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Úvod

Dokument Program rozvoje obce Hluchov na období let 2016–2022 byl zpracován programovacím
výborem obce Hluchov a ve spolupráci s místní akční skupinou (MAS) Region HANÁ. MAS poskytla
metodickou podporu pro zpracování Programu rozvoje obce Hluchov dle Metodiky tvorby programu
rozvoje obce zpracované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
Dokument vychází z analytických podkladů Českého statistického úřadu, z Územního plánu obce
Hluchov a z konzultací s programovacím výborem.
Program rozvoje obce je rozdělen na dvě části – analytickou a návrhovou. V rámci analytické části je
detailně popsaná charakteristika obce Hluchov, včetně analýzy SWOT, problémové analýzy a
dotazníkového šetření. V rámci návrhové části je stanovena vize obce na dalších 7 let. V této části
jsou také rozpracovány rozvojové priority s konkrétními aktivitami.
Obyvatelé obce se mohli zapojit do tvorby Programu rozvoje obce Hluchov prostřednictvím
dotazníkového šetření a také se k dokumentu vyjádřit na jednání zastupitelstva obce Hluchov.
Tento dokument vznikl v průběhu měsíce října – prosince 2015.

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Program rozvoje obce schválilo v souladu s §84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v
platném znění, Zastupitelstvo obce Hluchov.

Datum schválení: 10. 12. 2015
Číslo usnesení:

Starosta obce Hluchov
Vladimír Dvorský
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1. SITUAČNÍ ANALÝZA OBCE
1.1 Území
Obec Hluchov leží v Olomouckém kraji v okrese Prostějov. Od samotného města Prostějov je obec
vzdálena asi 11 km severozápadně a 10 km jihovýchodně od města Konice. Hluchov leží v oblasti
Drahanské vrchoviny v nadmořské výšce 324 m n. m. První písemná zmínka o obci pochází z roku
1131.
Příslušnost k územně-správním celkům:
Kraj: Olomoucký
Okres: Prostějov
ORP: Prostějov
Hluchov je součástí mikroregionu Kostelecko a je členem místní akční skupiny (MAS) Region HANÁ, z.
s.
Obec se rozkládá na ploše o rozloze 536,7 ha a k 1. 1. 2015 má 345 obyvatel. V rámci Olomouckého
kraje patří obec Hluchov k malým obcím, stejně tak v území Regionu HANÁ se řadí k obcím menším.
Obec Hluchov se rozprostírá na jednom katastrálním území, nemá žádné místní části.
Tabulka 1 Katastry obcí (výměra)

Katastrální území
Hluchov

Rozloha katastrálního území (ha)
536,7

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

Obec Hluchov sousedí s obcemi: Přemyslovice, Čechy pod Kosířem, místní část Služín, Stařechovice,
Kostelec na Hané, Bílovice-Lutotín, Zdětín a Ptení.
Spádovým sídlem je město Prostějov.
Tabulka 2 Dojezdové vzdálenosti

Místní část
Hluchov

Dojezdová vzdálenost Hluchov
(k OÚ) (km)
-

Dojezdová vzdálenost Prostějov
(centrum) (km)
11,9

Zdroj: https://www.google.cz/maps
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Obrázek 1 Mapa – obec Hluchov

Zdroj: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map

Geomorfologie
systém: Hercynský
provincie: Česká Vysočina
subprovincie: Krkonošsko-jesenická soustava / Česko-moravská soustava
oblast: Jesenická oblast / Brněnská vrchovina
celek: Zábřežská vrchovina / Drahanská vrchovina
podcelek: Bouzovská vrchovina / Konická vrchovina
okrsek: Přemyslovická pahorkatina / Zdětínská plošina
Obec Hluchov se nachází v Hercynském systému v provincii Česká Vysočina. Územím Hluchova
prochází subprovincie Krkonošsko-jesenická soustava a v jižní části obce nalezneme subprovincii
Česko-moravská soustava. Obec Hluchov leží na jižním okraji Zábřežské vrchoviny a severním okraji
Drahanské vrchoviny. Hluchovem prochází dva geomorfologické okrsky. Jižní část obce v okolí obce
Zdětína náleží ke Zdětínské plošině a severní část obce leží v Přemyslovické pahorkatině.
Vodstvo
Nejvýznamnějším tokem, odvodňujícím obec, je řeka Romže, která dále pokračuje obcí BíloviceLutotín, Smržice až k Prostějovu, kde dochází k soutoku s říčkou Valová, která se pak následně vlévá
do řeky Moravy. Sever obce odvodňuje Stříbrný potok a Český potok (Vyklička). Jihozápadní částí
protéká Ptenka, která se vlévá do řeky Romže.
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Tabulka 3 Přehled základních povodí na území Hluchova

Č.
1.
2.
3.
4.

Povodí toku
Stříbrný potok
Český potok (Vyklička)
Romže
Ptenka

ČHP - Číslo hydrologického
pořadí
4-12-01-0400-0-00
4-12-01-0410-0-00
4-12-01-0361-0-00
4-12-01-0340-0-00

Výměra základního povodí
celková (km2)
9,25
8,31
14,18
4,07

Zdroj: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map

Největší část území náleží k základnímu povodí řeky Romže. Severní oblast Hluchova zasahuje do
povodí Stříbrného a Českého potoka. Jihozápad obce náleží k povodí Ptenky.
Využití krajiny
Obec Hluchov se nachází v typické zemědělské kulturní krajině, s poměrně vysokým zastoupením
orné půdy. Zemědělské půdy zabírají téměř 64,20 % rozlohy území, a z toho většina připadá na ornou
půdu. Zastoupení funkčních typů v řešeném území je dobře patrné z následující přehledné tabulky.
Tabulka 4 Využití krajiny v katastru obce Hluchov

druh pozemku
Orná půda (ha)
Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)

Hluchov celkem (ha)
302,19
17,39
0,76

Trvalé travní porosty (ha)

24,39

Zemědělská půda celkem

344,73

lesní pozemky

143,96

lesní pozemky- les s budovou

0,01

vodní plocha - nádrž umělá

2,01

vodní plocha - rybník

1,30

vodní plocha - tok přirozený

6,27

vodní plocha - tok umělý

0,52

vodní plocha - zamokřená plocha

1,00

zastavěná plocha - společný dvůr

0,00

zastavěná plocha - zbořeniště

0,48

zastavěná plocha - jiná

7,51

ostatní plocha - dobývací prostor

0,66

ostatní plocha - dráha

2,18

ostatní plocha -hřbitov- urn. Háj

0,32

ostatní plocha - jiná plocha

0,58

ostatní plocha - manipulační pl.

1,30
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druh pozemku

Hluchov celkem (ha)

ostatní plocha - neplodná půda

4,01

ostatní plocha - ostat.komunikace

11,56

ostatní plocha - silnice

5,91

ostatní plocha - sport.a rekr.pl.

0,06

ostatní plocha - zeleň

2,58

Nezemědělská půda celkem

192,20

Celkem katastr

536,94

Zdroj: ČÚZK, 2015
Tabulka 5 Procentuelní zastoupení dle typů ploch

druh pozemku
celková výměra území
Zemědělská půda
lesní pozemky
Nezemědělská půda

výměra (ha)
536,94
344,73
143,93
192,2

% z celkové výměry území
100,00%
64,20%
26,81%
35,80%

Zdroj: ČÚZK, 2015
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1.2 Obyvatelstvo
1.2.1

Demografická situace

Obec Hluchov má v současné době 345 obyvatel, nemá žádné místní části.
Počet obyvatel v letech 2005 – 2015 mírně kolísá (Graf 1). Kolísání je nejvíce patrné v první polovině
sledovaného období. Největší počet obyvatel jsme zaznamenali v roce 2008, kdy se vyšplhal na 359
osob. Naopak největší úbytek obyvatelstva byl zaznamenán v roce, tj. 2006, kdy počet rapidně klesl
na pouhých 343 obyvatel.
Mezi roky 2010 – 2013 má vývoj počtu obyvatel vzrůstající tendenci, za poslední dva roky stagnuje na
hodnotě 345 obyvatel.
Graf 1 Vývoj počtu obyvatel v letech 2005 – 2015 v obci Hluchov

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS k 30. 6. 2015)
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Změna počtu obyvatel
Obrázek 2 Změna počtu obyvatel mezi roky 2008 a 2012

Zdroj: interní data MAS RH, z.s.

Při pětiletém porovnání mezi lety 2008 a 2012 je patrný velmi mírný úbytek. V porovnání s okolními
obcemi jde o střední hodnotu. Jak názorně ukazuje předchozí kartogram, obce vzdálenější než
Hluchov (Konicko) vykazují silný úbytek, naopak obce v blízkosti Olomouce vykazují trvalý silný
přírůstek.
Pohyb obyvatelstva – počty narozených a zemřelých, migrace
Tabulka 6 Počty narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých v letech 2008 – 2014 v obci Hluchov

Roky

Živě narození
celkem

Zemřelí celkem

Přistěhovalí celkem

Vystěhovalí celkem

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

1
2
4
4
6
5
2

2
4
4
7
3
3
5

9
9
2
9
3
9
0

4
16
3
8
4
5
7

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS k 30. 6. 2015)
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Obrázek 3 Počty narozených a zemřelých, migrace obyvatelstva v letech 2008 – 2014 v obci Hluchov

Zdroj: data z tabulky č.6

Z tabulky a grafu můžeme vidět, že největší přírůstek obyvatelstva byl v roce 2012 a 2013 (5 - 6 osob),
od roku 2012 má spíše klesající tendenci. Úmrtnost byla nejvyšší v roce 2011 (7 osob). Počty
přistěhovalých do obce Hluchov výrazně kolísá v jednotlivých letech (0 – 9 obyvatel za rok). Nejvíce
vystěhovalých bylo v roce 2009 (16 osob).
Obec Hluchov má kladnou hodnotu migračního salda, v obci tedy převažuje počet přistěhovalých
obyvatel.

Obyvatelstvo – rozdělení dle pohlaví
Tabulka 7 rozdělení obyvatel v obci Hluchov dle pohlaví v letech 2008 - 2015

Roky

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Počet obyvatel
celkem

ženy

muži

podíl (%) ženy

podíl (%) muži

359
350
349
350
352
355
345

188
186
183
192
195
196
186

345

186

171
164
166
158
157
159
159
159

52,4
53,1
52,4
54,9
55,4
55,2
53,9
53,9

47,6
46,9
47,6
45,1
44,6
44,8
46,1
46,1

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS k 30. 6. 2015)
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Z tabulky obyvatelstva rozděleného dle pohlaví lze vyčíst, že procentní podíl počtu mužů a žen je
v obci téměř stejný a v jednotlivých letech se výrazně nemění.

Obyvatelstvo – rozdělení dle věkových skupin
Tabulka 8 rozdělení obyvatel v obci Hluchov dle věkových skupin v letech 2008 - 2014

Roky

Počet
obyvatel
celkem

Obyvatelé
ve věku 0–
14 let
celkem

Obyvatelé
ve věku 15–
64 let
celkem

Obyvatelé
ve věku 65
a více let
celkem

Obyvatelé 0-14
(%)

Obyvatelé
15-64 (%)

Obyvatelé 64 a
více (%)

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

359
350
349
350
352
355
345

51
43
42
48
47
42
43

246
244
246
244
244
242
244

62
63
61
58
61
56
58

14,2
12,3
12,0
13,7
13,4
14,6
12,5

68,5
69,7
70,5
69,7
69,3
69,0
70,7

17,3
18,0
17,5
16,6
17,3
16,4
16,8

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS k 30. 6. 2015)

Z tabulky je vidět dlouhodobý trend zvyšujícího se podílu obyvatel v důchodovém věku oproti dětem
a mládeži do 14 let. Ekonomicky aktivní obyvatelé stagnují okolo hodnoty 245 obyvatel (výjimkou je
rok 2013).
V porovnání s hodnotami Regionu HANÁ obec Hluchov Hluchov kopíruje dlouhodobý trend.
Nejpočetněji je zastoupena věková kategorie 15-64 let. Obecně lze říci, že obyvatelstvo v území
Regionu HANÁ stárne. Největší nárůst v počtu seniorů byl zaznamenán v průběhu let 2012 a 2013,
v obci Hluchov spíše stagnuje kolem hodnoty 60 osob.

Hustota osídlení
Hustota osídlení v obci Hluchov kopíruje počet obyvatel v obci, a pohybuje se kolem střední hodnoty
125 obyvatel/km2.
V porovnání s okolními obcemi Regionu HANÁ je hustota zalidnění střední. Vysokou hustotu vykazují
obce větší, s vyšším podílem bytových domů na menší ploše (Lutín, Kostelec n. H.).
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Vzdělanostní struktura obyvatelstva

Tabulka 9 přehled obyvatelstva v obci Hluchov podle nejvyššího ukončeného vzdělání v roce 2011

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let
bez vzdělání
základní včetně
neukončeného
střední vč. vyučení
(bez maturity)

z toho podle
úplné střední (s
stupně
maturitou)
vzdělání

nástavbové studium
vyšší odborné
vzdělání
vysokoškolské

Celkem

muži

ženy

282
-

130
-

152
-

67

20

47

137

85

52

41

12

29

7

4

3

1

1

-

24

6

18

Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze)

Z tabulky je patrné, že největší podíl představují osoby se středním vzděláním – bez maturity (48,6%),
základní (23,7%), úplné střední s maturitou (14,5%) a vysokoškolské (8,5%).
Z hlediska pohlaví převažují ženy se základním, úplným středním s maturitou a s vysokoškolských
vzděláním, naopak převažují muži se středním vzděláním bez maturity.
V porovnání s hodnotami ORP Olomouc (podíl středoškolsky vzdělaných obyvatel – 59%) je obec
Hluchov mírně nad průměrem (63%). Podíl osob, které dosáhly nástavbového studia, se pohybuje
okolo průměru ORP Olomouc (2,9%), podíl osob s vysokoškolským vzděláním (8,5%) se pohybuje spíš
pod průměrem ORP Olomouc (17,1%).
Porovnáme-li vzdělanostní úroveň obyvatel podle velikostních skupin obcí, je patrné, že v obcích s
nižším počtem obyvatel je vyšší zastoupení osob se základním vzděláním a středním vzděláním bez
maturity včetně vyučení. Naopak u obcí s vyšším počtem obyvatel (5 000 a více obyvatel) se zvyšují
podíly osob s úplným středním vzděláním s maturitou, vyšším odborným včetně nástavbového a
vysokoškolským vzděláním.

1.2.2

Sociální situace v obci

Sociální situace v obci Hluchov je na standardní úrovni, odpovídající situaci ve venkovských obcích
tohoto regionu. V obci se nevyskytují žádné výrazné sociální problémy ohrožující stabilitu a
bezpečnost obce, nebo vyžadujících specifické přístupy.
V Hluchově se nenachází žádné sociálně vyloučené lokality dle aktuální „Analýzy sociálně vyloučených
lokalit v ČR (GAC spol. s r. o. 2015)“, jejímž zadavatelem je MPSV v ČR. Není zde ani žádná
soustředěná skupina národnostních menšin. V obci existuje pouze několik obyvatel, kteří jsou
dlouhodobě nezaměstnaní. V červenci 2015 činila nezaměstnanost v obci 5,7 % dle údajů statistiky
Úřadu práce.
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Pro obyvatele obce jsou dostupné základní sociální služby poskytované subjekty v nedalekém okolí.
Podrobněji o těchto možnostech pojednává kapitola 1.5.4. Sociální péče.
Tato situace je v současné době dostačující, drobným nedostatkem je že obec doposud nebyla
zahrnuta do „Komunitního plánu sociálních služeb“.

1.2.3

Spolková, osvětová a informační činnost

Přehled spolků působících na území obce Hluchov:
Tabulka 10 přehled obyvatelstva v obci Hluchov podle nejvyššího ukončeného vzdělání v roce 2011

Spolek

Kontaktní
osoba

Tel.

E-mail

Profil činnosti

Členská
základna

SK Amater
Hluchov

Pavel Kočíb

607 964 833

pavel.kocib@ema
il.cz

Malá kopaná
Kulturní akce

22

723 934 114

petr.ps63@sezna
m.cz

731 610 387

tomas8smekal@s
eznam.cz

724 585 513

SDH Hluchov

Petr Vyhlídal

FC Juniors
Tomáš Smékal
Semos Hluchov
Taneční
skupina pod
Marcela
vedením p.
Kašpárková
Kašpárkové
Sportovní klub
Zdeněk Bureš
stolního tenisu
MS Hubert
Eva Dospivová
úsek Hluchov
Český svaz
včelařů –
Zdeněk Lysiský
oblastní org.
Hluchov
Český svaz
zahrádkářů –
Zdeněk Lysiský
oblastní org.
Hluchov

požární bezpečnost
v obci, práce
s mládeží, kulturní
akce
Malá kopaná
Kulturní akce

56 (+ 18 družstvo
žáků
SDH)

---

Moderní tance
Kulturní akce

10 – 15
dětí

zdenekhluchov@s
eznam.cz
Ejinka.D@seznam
.cz

Stolní tenis
Kulturní akce
Myslivost
Kulturní akce

728 381 652

---

včelařství

6

728 381 652

---

zahrádkářství

15

775 729 847
731 489 970

18

16
16

Zdroj: Vlastní zpracování

Podpora činnosti spolků ze strany obce
Obec Hluchov poskytuje materiální a finanční pomoc na podporu spolkové činnosti. Konkrétní částky
jsou zaznamenány v tabulce.
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Tabulka 11 Přehled materiální nebo finanční pomoci ve prospěch spolků

Název spolku

Finanční nebo jiná pomoc obce ve prospěch spolku

SDH Hluchov

Finanční výpomoc na oslavy 130 let založení sboru ve výši 12.000,-- Kč

Zdroj: Vlastní zpracování

Nejvýznamnější nemovitostí v majetku spolků
Spolky v obci Hluchov nevlastní žádnou nemovitost, veškeré nemovitosti jsou obecním majetkem.
Spolky se sídlem a působností na území obce jsou významnými pořadateli kulturních a společenských
akcí v obci i regionu. Přehled nejvýznamnějších akcí, které spolky a obec pořádají v průběhu
kalendářního roku je součástí kapitoly 1.5.5 Kultura.

