dům kultury a sportu
- Zabezpečení části „Lidového domu“ – dům kultury a sportu proti vniknutí a
krádežím
Výstavba víceúčelového univerzálního hřiště v jižní části obce
Rekonstrukce hřbitova – I. a II. etapa

2013 - 2015
nerealizováno
x
x

vlastní
Dotace MF
Dotace POV

nerealizováno
x

Rekonstrukce turistické ubytovny
Zřízení urnových míst
Výměna autobusových čekáren v obci
Výstavba objektu na místě bývalého č. p. 37 - Malíčkovo (např. byty pro
seniory, startovací byty) – na bytový dům
Stavební úpravy budovy ZŠ a MŠ
- zřízení keramické dílny
- výměna oken
- sociální zařízení a výměna dveří
- zateplení budovy ZŠ
Stavební úpravy, přístavba garáže a technického zázemí obce Jezernice
Stavební úpravy, modernizace OÚ a MŠ (soc. zařízení, tech. rozvody)
Rekonstrukce a oprava budovy č.p. 82 (pošta)
Zřízení muzea obce
Modernizace knihovny

Zdroj financování

zrušeno
nerealizováno
x

Dotace POV, MF a
MF

Dotace MMR

nerealizováno
2008
2010
2016
nerealizováno
2009
nerealizováno
nerealizováno
x
nerealizováno

Dotace POV MMR
Dotace POV OK
Dotace POV OK
Dotace MF

x

Tabulka 30 Oblast A2 Inženýrské sítě a technická infrastruktura
Aktivita

Realizováno

Jednotná kanalizace a ČOV – pravý břeh potoka a dolní část obce
Rekonstrukce či oprava kanalizace v dolní části obce na levém břehu potoka
Kanalizace a ČOV Familie
Výstavba veřejného vodovodu v části Familie vč. přivaděče
II. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení
Příprava lokality pro bydlení
– inženýrské sítě – voda, elektřina, plyn, dešťová a splašková kanalizace
Rekonstrukce obecního rozhlasu II. etapa – bezdrátový rozhlas pro celou obec

2014 - 2015
nerealizováno
nerealizováno
x
nerealizováno

x

x
nerealizováno

x
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Tabulka 31 Oblast A3 Dopravní infrastruktura
Aktivita

Realizováno

Zdroj financování

Oprava místních komunikací po stavbě ČOV
Oprava místní obslužné komunikace kolem OÚ
Výstavba místní obslužné komunikace v severní části obce – při navržené ploše
pro bydlení v RD – lokalita za družstvem
Příprava lokality pro bydlení v severní části obce – lokalita směr Loučka,
výstavba místní obslužné komunikace
Oprava místní obslužné komunikace v části Familie (od podchodu na konec
části obce)
Zbudování nového parkoviště před DKS
Rekonstrukce parkoviště u budovy ZŠ
Oprava místní komunikace – místní část Familie (po vodovodu)
Oprava místní komunikace, místní část Familie Na Hrázi
Oprava místní komunikace v Konečkové ulici
Oprava místní komunikace včetně mostu přes potok - Gogelovo
Cyklostezky (např. na pravém břehu řeky Bečvy)
Přemostění řeky Bečvy (lávka, most)
Cyklostezka do Hranic a do Lipníka nad Bečvou podél trati ČD – bezpečná
bezmotorová doprava do škol a zaměstnání

2015
2015

Vlastní zdroje
Vlastní zdroje

2008

Dotace MF

nerealizováno
nerealizováno
x
x
2008
2008
nerealizováno
2013
nerealizováno
nerealizováno
nerealizováno

Sponzorsky
Dotace MMR
Dotace MF
Dotace POV
POV MZe

nerealizováno

Chodník/cyklostezka v jižní části obce

Tabulka 32 Oblast A4 Veřejná prostranství - veřejné prostory v obci
Aktivita

Realizováno

Oprava dětského hřiště v jižní části obce
Oprava dětského hřiště za obecním úřadem
Oprava dětského hřiště na školní zahradě
Rekonstrukce veřejného prostranství kolem OÚ
Kované zábradlí a brány kolem kostela a na mostku u kostela
Vybudování turistických odpočívek a infotabulí

nerealizováno
částečně
realizováno
2014 - 2015
x
x
x

2009

x
Dotace MF
Vlastní zdroje
Dotace POV (DSO
MR Lipensko)
Dotace MMR

2009

Vlastní zdroje

x

Zahrada her a zábavy – modernizace školní zahrady při ZŠ a MŠ Jezernice
Úprava veřejného prostranství v obci Jezernice – instalace mobiliáře
z kovářských prvků
Úprava veřejných prostranství, postupná realizace
- rekonstrukce mostů a lávek přes potok
Převzetí sportovního areálu do vlastnictví obce
Realizace víceúčelového hřiště a zázemí pro sportovce
Drobné architektonické prvky v plochách zeleně
Zajištění bezpečnosti obce – kamerový systém