Informovanost obyvatel
Pro informovanost obyvatel vydává obec dvakrát ročně obecní zpravodaj, také se zde využívá obecní
rozhlas a obyvatelé rovněž mohou využít internetových stránek obce: www.hluchov.cz

1.3 Hospodářství
1.3.1

Ekonomická situace

Charakter hospodářství v obci
Přítomnost podnikatelů v obci ovlivňuje nejen obecní rozpočet, ale přináší i neekonomické výhody.
Obce Hluchov je charakteristická různorodou strukturou podnikatelských subjektů s převahou
drobných řemeslníků. Pro obec Hluchov je typické podnikání ve stavebnictví a také zpracovatelský
průmysl.
Ukazatel míry podnikání v obci vyjádřený prostřednictvím počtu všech podnikatelských subjektů k
počtu obyvatel v dané obci (násobeno tisícem v promilích) dosahuje hodnoty 107,2, (10,7%), což
odpovídá krajskému podprůměru (průměr za Olomoucký kraj činí 20% míry podnikání v obci). Přesto
takovéto míry podnikání dosahuje na 85% obcí v kraji. V porovnání s většími obcemi Regionu HANÁ je
výsledek naopak velice příznivý, protože obce s počtem 2 000 obyvatel dosahují hodnoty ukazatele
míry podnikání kolem 9-10%.
Hospodářství v obci charakterizuje výše podílu na daních, které patří do rozpočtu obce. Jedná se o
daně sdílené a to daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, z podnikání, daň z příjmu
právnických osob placené obcemi nebo kraji a daň z přidané hodnoty.
Pro obec Hluchov představuje příjem z daní podnikatelských subjektů včetně DHP do rozpočtu za rok
2013 částku ve výši 2,9 mil Kč.
Tabulka č. 12 znázorňuje výši odvedených daní podnikatelských subjektů do rozpočtu obce za
sledované období 10 let. Tabulku doplňuje graf č. 2, ze kterého je zřejmé, že odvod daní a tím
podnikatelská aktivita v obci mírně kolísá. Trend má přitom mírně vzrůstající charakter. Nejvíce daní
14
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plynulo do rozpočtu v posledním sledovaném roce 2013 a to na základě novely o rozpočtovém určení
daní.
Tabulka 12 Výše odvedených daní podnikatelů do rozpočtu obce

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1,8 mil
Kč

2,1 mil
Kč

2 mil Kč

2,1 mil
Kč

2,5 mil
Kč

2,3 mil
Kč

2,5 mil
Kč

2,4 mil
Kč

2,3 mil
Kč

2,9 mil
Kč

Zdroj: čsú, zpracování vlastní, k 31. 12. 2014

Graf 2Vývoj výše odvedené daní podnikatelských subjektů
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Zdroj: www.rozpocetobce.cz, zpracování vlastní, k 31. 12. 2013

Počet obyvatel obce zaměstnaných v místních podnicích
Tabulka č. 13 ukazuje, kolik ekonomicky aktivního obyvatelstva celkem pracuje v jednotlivých
odvětvových strukturách podnikání v obci. Podnikatelské subjekty v obci zaměstnávají více jak
polovinu ekonomicky aktivního obyvatelstva.
Tabulka 13 Počet zaměstnaných v odvětví

Zaměstnaní
z toho
celkem
135 obyvatel v
Hluchově

v zemědělství,
lesnictví a rybářství

ve službách

vyjíždějící za prací
mimo obec

7 obyvatel

53 obyvatel

45 obyvatel

Zdroj: Statistický lexikon obci za rok 2013
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Struktura podnikatelských subjektů působících v obci
Podle Českého statistického úřadu v obci Hluchov vykonává aktivně podnikatelskou činnost na 37
subjektů (k 30. 6. 2015).
Tabulka č. 14 uvádí počet podnikatelských subjektů v letech. Z grafu je zřejmé, že počet aktivních
podnikatelských subjektů do roku 2013 rostl a po roce 2013 se snížil.
Tabulka 14 Počet podnikatelských subjektů v letech

2008
39

2009

2010
2011
Data nejsou k dispozici

2012
39

2013
41

2014
37

Zdroj: čsú, zpracování vlastní, k 31. 12. 2014
Graf 3 Počet podnikatelských subjektů v letech

42

41

40

39
Podnikatelské subjekty

38

37

36

35
2008

2012

2013

2014

Zdroj: čsú, zpracování vlastní, k 31. 12. 2014

Strukturu podnikatelské činnosti dělíme podle odvětví a podle velikosti.
Odvětvová:
Podnikání je v Hluchově nejvíce rozšířené v oblasti stavebnictví, které obecně zahrnuje specializované
a nespecializované činnosti, např. práce na novostavbách, provádění staveb a přestaveb budov a
inženýrských sítí. Druhým nejčastěji rozšířeným podnikatelským odvětvím je zpracovatelský průmysl.
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Graf č. 4 znázorňuje počet aktivitních subjektů v různých oblastech podnikání. Z grafu je zřejmé, že
převažuje obchod, zpracovatelský průmysl a stavebnictví.
Graf 4 Počet aktivních podnikatelských subjektů v oblastech podnikání

12
10
8

6

Počet podnikatelských
subjektů

4

Vzdělávání

Veřejná správa a obrana; povinné sociální
zabezpečení

Profesní, vědecké a technické činnosti

Peněžnictví a pojišťovnictví

Ubytování, stravování a pohostinství

Velkoobchod a maloobchod; opravy a
údržba motorových vozidel

Stavebnictví

Zpracovatelský průmysl

0

zemědělství, lesnictví, rybářství

2

Zdroj: čsú, zpracování vlastní

V rámci právní formy podnikání je pro obec Hluchov typické podnikat na základě živnostenského
oprávnění. Takovou to právní formu využívá na 25 podnikatelů. Tato skutečnost je charakteristická i
ve srovnání s okolními obcemi a není nijak zvláštní. Celkem 2 podnikatelé provozují činnost na
základě právní formy obchodní společnosti (nejčastěji společnost s ručením omezeným). Další
možnosti podnikání dle právní formy lze vypozorovat z tabulky č …. V Hluchově existují i 2 zemědělští
podnikatelé.

RES - právní
forma Státní
organizace

RES - právní
forma Akciové
společnosti
(z obchod.
společností
celkem)

RES - právní
forma Obchodní
společnosti

1
0
Zdroj: čsú, zpracování vlastní

2

RES - právní
forma Družstevní
organizace

RES - právní
forma Živnostníci

RES - právní
forma Svobodná
povolání

RES - právní
forma Zemědělští
podnikatelé

RES - právní
forma Ostatní

0

25

5

2

2
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Velikostní:
Dle velikostní struktury v obci se řadí podnikatelské subjekty do 4 kategorií: podnikatelské subjekty
bez zaměstnanců, mikropodniky, malé, střední a velké podniky. Tabulka č. … uvádí počet
podnikatelských subjektů v jednotlivých kategoriích.
Tabulka 15 Podnikatelské subjekty dle počtu zaměstnanců

Počet subjektů bez zaměstnanců

25

Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky

5

Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky

1

Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn.

0

Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky

0

Zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=504505

Z tabulky je zřejmé, že nejvíce podnikatelských subjektů je bez zaměstnanců, jedná se o drobné
živnostníky, kteří pro svoji činnost zaměstnance nepotřebují. Druhou početnější skupinou jsou
podnikatelské subjekty se zaměstnanci do 9 osob, tzv. mikropodniky, kterých je v Hluchově 5.
V Hluchově existuje 1 podnik zaměstnávající více jak 10 zaměstnanců. Tabulku doplňuje graf, ze
kterého je poměr struktury ekonomických subjektů v obci zřejmý.
Graf 5 Počet podnikatelských subjektů podle velikosti
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Tabulka č. 16 uvádí přehled ekonomicky aktivních podnikatelských subjektů na území obce Hluchov
Tabulka 16 Přehled ekonomicky aktivních podnikatelů

Podnikatelský subjekt název
SEMOS CZ, s. r. o.

Hluchov 1

Silniční motorová doprava

Hanácký statek, s. r. o.

Hluchov 116

Zemědělská výroba

CHEMPAL, s. r. o.
Nami ( sdružení fyzických
osob)
Zdeněk Bureš
Pracovní plošiny
Prostějov

Hluchov 141

Maloobchod,

Hluchov 8

Šicí dílna

Hluchov 144

Autoservis
Dopravní a manipulační technika – zvedací
zařízení – práce, půjčovny, prodej

Miroslava Šinkovská

Hluchov 112

Výroba z plastu

Lenka Vyhlídalová Ing.

Hluchov 123

Daňové poradenství

Jan Drexler

Hluchov 101

Opravy motorových vozidel

David Drexler

Hluchov 116

Reklamní činnost

Vyhlídal Pavel

Hluchov 123

Vodo- -plyn

Dřevo Kristek s.r.o.
Hospoda u Kristů
Hospoda na Sépce
Jiří Růžička

Hluchov 1
Hluchov 30
Hluchov 1
Hluchov 4

Truhlářské a tesařské práce a dřevostavby
Pohostinská činnost
Pohostinská činnost
Zemědělská výroba

Sídlo

Hluchov 76

Zaměření

Zdroj: zpracování vlastní

Na území obce Hluchov mají provozovnu další podniky, které přispívají k zaměstnanosti místních.
Charakteristika klíčových podnikatelských subjektů
Mezi nejvýznamnější podnikatele sídlící v obci patří šicí firma Nami, která zaměstnává 10
zaměstnanců, dále SEMOS CZ, s. r. o. zaměstnávající více než 20 zaměstnanců a provádějící
autodopravu a mezi nejvýznamnější patří také PaP Prostějov – plošiny nebo rodinná firma
specializující se na bazény a jímky.
Spolupráce obce s podnikateli
Spolupracovat s místními podnikateli je pro obec velmi důležité, často taková spolupráce přináší
ekonomické, ale i neekonomické pozitiva. Spolupráce vzniká za potřeby dosažení určitého
společného cíle. Mnohdy spolupráce více subjektů přinese větší prospěch, než kdyby určitou činnost
vykonával subjekt sám. Na základě spolupráce obce s podnikatelským subjektem může dojít ke
zvýšení životní úrovně a kvality života obyvatel obce. Obce, při navázání spolupráce s podnikatelským
subjektem, by si měla klást otázky, zda taková spolupráce bude efektivní a účelná a zda jsou schopny
spolupracující subjekty společně komunikovat.
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Možnosti spolupráce obce Hluchov s firmou jsou takové:
V katastru obce nejsou firmy, které jsou schopné zabezpečit projekty přesahující rozpočet obce.
Stejně tak není založena žádná společná právnická osoba za účelem tvorby zisku. Obec více
spolupracuje s místními podnikatelskými subjekty, kteří současně podporují obecní akce.
Ekonomické výhody: úspory z rozsahu, zvýšení celkového užitku nebo efektivní alokace veřejných
prostředků
Neekonomické výhody: zkvalitnění služeb, distribuce zodpovědnosti a rizika
Podpora podnikání v obci
Obec Hluchov podporuje místní podnikatele např. formou reklamy ve zpravodaji. Informuje
podnikatele prostřednictvím webových stránek o možnosti čerpat dotace z Evropských fondů, o
volných prostorách k pronájmu, o veřejných zakázkách, o legislativě. Obec je široce otevřena všem
podnikatelským záměrům a plně podnikatelské subjekty na území podporuje.

Plochy pro podnikání (k dispozici, poptávka)
Bohužel v obci není dostatečná kapacita volných pozemků k podnikání, přestože by o ně byl zájem
Potřeby podnikatelů
Z dotazníku potřeby podnikatelů nevyplynuly.
Charakter zemědělské výroby v obci
Obec Hluchov se nachází v typické zemědělské oblasti Hané. V obci fungují dva zemědělští soukromý
podnikatelé. Zemědělská půda činí 64% (344 ha) z celkové rozlohy obce, což je v porovnání s okolními
obcemi standartní podíl zemědělské půdy obce. Většinu zemědělské půdy obdělává společnost
UNIAGRIS Pěnčín.
Pozemkové úpravy v obci
Pozemkové úpravy v obci nejsou hotové a ani obec v současné době nepodniká žádné kroky
k realizaci.
Komerční služby v obci
Komerční služby jsou v obci bohatě zastoupeny nejen pro obyvatele obce, ale i pro široké okolí.
Nejčastěji se jedná o obchod nebo opravy a údržbu motorových vozidel či restaurační zařízení.
Chybějící komerční služby v obci
Prodejna potravin
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1.3.2

Trh práce

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo
Podnikatelské prostředí je podrobně popsáno v kapitole 1.3.1 (ekonomická situace). Zde se zaměříme
pouze na ekonomicky aktivní obyvatelstvo
Tabulka 17 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity v obci Hluchov (2011)

Celkem

muži

ženy

zaměstnanci
zaměstnavatelé

151
135
104
5

88
80
60
1

63
55
44
4

pracující na vlastní účet

18

15

3

pracující důchodci

3

3

-

ženy na mateřské
dovolené

5

-

5

16
170
90
54
8

8
55
30
18
5

8
115
60
36
3

Ekonomicky aktivní celkem
zaměstnaní
z toho podle
postavení v
zaměstnání
v tom
ze zaměstnaných

nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní celkem
nepracující důchodci
z
toho žáci, studenti, učni
Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou
Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze 2011)

Tabulka 18 Struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva v obci Hluchov v letech 2008 - 2014

Ekonomicky
Počet
aktivní
Roky obyvatel obyvatelstvo OSVČ
celkem
celkem (1536 let)

OSVČ
(%)

2008
2012
2013
2014

11,0
11,9
15,2
10,2

359
352
287
345

246
244
198
244

27
29
30
25

Jiná
Jiná
právní
právní
Zaměstnanci
forma Zaměstnanci
forma
(%)
podnikání
podnikání
(%)
39
39
56
37

15,9
16,0
28,3
15,2

180
176
112
182

73,2
72,1
56,6
74,6

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS k 30. 6. 2015)

V obci Hluchov převažuje počet osob zaměstnaných nad OSVČ a jinými právními formami podnikání.
Stabilně se tato míra drží okolo 73 % oproti OSVČ, které zaujímají pouze 11%. Výjimkou je jen rok
2013, kdy podíl zaměstnaných osob klesl na 56,6%.
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Analýza příjmů a výdajů domácností – celorepublikové srovnání
Z výsledků analýz vyplývá, že největší peněžní příjmy mají domácnosti v hlavním městě Praze a ve
Středočeském kraji. Naproti tomu nejmenší objem peněžních příjmů domácností je v Ústeckém a
Moravskoslezském kraji. Peněžní příjmy a výdaje v Olomouckém kraji jsou spolu se Zlínským krajem
přibližně čtvrté nejnižší mezi všemi kraji.
Nejvyšší celkové měsíční náklady na bydlení mají domácnosti v hlavním městě Praze a v Libereckém
kraji. Naproti tomu nejnižší náklady mají domácnosti v Kraji Vysočina a v Pardubickém kraji.
Domácnosti Olomouckého kraje se řadí mezi kraje s nejnižšími náklady.
Průměrná měsíční výše důchodů: Jedná se o průměrnou výši celkových důchodů (předčasné důchody,
invalidní důchody I. a II. stupně, vdovecké a vdovské důchody, sirotčí důchody) a důchodů starobních.
Olomoucký kraj v celorepublikovém srovnání vykazuje nejnižší průměrnou výši důchodů, což se
odráží ve vysokém procentu snížených úhrad za sociální služby poskytované v domovech pro seniory
v Olomouckém kraji. Tento stav dlouhodobě přetrvává a nejnižší důchody v mezikrajském srovnání
jsou evidovány od roku 2008.
Tabulka 19 Vyjíždějící do zaměstnání v obci Hluchov (rok 2011)

Vyjíždějících do zaměstnání celkem

v tom

47

v rámci obce

2

do jiné obce okresu

32

do jiného okresu kraje

9

do jiného kraje
do zahraničí

4
--

Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze 2011)

Z celkového počtu vyjíždějících do zaměstnání jsou 2/3 těch, kteří za prací dojíždí do jiné obce okresu,
tzn. v dojezdové vzdálenosti 5 - 20 km. Dojíždí se především do Olomouce, Prostějova a Lutína.
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Obrázek 4 Mapa míry nezaměstnanosti v Regionu HANÁ

27% vyjíždějících míří za zaměstnáním do jiného okresu kraje nebo do jiného kraje

Mapka: Míra nezaměstnanosti v roce 2008 v Regionu HANÁ

Z mapy Míra nezaměstnanosti v roce 2008 je zřejmé, že obec Hluchov v tomto roce patřila v Regionu
HANÁ k obcím se střední mírou nezaměstnanosti, s výší 6,8 %. Naopak v roce 2014 byla v porovnání
se všeobecným trendem nezaměstnanost výrazně nižší, ve výši 4,9 %. Z toho nezaměstnaných žen
bylo 4,1% a mužů 5,8 %.
Svého vrcholu dosáhla nezaměstnanost v obci Hluchov v letech 2009 – 2011 (11,5%). Za povšimnutí
stojí vysoké procento nezaměstnaných žen (18 – 23%), což bylo způsobeno utlumením a následně
ukončením výroby OP Prostějov.
Tabulka 20 Míra nezaměstnanosti podle pohlaví v obci Hluchov v letech 2008 - 2014

Roky
2008
2009
2010
2011
2013
2014

Míra nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti - dosažitelní uchazeči
dosažitelní uchazeči
dosažitelní uchazeči ženy
celkem *
muži
6,8
11,5
10,8
11,5
4,1
4,9

3,4
6,8
5,7
3,4
3,7
5,8

11,7
18,3
18,3
23,3
4,6
4,1

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS k 30. 6. 2015)
* jedná se o ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o
zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel od ledna 2013 nahradil
doposud zveřejňovanou míru nezaměstnanosti, která poměřovala všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání
pouze k ekonomicky aktivním osobám.
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Dosažitelní uchazeči = jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání
při nabídce vhodného pracovního místa - tj. nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání
Graf 6 Míra nezaměstnanosti v Hluchově

Zdroj: ČSÚ (vlastní zpracování)

Z tabulky a grafu je zřejmé, že míra nezaměstnanosti byla v obci Hluchov nejnižší v roce 2013 (4,1%),
svého vrcholu dosáhla v letech 2009 a 2011 (11,5%), trend posledních let vykazuje stagnaci kolem
hodnoty 4,5%.

1.3.3

Cestovní ruch

Krajský úřad Olomouckého kraje v rámci svého šetření vytýčil turistické lokality v turistickém regionu
Střední Morava, které se týkají tří hlavních lokalit, a to: Olomoucko, Prostějovsko, Litovelsko. Obec
Hluchov právě náleží do turistické lokality Prostějovsko.
Níže jsou blíže popsány některé přírodní atraktivity v obci a nechybí samozřejmě seznam ubytovacích
a stravovacích služeb. Výčet kulturních atraktivit je umístěn v kapitole 1.5.5 Kultura, kde je uveden
seznam nejvýznamnějších kulturních památek v obci.
PŘÍRODNÍ ATRAKTIVITY V OBCI:
V obci se nenachází přírodní památky.
V nejbližším okolí obce se nacházejí tyto přírodní památky:


přírodní památka Vápenice – 10 km, chráněná krajinná oblast se stepní květenou a naleziště
vzácných zkamenělin živočichů devonského moře. Přírodní památku Vápenice tvoří bývalé
vápencové lomy 0,4 km jižně od Slatinek s chráněnými a ohroženými druhy teplomilných
rostlin. Rozloha parku činí asi 20 ha. Přírodní památkou byla vyhlášena v roce 1990.
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Velký Kosíř – 6 km, je výrazný vrch v geomorfologickém podcelku Bouzovská vrchovina –
nejjižnějším to podcelku Zábřežské vrchoviny, ležící zhruba 9 km severozápadně od
Prostějova a 15 km jihozápadně od Olomouce, jeho vrcholová část náleží ke katastru obce
Slatinky. Velký Kosíř má protáhlý kosovitý tvar (orientace od severozápadu k jihovýchodu).
Velký Kosíř je chráněná lokalita, geograficky se jedná o třetí nejvyšší vrchol Zábřežské
vrchoviny. Na východních svazích lze nalézt pazourkové nástroje ze starší doby kamenné.
Kosíř je proslaven archeologickými nálezy, byla zde nalezena tzv. Kosířská Venuše (torzo
hliněné sošky ženy z mladší doby kamenné). Na vrcholu kopce se nachází 25 m vysoká
rozhledna (pro veřejnost otevřena v roce 2013). Přes kopec a okolní obce vede naučná
stezka. V roce 2000 bylo území zalesněného kopce i s nejbližším okolím vyhlášeno Přírodním
parkem Velký Kosíř.



Malý Kosíř - 10 km, přírodní rezervace se suchomilnou vegetací. V minulosti byla lokalita
využívána jako sady, pastvina a ve vrcholové části s výstupy skal se lámal kámen pro stavební
činnost. Faunisticky jel lokalita významná především výskytem 80 druhů motýlů a 94 druhů
brouků.



Čubernice – 9 km, přírodní památka se nachází jižně od obce Ohrozim, na okraji chatové
osady u severního okraje městečka Plumlov. Toto území bylo vyhlášeno přírodní památkou v
roce 1952, zaujímá rozlohu 1,2 ha a je v nadmořské výšce 286 - 332 m. Přírodní památku
Čubernice tvoří travnaté návrší a přilehlý suťový svah se stepními druhy rostlin. Na území
přírodní památky se daří vzácnému konikleci velkokvětému.



Pavlečkova skála – 10 km, přírodní památku Pavlečkova skála najdeme na Prostějovsku
západně od Plumlova. Toto území bylo vyhlášeno přírodní památkou v roce 1983, zaujímá
rozlohu 0,38 ha a je v nadmořské výšce 330 m. Přírodní památku Pavlečkova skála tvoří
travnaté stepní návrší s teplomilnými druhy rostlin na skalním útvaru. V oblasti přírodní
památky se vyskytuje vzácný koniklec velkokvětý.

OSTATNÍ TURISTICKÉ ATRAKTIVITY V OKOLÍ:


rozhledna Velký Kosíř – 12 km, rozhledna stojí na vrcholu Velkého Kosíře (442 m n. m) a
vedou na ni stezky ze všech okolních vesnic. Pro veřejnost byla otevřena 22. 6. 2013. Jedná se
o dřevěnou stavbu ve tvaru komolého kužele s betonovým soklem, ve kterém je umístěno
zázemí pro provoz - WC, pokladna, občerstvení a prodejna suvenýrů. Dřevěné schodiště je
kryto plechovými stěnami a střechou. Vyhlídková plošina leží ve výšce 25 metrů.



zámek Čechy pod Kosířem – 4 km, klasicistní zámek obklopený přírodně krajinářským parkem
o rozloze 21,5 ha, který patří k nejcennějším objektům historické zeleně na Moravě, je spjat
se šlechtickým rodem Silva-Tarouca. Přítelem hraběcí rodiny byl slavný český malíř Josef
Mánes, který Čechy pod Kosířem pravidelně navštěvoval a tvořil zde v letech 1849-1871.



muzeum Kočárů – 4 km, Čechy pod Kosířem. http://www.historickekocary.cz/



Bělecký Mlýn lokalita Zámeček – 2 km od obce Hluchova, možnost agroturistiky, jízda na
koni, možnost pozorování zvěře v oboře, naučné turistické stezky, počátky včelařství
v Československu.
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Další významné přírodní a kulturní památky na území mikroregionu:
Tabulka 21 Přehled významných památek na území mikroregionu

Obec
Bílovice –
Lutotín
Čechy p. K.

Čelechovice
na Hané
Kostelec na
Hané
Laškov
Lešany
Pěnčín
Přemyslovice
Ptení
Smržice
Stařechovice

Zdětín

Turistická zajímavost, přírodní, kulturní památka
Žudr – selská usedlost
Empírový zámek, rozhledna, zahradní pavilón, skleník, zámecký park, Mánesova
pamětní síň, hasičské muzeum, naučná stezka v chráněném území Velký Kosíř,
cyklostezky
Přírodní park Velký Kosíř
Farní kostel sv. Jakuba, hřbitovní zeď s branou, sochy svatých, Bezručův domek –
muzeum
Zámek, kostel
Lokalita konice, lípy, kostel
Není
Větrný mlýn, zámek
Kostel sv. Martina, pamětní sochy, zámek, Kapličky v Holubicích a Ptenském Dvorku
Barokní fara a boží muka, pamětní sochy, kříže, desky
Chráněné území Velký Kosíř, lokalita Brus, kostel Narození P. Marie, stařechovická
Madona
Kaple sv. Anny, kaplička na Mokřinách, Bělecký Mlýn - rodiště ak. malíře Oldřicha
Lasáka (*9.12.1884, +21.6.1968), nad Běleckým mlýnem stojí zachovalé nordické
hradiště(4 000 let př.n.l.)

Zdroj: vlastní zpracování

UBYTOVÁNÍ:
V Hluchově se nachází ubytovací služby a to v lokalitě Zámeček (ubytování selský dvůr).
V sousedních obcích nalezneme:
 penzion na Figleně – 12 km, Slatinice, s ubytovací kapacitou až 30 lůžek, poskytující teplou i
studenou kuchyni. Salonek s kapacitou 20-40 míst.
 penzion Majorka – 12 km, Slatinice, kapacita 16 pokojů s vlastním sociálním zařízením
v každém pokoji. K dispozici je společenská místnost s jídelnou a možnost stravování formou
polopenze či plné penze. Penzion nabízí i školící místnost, která pojme max. 36 osob.
 penzion u Veterána – 12 km, Slatinice, kapacita 25 lůžek s možností snídaní. Všechny pokoje
jsou vybaveny vanou či sprchovým koutem. K dispozici je rovněž přednášková místnost.
 penzion Mánes – 4 km, Čechy pod Kosířem, kapacita 40 lůžek. Pokoje mají vlastní sociální
zařízení, TV, telefon, wi-fi. K dispozici je restaurace se salonkem.
 penzion Sport – 6 km, nachází se v Kostelci na Hané a nabízí ubytování v 13 ti pokojích
s vlastním sociálním zařízením a televizí. K dispozici je konferenční místnost a restaurace,
která nabízí teplou i studenou kuchyni. Je zde možnost využití posilovny či rehabilitačních
služeb.
 Bělecký Mlýn – ve vzdálenosti 3 km od Zdětína v krásném prostředí řeky Romže se nachází
objekt Bělecký Mlýn, který je celoročně v provozu. Disponuje restaurací s kapacitou 60 osob,
velkým Zahradním sálem se samostatným barem a sociálním zařízením s kapacitou 130 míst.
Mimo tyto prostory je k dispozici letní zahrádka až pro 200 hostů, dětské hřiště a ZOO
koutek. Ve dvorním prostoru je umístěn venkovní bar a gril. Bělecký Mlýn nabízí i možnost
ubytování s kapacitou 15-ti dvoulůžkových pokojů s možností přistýlek.
 ubytovna Zdětín – 4 km, levné ubytování, kapacita 25 lůžek, samostatná a vybavená kuchyně,
parkování v uzavřeném objektu. Více info: http://ubytovna.sweb.cz/
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V obci chybí ubytování lepší kategorie, které nalezneme v nedalekém Prostějově (11 km), např.
Grandhotel Prostějov, pension Alberta, pension u Paroháče, hotel Gól, restaurace u Chmelů atd.
STRAVOVÁNÍ:








hospoda na Sépce – Hluchov, nachází se v příjemném prostředí v historickém objektu bývalé
sýpky. Kapacita je až 70 osob. Restaurace nabízí možnost pořádání rodinných oslav, svateb,
firemních večírků, atd. V letních měsících je otevřena venkovní zahrádka. Kapacita
venkovního posezení je 50 míst.
Hospoda u Kristů – historicky významná restaurace, kterou při toulkách přírodou navštěvoval
i Petr Bezruč. Kapacita 60 míst, příjemné posezení a venkovní zahrádka.
hospoda u Hochvaldů – 6 km, nachází se v obci Bílovice – Lutotín.
Hanácká restaurace – 6 km, v Kostelci na Hané.
U Pramene – 6 km, v Kostelci na Hané. Nabídka teplých jídel, alkoholických a nealkoholických
nápojů. Možnost využít restauraci pro pořádání slavnostních akcí, svateb či večírků.
K dispozici je salonek a zahrádka.
penzion Mánes – 4 km, tradiční restaurace s barem a salonkem, součástí je také velká zimní
zahrada

Turistické informační centrum – V obci Hluchov se nenachází turistické infocentrum. Nejbližší
nalezneme v nedalekých Slatinicích nebo v Prostějově.
Půjčovny – V Hluchově nejsou k dispozici žádné půjčovny.
Obcí neprochází žádná cyklostezka, ale je plánované napojení na cyklostezku Romže.

1.4 Infrastruktura
1.4.1

Technická infrastruktura

Kanalizace
Tabulka 22 Počet napojených obyvatel na kanalizaci v obci

Obec

Počet obyvatel
(1/2015)

Počet napojených
obyvatel (2010)

Předpokládaný
vývoj r. 2015

Podíl napojení
obyvatelé/
obyvatelé

Hluchov

345

0

0

0

Zdroj: http://mapy.kr-olomoucky.cz/prvk/

V obci Hluchov je vybudována pouze stávající dešťová kanalizační síť DN 300 – 600 v celkové délce
cca 3 200 m. Do stávající kanalizace je napojena po předchozím předčištění v septicích část obyvatel,
zbytek OV je odváděn do jímek na vyvážení. Stávající kanalizace byla budována převážně z
betonových trub, a je vyústěna do Stříbrného potoka. S přihlédnutím k velikosti a charakteru sídla se
nepředpokládá do r. 2015 výstavba nové kanalizace s ukončením na ČOV.
Obec Hluchov bude odkanalizována kombinovaným kanalizačním systémem.
Splaškové odpadní vody budou odváděny stávajícími i navrhovanými stokami jednotné kanalizace a
navrhovanými stokami splaškové kanalizace do navrhované čistírny odpadních vod (ČOV) Hluchov,
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která je situována pod východním okrajem zastavěného územím obce. Dešťové vody budou v
maximální míře jímány u jednotlivých nemovitostí a využívány k užitným účelům, případně budou
zasakovány.
Vodovody
Tabulka 23 Počet napojených obyvatel na kanalizaci v obci

Obec

Počet obyvatel
(1/2015)

Počet zásobených
obyvatel (2010)

Předpokládaný
vývoj r. 2015

Počet zásobených
obyvatel/počet
obyvatel

Hluchov

345

305

305

88%

Zdroj: http://mapy.kr-olomoucky.cz/prvk/

Obec má vybudovaný veřejný vodovod, provozovatelem vodovodu je INSTA Prostějov, s.r.o.,
vlastníkem je Sdružení obcí vodovodu Pomoraví. Zdrojem pitné vody je VDJ Stráž 5 400 m3 max.hl.
283,00 m n.m., ze kterého je postupně dopravována voda do ZČS Lutotín. Ze ZČS Lutotín je výtlačným
řadem PVC DN 200, délky 1 653 m dopravena do VDJ Čechy pod Kosířem 2 x 150 m3, max.hl. 334,50
m n.m. Z VDJ Čechy pod Kosířem je zásobovacím řadem PVC DN 150, délky 568 m přivedena voda do
P.K. Služín – 30 m3, hl. 301,00 m n.m. Na tomto zásobovacím řadu je napojen přiváděcí řad PVC DN
200, délky 3 156 m dopravující vodu přes P.K. Hluchov 30 m3, hl 370 m n.m. do VDJ Hluchov 2 x 100
m3, max. hl. 394,50 m n.m. Přes tuto P.K. Hluchov je zásobovacím řadem PVC DN 100, délky 860 m
zásobena rozvodná síť obce Hluchov. Rozvodná síť je zaokruhovaná s koncovými větvemi, je
zásobena v jednom tlakovém pásmu a je provedena z PVC DN 50 – 100, celkové délky 3 507 m. Na
rozvodné síti je vybudováno 96 vodovodních přípojek, na které je napojeno 85 % trvale bydlících
obyvatel. Objekty obytné zástavby i objekty občanské a technické vybavenosti obce Hluchov budou i
nadále zásobovány pitnou a užitkovou vodou z veřejné vodovodní sítě.
Zásobování elektrickou energií
Stávající trasy elektrického vedení vysokého napětí (VN) 22 kV, včetně trafostanic, zůstávají návrhem
územního plánu stabilizovány. Pro zvýšení kvality dodávky elektřiny ve stávajících plochách a pro
zajištění zásobování navržených zastavitelných ploch jsou navrženy dvě nové trafostanice včetně
přívodních vedení VN, která budou napojena na stávající linky vedení VN.
Zásobování plynem
Obec je plynofikována a není plánováno rozšiřování sítě. Vyjímkou je nová bytová výstavba, kde se
uvažuje o napojení nových domů. Plynovod je v dobrém technickém stavu a není potřeba do něj
v dalších letech investovat.
Datové sítě, kabelové rozvody, Pokrytí obce vysokorychlostním internetem
Územní plán stabilizuje stávající komunikační vedení veřejné komunikační sítě a elektronická
komunikační zařízení veřejné komunikační sítě.
Nakládání s odpady (systém sběru a likvidace, existence sběrného dvora kompostárny, skládky
apod.)
V obci zajištuje svoz směsného komunálního odpadu společnost ASA Prostějov (2 x do měsíce).
Nebezpečný odpad odváží Technické služby Olomouc (2 x za rok, jarní a podzimní svoz). Separovaný
odpad je řešen za pomocí pana Bureše z Kostelce na Hané- obec dostává zpětné platby. Bioodpad je
řešen kompostéry v domácnostech a velkoobjemovými kompostéry, které jsou umístěny za budovou
obecního úřadu pro potřebu občanů.
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Veřejné osvětlení:
Provoz veřejného osvětlení je jednou ze základních služeb každé obce pro své občany. Náklady, které
musí obec Hluchov vynakládat na zajištění veřejného osvětlení nejsou, vzhledem k jeho stáří a stavu,
příliš efektivní. Účelem je jednak obměna větší části stávajících svítidel VO v obci za nová, úspornější,
a také využití systému regulace, který umožní optimální provoz a také zajistí výrazné úspory nákladů.
Stávající stav:
V obci je celkem 46ks stávajících svítidel (+ 2 na osvětlení pomníčku). Z tohoto počtu je dosluhujících
30 svítidel na hlavní komunikaci a 2 svítidla v bočních uličkách. Ostatní svítidla typu Philips Malaga
jsou novější a zůstanou zachována.
Rozvaděč umístěný na budově obecního úřadu je dosluhující včetně regulace.

1.4.2

Dopravní infrastruktura

Napojení obce na silniční a železniční síť
Obec Hluchov je napojena na silniční síť díky komunikacím 2. třídy a to II/366 Tato komunikace není
v dobrém stavu (silnice II/366 je v havarijním stavu s rozpadající se krajnicí zejména pak ve směru od
Kostelce na Hané ). Obec Hluchov je dále napojena na silnice 3. třídy III/36631 a III/36632, které
nejsou v dobrém stavu a byla by potřeba jejich celková rekonstrukce. Obec Hluchov je silnici 2. trídy
II/366 napojena na město Prostějov, odkud je možné se napojit na dálniční síť ČR.
Z města Prostějova je dále možné se napojit na dálniční sít a to díky R46. V tomto případě je
vzdálenost na nájezd R46 cca 13,4 km. Dále je možné se napojit na R 35 ve směru na Mohelnici, kde
je vzdálenost na nájezd u Unčovic cca 19 km.
Nejbližší napojení obce na železniční trať (trať 271 Kostelec na Hané- Prostějov) je u Běleckého mlýna
(1,5 km daleko) a odtud se občané mohou dostat dále do Prostějova na železniční trať OlomoucProstějov- Vyškov- Brno. Nicméně spoje z Běleckého mlýna nejsou moc časté a lepší dostupnost je
zajištěna pomocí autobusové dopravy. Dopravní zatížení je minimální díky faktu, že obec neleží na
důležité dopravní trase, která by vedla přímo přes obec.
Dopravní zátěž
Podkladem pro určení dopravní zátěže jsou výsledky "Celostátního sčítání dopravy na silniční síti v
roce 2010", které prováděla brněnská pobočka Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Sčítání bylo
provedeno na silnici II/366 na sčítacím stanovišti 6 – 5506 (západ) a 6-5507 (východ).
Pro přepočet na sledovaný rok 2030 byly použity přepočtové koeficienty z TP 225 „Prognóza
intenzit automobilové dopravy“ (MD ČR, 2012) – LV = 1,46, TV = 1,04.
Tab. B.1. Roční průměrná denní intenzita za 24 hod. (RPDI)

silnice

stanoviště

II/366 – západ

6-5506

II/366 – východ

6-5507

Rok
2010
2030
2010
2030

T
342
356
376
391

O
1729
2524
2314
3378

M
36
53
26
38

S
2107
2933
2716
3807

nd
123
171
158
221

nn
18
26
24
33
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Tab. B.2. Použité symboly v tab. B.1.