Zdroj financování

postupně
2013
2012
x
nerealizováno
nerealizováno

x
x
x

Tabulka 33 Oblast A5 Zeleň a přírodní prvky v obci
Aktivita

Realizováno

Údržba a rekonstrukce zeleně kolem potoka v obci, částečně realizováno
Péče a konzervace významných stromů obce
Zakládání a obnova veřejné zeleně, částečně realizováno
- výsadba ovocného sadu ze starých odrůd
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průběžně,
2012
2012
průběžně
2016 - 2017

Zdroj financování
SFŽP
SFŽP
vlastní zdroje
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Tabulka 34 Oblast A6 Péče o krajinu a protipovodňová opatření
Aktivita

Realizováno

Výstavba vodní plochy severně od obce
Vybudování vodní plochy u Jezernických viaduktů
Výstavba protierozní a protipovodňové nádrže „Zlomy“
Výsadba zeleně v rámci ÚSES
Realizace společných zařízení jednoduché pozemkové úpravy Jezernice –
realizace 1. fáze společných zařízení podle priorit obce: polní cesty
a protierozní průleh
Komplexní pozemkové úpravy katastru obce
Realizace protierozních a protipovodňových opatření (např. lapač splavenin za
hřištěm)

nerealizováno
nerealizováno
nerealizováno
nerealizováno
2016

Zdroj financování

x

nerealizováno
nerealizováno

Tabulka 35 Oblast A7 Péče o kulturní památky a památky místního významu
Aktivita

Realizováno

Oprava a rekonstrukce památek místního významu vč. okolí
- kříž na hřbitově
- socha sv. Jana Nepomuckého
- kříž kamenný u Lukášů
- kříž z r. 1914 u Králů
- kříž u Lollků
- kříž u Agrochovu
- kříž v poli na Loučské
- komplexní oprava památníku T. G. Masaryka v obci Jezernice, pořízení nové
bysty, úprava okolí památníku
- boží muka
Kaple na Familiích

průběžně
x
2013
2014
2015
nerealizováno
nerealizováno
nerealizováno
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nerealizováno
nerealizováno
nerealizováno

Zdroj financování
Vlastní zdroje
POV OK
vlastní zdroje
vlastní zdroje
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II. NÁVRHOVÁ ČÁST
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1 STRATEGICKÁ VIZE
Strategická vize zachycuje představu o budoucnosti obce, jak se bude obec měnit a zlepšovat. Vize
rozvoje obce je definována zejména na základě výsledků a závěrů předchozích bodů analytické části a
také na základě jednání pracovní skupiny. Naplnění vize bude dosaženo realizací tohoto Programu
rozvoje obce a následně na něj navazujících dokumentů stejného charakteru.

VIZE OBCE JEZERNICE PRO ROK 2027
Jezernice je obec, která poskytuje svým občanům dobré podmínky pro jejich spokojený život.
Díky kvalitní technické infrastruktuře, odpovídající občanské vybavenosti, bezpečnosti obce a
uvědomělému přístupu k životnímu prostředí a ochraně přírody a krajiny dosahuje neustálého
stabilního rozvoje svého území. Historický potenciál, udržování živých tradic a bohatý
společenský a kulturní život v obci přispívá k upevňování vazeb v rámci mezilidských vztahů.