T

Těžká motorová vozidla a přívěsy

S

O
M

Osobní a dodávkové automobily
Jednostopá motorová vozidla

Nd
na

Součet všech motorových vozidel a přívěsů za 24
hod.
Průměrná denní hodinová intenzita (06 - 22 hod.)
Průměrná noční hodinová intenzita (22-06 hod.)

b) Výpočet hluku z dopravy
Hluk ve vnějším prostředí je posuzován na základě Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. a vyhlášky č.
523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich
přípravě (vyhláška o hlukovém mapování).
Nejvyšší přípustné hodnoty hluku (mezní hodnoty)
jsou stanoveny tímto předpisem.

Denní doba
 pro hluk z pozemní dopravy v ostatním chráněném venkovním prostoru ............................... +5 dB
 v okolí hlavních komunikací, kde hluk z dopravy je převažující a v o. p. drah ........................ +10 dB
 "stará hluková zátěž" z pozemních komunikací ...................................................................... +20 dB

Noční doba






noční doba ................................................................................................................................ -10 dB
noční doba pro hluk ze železnice ............................................................................................... -5 dB
pro hluk z pozemní dopravy v ostatním chráněném venkovním prostoru ............................... +5 dB
v okolí hlavních komunikací, kde hluk z dopravy je převažující a v o. p. drah ......................... +10 dB
"stará hluková zátěž" z pozemních komunikací ....................................................................... +20 dB

Pro výpočet hluku ve vnějším prostředí jsou směrodatné "Metodické pokyny pro navrhování
sídelních útvarů z hlediska ochrany obyvatelstva před nadměrným hlukem z dopravy", jejichž znění z
roku 1991 bylo novelizováno v rámci Programu péče o životní prostředí MŽP v listopadu 1995. Na
základě této směrnice byl zpracován výpočtový postup HLUK+, který umožňuje modelovat na počítači
hlukovou situaci, počítat hladiny hluku v jednotlivých bodech a vykreslovat izofony hluku v zadaných
výškách při detailním postupu. V denní době u obytné zástavby nesmí být překročena hodnota 55 dB
a v noční době 45 dB, pokud se nezohlední další korekce, což v případě železnice představuje 60 dB v
denní a 55 dB v noční době v ochranném pásmu dráhy, u hlavních komunikací představuje 60 dB v
denní a 50 dB v noční době.
Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina hluku LAeq pro budovy bydlení, stanovená podle Nařízení
vlády ČR č. 272/2011 Sb. "O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací", ze silniční
dopravy je pro řešené území obce Hluchov podél silnice II. třídy:
 denní doba (06 - 22 hod) ......... 60 db(A)
 noční doba (22 - 06 hod) ......... 50 db(A)
Pro výpočet hluku ze silniční dopravy se použije výpočtová rychlost 50 km/hod. Hluk je počítán v
zastavěném území pro pohltivý terén a rok 2030.
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Tab. B.3. Hluk ze silniční dopravy

d

Úsek
II/366 západ
II/366 západ
III/366 východ

Doba
den
noc
den
noc
den
noc

Sklon
<4
<4
<6
<6
<3
<3

n
171
26
171
26
221
33

F1
1,7
1,7
1,7
1,7
1,6
1,6

F2
1,21
1,21
1,5
1,5
1,13
1,13

F3
1
1
1
1
1
1

X
352
54
436
66
400
60

Y
65,5
57,3
66,4
58,2
66,0
57,8

50
12,5
13,5
13,0

60
10,5
11,5
11
-

Tab. B.4. Použité symboly k tabulce č. B.3

F1
F2

Faktor vlivu rychlosti dopravního proudu a %
podílu nákladních vozů
Faktor vlivu podélného sklonu nivelety
komunikace

F3 Faktor vlivu povrchu vozovky
X Výpočtová veličina

Y

Hladina hluku ve vzdálenosti 7,5 m od
osy vozovky

n

Průměrná hodinová intenzita (den, noc)

d50/6 Hranice území, v němž LAeg > 50/60 dB
(A)
0
LAeg Ekvivalentní hladina hluku

Z uvedeného vyplývá, že část stávající obytné zástavby podél silnice II/366 je zasažena nadlimitním hlukem
c) Vyhodnocení a závěry
Z uvedeného vyplývá, že nadlimitním hlukem může být ve výhledu zasažena část obytné
zástavby. Případná protihluková opatření budou odpovídat konkrétním údajům. Konkrétní podmínky
pro tato opatření budou stanoveny v rámci následných stavebně správních řízení, v návaznosti na
konkrétní projektovou dokumentaci staveb.
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Obrázek 5 Krajské komunikace na území obce

Zdroj: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Orthoimagery&keywordList=inspire

Místní komunikace
Obec disponuje sítí místních komunikací o celkové délce 4365 m. (jedná se celkem o 12 komunikací).
Výše uvedená délka je rovna délce všech místních obslužných komunikací III. třídy v obci Hluchov.
Z celkové výměry je 425m v havarijním stavu s nutností rekonstrukce v nejbližší době. Ostatní
komunikace jsou ve vyhovujícím stavu a jsou kryty živicí případně dlažbou. Podrobná mapa stavu
místních komunikací lze naleznout v mapové příloze, kde jde jasně vidět stav místních komunikací a
jejich lokalizace.
Místní komunikace jsou udržovány vlastními kapacitami, v případě nedostatku vlastních kapacit
vypomáhají s údržbou najatí soukromí podnikatelé – zejména pak Josef Zapletal Bílovice.
V obci Hluchov nejsou řešena parkovací místa. Občané parkují na svých pozemcích.
Cyklodoprava a cyklotrasy nejsou v současné době na území obce nijak řešeny, avšak plánuje se
cyklostezka Romže.
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Tabulka 24 Stav místních komunikací

Hluchov

Stav místních komunikací

Celková délka místních komunikací
v daném stavu
Místní komunikace v uspokojivém stavu, Cca 870 m
v nejbližších 7 letech nebude třeba výraznějších
investic
Místní komunikace v kritickém stavu, vyžaduje Cca 0 m
okamžitou opravu či investici, velmi zhoršená
sjízdnost
Místní komunikace ve zhoršeném stavu, Cca 567 m
v nejbližších letech nutnost investovat pro
zabezpečení požadované funkčnosti

Zdroj: Vlastní šetření

Chodníky v obci Hluchov
Chodníky v obci Hluchov jsou v dobrém stavu. V rámci vypracování programu rozvoje obce Hluchov
došlo k zjištění stavu všech chodníků v obci. Rovněž byla zjištěna potřeba vybudování chodníků
nových podél komunikace krajské komunikace. Stav chodníků, celkové metry lze vyčíst z tabulky viz.
níže a z přiložené mapy v příloze tohoto dokumentu.
Tabulka 25 Stav chodníků

Hluchov

Stav chodníku
Celková délka chodníku v daném stavu
Chodníky v dobrém stavu, do kterých není Cca 1 441 m
potřeba výraznějších investic v dalších letech
Místa bez chodníků, kde je nutné vybudování Cca 519 m
nových chodníků
Chodníky, do jejichž rekonstrukce je nutné 0 m
investovat nejlépe ihned

Zdroj: Vlastní zpracování

Dopravní obslužnost
Tabulka 26 Dojezdová vzdálenost do města Olomouce a Prostějova

Olomouc
Prostějov

Vzdálenost (km)
30
12,6

Dostupnost (min)
60
23

Zdroj: vlastní šetření, IDOS.CZ

Počet spojů autobusových je 12 a to ve všední den. O víkendu je celkový počet spojů 1. Což je pro
občany velice špatné a bylo by potřeba více spojů. Doba, za kterou mohou občané docestovat do
města Prostějova je cca 23 minut.
Dopravní spojení mezi Hluchovem a městem Olomouc je možno přes pracovní dny cca 14 spoji. A o
víkendu je možné se dopravit do města Olomouc 2 spoji. Průměrná doba, která je potřeba na
dopravu do města Olomouc je cca 60 minut. Spoje jsou zajišťovány například Autobusovou dopravou
Pavel Studený s.r.o. ,VYDOS bus, ARRIVA MORAVA a.s., České dráhy a.s. a FTL- First Transport Lines
a.s. a TOURBUS a.s.
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Množství a kvalita spojů je dostatečná, avšak u vlakových spojů (které se napojují na autobusové
spojení), by byla potřeba kvalitnějších dopravních prostředků, které jsou z větší části mnoho let staré
a je potřeba jejich rekonstrukce či jejich celková náhrada za nové dopravní prostředky.
Občané při dojíždění za prací musí vždy přestupovat a to v Prostějově, z tohoto míst posléze jede
většina spojů do dalších měst.
Obec nemá v majetku žádný dopravní prostředek, kterým by vozila občany jak na kulturní akce, tak
k lékaři či za prací, jelikož je tato aktivita dostatečně pokryta soukromými subjekty.
Obec je zapojena do KIDSOK. Území leží mimo zájmy dopravy vodní, letecké a mimo zájmy výstavby
dálnic, resp. rychlostních komunikací. Chybí nějaké spoje krom víkendu, kdy je prakticky nemožné se
někam dostat. Na základě vyhodnocení dotazníku lze obecně konstatovat, že spoje jsou
nedostatečné.

1.5 Vybavenost
1.5.1

Bydlení

Obec nedisponuje obecními byty, ani nájemními domy. Vzhledem k tomu, že obec nedisponuje
bytovým fondem, neeviduje tudíž zájemce o dům či byt. Pro potenciální stavebníky obec vytvořila
územní plán, který počítá s individuální soukromou výstavbou. V majetku obce se nacházejí
zanedbané budovy a to budova Hluchov č.p. 85 – budova staré školy. Obec nedisponuje sociálními
byty. Podíl domů využívaných pro rekreaci je cca 15%.
Bytová výstavba
Stávající obytná zástavba v obci Hluchov je převážně nízkopodlažní (1-2 podlaží), tvořená původními
řadově řazenými zemědělskými usedlostmi s hospodářským zázemím, novějšími dvojdomky a
izolovanými rodinnými domy. Hlavní funkcí je bydlení částečně doplňované chovem drobného
hospodářského zvířectva a využíváním užitkových zahrad a záhumenků. V obci Hluchov se nachází
jedna šestina neobydlených domů, přičemž více než polovina z celkového počtu neobydlených bytů
slouží k rekreaci.
Plochy navrhované územním plánem pro bydlení jsou primárně směřovány do proluk ve stávající
zástavbě, ale s ohledem na stávající poměrně kompaktní charakter zástavby, je převažující část nové
obytné výstavby směřována na severní, západní a jihovýchodní okraj Hluchova. Jedna nová plocha
pro bydlení je navržena i v prostorově odloučené lokalitě Zámeček na jihozápadním okraji řešeného
území. Přibližně polovina navržených ploch pro bydlení vychází z koncepce dřívější Urbanistické
studie Hluchov.
 plochy navrhované k bytové zástavbě by měly pokrýt zejména potřebu místních zájemců,
případně i z blízkého okolí.
 k bilancovanému období územního plánu (do r. 2030) je uvažováno s celkovým počtem cca
380 obyvatel. Jako optimální cílová velikost obce, při naplnění a realizaci všech uvažovaných
ploch pro bydlení, je uvažováno sídlo s celkovým počtem cca 400 – 450 obyvatel.
 pro vybrané plochy navržené pro zástavbu je účelné zpracování samostatných územních
studií.
Nová zástavba musí vycházet z charakteru původní a musí být přizpůsobena okolní zástavbě (princip
kontinuity zástavby). Zvláštní důraz musí být při umisťování nových objektů kladen na podlažnost
zástavby, objem objektů, zastavění pozemků, tvar a krytinu střechy. Nově umisťovaná výstavba by
měla být převážně jednopodlažní, v odůvodněných případech, zejména s ohledem na okolní zástavbu
je přípustná i dvoupodlažní zástavba. Stavby mohou být podsklepeny, zastřešení – v návaznosti na
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okolní zástavbu – preference sedlových, případně valbových střech se sklonem cca 35 až 45 stupňů.
Při umisťování a povolování nové výstavby je třeba vycházet z následujících zásad:
 ochrana obrazu místa a siluety obce v typických pohledových vazbách před pronikáním
cizorodých vlivů,
 při umisťování staveb, které mohou krajinný ráz výrazně narušit, vždy provádět posouzení
dopadu stavby na krajinný ráz,
 neumisťovat nové stavby na pohledové horizonty, na exponované polohy, respektovat
původní charakter půdorysného uspořádání,
 regulovat výstavbu nových rodinných domů tak, aby nenarušovala cizorodým vzhledem nebo
nepřirozenou barevností ráz zastavěného území obce a nevytvářela negativní vizuální
dominanty,
 upřednostňovat ty stavby, které svým charakterem harmonizují s okolím,
 upřednostnit možnost přestavby, rekonstrukce některých objektů před novou zástavbou.
Zachování, obnova a údržba venkovské zástavby
 snížit úbytek bytového fondu v důsledku neprováděné stavební údržby.
 postupná rekonstrukce a modernizace objektů včetně oprav fasád zejména v prostoru návsi,
zachování urbanistické skladby objektů kolem návsi.
 charakter modernizací, vestaveb a přístaveb by měl být přizpůsoben okolní zástavbě. Velký
důraz bude třeba klást na podlažnost zástavby, objem objektů, zastavění pozemků, tvar a
krytinu střech.
 podporovat každou snahu občanů o obnovu tradiční formy zástavby, obnovu fasád dle
původního členění a barevného výrazu, zvážit možnost finanční motivace ze strany obce.
 při realizaci úprav a staveb drobné architektury, oplocení a hospodářských objektů dbát
zásad platných pro jejich umístění ve venkovské zástavbě (vazba na okolí, volba měřítka,
materiálu, barvy, tvaru a celkového vzhledu).
Níže uvedená tabulka zobrazuje domovní fond v obci Hluchov. Tato tabulka vychází ze SLDB (sčítání
lidu, domů a bytů) z roku 2011.
Tabulka 27 Domovní fond

127
104
99
-

rodinné
domy
126
103
98
-

5
15
46
13
11
10
6

Celkem
Domy úhrnem
Domy obydlené
fyzická osoba
obec, stát
bytové družstvo
spoluvlastnictví
vlastníků bytů
1919 a dříve
z toho podle
1920 - 1970
období
1971 - 1980
výstavby nebo
1981 - 1990
rekonstrukce
1991 - 2000
domu
2001 - 2011
z toho podle
vlastnictví
domu

bytové
domy

ostatní
budovy
-

1
1
1
-

5

-

-

14
46
13
11
10
6

-

1
-

Zdroj: ČSÚ (veřejná databáze, SLDB 2011)
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Z tabulky je patrné, že v Hluchově bylo v roce 2011 (SLDB) celkem 127 domů, z toho 126 rodinných
domů, žádný bytový dům a 1 ostatní budova. Z toho obydlených domů bylo celkem 104, obydlených
rodinných domů bylo 103 a 1 ostatní obydlená budova. Z toho podle vlastnictví domu bylo celkem 98
rodinných domů ve vlastnictví fyzické osoby, 1 ostatní budova ve vlastnictví fyzické osoby a 5
rodinných domů bylo ve spoluvlastnictví vlastníků bytů. Dále je možné z tabulky vyčíst období
výstavby nebo rekonstrukce domu v jednotlivých letech.
Další tabulka zobrazuje obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností.
Celkem obydlených bytů je 120, z toho 119 rodinných domů a 1 ostatní budova. Z toho právního
důvodu užívání bytu je celkem 96 rodinných domů ve vlastním domě a nájemních je 5 rodinných
domů. Dále je z tabulky možné vyč íst počet obytných místností v rodinných či bytových domech.
Tabulka 28 Obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností

rodinné
domy

Celkem
Obydlené byty celkem
ve vlastním
domě
z toho
v osobním
právní
vlastnictví
důvod
užívání bytu nájemní
družstevní
1
z toho s
2
počtem
3
obytných
4
místností
5 a více

bytové
domy

ostatní
budovy

120

119

-

1

96

96

-

-

-

-

-

-

5
3
11
25
30
47

5
3
11
25
30
47

-

-

Zdroj: ČSÚ (veřejná databáze, SLDB 20011)

V katastru obce Hluchov je aktuálně 128 rodinných domů, 71 objektů k rodinné rekreaci č.e., 34
zemědělských staveb bez čp/če, 2 rozestavěné budovy atd. Více informací zobrazuje níže uvedená
tabulka.
Tabulka 29 Statistické údaje z ČÚZK (stav ke dni: 18. 10. 2015) – katastrální území Hluchov

Typ údaje

Způsob využití

Počet

č.p.

obč.vyb.

2

č.p.

rod.dům

128

č.p.

výroba

1

č.e.

jiná st.

1

č.e.

rod.rekr

52

č.e.

tech.vyb

1

bez čp/če

bydlení

1

bez čp/če

doprava

1

bez čp/če

garáž

8
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bez čp/če

jiná st.

bez čp/če

obč.vyb.

3

bez čp/če

tech.vyb

1

bez čp/če

zem.stav

34

rozestav.

13

2

Celkem BUD

248

LV

297

spoluvlastník

404

Zdroj: ČÚZK (stav ke dni 18. 10. 2015)

Podpora bytové výstavby obcí:
Potenciálem je zastaralá budova bývalé školy, která je nyní využívána jako sklad. Obec by ráda do
budovy zainvestovala a opravila ji na obecní byty.
Rozvojové plochy, územní plán (plochy připravené pro bytovou výstavbu):
Zaplnění intravilánu obce.
Zanedbané a nevyužívané budovy:
Nejsou žádné nevyužívané objekty. Pouze 1 rodinný dům je ve velmi špatném stavu, není obydlený.
Zanedbanou budovou je budova OÚ, která sídlí v bývalém zámku a budova bývalé ZŠ. Objekty jsou ve
špatném stavu.
Sociální bydlení:
Obec Hluchov prozatím neplánuje výstavbu sociálních bytů.

1.5.2

Školství a vzdělávání

V obci Hluchov je dětem k dispozici mateřská škola se školní jídelnou. Mateřská škola nedisponuje
školní družinou. Mateřskou školu navštěvují děti převážně z Hluchova. Základní školu děti navštěvují
ve spádové obci v Kostelci na Hané a Přemyslovice.
Obědy a svačiny se pro děti v MŠ dováží ze ZŠ Ptení.
Mateřská škola
Zřizovatelem mateřské školy v Hluchově je obec. Budova mateřské školy je po rekonstrukci, potřeba
je ve výměně sociálního zařízení včetně WC. V roce 2013 byla provedena celková rekonstrukce
budovy MŠ /výměna oken, dveří, zateplení podlah a stropů, výměna střechy, instalace elektrických
přímotopů a celkové zateplení budovy. Dále byla instalována vzducho-ventilační jednotka VZT, která
v kombinaci s přirozeným větráním okny slouží k lepší kvalitě vzduchu uvnitř budovy. /část této
rekonstrukce byla pořízena z dotací EU – „zelená úsporám“/. Věková kategorie pro přijetí dětí je od 2
let. Většina škol v okolí má kategorii pro přijetí až od 3 let, tato možnost v Hluchově značí výhodu
oproti mateřským školám v okolí.
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Tabulka 30 Kapacita mateřské školy

Rok
2014/2015

Kapacita
25

Naplněnost
25

Volná místa
0

Zdroj: kapacita - Rejstřík škol a školských zařízení a vlastní šetření, 2015.

Z tabulky je zřejmé, že mateřská škola je z 100 % naplněna. Vzhledem k tomu, že se má počet dětí ve
školkách v nejbližších letech zvyšovat, je možné, že kapacita nebude dostačující.
Mateřská škola má 2 pedagogy. Mateřská škola pro školní rok 2014/2015 nedisponuje asistentkou
pedagoga, logopedem ani speciálním pedagogem.
Na jednoho učitele připadá v průměru 12,5 dětí.
Školní infrastruktura
Školní dvůr a zahrada. Na dvoře je travnatá a betonová plocha, pískoviště a dřevěné stolečky a lavičky
– na posezení.
Mimoškolní aktivity
Při mateřské škole funguje kroužek taneční a výuka anglického jazyka. Mateřská škola nespolupracuje
s firmou, která by zajišťovala mimoškolní aktivity.
Práce s dětmi a mládeží
Práci s dětmi a mládeží zastává také SDH Hluchov, SK Hluchov (taneční kroužky pro děti)
Sociální inkluze
Mateřská škola se zapojila do projektů na začlenění soc. vyloučených dětí. Bezbariérový přístup po
rekonstrukci MŠ v roce 2013 je k dispozici.
Financování školství
Zřizovatel přispívá každoročně na provoz škol. Základní a mateřská škola dostává příspěvek od státu
cca 7 890,- Kč ročně na žáka. Tabulka č. 31 udává výši financování neúplné základní školy a obou
mateřských škol.
Tabulka 31 Financování mateřské školy

Rok
Mateřská škola

Příspěvek zřizovatele
Školní rok 2014/2015
220 000,-Kč

Příspěvek státu
197 250,- Kč

Tabulku graficky doplňuje graf č. 7, který udává poměr příspěvku zřizovatele a příspěvku státu na
chod mateřské školy.
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Graf 7 Financování mateřské školy
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1.5.3

Zdravotnictví

V obci se nenachází zdravotní středisko. Místní občané dojíždí za lékařskou péčí do sousedních
Přemyslovic a do Čech pod Kosířem. Nejbližší nemocnice je v Prostějově (Nemocnice Prostějov dojezdová vzdálenost 12 km), Fakultní nemocnice Olomouc (vzdálenost 24 km) a Vojenská
nemocnice Olomouc (vzdálenost 28 km). Zdravotnická záchranná služba je dostupná z Prostějova,
nebo Konice (max. dojezd 20 min.) Dalším využívaným zdravotním střediskem je Poliklinika v Konici a
zdravotnické centrum v Prostějově. Zdravotnická záchranná služba je dostupná z Prostějova, nebo
Konice (max. dojezd 20 min.).
Ostatní zdravotnické služby jsou pro občany umístěny v Olomouci, kde se nachází široké spektrum
zdravotnických služeb (např. Poliklinika Olomouc - 26 km, SPEA Olomouc – 26 km, Poliklinika AGEL –
28 km aj.), kde nalezneme ordinaci praktického lékaře pro dospělé, ordinaci praktického lékaře pro
děti a dorost, zubní ordinaci, kožní, oční, ORL, gynekologickou a jinou ambulanci. Podobný rozsah
zdravotnických služeb poskytuje i Zdravotnické centrum v Prostějově – vzdálené asi 12 km od
Hluchova. Do Olomouce, Prostějova a okolních obcí je velmi dobrá dopravní dostupnost pomocí
veřejné hromadné dopravy.
V níže uvedené tabulce jsou vyobrazeni někteří poskytovatelé zdravotnických služeb v Kostelci na
Hané, Čechách pod Kosířem, ve Ptení a v Hluchově.
Graf 8 Poskytovatelé zdravotnických služeb v Hluchově, Kostelci na Hané, Čechách p. Kosířem a Ptení

Typ zařízení

Jméno a příjmení

1.

Ordinace praktického
lékaře pro dospělé

MUDr. Anna Kopečná

2.

Ordinace praktického

MUDr. Jana Hudcová

Kontaktní informace
Hluchov, Mobil: 725 511 377, Tel.:
582 378 129, E-mail:
Anna.Kopecna@seznam.cz
Ptení 163, tel.: 582 376 712, e-mail:
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Typ zařízení
3.

lékaře pro dospělé
Ordinace praktického
lékaře pro děti a
dorost

4.

Samostatná ordinace
praktického lékaře –
stomatologa

5.

Zařízení lékárenské
péče

Jméno a příjmení
MUDr. Magda Prudká,
MUDr. Anna Látalová

MUDr. Marie
Grmelová

Mgr. Josef Svoboda –
soukromá lékárna

Kontaktní informace
hudcova.jana@tiscali.cz,
Přemyslovice 207, 798 51 Přemyslovice tel:
582378129, Ordinační hodiny: Pondělí –
12:30 – 14:30, 7:30 – 12:30, Pátek: 07:30 –
9:30 hod.
Chmelnice 4, Konice tel: 582396626
Email: mudr.latalova@iol.cz, ordinační
doba: Po, Út, Čt, Pá 7:00-12:00 14-15:30
hod.
Přemyslovice 207, tel.: 733 513 555,
Ordinační hodiny: Úterý 8:30 – 12:00,
Čtvrtek 10:30 -18:00, Čechy pod Kosířem
Středa: 08:00 – 13:00 hod.
Kostelec na Hané, Boženy Němcové 846,
tel.: 582 373 218, Provozní doba: Po., St.,
Čt., Pá.: 08:00 – 16:00, Út.: 08:00 – 17:00,
So.: 08:00 – 11:00 hod.

Zdroj: vlastní zpracování

Lékařka v Hluchově je 2x do měsíce (interval 14 dní, středa v době od 14:00 – 15:30 hod.), v době
prázdnin neordinuje. Dále MUDr. Anna Kopečná ordinuje v Přemyslovicích (Po: 7:30 – 12:30 a od
15:00 hod. návštěvy, St: 7:30 – 12:30 a 13:30 - 15:00 hod., Čt: 7:30 – 12:30 a 13:30 - 15:00 hod.), dále
v Čechách pod Kosířem (Út: 7:30 – 12:30 a 13:00 – 14:00 hod., Pá: od 14:00 hod. návštěvy). V době
nepřítomnosti zastupuje MUDr. Hudcová (Ptení tel.: 582 376 712) a MUDr. Kalábová (Kostelec na
Hané, tel.: 583 373 498).
V obci naprosto chybí zařízení lékárenské péče. Nejbližší lékárna se nachází v Kostelci na Hané,
Brodku u Konice, Konici či v Prostějově. V obci chybí ordinace prakt. lékaře pro děti a dorost (nejbližší
ordinace je v Kostelci na Hané a Prostějově), zubní lékař, gynekologická a jiná ambulance. Veškeré
zdravotnické služby nalezneme v okolních sousedních obcích či větších spádových sídlech (Prostějov,
Olomouc).

1.5.4

Sociální péče

Samotné ORP Prostějov komunitně neplánuje, komunitní plánování sociálních služeb probíhá v městě
Prostějově.
Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Prostějově
Komunitní plánování sociálních služeb je otevřený a cyklický proces zjišťování potřeb a zdrojů
a hledání řešení, která nejlépe odpovídají místním podmínkám a potřebám lidí. Do procesu jsou
zapojeni zástupci obcí/regionů/krajů, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb a veřejnost
Přínosy KPSS:
a) pro uživatele sociálních služeb a širokou veřejnost:
- možnost prosadit své zájmy a potřeby
- spolupráce na tvorbě místní sociální politiky
- zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb
- plánování budoucí nabídky sociálních služeb dle potřeb
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b) pro poskytovatele sociálních služeb:
- spolupráce na tvorbě místní sociální politiky
- zmapování aktuálních potřeb uživatelů
- navázání užší spolupráce se zadavatelem a jednotlivými poskytovateli
- prezentace činnosti v katalogu sociálních služeb
c) pro zadavatele:
- užší spolupráce s poskytovateli sociálních služeb
- zmapování regionální potřebnosti sociálních služeb
- efektivní vynakládání finančních prostředků na zajištění služeb
- systém sociálních služeb odpovídá místním potřebám a regionálním specifikům
- lepši možnosti řešení problematiky sociálních služeb a sociálního začlenění
- partnerství a spolupráce
- zapojování místního společenství
- hledání nových lidských zdrojů a finančních zdrojů
- průběh zpracování komunitního plánování je stejné důležitý jako jeho výsledný dokument
- kompromis přání a možností
Projekt "Vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Prostějově" (1. 5. 2009 - 30. 4.
2011)
Smyslem projektu bylo zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území města
Prostějov, který by mapoval situaci v této oblasti. Vznikl tak nadčasový dokument, který poukázal
na nedostatky v systému poskytování sociálních služeb a definuje potřeby jednotlivých uživatelů
na vytyčeném území. Projekt si kladl za cíl dokončit započaté procesy plánování sociálních služeb,
zefektivnit vynaložené finanční prostředky na tyto služby a vytvořit pevné organizační struktury.
Veškeré aktivity navázali na přípravnou fázi, která byla ve Městě Prostějov již realizována pomocí
zřízených pracovních skupin mající plnou podporu Zastupitelstva města.
V rámci projektu byla zpracována např. sociodemografická analýza, na kterou navázali analýza potřeb
uživatelů sociálních služeb, finanční analýza poskytování těchto služeb nebo katalog jejich
poskytovatelů. Získané informace byly dále zpracovávány a následně použity na tvorbu
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Prostějově.
Tento projekt vznikl ve spolupráci Střediska rozvoje sociálních služeb, o.p.s. v Jeseníku (žadatele
projektu) a Města Prostějov (partnera projektu) a za finanční podpory Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Návazný projekt "Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově" (1. 3.
2012 - 28. 2. 2014)
Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník uspělo již s druhou žádostí o finanční podporu
procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově z prostředků
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Město Prostějov jako partner obou projektů
dokončilo aktivity současného procesu „Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě
Prostějově pro období let 2010 – 2013“. Po vyhodnocení jeho úspěšnosti, tedy nakolik se podařilo
uskutečnit vše, co se naplánovalo, byly zahájeny práce na aktualizaci informací o potřebách občanů
Prostějova, ale i poskytovatelů sociálních a návazných služeb. Nejedná se o zřizování nových služeb,
ale především o udržení těch stávajících, které občanům statutárního města Prostějova, usnadňují
nelehké životní situace, které jsou nedílnou součástí lidského života.
Kontaktní osoba:
koordinátor projektu
DiS. Lukáš Brzoska
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Magistrát města Prostějova, odbor sociálních věcí, ul. Školní 4
tel.: 582 329 450
e-mail: lukas.brzoska@prostejov.eu
Dostupnost sociálních služeb v obci

V samotné obci se zařízení se sociálními službami nenachází, obyvatelé však mohou využívat
sociálních služeb okolních obcí. Charita Konice zajišťuje v obci pečovatelskou službu (pravidelně sem
dojíždí).
Poskytovatelé sociálních služeb v Regionu HANÁ
Tabulka 32 Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Regionu HANÁ

Organizace

forma

Název zařízení

Poskytované
sociální služby

1.

Dům seniorů František –
Náměšť na Hané, p.o.

p.o.
kraje

Dům seniorů František –
Náměšť na Hané, p.o.

Domov pro seniory

2.

Domov důchodců Jesenec,
p.o.

p.o.
kraje

Domov důchodců Jesenec,
p.o.

Domov pro seniory

3.

Domov pro seniory
Kostelec na Hané, p.o.

p.o.
obce

Domov pro seniory Kostelec
na Hané, p.o.

Domov pro seniory

Domov pro seniory
Ludmírov
Domov se zvláštním
režimem Bílsko

p.o. obce
obce

Domov pro seniory Ludmírov

Domov pro seniory

Domov se zvláštním režimem
Bílsko

Domov se
zvláštním režimem

Dům pokojného stáří
Bohuslavice

Domov pro seniory

4.
5.

6.

7.

8.

Charita Konice

o.p.s..
kraje
??
církevní
organizace

Charitní pečovatelská služba

Pečovatelská
služba

Pomadol Olomouc

s.r.o.

Pomadol Olomouc

Pečovatelská
služba

Trilobit o.p.s.

o.p.s.
zřizovatelem obec
Čelechovice na
Hané

Trilobit o.p.s.

Chráněné bydlení
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Obec Čechy pod Kosířem
(zřizovatel a provozovatel),
Charita Konice
(poskytovatel soc. služeb)

9.

církevní
organizace

Dům pokojného stáří
s pečovatelskou službou
Čechy pod Kosířem

Pečovatelská a
ošetřovatelská
služba

Zdroj: Vlastní zpracování, internetové stránky obcí

9 subjektů poskytuje v RH celkem 10 registrovaných sociálních služeb.
Podmínky pro život seniorů
Podmínky pro život seniorů v obci Hluchov jsou dané tradicí venkovského života v místě bydliště,
převažující blízkostí přírody, rodinným zázemím a možností využití sociálních služeb v Regionu Haná.
Obec Hluchov pořádá každoročně přátelské Posezení seniorů.

1.5.5

Kultura

První písemná zmínka o Hluchově pochází z roku 1131. V roce 1134, tehdy psáno Glughovo,
vypočítává se zboží náležící kostelu olomouckému jako odvod daní. Zhruba o 200 let později vlastnil
panství hluchovské Budík z Hluchova, po něm pak páni z Konice. Roku 1385 dostal Hluchov od pánů z
Konice Jarek z Hluchova za vojenské služby. Ten později přikoupil dvůr v Pěnčíně, a tak se stal
svobodným pánem z Hluchova a Pěnčína. Po něm pak vlastnili hluchovský dvůr páni Švábenští ze
Švábenic asi do roku 1527. Po nich pak páni z Perštejna a ze Šarova. V roce 1583 uvádí se hluchovský
dvůr s pivovarem. V dalších letech se na panství hluchovském vystřídalo ještě mnoho majitelů, proto
vzpomenu jen ty nejznámější. V roce 1686 František Ferdinand rytíř z Kukländeru, v roce 1733
František Pavel rytíř z Gugenbergu, 1759 Josef rytíř z Scherfenbergu, 1789 Josef Hrabě z Wallis, 1795
kupuje panství hluchovské ředitel moravských desek zemských Karel Motegl z Reichenfeldu. 1813
František rytíř z Weisenburku, 1852 August hrabě Sylva Taroucca. Po něm pak privilegovaná akciová
společnost drahanovského cukrovaru. Hluchovský dvůr byl vždy zemědělskou usedlostí, ale měl v
minulosti také svůj význam hospodářský. Kromě již zmíněného pivovaru byl zde též lihovar a v
neposlední řadě nutno vzpomenout, že zde byl vybudován první cukrovar na Moravě.
KULTURNÍ ATRAKTIVITY V OBCI:


kaplička Panny Marie – Hluchov, pochází z let 1805-1808.



barokní kamenný kříž – Hluchov, ve směru na Kostelec na Hané, kříž pochází z roku 1761.