Rozvoj obce Jezernice bude uskutečňován ve třech klíčových oblastech, jimž odpovídají tři strategické
cíle:
1. Zlepšit stav technické infrastruktury, životního prostředí a celkový vzhled obce
2. Zkvalitnit občanskou vybavenost a služby
3. Rozvíjet podmínky pro aktivní život v obci

Strategické cíle budou dosaženy prostřednictvím naplňování dílčích cílů, opatření a konkrétních
aktivit. Cíl stanoví zamýšlený budoucí stav v určité oblasti života obce. Opatření zastřešuje soubor
aktivit k určitému tématu/prostoru a stanoví přístup k řešení jednotlivých témat/problémů. Můžeme
je vnímat jako zásadní úkoly. Odvíjí se od vize (resp. cílů) a mají střednědobý charakter, předpoklad
jejich realizace je v celém návrhovém období nebo ve stanoveném kratším časovém úseku. Jednotlivá
opatření jsou pak naplňována prostřednictvím realizace konkrétních rozvojových aktivit. Každé
opatření musí obsahovat min. 1 aktivitu. V případě potřeby můžeme u opatření např. uvést jeho
zdůvodnění, cíle apod. Aktivita označuje konkrétní akci, činnost v rámci opatření. U aktivity by měla
být stanovena důležitost, rok realizace, odpovědnost za realizaci, odhad nákladů na realizaci aktivity a
zdroje financování.
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2 CÍLE, OPATŘENÍ A AKTIVITY

2.1 Cíle a opatření PRO
Strategický cíl 1 Zlepšit stav technické infrastruktury, životního prostředí
a celkový vzhled obce
Obec Jezernice má velmi kvalitní technickou infrastrukturu. Přesto však zůstávají oblasti, na něž je
třeba zaměřit pozornost. Není dořešena rekonstrukce kanalizace ve zbývající části obce a v osadě
Familie. V obci je poskytován bezdrátový internet, nicméně občané by uvítali investice do moderních
optických sítí, osvětlení, vhodná by byla i rekonstrukce rozhlasu na bezdrátový v celé obci. Většina
komunikací vč. chodníků a parkovacích ploch v obci již byla zrekonstruována obcí nebo krajem,
některé úseky vč. mostků přes Jezernický potok však na rekonstrukci či vybudování nových
komunikací čekají. V obci ani v jejím extravilánu nejsou vybudovány žádné cyklostezky zajišťující
bezpečnou bezmotorovou dopravu občanů do zaměstnání a za službami. Obec by se měla snažit
zajistit spojení se spádovými obcemi Hranice a Lipník nad Bečvou. Jezernice patří mezi obce s výrazně
nízkým koeficientem ekologické stability. Významným problémem je vymezené záplavové území,
které omezuje rozvojové aktivity obce i jejích občanů. V rámci celkové analýzy byl zjištěn problém
s nedodržováním limitů pro zdraví, občany trápí hlučnost, prašnost, znečištění ovzduší v zimních
měsících. Obec progresivně pracuje na optimalizaci odpadového hospodářství, revitalizaci obecní
zeleně v intravilánu i extravilánu obce, veřejných prostranství a údržbě místních památek.

Tabulka 36 Specifické cíle a opatření strategického cíle 1

1 Zlepšit stav technické infrastruktury, životního prostředí
a celkový vzhled obce
1.1 Rozvoj
inženýrských sítí
- Výstavba
a rekonstrukce
kanalizační sítě
- Rozvoj moderních
sítí

1.2 Rozvoj
bezpečnosti
dopravy
a cyklodopravy

1.3 Péče o krajinu
a protipovodňová
a protierozní
opatření

- Výstavba
a rekonstrukce
místních
komunikací a
chodníků
- Rekonstrukce
mostků
- Výstavba
cyklostezek

- Realizace
protipovodňových
a protierozních
opatření
- Komplexní
pozemkové úpravy
- Výsadba zeleně
v extravilánu obce
- Realizace nových
vodních ploch
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1.4 Zlepšení stavu
ovzduší, snížení
hlukové zátěže a
odpadové
hospodářství
- Zlepšení stavu
ovzduší
- Snížení hlukového
zatížení
- Optimalizace OH

1.5 Péče o vzhled
obce
- Zeleň a přírodní
prvky v obci
- Obnova veřejných
prostranství
- Obnova památek
místního významu
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Specifický cíl 1.1 Rozvoj inženýrských sítí
Specifický cíl 1.1 je zaměřen na řešení zjištěných potřeb v oblasti inženýrských sítí. Bude naplňován
prostřednictvím dvou opatření zaměřených na dokončení výstavby a rekonstrukce kanalizační sítě
a rozvoj moderních sítí.
Opatření:
1.1.1 Výstavba a rekonstrukce kanalizační sítě
Dokončení rekonstrukce kanalizační sítě v obci Jezernice, výstavba nové, kanalizace v místní
části Familie.
1.1.2

Rozvoj moderních sítí
Dokončení instalace bezdrátového rozhlasu, vysokorychlostní internet.