Hluchovský mlýn – mlýn se nachází v údolí řeky Romže a je v soukromém vlastnictví.
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Kaplička Panny Marie

Spolky se sídlem a působností na území obce jsou významnými pořadateli kulturních a společenských
akcí v obci i regionu. Podrobným přehledem spolků se zabývá kapitola 1.2.3 Spolková, osvětová a
informační činnost. Zde předkládáme přehled nejvýznamnějších akcí, které spolky a obec pořádají
v průběhu kalendářního roku.
Tabulka 33 Akce – kalendář:

Datum
Leden

Přehled významných akcí pořádaných v obci

Pořádající

Novoroční výšlap na „Stádlisko”

SDH Hluchov

Tradiční sportovní ples

SK Amatér Hluchov 1993

Karneval pro děti

Kulturní výbor obce
Hluchov

Jarní turnaj ve stolním tenise

SKST Hluchov

Březen

Tradiční ples SDH

SDH Hluchov

Květen

Uctění památky a položení věnce k Pomníku padlých

Únor

Dětský den
Červen

Vítání nových občánků do života
Tradiční hodové odpoledne

Červenec Tradiční turnaj v malé kopané

Říjen

Kulturní výbor obce
Hluchov
Kulturní výbor obce
Hluchov
Kulturní výbor obce
Hluchov
SDH Hluchov
FC Juniors Semos Hluchov

Tradiční výstava ovoce a zeleniny

ČZS Hluchov

Taneční zábava

MŠ a Obec Hluchov

Dýňová slavnost

Kulturní výbor obce
Hluchov
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Listopad
Rozsvícení vánočního stromu
Prosinec

Mikulášská nadílka
Vánoční turnaj ve stolním tenisu
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PROGRAM ROZVOJE OBCE

Kulturní výbor obce
Hluchov
Kulturní výbor obce
Hluchov
Kulturní výbor obce
Hluchov
SKST Hluchov

Zdroj: vlastní zpracování

Dostupnost kultury v okolí:
Občané převážně dojíždí za kulturou spádově do Prostějova, Kostelce na Hané, Olomouce a Konice.
Olomouc je městem kultury. Nalezneme zde sídlo Moravské filharmonie a Moravského divadla, které
již oslavilo 80. výročí svého založení. Dalším známým divadlem je Divadlo hudby, které se věnuje
alternativním projektům a jako intimní klubová scéna nabízí širokou škálu představení zaměřenou na
různorodé publikum. Divadlo Tramtarie a Divadlo Konvikt doplňují olomouckou alternativní scénu a
svým repertoárem přitahují hlavně mladé publikum. Divadlo Konvikt ve spolupráci s Moravským
divadlem pravidelně pořádá na přelomu dubna a května úspěšný festival Divadelní Flora. Pro
nejmenší je v Olomouci loutkové divadlo Kašpárkova říše. V Olomouci nalezneme nespočet galerií,
muzeí (např. Arcidiecézní muzeum, Vlastivědné muzeum, atd.) a kin (Multikino Cinestar, Premiere
Cinemas a Kino Metropol).
Chybějící kulturní zařízení:
Sály (pro divadlo), kina, výstavní prostory, koncertní prostory a důstojná obřadní síň.
Kulturní památky nehmotné:
Obec Hluchov nemá folklor.
Kulturní počiny v obci (v uplynulých letech a plánované):
 V roce 2011 - 150 výročí hluchovského rodáka Jana Vyhlídala (1891 – 1937). Působil jako
duchovní, folklorista, spisovatel. Působil v Olomouci, Hulíně, Švábenicích a Lovosicích.
V Hulíně vznikla jeho práce „Z hanáckých dědin a měst“ (1902).
 Založení SDH - 130 let v roce 2014
 Obec Hluchov v roce 2021 bude slavit 890 let založení od první písemné zmínky.

1.5.6

Sport a volnočasové aktivity

V obci není žádná sportovní infrastruktura. Není zde vybudována ani tělocvična. Na území nepůsobí
žádný sportovní klub. Obec však plánuje výstavbu víceúčelového hřiště. Avšak výstavba je závislá na
vyřešení majetkový poměrů pozemků, kde má být toto multifukční hřiště lokalizováno.

1.6 Životní prostředí
1.6.1

Stav životního prostředí

Obec Hluchov leží na jižním okraji Zábřežské vrchoviny okrsku Přemyslovické vrchoviny, v
přechodovém území mezi Hornomoravským úvalem a Českomoravskou vrchovinou, západně od
výrazné etnografické oblasti ústřední Hané. Jedná se o pahorkatinu tvořící pruh nižšího terénu v
pokračování tektonické sníženiny Prostějovské kotliny. V řešeném území plochý terén pozvolna
stoupá zhruba od východu k západu. Nejvyšším bodem je zde kóta 424m.n.m. na severozápadě. Jižní
hranici řešeného území tvoří široká niva Romže.
45

A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1.SITUAČNÍ ANALÝZA OBCE

OBEC HLUCHOV
PROGRAM ROZVOJE OBCE

V obci se nevyskytuje žádný závažnější jev, negativně ovlivňující životní prostředí v obci.
Půdní fond, kvalita půd, míra ohrožení erozí
Zemědělská půda tvoří více než 64% rozlohy katastru obce, lesní pozemky pak téměř 27 %. Ze
zemědělské půdy je 87% orná, a cca 7% trvalé travní porosty.
Vzhledem k charakteru krajiny a svažitosti území je zemědělská půda potenciálně náchylná k vodní
erozi. V současné době díky způsobu hospodaření nedochází k výraznějším problémům se splachem
půd.
Kvalita ovzduší
V obci neexistuje větší zdroj znečištění ovzduší. Problémem, zejména v chladnější polovině roku, je
bodové znečištění nesprávným topením v lokálních v některých domácích topeništích (kotle, krby,
kamna), a to zejména v období inverzního klimatu.
Částečným problémem je místní znečištění průtahem silnice II/366 přes katastr obce (zejména
prašnost a hluk z dopravy).
Kvalita vody z lokálních zdrojů
Poměrně hojné je v obci využívání lokálních zdrojů podzemní vody domácnostmi, jako doplněk
vybudované kompletní vodovodní sítě, u části domácností též výlučné.
Nejvýznamnější regionální tok – Romže, je významným biokoridorem a osou ekologické stability
v krajině. Stav vody se významně zlepšil po vybudování kanalizací a ČOV v největších obcích na
horním povodí. Přesto je zde však stále mnoho obcí, které odpadní vody nemají řešeny a vypouští do
toku Romže, což silně negativně ovlivňuje kvalitu tohoto významného krajinného prvku.
Míra ohrožení hlukem
Nejzávažnějším zdrojem hluku v obci je průtah silnice II. třídy č. 366 přes katastr obce i centrem obce
samotné, komunikace spojující Prostějov s Konicí.
V obci se nenacházejí žádné plochy nebo areály brownfields, či lokality s ekologickými zátěžemi, které
by obec musela řešit.
Přehled nejvýznamnějších prvků ovlivňujících životní prostředí obce pozitivně
- obec je v relativně harmonické kulturní krajině
- tok Romže jako významný ekologický koridor
- velké množství lesních porostů v okolí obce
- obec se aktivně zapojuje do systému třídění odpadu
- plynofikace v obci
Přehled nejvýznamnějších prvků ovlivňujících životní prostředí obce negativně
- v obci je stále velké množství domácností se systémem vytápěný tuhými palivy
- areály zemědělského podniku a firem
- navýšení dopravní zátěže v obci, velké množství osobních vozidel a četný průjezd nákladních vozidel

1.6.2

Ochrana životního prostředí

Obec Hluchov neleží na území žádného velkoplošného zvláště chráněného území. Nejbližšími
velkoplošnými chráněnými územími jsou CHKO Moravský Kras a CHKO Litovelské Pomoraví. Na
katastru obce se nenachází žádné maloplošné zvláště chráněné území, ani nezasahuje do území
přírodního parku.
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V blízkosti hranice katastru obce – v nivě Stříbrného potoka na katastru sousedních Stařechovic, se
nachází významná Přírodní památka Brus, s celkovou rozlohou 42 ha. Jde o fragmenty luk, starých
sadů a bývalých pastvin. Většinu území tvoří les, který by měl odpovídat dubohabřinám, avšak
většinu jsou zde pěstovány nepůvodní dřeviny. V posledních letech dochází k nahrazování druhové
skladby za původní dřeviny. Ze vzácnějších taxonů zde nalezneme např. lomikámen zrnatý, violka
srstnatá, česnek ořešec, ostřice chabá, ostřice časná, kořínek vonný, černohlávek velkokvětý.
Významný je také výskyt několika druhů motýlů, zejména okáčů, či ptáků (pěnice, strnad obecný,
pěnkava obecná).
Rozvojové záměry obce tedy nejsou ve střetu s územní ochranou přírody. Obec také neeviduje žádné
závažnější problémy obecné ochrany přírody na svém území.
V obci nepůsobí žádná organizace, věnují se systematicky oblasti ochrany přírody.

1.7 Správa obce
1.7.1

Obecní úřad a kompetence obce

Velikost úřadu, personální zajištění
Tabulka 34 Personální zajištění OÚ Hluchov

Personální zajištění OÚ Hluchov
Orgán

Počet
osob/členů

Funkce

OÚ

3

starosta, místostarosta, účetní

Zastupitelstvo

7

starosta, místostarosta, 5 členů zastupitelstva

Finanční výbor
Kontrolní výbor
Výbor kulturní a školský
Výbor sociální a pro obchod
Výbor zemědělství a životního
prostředí

3
3
3
3

předseda, 2 členové
předseda, 2 členové
předseda, 2 členové
předseda, 2 členové

3

předseda, 2 členové

Obecní zaměstnanci

1

technický pracovník

Zdroj: www.hluchov.cz
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Vybavenost obce Hluchov
Tabulka 35 Vybavenost obce Hluchov

Vybavenost obce
Typ úřadu
Kód obce
Okres
SO ORP
SO POÚ
Finanční úřad
Stavební úřad
Matrika
Kanalizace (ČOV)
Veřejný vodovod
Plynofikace
Pošta
Veřejná knihovna
Zdravotnické zařízení
Lékárna
Mateřská škola
Základní škola

Obecní úřad
589501
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Kostelec na Hané
Čechy pod Kosířem
NE
ANO
ANO
NE
ANO
NE
NE
ANO
NE

Dostupnost sídla kraje (km)

30

Dostupnost sídla okresu (km)

13

Zdroj: ČSÚ – karty obcí

Organizace zřízené obci:
MŠ Hluchov, JSDH Hluchov
Obecní vyhlášky:
OZV č. 12001 O znaku a praporu.pdf
OZV č. 1/2002 Řád veřejného pohřebiště
OZV č .12011 O místním poplatku ze psů.doc
OZV č. 32011 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství.doc
OZV č. 12012 O místním poplatku shromažďování TKO.doc
OZV č. 12015 O systému shromažďování TKO.doc
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1.7.2

Hospodaření a majetek obce

S majetkem obce úzce souvisí finanční ukazatel celkové likvidity obce. Tedy jak je majetek obce
schopný přeměnit se na peníze za sledované období. Likvidita obce je vyjádřena podílem oběžných
aktiv ku krátkodobým závazkům. Míra likvidity v obci Hluchov za rok 2013 je na hodnotě 2,73, vhodná
míra je 1,5. Míra likvidity obce Hluchov je v normě. Nejméně likvidní jsou budovy, nejvíce likvidní
peníze.
Rozpočet obce a jeho zhodnocení za 5 let, (vyrovnaný/přebytkový/deficitní rozpočet)
Saldo rozpočtu značí rozdíl mezi příjmy a výdaji obce. Kladnou hodnotou se rozumí přebytek
rozpočtu, zápornou schodek. Tabulku doplňuje graf č 8 ze kterého lze jasně vypozorovat, že saldo
rozpočtu obce Hluchov v pětiletém horizontu roste a značí tak, že rozpočet obce je v posledních 3
letech přebytkový. V letech 2012 – 2013 vzrostl deficit z důvodu financování rekonstrukce MŠ
Hluchov a následně zřízení úvěru u KB Prostějov.
Tabulka 36 Saldo obce

2010
Celkem saldo +513 880 Kč
(po konsol.)
Na obyvatele +1 490 Kč

2011
+ 230 644 Kč

2012
-382 227 Kč

2013
-2 228 047 Kč

2014
+ 1 206 274 Kč

+669 Kč

-1 108 Kč

-6 458 Kč

+ 3 496 Kč

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/

Graf 9 Saldo obce

Nelze však přesně určit, zda přebytkový rozpočet je pozitivní a deficitní negativní. Více informací o
zhodnocení rozpočtu obce můžeme získat z rozpočtové třídy financování.
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Strukturu obecních příjmů a výdajů uvádějí tabulky č. 37 a č. 38.
Tabulka 37 Příjmová stránka obecního rozpočtu

Rok
2010
2011
2012
2013
2014

Daňové příjmy
3 016 tis. Kč
2 950 tis. Kč
2 794 tis. Kč
3 604 tis. Kč
3 879 tis. Kč

Nedaňové příjmy
78 tis. Kč
283 tis. Kč
261 tis. Kč
259 tis. Kč
276 tis. Kč

Přijaté transfery
232 tis. Kč
185 tis. Kč
178 tis. Kč
1 127 tis. Kč
259 tis. Kč

Kapitálové příjmy
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/

Příjmová stránka obce je charakteristická největším podílem z daní, což je typické pro obecní
rozpočty. Do daňových příjmů obecně patří svěřené či sdílené daně a místní, správní a ostatní
poplatky. Z tabulky je zřejmé, že výše daňových příjmů v letech roste, což je pozitivní skutečnost pro
obec Hluchov
Tabulka 38 výdajová stránka obecního rozpočtu

Rok

2010
2011
2012
2013
2014

Průmyslová a
ostatní
odvětví
hospodářství
366 tis. Kč
398 tis. Kč
182 tis. Kč
25 tis. Kč
74 tis. Kč

Bezpečnost
státu a právní
ochrana

Služby pro
obyvatelstvo

2 tis. Kč
9 tis. Kč
56 tis. Kč
9 tis. Kč
29 tis. Kč

943 tis. Kč
1 095 tis. Kč
1 246 tis. Kč
5 160 tis. Kč
1 333 tis. Kč

Všeobecná
veřejná
správa a
služby
1 573 tis. Kč
1 670 tis. Kč
2 120 tis. Kč
1 910 tis. Kč
1 957 tis. Kč

Zemědělství,
lesní
hospodářství
a rybářství
19 tis. Kč
14 tis. Kč
9 tis. Kč
13 tis. Kč
9 tis. Kč

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/

Výdajová stránka obecního rozpočtu je charakteristická nejvyššími výdaji na služby pro obyvatelstvo,
což není příliš typická skutečnost pro obecní rozpočty. Většina výdajů je vynakládána na veřejnou
správu. Menší výkyv je zaznamenán v roce 2010 a 2011, kdy výdaje na hospodářství obce tvořily přes
300 tis. Kč a to z důvodu úhrady investičního podílu vodovodu Pomoraví a opravy chodníků. Jinak je
výdajová stránka rozpočtu obce relativně stabilní.
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Získané nenárokové dotace v posledních 5 letech
Nenárokové dotace jsou dotace, o které se obec musí sama ucházet a dle splnění různých kritérií jsou
obci přiděleny finanční prostředky. Nenárokové dotace jsou účelově zaměřeny. Tabulka č. 39 udává
získané nenárokové dotace v posledních 5 letech.
Tabulka 39 Získané nenárokové dotace

Rok
2010
2011
2012
2013

2014
2015

Poskytovatel
ÚP Prostějov
ÚP Prostějov
ÚP Prostějov
POV O.L. kraje
ÚP Prostějov
SŽŽP + FS
POV O. L. kraje
ÚP Prostějov
Olomoucký kraj
ÚP Prostějov

Účel
VPP
VPP
VPP
Územní plán 1. část
VPP
Rekonstrukce MŠ
Územní plán 2. Část
VPP
Akceschopnost JSDH
VPP

Dotace (v tis. Kč)
162
75
48
54
229
739
32
116
5
268

Zdroj: zpracování vlastní

Finanční majetek obce
Obec Hluchov nedisponuje žádným finančním majetkem.
Přehled nejdůležitějších budov ve správě obce a jejich stav (nemovitý majetek obce, jeho stav a
způsob využívání)
Tabulka č. … uvádí přehled nejdůležitějších nemovitostí v majetku obce. Tak jako ve většině obcí,
vlastní i obec Hluchov typické nemovitosti jako je hasičská zbrojnice, budova obecního úřadu a
obecního domu nebo drobné sakrální stavby. Obec nevlastní byty, po kterých by ani zřejmě nebyla
poptávka.
Tabulka 40 Přehled nejvýznamnějších nemovitostí v majetku obce

Název objektu
(nemovitosti)

Stav *

Potřebná opatření a investice ke
zlepšení stavu

Hasičská zbojnice
(budova Obecního
domu)

Uspokojivý stav

Výměna výplní (okna a vrata)

OÚ

Budova ve špatném stavu

Obecní úřad sídlí v bývalém zámku,
objekt je ve špatném stavu

Objekt vedle MŠ

Budova ve špatném stavu

Využíván zatím jako sklad, záměr
využít na obecní byty

Budova mateřské
školy

Budova ve velmi dobrém stavu

po rekonstrukci, max. vyměnit WC

Víceúčelové hřiště

Stav dobrý

Běžná úprava a údržba

Kaple

Stav dobrý

Běžná údržba
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Hřbitov

Běžná údržba

Stav dobrý

V SOUKROMÉM VLASTNICTVÍ:
Pohostinství

Stav dobrý

Běžná údržba

Restaurace

Stav dobrý

Běžná údržba

Zdroj: zpracování vlastní
*popište stav výběrem jedné varianty: vynikající, velmi dobrý, uspokojivý, nedostačující, havarijní stav
** V budově OÚ sídlí praktický doktor (dochází 1x měsíčně), místní lidová knihovna vybavená internetem (1x týdně), klubovna hasičů s
kuchyňkou (slouží i jako místnost pro setkávání jiných spolků, seniorů, pro soukromé oslavy)
*** V budově Obecního domu najdeme obchod (Smíšené zboží), pohostinství, hasičskou zbrojnici.