Specifický cíl 1.2 Rozvoj bezpečnosti dopravy a cyklodopravy
Specifický cíl 1.2 se zaměřuje na rozvoj bezpečnosti dopravy vč. bezmotorové dopravy v obci. Bude
naplňován třemi opatřeními řešícími místní komunikace, chodníky, mostky a výstavbu cyklostezek.
Opatření:
1.2.1 Výstavba a rekonstrukce místních komunikací a chodníků
Rekonstrukce stávajících místních komunikací a chodníků v nevyhovujícím technickém stavu,
výstavba nových obslužných komunikací a chodníků (např. v nových lokalitách pro bydlení),
opatření pro zvýšení dopravní bezpečnosti v obci.
1.2.2

Rekonstrukce mostků
Rekonstrukce stávajících mostků přes Jezernický potok.

1.2.3

Výstavba cyklostezek
Výstavba cyklostezek v extravilánu i intravilánu obce, propojení stezek pro bezmotorovou
dopravu se sousedními obcemi (Lipník nad Bečvou, Hranice), napojení na cyklostezku Bečva.

Specifický cíl 1.3 Péče o krajinu a protipovodňová a protierozní opatření
Specifický cíl 1.3 se soustředí na řešení zjištěných problémů v oblasti péče o krajinu
a protipovodňových a protierozních opatření. Cíl bude naplňován prostřednictvím čtyř opatření
zaměřených na protierozní a protipovodňová opatření, komplexní pozemkové úpravy, výsadbu
zeleně v extravilánu obce a realizaci nových vodních ploch pro retenci vody v krajině.
Opatření:
1.3.1 Realizace protipovodňových a protierozních opatření
Protipovodňová opatření na toku Jezernického potoka, obnova propustků a protierozní
opatření mimo komplexní pozemkové úpravy.
1.3.2

Komplexní pozemkové úpravy
Provedení komplexních pozemkových úprav v k.ú. obce Jezernice.

1.3.3

Výsadba zeleně v extravilánu obce
Výsadba nové zeleně v extravilánu obcí, obnova remízků, atd. mimo komplexní pozemkové
úpravy.
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1.3.4

Realizace nových vodních ploch
Nové vodní plochy v intravilánu i extravilánu obce.

Specifický cíl 1.4 Zlepšení stavu ovzduší, snížení hlukové zátěže a odpadové hospodářství
Specifický cíl 1.4 je zaměřen na aktivity vedoucí ke zlepšení stavu ovzduší. Cíl naplňují tři opatření
proti znečišťování ovzduší v obci, pro snížení hlukové zátěže a na optimalizaci odpadového
hospodářství.
Opatření:
1.4.1 Snížení podílu vytápění kotly na tuhá paliva a přechod na ekologické formy vytápění
Snížení podílu vytápění kotly na tuhá paliva a přechod na ekologické formy vytápění (obecní
půjčka na výměnu kotle, pomoc občanům s orientací v dotačních titulech - zelená úsporám,
kotlíkové dotace). Snížení prašnosti v obci a kontrola plnění limitů znečištění ovzduší
v případech, kdy původci jsou ekonomické subjekty.
1.4.2

Snížení hlukového zatížení
Výstavba protihlukových bariér.

1.4.3

Optimalizace odpadového hospodářství
Opatření pro zlepšení podmínek pro třídění odpadu a snížení podílu SKO.

Specifický cíl 1.5 Péče o vzhled obce
Specifický cíl 1.5 se soustředí na péči o vzhled obce. Je tvořen třemi opatřeními zaměřenými na zeleň
v obci, obnovu veřejných prostranství a mobiliář a obnovu památek místního významu.
Opatření:
1.5.1 Zeleň a přírodní prvky v obci
Regenerace stávající zeleně, údržba, výsadba nových ploch.
1.5.2

Obnova veřejných prostranství
Regenerace a údržba veřejných prostranství v obci, instalace mobiliáře.

1.5.3

Obnova památek místního významu
Obnova místních památek.
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Strategický cíl 2 Zkvalitnit občanskou vybavenost a služby obyvatelstvu
Občanská vybavenost Jezernice je v porovnání s jinými stejně velkými obcemi velmi dobrá. Obec
každý rok realizuje nejméně jednu investici do školy, sportovního areálu nebo kulturního zařízení.
Disponuje tak velmi pěkným Domem kultury a sportu se sálem, saunou a hospůdkou využívanými
v zimě. V létě se aktivity přesouvají do sportovního areálu. V rámci analýzy stavu těchto zařízení byly
zjištěny další potřebné investice do kulturního, sportovního a společenského zázemí a stejně tak do
dalších zařízení občanské vybavenosti. Na obecním úřadě je knihovna a MŠ. Malotřídní ZŠ
(1. – 5. ročník) má vlastní budovu vč. upravených venkovních prostor. Budova školy vč. vnitřní
vybavení je dle možností obnovována a vyžaduje další investice. Do občanské vybavenosti patří
i nabídka bydlení a služeb obyvatelstvu. V posledních letech došlo k mírnému nárůstu počtu
rodinných domů díky nové výstavbě. V obci však jsou i neobydlené domy, jejich případný prodej
a rekonstrukce jsou však problematické. Obec nemá připraveny další pozemky pro výstavbu nových
rodinných domů. Nemá žádné obecní byty. Do budoucna plánuje výstavbu sociálního bydlení.
Občané by chtěli vybudování DPS, zlepšení autobusové dopravy. V rámci občanské vybavenosti by
bylo dobré zaměřit podporu i na oblast informovanosti a publikační činnost, bezpečnost v obci
a cestovní ruch.

Tabulka 37 Specifické cíle a opatření strategického cíle 2

2 Zkvalitnit občanskou vybavenost a služby
2.1 Rozvoj
kulturního
a sportovního
zázemí

2.2 Rozvoj
zázemí pro
vzdělávání
cyklodopravy

- Rozvoj
sportovního a
kulturního
zázemí
- Rozvoj zázemí
pro děti
a mladé rodiny
- Rozvoj ostatního
zázemí
občanské
vybavenosti

- Stavební úpravy
budov ZŠ a MŠ
Jezernice
- Modernizace
vybavení
ZŠ a MŠ
Jezernice

2.3 Podpora
bytové
výstavby

2.4 Zvýšení
bezpečnosti
v obci

- Příprava nových
ploch pro
bydlení
- Aktivity pro
znovuosídlení
neobydlených
domů
- Výstavba
podporovaného
bydlení pro
seniory a mladé
rodiny

- Modernizace
vybavení JSDH
- Modernizace
výstražných
zařízení
- Aktivity pro
prevenci
kriminality
v obci

73

2.5 Podpora
rozvoje služeb
- Optimalizace
veřejné dopravy
- Tvorba
podmínek pro
vznik nových
služeb
- Informovanost
obyvatel
a publikační
činnost obce

2.6 Vytváření
podmínek pro
rozvoj
cestovního
ruchu
- Propagace
nabídky
cestovního
ruchu
- Rozvoj turistické
atraktivity obce
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Specifický cíl 2.1 Rozvoj kulturního a sportovního zázemí
Specifický cíl 2.1 je zaměřen na aktivity vedoucí k rozvoji kulturního a sportovního zázemí obce. Cíl
naplňují tři opatření orientované na investice do sportovního a kulturního zázemí v obci, výstavby a
modernizace dětských hřišť a investice do ostatního zázemí občanské vybavenosti.
Opatření:
2.1.1 Rozvoj sportovního a kulturního zázemí
Investice do revitalizace sportovního areálu a výletiště, hřišť v obci a investice do Domu
kultury a sportu.
2.1.2

Rozvoj zázemí pro děti a mladé rodiny
Investice do dětských hřišť vč. školních.

2.1.3

Rozvoj ostatního zázemí občanské vybavenosti
Investice do hřbitova, pošty, muzea, atd.

Specifický cíl 2.2 Rozvoj zázemí pro vzdělávání
Specifický cíl 2.2 se zaměřuje na rozvoj zázemí pro vzdělávání v místní MŠ a ZŠ Jezernice. Cíl naplňují
dvě opatření pro investice do stavebních úprav a modernizaci vybavení školy.
Opatření:
2.2.1 Stavební úpravy budov ZŠ a MŠ Jezernice
Stavební úpravy budovy ZŠ, stavební úpravy prostor MŠ v budově OÚ.
2.2.2

Modernizace vybavení ZŠ a MŠ Jezernice
Investice do modernizace vybavení, nákup vzdělávacích pomůcek, apod. pro MŠ a ZŠ.