Vlastnictví obecních pozemků (lesy, pole, pozemky k zastavění)
Obec vlastní lesy, pozemky a pozemky k zastavění.
Ekonomická efektivnost nemovitého majetku, tj. provozní náklady vs. přínosy (příjmy z pronájmu)
Obecní majetek ovlivňuje ekonomickou i sociální úroveň obce. Majetek může být využívaný k veřejně
prospěšným účelům, k výkonu vlastní samosprávy nebo k podnikání. Hospodařit s obecním majetkem
může být pro obec velmi zajímavý příjem, zejména dlouhodobý a stabilní v případě pronájmu.
Tabulka 41 Ekonomická efektivnost majetku

Název objektu (nemovitosti)

Ekonomická efektivnost nemovitého majetku
v tisících korunách

Hasičská zbojnice (budova Obecního domu)

Provozní N / příjmy z pronájmu =

35/0

OÚ

Provozní N / příjmy z pronájmu =

80/2

Obecní dům - není
Objekt vedle MŠ
Budova mateřské školy
Víceúčelové hřiště
Kaple
Hřbitov

Provozní N / příjmy z pronájmu =
Provozní N / příjmy z pronájmu =

0/16

Provozní N / příjmy z pronájmu = 240/0
Provozní N / příjmy z pronájmu = 19/4
Provozní N / příjmy z pronájmu = 8/0
Provozní N / příjmy z pronájmu = 14/0

Zdroj: zpracování vlastní

Technické a technologické vybavení (tech. služby, apod.)
Obec vlastní drobné technické vybavení k tradičnímu obstarávání obce. I přesto je potřeba investice
do technického a technologického vybavení. Obec vlastní multikáru, zahradní traktor, sekačku
křovinovou a další drobné vybavení. Existuje potřeba na nutnou výměnu multikáry a pořízení
malotraktoru.
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Personál
Obec využívá technického pracovníka na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce. Dalším
zaměstnancem je administrativní pracovnice a starosta.

1.7.3

Bezpečnost

Bezpečnostní situace v obci nevybočuje z průměru. Obci jsou na standartní výši přestupky. Obec
využívá přestupkové komise v městě Prostějově. V rámci prevence kriminality se obec snaží již od
mladého věku občany podporovat ve sportovaní. Největším problémem v obci Hluchov je dopravní
bezpečnost, která souvisí s dopravním zatížením na silnici 2. třídy. V obci existuje sbor dobrovolných
hasičů a to SDH Hluchov, který řeší případné náhle příhody.

1.7.4

Vnější vztahy a vazby

Následující tabulka prezentuje přehled nejvýznamnějších organizací, svazků obcí, sdružení, jichž je
obec členem.
Tabulka 42 Přehled DSO, organizací, sdružení, partnerských obcí

Přehled DSO, organizací, sdružení, partnerských obcí
Mikroregion Kostelecko
Region HANÁ, z.s.
Partnerské obce v ČR
Partnerské obce v zahraničí

ANO/NE
ANO
ANO
NE
NE

Zdroj: vlastní zpracování

Obec Hluchov je členem DSO Mikroregion Kostelecko, MAS Region HANÁ, z.s., nemá žádné
partnerské obce v ČR ani v zahraničí.
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A.2. PROBLÉMOVÁ ANALÝZA
Problémová analýza řeší hlavní problémy rozvoje obce. Problémy byly stanoveny pracovní skupinou,
která se tvorbou PRO zabývala. Některé podněty vznikly i na základě dotazníkového šetření mezi
obyvateli obce.
Mezi nejvýraznější problém, který ovlivňuje další rozvoj obce je havarijní stav budovy obecního
úřadu. Obec má řadu dalších problémů s nemovitostmi, které jsou v havarijním stavu a ohrožují
bezpečnost obyvatel obce, mnohdy nejsou ani ve vlastnictví obce. Limitem rozvoje obce je i
nadměrná doprava, která nevytváří pro obyvatele příjemné bydlení. Více o problémech v obci
v následující tabulce.
Tabulka 43 Problémová analýza

ANALÝZA PROBLÉMŮ
Hlavní problém rozvoje

Havarijní
úřadu

stav

obecního

Objekt
bývalé
školypřebudování na startovací
byty

Bezpečné a bezbariérové
chodníky v Hluchově, které
momentálně nejsou (řešení
chybějících
chodníků,
přechodů pro děti do MŠ a
důchodce),
problém
rychlosti v obci

Významnost
(nejmenší 110 největší)

Příčina

Riziko neřešení situace

10

Nedostatečné investice do
objektu
a
nedostatek
finančních prostředků na
jeho opravu (cca 23 mil Kč.)

Utlumení
konání
společenských akci v
obci,
bezpečnost
občanů, pád budovy

9

Nedostatečné investice do
objektu
a
nedostatek
finančních prostředků na
jeho opravu

Bezpečnost
občanů,
pád budovy, chátrání
objektu, odliv mladých
a začínajících rodin

10

Chodníky, které jsou v obci
vybudovány, již dosluhují,
někde vůbec chodníky
nejsou, chybí zde přechody
pro chodce

Riziko nehod v obci,
nebezpečné situace pro
děti jdoucí do MŠ a
nebo
na
zastávky
autobusů jedoucí do
školy
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8

Bývalý obchod byl prodán a
v dnešní době již není
ekonomicky lukrativní pro Zvyšující
se
podnikatele
vybudovat nespokojenost občanů
nový, chybí prostory pro
obchod

Doprava v obci - nadměrná
doprava

6

Zvyšující se doprava na
Zvyšující
se
silnici 2. třídy na spojnici
nespokojenost občanů,
Konice - Prostějov, dobrá
snížená bezpečnost
dostupnost

Chybějící
kanalizace

8

Nedostatek
prostředků,

Chybějící obchod v obci

splašková

Veřejná doprava
(autobusová)

6

Oddechová a sportovní zóna
v centrální části obce

5

finančních

Pokles
pracovních
příležitostí
v Prostějově
vede ke snížení intenzity
spojů.

Zhoršující
prostředí,
zátěž

se životní
ekologická

Zvyšování
intenzity
dopravy, nedostupnost
služeb sociálních a
kulturních
v cílovém
městě.

Vzdálenost
nynějšího Zhoršujíce
sportovního
areálu, mezilidské
finanční prostředky.
obci.

vztahy

se
v

Zdroj: vlastní zpracování
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A.3. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Úvodní charakteristika dotazníku
Dotazník byl distribuován mezi občany obce. Obyvatelé měli možnost dotazník vyplnit elektronicky,
ale i písemně. Dotazník byl distribuován do každé domácnosti. Dotazník byl k dispozici v termínu od
13. 10. 2015 do 31. 10. 2015 Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit spokojenost občanů, jejich názor
na současnou podobu obce, spokojenost se stavem její vybavenosti, měli možnost se vyjádřit
k žádoucímu směru budoucího vývoje.
Dotazník vyplnilo 51 respondentů z celkových 345 oslovených, což činí 14,7 %. Z toho dotazník
vyplnilo 26 mužů (51%) a 30 žen (58,8%). Nejvíce respondentů vyplnilo dotazník ve věku 30 – 49 let a
to 21 osob (41,2%). Nejméně ve věku 15 – 29 let a to 4 osoby (7,8%). Většina respondentů měla
střední odborné vzdělávání a to 29 osob (56,9%). Dotazník vyplnila většina respondentů žijících v obci
od narození a to 32 osob (65,3%). Dotazník vyplnili i respondenti, kteří se do obce přistěhovali
v dospělosti před více než pěti lety a to 13 osob (26,5%). Většina respondentů je bez dětí a to 28
(60,9%).
Vlastní dotazník je přílohou tohoto dokumentu.
Přehled získaných výsledků
Tabulka 44 Souhrn otázek z dotazníku

Otázky

Jak se Vám v obci žije?
Zhodnocení obce z hlediska bydlení
Zhodnocení obce z hlediska školství
Zhodnocení obce z hlediska zdravotnictví
Zhodnocení obce z hlediska veřejné
dopravy
Zhodnocení obce z hlediska kultury a
společenského života
Zhodnocení obce z hlediska sportovního
vyžití
Zhodnocení obce z hlediska životního
prostředí
Zhodnocení obce z hlediska péče obce o
své prostředí
Zhodnocení obce z hlediska podmínek
pro podnikání
Zhodnocení obce z hlediska rozvoje obce
Zhodnocení obce z hlediska
informovanosti o dění v obci
Mezilidské vtahy v obci pavažujete za?
Myslíte si, že obyvatelé obce mají
dostatek příležitostí ke vzájemným
společenským kontaktům ?

velmi spokojen
velmi dobře
abs. relat. (%)
12
23,5
14
27,5
7
13,7
3
5,9

spíše spokojen
spíše dobře
abs.
relat. (%)
22
43,1
35
68,6
32
62,8
30
58,8

spíše nespokojen
ani dobře ani
špatně
abs. relat. (%)
17
33,3
1
2,0
5
9,8
10
19,6

velmi nespokojen
spíše špatně
abs.
relat. (%)
0
0,0
1
2,0
3
5,6
4
7,8

je mi to lhostejné
velmi špatně
abs.
relat. (%)
0
0,0
0
0,0
4
7,8
4
7,8

5

9,8

19

37,3

17

33,3

8

15,7

2

3,9

6

11,8

23

45,1

12

23,5

7

13,7

3

5,9

2

3,9

25

49,0

14

27,5

3

5,9

7

13,7

15

29,4

32

62,7

3

5,9

0

0,0

1

2,0

15

29,4

31

60,8

4

7,8

1

2,0

0

0,0

2

3,9

17

33,3

14

27,5

3

7,8

14

27,5

6

11,8

25

49,0

12

23,5

6

11,8

2

3,9

11

21,6

36

70,6

4

7,8

0

0,0

0

0,0

22

43,1

17

33,3

5

9,8

4

7,8

22

43,1

15

29,4

2

3,9

6

11,8

6

11,8

Tabulka uvádí přehled spokojenosti obyvatel s životem v obci. Z průzkumu je zřejmé, že obyvatelé
jsou spokojeni se stavem životního prostředí v obci a také se snahou obce o péči o své prostředí.
Naopak velmi nespokojeni jsou s veřejnou dopravou a společenským životem a kulturou v obci.
Obyvatelé obce dobře hodnotí život z hlediska dostupnosti mateřské školy a dobrého bydlení.
Jak se Vám v obci žije?
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Na otázku „Jak se Vám v obci žije“ odpověděli obyvatelé Hluchova spíše dobře 43,1%. 23%
respondentů odpovědělo dokonce, že se jim v obci žije velmi dobře. Respondenti si nemyslí, že by se
v obci žilo špatně.
Graf 10 Vyhodnocení dotazníku - Jak se Vám v obci žije?

Mezilidské vtahy v obci považujete za?
Většina respondentů hodnotí mezilidské vztahy v obci za docela dobré, takto hodnotí 43,1%
respondentů. 33,3% respondentů si myslí, že vztahy v obci nejsou moc dobré a 9,8% si dokonce
myslí, že vztahy jsou špatné.
Graf 11 Vyhodnocení dotazníku - Mezilidské vztahy v obci považujete za?

Otázka č. 6: Mezilidské vtahy v obci pavažujete za? (v%)
7,8

5,9

9,8
velmi dobré

docela dobré
ne moc dobré

43,1

špatné

nedovedu posoudit
33,3
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Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům?
43,1 % obyvatel hodnotní, že obyvatelé mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům. 29,4% respondentů si však myslí, že dostatek příležitostí spíše není.
Graf 12 Vyhodnocení dotazníku - Příležitosti ke vzájemným společenským kontaktům

Otázka č. 7: Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek
příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům ? (v%)
11,8

11,8

3,9
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne

rozhodně ne

29,4
43,1

nedovedu posoudit

Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
Většina respondentů postrádá v obci obchod s potravinami. Části z nich chybí dostatečná veřejná
doprava.
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Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?
Nejvíce respondentů je spokojeno s blízkostí přírody a to až 74% obyvatel, kteří odpověděli.
Obyvatelé jsou dále spokojeni s klidným životem v obci a to až 70,6% respondentů. Obyvatelé kladně
hodnotí i stav životního prostředí, přestože v obci není hotová kanalizace. 11,8 % respondentů
hodnotí dobře i vzhled obce. Více odpovědí lze vypozorovat z grafu.
Graf 13 Vyhodnocení dotazníku - Co se Vám na obci nejvíce líbí?
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Co se Vám na Vaší obci nelíbí?
Většina respondentů záporně hodnotí dostupnost obchodů a služeb. Přestože je obec v blízkosti
města Prostějova, je pro obyvatele dostupnost obchodu a služeb nedostačující, tato odpověď odráží i
fakt, že v obci chybí obchod s potravinami. Tato skutečnost se nelíbí 86,3% respondentům. 31,4 %
obyvatel negativně hodnotí zájem lidí o obec a 29% respondentů hodnotí špatné vztahy mezi lidmi.
Graf 14 Vyhodnocení dotazníku - Co se Vám na obci nelíbí?

Otázka č. 3: Co se vám na Vaší obci nelíbí (v %)
100,0
1. špatné vztahy mezi lidmi
90,0

86,3

2. nezájem lidí o obec

80,0

3. málo kvalitní životní prostředí

70,0

4. nedostatek pracovních příležitostí

60,0

5. nedostatek či špatná dostupnost
obchodů a služeb

50,0

6. nedostatečný kulturní a společenský
život

7. špatná dostupnost lékařů
40,0

30,0

29,4

8. nevyhovující veřejná doprava

31,4
23,5

20,0

17,6

15,7
7,8

10,0

10. nepořádek v obci
7,8

0,0

0,0

9. nedostatečná bytová výstavba

5,9

11. špatné podmínky pro podnikání
0,0 0,0

Počty osob v %

12. jiné

Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
Většina respondentů sleduje občas, cca jednou za měsíc, dění o obci na webových stránkách a to
celých 41,2% odpovídajících. 33,3% respondentů nesledují stránky obce vůbec. Což odpovídá
skutečnosti negativní odpovědi „nezájmu lidí o obec“.
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Graf 15Vyhodnocení dotazníku - Sledování dění v obci?

Otázka č. 8: Sledujete informace o dění v obci na webových
stránkách? (v %)
5,9
19,6

41,2

33,3

1. pravidelně (min. 1 x za týden)

2. občas (cca 1 za měsíc)

3. vůbec

4. nemám internet

Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
40,7% respondentů je spíše ochotno udělat něco pro rozvoj své obce. Respondenti odpověděli, že by
mohli pomáhat brigádně při pořádání obecních akcí a dále různě pomáhat dle potřeb obecního
úřadu.
Graf 16 Vyhodnocení dotazníku - Ochota občanů pracovat na rozvoji obce

Otázka č. 9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj
své obce? (v %)
18,6
32,2
0,0
8,5

40,7

1. rozhodně ano

2. spíše ano

3. spíše ne

4. rozhodně ne

5. nedovedu posoudit
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Jak by se měla obec dále rozvíjet?
Většina respondentů si myslí, že by se obec měla rozvíjet do využití celé své kapacity, takový to názor
zastává 35,3% respondentů.
Graf 17 Vyhodnocení dotazníku - Jak by se měla obec dál rozvíjet?

Otázka č. 10. Jak by se měla obec dále rozvíjet? (v %)
15,7
23,5

27,5

35,3

1. přibližně stejně velká

2. postupné rozrůstání

3. využitá celá kapacita

4. nedovedu posoudit
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Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků, jak s nimi naložíte?
Většina respondentů by finanční prostředky využila na zřízení dalších provozoven obchodu a služeb
v obci a to celých 90,2% respondentů. 37,3% respondentů by investovalo do bytové výstavby, 33,3%
do častějších spojů veřejné dopravy a 31,4% do rekonstrukce místních komunikací.
Graf 18 Vyhodnocení dotazníku - Využití obecních finančních prostředků

Komentář k otázce č. 17: Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
10% respondentů napsalo věcné náměty, připomínky a komentáře.
Tyto podněty byly projednány na schůzce programovacího výbor dne 26. 11. 2015 v Hluchově.
Závěrem z projednání je souhrn podnětů po jednotlivých oblastech, které programovací výbor
považuje za důležité pro další rozvoj obce.
Mezi nejvýznamnější připomínky občanů patří:
- Nesouhlas obyvatel s otevřením lomu
- Špatná dostupnost dopravy
- Chybějící obchod s potravinami
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A.4. SWOT ANALÝZA
Na základě vytvořené SWOT analýzy jsou definována prioritní témata pro návrhovou část. Ostatní
přednosti a nedostatky obce definované ve SWOT analýze jsou podnětná a slouží jako návrh řešení
limitů rozvoje obce.
Z analýzy vyplývá, že obec má problémy s nemovitostmi patřícími do vlastnictví obce, ale i
s nemovitostmi patřícími soukromým majitelům. Tyto nemovitosti chátrají a ohrožují bezpečnost
občanů. Obec je zatížena nadměrnou dopravou. Tato skutečnost také ohrožuje bezpečnost občanů,
zejména dětí jdoucích do školy. Obec je kompletně v neutěšeném stavu, existuje potřeba zvelebení
hlavní ulice, včetně dostavby a rekonstrukce chodníků.
Obec Hluchov má velkou přednost v dostupnosti do města Prostějov a Olomouc, míra zaměstnanosti
je zde tedy kolem 5%. V Hluchově jsou široce zastoupeny různé zájmové spolky, které v obci aktivně
působí a dotvářejí tak celkový obraz obce. Silnou stránkou obce Hluchov je existence mateřské školy
a dobrá spolupráce se školou a obcí. Příležitostí obce je výstavba nových domů, která je v současné
době na vzestupu.
V rámci demografického vývoje stav obyvatel v obci mírně kolísá a v poslední době spíše stagnuje.
V obci se zvyšuje i počet obyvatel v důchodovém věku a počet mladých obyvatel stagnuje. Proto
dochází i k malému zájmu obyvatel o dění v obci.
Více lze vypozorovat ze SWOT analýzy, která byla stanovena v pracovní skupině.
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SWOT ANALÝZA
Přednosti

Nedostatky

Silné stránky (S)

Slabé stránky (W)

faktory, kterými je nositel projektu schopen
podpořit jeho úspěšnou realizaci
Vnitřní prostředí
– interní analýza

- blízkost přírody
- dostupnost měst PV a OL
- klidný život
- zaměstnanost
- možnost zapojení obyvatel do
činnosti spolků, široké spektrum
aktivních spolků
- spolupráce s MŠ
- dobrá kvalita MŠ
- obec má zpracovaný kvalitní územní
plán

faktory, kterými nositel projektu může
ohrozit jeho úspěšnou realizaci
- chybějící obchod s potravinami
v obci
- nadměrná doprava
- chybějící chodníky
- bezpečnost obyvatel na krajské
komunikace
- nevyhovující autobusová
doprava
- neutěšený stav obecního úřadu
- nezájem obyvatel o dění v obci
- chybějící kanalizace

Hrozby (T)
Příležitosti (O)

Vnější prostředí
- externí analýza

vnější podmínky, které mohou realizaci
projektu podpořit

vnější podmínky, které mohou realizaci
projektu zmařit
-

-

Získání finančních prostředků z
dotačních titulů
Výstavba nových rodinných domů
Možnost získání pozemků ke stavbě
rodinných domů
Komplexní pozemkové úpravy
Po vybudování hloubkové kanalizace
a ČOV zkvalitnění života občanů a
životního prostředí.