Specifický cíl 2.3 Podpora bytové výstavby
Specifický cíl 2.3 je zaměřen na rozvoj podmínek pro bytovou výstavbu v obci. Cíl naplňují tři opatření
pro investice do inženýrských sítí a ostatních aktivit souvisejících s přípravou nových ploch pro
bydlení, opatření pro řešení znovuosídlení neobydlených domů a dále výstavba podporovaného
bydlení.
Opatření:
2.3.1 Příprava nových ploch pro bydlení
Investice do inženýrských sítí a ostatních aktivit související s přípravou nových ploch pro
bydlení, propagace ploch pro bydlení.
2.3.2

Opatření pro znovuosídlení neobydlených domů
Aktivity související s jednáním s majiteli neobydlených nemovitostí, inzerce nemovitostí na
webu obce, atd.

2.3.3

Výstavba podporovaného bydlení pro seniory a mladé rodiny
Výstavba podporovaných bytů pro seniory a tzv. startovacích bytů.
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Specifický cíl 2.4 Zvýšení bezpečnosti v obci
Specifický cíl 2.4 je se věnuje oblasti bezpečnosti v obci pro řešení mimořádných událostí a zvýšení
bezpečnosti v obci. Cíl naplňují tři opatření zaměřené na modernizaci vybavení JSDH a výstražných
zařízení a opatření pro prevenci kriminality.
Opatření:
2.4.1 Modernizace vybavení JSDH
Investice do vybavení JPO V. Jezernice.
2.4.2

Modernizace výstražných zařízení
Modernizace sirény, obecního rozhlasu.

2.4.3

Opatření pro prevenci kriminality v obci
Elektronické zabezpečení veřejných budov, kamerový systém.

Specifický cíl 2.5 Podpora rozvoje služeb
Specifický cíl 2.5 je zaměřen na rozvoj podmínek pro zkvalitnění služeb pro občany. Cíl naplňují tři
opatření zaměřené na veřejnou dopravu, tvorbu podmínek pro vznik poptávaných služeb a aktivity
v oblasti informovanosti a publikační činnosti obce.
Opatření:
2.5.1 Optimalizace veřejné dopravy
Optimalizace autobusových spojů.
2.5.2

Tvorba podmínek pro vznik nových služeb
Tvorba podmínek pro poptávané komerční služby (kosmetika, kadeřník, atd.).

2.5.3

Informovanost obyvatel a publikační činnost obce
Zpřehlednění webových stránek obce, vydávání publikací o obci.

Specifický cíl 2.6 Vytváření podmínek pro rozvoj cestovního ruchu
Specifický cíl 2.6 je orientován na rozvoj podmínek pro rozvoj cestovního ruchu. Cíl naplňují dvě
opatření zaměřené na propagaci a rozvoj podmínek pro služby cestovního ruchu.
Opatření:
2.6.1 Propagace nabídky cestovního ruchu
Zapojení obce do propagace v širším kontextu (MAS a vyšší).
2.6.2

Rozvoj turistické atraktivity obce
Podpora aktivit muzea, vzniku nových služeb CR
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Strategický cíl 3 Rozvíjet podmínky pro aktivní život v obci
Obec Jezernice se progresivně rozvíjí, přesto si zachovává typický venkovský ráz s důrazem na rodinu
a pospolitost obyvatel. Obec nemá sociálně vyloučenou lokalitu a významnou skupinu sociálně
slabých obyvatel, neřeší závažnou kriminalitu nebo problémy s návykovými látkami. Obec vytváří
podmínky pro všechny věkové skupiny obyvatel. Podporuje činnost svých spolků, dobrovolnou práci
občanů, mimoškolní aktivity ZŠ a MŠ Jezernice, pracuje se seniory. Informovanost občanů lze
hodnotit kladně. Hlavním problémem obce Jezernice, stejně jako okolních obcí v regionu, je stárnutí
obyvatel a hrozba migrace obyvatel v produktivním věku do větších sídel, která se může v budoucnu
projevit i v Jezernici. Je třeba nadále posilovat vytváření příhodných podmínek pro rozvoj občanského
a společenského života v obci za účelem přilákání nových obyvatel do obce a udržení stávajících. Dále
je třeba vyvinout úsilí v oblasti podpory zaměstnanosti a podnikání, aby nedocházelo k odchodu
zejména mladých a vzdělaných perspektivních občanů za prací a výhodnějšími životními podmínkami
do jiných regionů, resp. velkých měst. Současně je však třeba obec připravit na stárnutí obyvatel
a vytvořit v obci udržitelné podmínky pro důstojné stáří.

Tabulka 38 Specifické cíle a opatření strategického cíle 3

3 Rozvíjet podmínky pro aktivní život v obci
3.1 Podpora
společenského a
spolkového života

3.2 Rozvoj podmínek pro
podnikání a zvýšení
zaměstnanosti

3.3 Tvorba podmínek pro
aktivní stárnutí

- Podpora činnosti spolků a
práce s dětmi a mládeží
- Podpora kulturních a
společenských akcí,
zachování tradic

- Podpora místních firem
- Spolupráce s obcemi MAS
na rozvoji podnikatelského
prostředí a spolupráci s ÚP
- Podpora technického
vzdělávání v ZŠ a MŠ
Jezernice a spolupráce
s místními firmami

- Rozvoj podmínek pro
sociální služby
- Podpora rozvoje nabídky
činností pro aktivní
seniory
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Specifický cíl 3.1 Podpora společenského a spolkového života
Specifický cíl 3.1 je orientován na podporu společenského a spolkového života v obci. Cíl naplňují dvě
opatření zaměřené na činnost spolků, práci s dětmi a na podporu kulturních
a společenských akcí.
Opatření:
3.1.1 Podpora činnosti spolků a práce s dětmi a mládeží
Tvorba podmínek činnosti spolků, spolupráce s obcí. Tvorba podmínek pro práci spolků
s dětmi, materiální a prostorová podpora dětských kroužků.
3.1.2

Podpora kulturních a společenských akcí, zachování tradic
Materiální a prostorová podpora akcí a tradičních aktivit organizovaných spolky a dalšími
subjekty, organizace obecních akcí.

Specifický cíl 3.2 Rozvoj podmínek pro podnikání a zvýšení zaměstnanosti
Specifický cíl 3.2 se zaměřuje na rozvoj podnikání a tvorbu pracovních míst v obci. Cíl naplňují tři
opatření zaměřené na propagaci místních firem, spolupráci s obcemi v MAS v této oblasti a podporu
technického vzdělávání ve škole.
Opatření:
3.2.1 Podpora místních firem
Propagace firem (web, Facebook, zpravodaj, zastávky autobusu, atd.), rozvoj spolupráce,
zodpovědné zadávání veřejných zakázek.
3.2.2

Spolupráce s obcemi MAS na rozvoji podnikatelského prostředí a spolupráci s ÚP
Veřejné zakázky, síťování nabídky a poptávky místních firem, propagace nástrojů APZ

3.2.3

Podpora technického vzdělávání v ZŠ a MŠ Jezernice a spolupráce s místními firmami
Podpora realizace projektů technického vzdělávání, dílen a spolupráce školy s místními
podnikateli.

Specifický cíl 3.3 Tvorba podmínek pro aktivní stárnutí
Specifický cíl 3.3 je zaměřen na rozvoj podmínek pro aktivní stárnutí. Cíl naplňují dvě opatření
zaměřené na sociální služby a rozvoj aktivit pro seniory.
Opatření:
3.3.1 Rozvoj podmínek pro sociální služby
Zjištění reálného zájmu o sociální služby, zvýšení informovanosti o nabídce poskytovatelů
služeb, podpora rozšíření nabídky sociálních služeb v obci zejména pro seniory.
3.3.2

Podpora rozvoje nabídky činností pro aktivní seniory
Materiální a prostorová podpora aktivit pro seniory, organizace akcí pro seniory s účastí ZŠ
a MŠ, podpora vzniku klubu seniorů, zapojení se do aktivit MAS nebo DSO určených pro
seniory.
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Specifický cíl 3.4 Rozvoj partnerství v regionu, ČR i v zahraničí
Specifický cíl 3.4 se věnuje rozvoji partnerství. Cíl naplňují dvě opatření zaměřené na rozvoj aktivit
obce a spolků v rámci regionu a rozvoj partnerství v ČR a zahraničí.
Opatření:
3.4.1 Rozvoj aktivit obce v rámci regionu, zapojení spolků
Aktivní zapojení obce a spolků do činnosti v rámci DSO a MAS
3.4.2

Rozvoj partnerství s jinými obcemi v ČR i zahraničí
Vytvoření partnerství s jinými obcemi a spolky v rámci ČR i zahraničí (např. Polsko).

78

Program rozvoje obce Jezernice
na období 2017 - 2027

3 IMPLEMENTACE PROGRAMU ROZVOJE OBCE
Pro úspěšnou realizaci PRO Jezernice je důležité se do budoucna zaměřit především na efektivní
spolupráci jednotlivých aktérů, a to konkrétně obce, spolků, občanů i subjektů vně obce. Na základě
tohoto programu bude obec Jezernice postupně uskutečňovat všechny prakticky a finančně
realizovatelné záměry, a to se zohledněním určených priorit k jednotlivým záměrům.

Realizace strategie
Před realizací budou jednotlivé projekty konkretizovány, ať už z hlediska projekčního, vyžaduje-li to
daný záměr, tak z hlediska finančního a časového. Součástí PRO bude dvouletý Akční plán, v němž si
zastupitelstvo obce vytýčí priority pro polovinu volebního období. Akční plán bude využit pro
sestavování ročního rozpočtu obce.

Zajištění řízení a naplňování Programu rozvoje obce Jezernice
Zajišťování naplňování programu bude mít na starosti zastupitelstvo obce v čele se starostou. Hlavní
osobou zodpovědnou za naplňování PRO Jezernice je starosta obce. Starosta koordinuje všechny
činnosti spojené s administrativní podstatou činností spojenou s naplňováním a aktualizací programu,
je zodpovědný za:








Zapojení lokálních partnerů do realizace programu rozvoje
Realizaci jednotlivých projektů naplňujících PRO, jejichž nositeli je obec
Vyhledání zdrojů financování
Vytvoření a průběžnou aktualizaci zásobníku projektů
Vytvoření, vyhodnocení a aktualizaci Akčního plánu
Přípravu podkladů pro monitoring naplňování PRO a jeho vyhodnocení
Přípravu a předložení doporučení pro případnou úpravu PRO zastupitelstvu obce

Zastupitelstvo obce se podílí na zajištění dodržování harmonogramu a vyhodnocování PRO,
zodpovídá za:





Monitoring naplňování strategie
Dodržení harmonogramu vyhodnocování
Zpřístupnění dokumentů a vypořádání připomínek a podnětů, které se v průběhu platnosti
programu vyskytnou
Schválení aktualizací, souhrnů, zpráv a dalších podkladů v návaznosti na využití programu.

Zpřístupnění dokumentu
Dokument vč. akčního plánu bude zveřejněn na internetových stránkách obce a zároveň bude k
nahlédnutí, případně i k zapůjčení v listinné podobě na obecním úřadě.

Monitoring a hodnocení plnění programu
Plnění strategie bude kontrolováno průběžně. Starosta obce zajišťuje sběr a předložení podkladů pro
monitoring programu zastupitelstvu obce a pro aktualizaci zásobníku projektových záměrů. Jednou
za dva roky bude vytvářen Akční plán. Jednou ročně, v rámci přípravy rozpočtu na následující rok,
bude zastupitelstvem vyhodnoceno, do jaké míry byly naplánované aktivity Akčního plánu skutečně
realizovány či z jakých důvodů případně realizovány být nemohly a bude rozhodnuto, zda budou
přesunuty do nadcházejícího roku. Současně s ním budou případně přehodnoceny jednotlivé záměry
PRO z hlediska možnosti a potřebnosti jejich realizace a bude zkontrolováno nastavení Strategických
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a specifických cílů PRO. Dílčí aktualizace PRO budou provedeny úpravou PRO s uvedením termínu
aktualizace a vyznačením provedených změn.
Přehodnocení mohou předcházet doplňující dotazníková šetření, které zaktualizují názor veřejnosti
na jednotlivé aspekty života v obci a vyhodnotí dosavadní plnění strategie a budou sloužit jako zpětná
vazba pro vyhodnocení, zda se řešené aspekty života v obci zlepšily či nikoli.

Způsob financování PRO
Základním zdrojem financování rozvojových aktivit jsou vlastní zdroje obce Jezernice a vhodné
dotační tituly (kraj, státní rozpočet, prostředky EU).
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