-

Chátrající budova
v soukromém vlastnictví
Chátrající budova OU a
bývalé školy
Nutná výstavba kanalizace
v důsledku změny legislativy
Stárnutí obyvatel v obci
Rybníček a okolí možnost
nebezpečí pro občany (pád
stromů, pád dětí či občanů do
nádrže)
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B.1. STRATEGICKÁ VIZE
Obec Hluchov je příjemným místem pro život. Lidé zde žijí v souladu s přírodou a v její těsné
blízkosti, ale zároveň na dosah městu. Obyvatelé obce se zde cítí v bezpečí a využívají
možností zapojit se do lokálního společenského dění. V roce 2025 obec Hluchov chce být
trvale rostoucí obcí s rostoucím počtem obyvatel do cílového stavu 500 obyvatel plně
využívající všech výhod polohy venkovské obce. Obec bude pro své občany poskytovat kvalitní
a klidné bydlení včetně pestrého kulturního a společenského života v čistém a příjemném
prostředí.
Vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce, o tom, jak se bude obec měnit a
zlepšovat, soubor představ a priorit obce, jaká chce být v roce 2025. Vize je „směrovkou“
rozvoje.
Obec Hluchov dlouhodobě usiluje o to být
- malebnou obcí uprostřed přírody s bohatou historií a památkami,
- klidnou a bezpečnou obcí pečující o životní prostředí a přírodu vůbec,
- obcí s kvalitní infrastrukturou, kde se příjemně bydlí,
- dobře komunikujícím společenstvím občanů,
- přívětivou k turistům, s přiměřenou nabídkou kvalitních služeb,
- obcí s pracovními příležitostmi, s předškolním vzděláváním,
- obcí s bohatými společenskými a volnočasovými aktivitami.
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B.2. OPATŘENÍ A AKTIVITY
Aneb na co se zaměřit v následujících 4 – 7 letech. Dané opatření a aktivity formulují způsoby naplňování vize ve střednědobém období. Jednotlivá
stanovená opatření jsou naplňována prostřednictvím realizace konkrétních rozvojových aktivit. Aktivity se opírají o volební programy a programová
prohlášení vedení obce. Další aktivity vyplynuly ze společných setkání realizačního týmu při tvorbě Programu rozvoje obce Hluchov a další vyplynuly
z námětů občanů, kteří měli možnost se vyjádřit v dotazníkovém šetření.
Navržené náklady, termíny a zdroje financování má pouze orientační vypovídací schopnost. Při přípravě jednotlivých akcí k realizaci musí dojít k upřesnění
nákladů na základě podrobnější předprojektové a projektové dokumentaci.

OPATŘENÍ 1

Péče o obecní nemovitosti
aktivita
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

název aktivity

důležitost

Celková revitalizace budovy
obecního úřadu anebo stavba
nové budovy obecního úřadu
Částečná rekonstrukce hasičské
zbrojnice – výměna oken,
zateplení včetně fasády
Revitalizace prostoru a zpevnění
plochy kolem hřbitova, rozšíření
kolumbária
Celková rekonstrukce
budovy staré školy

vysoká

termíny
2018

odpovědnost

náklady

Zastupitelstvo
10 mil.
obce

zdroje
financování
Vlastní + dotace

2017

Zastupitelstvo
obce
500 000

Vlastní + dotace

střední

2016

Zastupitelstvo
obce
350 000

Vlastní + dotace

střední

2018

Zastupitelstvo
obce
4 mil.

Vlastní + dotace

nízká

bývalé
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OPATŘENÍ 2

Zkvalitnění a obnova občanské vybavenosti
aktivita
2.1.
2.2.
2.3.

OPATŘENÍ 3

název aktivity
Rekonstrukce
veřejného
osvětlení veřejného osvětlení
Rekonstrukce
veřejného
rozhlasu
Vybudování obecních bytů

důležitost

termíny

nízká

2016

nízká

2016

nízká

2018

odpovědnost

náklady

Zastupitelstvo 300 000
obce
Zastupitelstvo 300 000
obce
Zastupitelstvo 2,5 mil.
obce

zdroje
financování
Vlastní + dotace
Vlastní + dotace
Vlastní + dotace

Bezpečnost v obci
aktivita

název aktivity

3.1.

Celková rekonstrukce stávajících
chodníků v obci

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

Dobudování chodníků v obci při
krajských
i
obecních
komunikacích
z důvodu
bezpečnosti
Úprava
povrchů
místních
komunikací v uličkách
Vyřešit
majetkové
vztahy
v rámci komunikace, která je ve
vlastnictví správy silnic – odkup
pozemků pro potřeby budoucí
kanalizace
Zlepšit tíživou dopravní situaci
přes obec
Vyřešit
majetkové
vztahy
s vlastníkem rybníka z důvodu
bezpečnosti

důležitost
vysoká

vysoká

termíny

odpovědnost

Začátek 2017 – a Zastupitelstvo 1,5 mil.
následně
obce
etapově
Začátek 2017 – a Zastupitelstvo
následně
obce
etapově

střední

2018
–
etapově

pak Zastupitelstvo
obce

vysoká

2017

Zastupitelstvo
obce

vysoká

vysoká

náklady

Dle rekonstrukce Zastupitelstvo
chodníků
obce
Zastupitelstvo
2017
obce

zdroje
financování
Vlastní + dotace

4 mil.

Vlastní + dotace

2,5 mil.

Vlastní + dotace

300 000

200 000

Vlastní

Vlastní + dotace
Vlastní

50 000
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OPATŘENÍ 4

Technická infrastruktura
aktivita
4.1.
4.2.
4.3.

název aktivity

důležitost

termíny

Dobudování inženýrských sítí
dle potřeb zástavby
Přeložení inženýrských sítí

střední

průběžně

střední

průběžně

Vybudování kanalizace a ČOV

nízká

2022

nízká

2019

Vybudování cyklostezky za
bezpečnou dopravou obyvatel
do zaměstnání
Úprava veřejného prostranství
4.4.

OPATŘENÍ 5

aktivita
5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

název aktivity
Vybudování
malého
víceúčelového
sportovního
hřiště a oddechové zóny
Osazení mobiliáře na návsi

Obnova a dosadba veřejné
zeleně na plochách veřejného
prostranství, průběžná obnova
stromů v areálu Hliník a Hřbitov
Modernizace
a
doplnění
komunální
techniky
pro
udržování
veřejného
prostranství

důležitost
střední

termíny
2020

odpovědnost
Zastupitelstvo
obce
Zastupitelstvo
obce
Zastupitelstvo
obce
Zastupitelstvo
obce

250 000

zdroje
financování
Vlastní + dotace

500 000

Vlastní + dotace

60 mil.

Vlastní + dotace

300 000

Vlastní + dotace

náklady

odpovědnost

náklady

Zastupitelstvo
obce

4 mil.

zdroje
financování
Vlastní + dotace

nízká

průběžně

Zastupitelstvo 100 000
obce

Vlastní + dotace

nízká

průběžně

Zastupitelstvo 300 000
obce

Vlastní + dotace

nízká

průběžně

Zastupitelstvo 600 000
obce

Vlastní + dotace
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OPATŘENÍ 6

Ochrana kulturního dědictví
aktivita

6.1.

6.2.

6.3.
OPATŘENÍ 7

název aktivity

důležitost

Obnova a údržba drobných
sakrálních staveb v obci –
Plocha a válečný hrob Pomník
padlých
Obnova a údržba drobných
sakrálních staveb v obci –
Kaplička panny Marie, včetně
kříže a okolní plochy
Obnova a údržba drobných
sakrálních staveb v obci – kříže

termíny

náklady
60 000

Vlastní + dotace

40 000

Vlastní + dotace

Zastupitelstvo 100 000
obce

Vlastní + dotace

střední

2016

Zastupitelstvo
obce

střední

2016

Zastupitelstvo
obce

2016
střední

zdroje
financování

odpovědnost

Ochrana přírodního dědictví
aktivita
7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

název aktivity

důležitost

Založení alejí – výsadba a
ochrana
Komplexní úpravy remízků

Úpravy polních
obnova

cest,

termíny

náklady

Zastupitelstvo
obce
Zastupitelstvo
obce
Zastupitelstvo
obce

50 000

zdroje
financování
Vlastní + dotace

50 000

Vlastní + dotace

50 000

Vlastní + dotace

Vlastní + dotace

nízká

průběžně

nízká

průběžně

nízká

průběžně

nízká

průběžně

Zastupitelstvo 150 000
obce

průběžně

Zastupitelstvo
obce

jejich

Revitalizace lesů, lesních cest a
průběžná výsadba lesa
Ochrana stávajících funkčních
částí
ÚSES
(biocentra,
biokoridory)

odpovědnost

nízká

50 000
Vlastní + dotace
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OPATŘENÍ 8

Podpora společenského a kulturního života v obci a informovanost nebo zapojení obyvatel do dění v obci
aktivita
8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

název aktivity

důležitost

Podpora místních spolků (výročí
střední
spolku, jednorázový příspěvek)
Podpora kulturních akcí v obci a
zapojení občanů do kultury
(veškeré kulturní akce pro děti,
střední
vítání
nových
občánků,
přátelské setkání seniorů atd.)
Informovanost
občanů
(vydávání Hluchovských listů 2x
střední
ročně, hlášení rozhlasem, úřední
deska, webové stránky a kronika
obce)
Zadání na vypracování historie střední
obce k výročí založení

průběžně

Zastupitelstvo
obce

50 000

zdroje
financování
vlastní

průběžně

Zastupitelstvo
obce

50 000

vlastní

průběžně

Zastupitelstvo
obce

50 000

vlastní

Zastupitelstvo
obce

100 000

vlastní

termíny

2016

odpovědnost

náklady
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C. PODPORA REALIZACE PROJEKTU
C.1 Způsob zajištění, řízení, organizace naplňování PRO
 Způsob zajištění, řízení, organizace naplňování PRO
Garantem Programu rozvoje obce Hluchov je: starosta obce
Dokument včetně jeho aktualizací bude zpřístupněn na webových stránkách obce Hluchov a v tištěné
podobě v kanceláři obecního úřadu k nahlédnutí.
 Postup sledování a vyhodnocování realizace PRO
Monitoring plnění PRO bude provádět zastupitelstvo obce se starostou.
- Plnění program rozvoje obce bude vyhodnocovat zastupitelstvo obce
- Plnění PRO bude vyhodnocováno průběžně, nejlépe 1x ročně. Např. zprávou o plnění,
která bude předložena zastupitelstvu.
 Způsob aktualizace PRO
-

Program rozvoje obce bude aktualizován při vzniku dotačních titulů a při potřebě
investic.
Aktualizace se předloží na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.
Aktualizaci bude provádět zastupitelstvo obce
Změny v Programu rozvoje obce Hluchov budou provedeny dodatkem ke stávajícímu
dokumentu.

Program rozvoje obce schválen dne 10. 12. 2015 zastupitelstvem obce Hluchov.
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D.1 Dotazník
Program rozvoje obce Hluchov
Milí spoluobčané,
naše obec začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme
vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky.
Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým
podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů.
Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro
to všichni můžeme udělat. Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v
tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje
obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete průběžně informováni –
na internetu, na vývěsce i na veřejných projednáních.
Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.
starosta obce Hluchov
Vladimír Dvorský
Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud si
žádnou nevyberete, formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.
1. Jak se Vám v obci žije?
1. velmi dobře
2. spíše dobře
5. velmi špatně

3. ani dobře ani špatně 4. spíše špatně

2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. klidný život
2. dobré mezilidské vztahy
3. příznivé životní prostředí
4. blízkost přírody
5. dostupnost pracovních příležitostí
6. dobrá dopravní dostupnost
7. kulturní a společenský život
8. sportovní vyžití
9. vzhled obce
10. jiné:………………………………………………………………………
3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. špatné vztahy mezi lidmi
2. nezájem lidí o obec
3. málo kvalitní životní prostředí
4. nedostatek pracovních příležitostí
5. nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
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6. nedostatečný kulturní a společenský život
7. špatná dostupnost lékaře
8. nevyhovující veřejná doprava
9. nedostatečná bytová výstavba
10. nepořádek v obci
11. špatné podmínky pro podnikání
12. jiné: ………………………………………………………………………..
4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
...........................................................................................................................................
……………………………………..........................................................……..................……

5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek
(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):
Velmi spokojen Spíše spokojen Spíše nespokojen Velmi nespokojen Je mi to lhostejné
1 Bydlení
1
2
3
4
5
2 Školství
1
2
3
4
5
3 Zdravotnictví
1
2
3
4
5
4 Veřejná doprava
1
2
3
4
5
5 Kultura a společenský život
1
2
3
4
5
6 Sportovní vyžití
1
2
3
4
5
7 Životní prostředí
1
2
3
4
5
8 Péče obce o své prostředí
1
2
3
4
5
9 Podmínky pro podnikání
1
2
3
4
5
10 Rozvoj obce
1
2
3
4
5
11 Informovanost o dění v obci
1
2
3
4
5
6. Mezilidské vztahy v obci považujete za:
1. velmi dobré 2. docela dobré 3. ne moc dobré 4. špatné 5. nedovedu posoudit
7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům?
1. rozhodně ano 2. spíše ano 3. spíše ne 4. rozhodně ne 5. nedovedu posoudit
8. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
1. pravidelně (min. 1 x za týden) 2. občas (cca 1 za měsíc) 3. vůbec 4. nemám internet
9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
1. rozhodně ano 2. spíše ano 3. spíše ne 4. rozhodně ne 5. nedovedu posoudit
Pokud ano, jak se můžete zapojit? ………………...........................………….………..........
....................................................................................................................................................
10. Jak by se měla obec dále rozvíjet? (K 1. 1. 2015 měla obec Hluchov 342 obyvatel.)
1. měla by zůstat přibližně stejně velká
2. měla by se postupně rozrůstat na přibližně 400 obyvatel
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3. měla by být využita celá kapacita ploch pro výstavbu domů (výsledkem by bylo cca
500 obyvatel v obci)
4. nedovedu posoudit
11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na
co byste je přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. zlepšení podmínek pro podnikání
2. podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních komunikací)
3. častější spoje veřejné dopravy
4. zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci
5. rekonstrukce místních komunikací
6. podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
7. péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
8. opravy památek v obci
9. jiné: ………………………………………………………………………
12. Jste?
1. muž 2. žena
13. Váš věk?
1. 15–29 let 3. 50–64 let 2. 30–49 let 4. 65 a více let
14. Vaše vzdělání?
1. základní 2. střední odborné 3. střední odborné s maturitou 3. vyšší odborné
4. vysokoškolské
15. V obci:
1. žiji od narození
2. přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči
3. přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti lety
4. přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech
16. Typ Vaší domácnosti:
1. domácnost bez dětí
2. domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)
3. jiné …………………………………
Vaše další náměty, připomínky, komentáře:

Děkujeme za vyplnění.
Vyplněný dotazník prosím odevzdejte do 31. 10. 2015.
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D.2 Mapa stavu místních komunikací
D.3 Mapa stavu chodníků

76

D. PŘÍLOHY

OBEC HLUCHOV
PROGRAM ROZVOJE OBCE

Seznam tabulek:
Tabulka 1 Katastry obcí (výměra) ............................................................................................................ 4
Tabulka 2 Dojezdové vzdálenosti ............................................................................................................ 4
Tabulka 3 Přehled základních povodí na území Hluchova ...................................................................... 6
Tabulka 4 Využití krajiny v katastru obce Hluchov .................................................................................. 6
Tabulka 5 Procentuelní zastoupení dle typů ploch ................................................................................. 7
Tabulka 6 Počty narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých v letech 2008 – 2014 v obci
Hluchov .................................................................................................................................................... 9
Tabulka 7 rozdělení obyvatel v obci Hluchov dle pohlaví v letech 2008 - 2015 .................................... 10
Tabulka 8 rozdělení obyvatel v obci Hluchov dle věkových skupin v letech 2008 - 2014 ..................... 11
Tabulka 9 přehled obyvatelstva v obci Hluchov podle nejvyššího ukončeného vzdělání v roce 2011 . 12
Tabulka 10 přehled obyvatelstva v obci Hluchov podle nejvyššího ukončeného vzdělání v roce 2011 13
Tabulka 11 Přehled materiální nebo finanční pomoci ve prospěch spolků .......................................... 14
Tabulka 12 Výše odvedených daní podnikatelů do rozpočtu obce ....................................................... 15
Tabulka 13 Počet zaměstnaných v odvětví ........................................................................................... 15
Tabulka 14 Počet podnikatelských subjektů v letech............................................................................ 16
Tabulka 15 Podnikatelské subjekty dle počtu zaměstnanců ................................................................. 18
Tabulka 16 Přehled ekonomicky aktivních podnikatelů ........................................................................ 19
Tabulka 17 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity v obci Hluchov (2011) ........................................ 21
Tabulka 18 Struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva v obci Hluchov v letech 2008 - 2014 ......... 21
Tabulka 19 Vyjíždějící do zaměstnání v obci Hluchov (rok 2011) .......................................................... 22
Tabulka 20 Míra nezaměstnanosti podle pohlaví v obci Hluchov v letech 2008 - 2014 ....................... 23
Tabulka 21 Přehled významných památek na území mikroregionu ..................................................... 26
Tabulka 22 Počet napojených obyvatel na kanalizaci v obci ................................................................. 27
Tabulka 23 Počet napojených obyvatel na kanalizaci v obci ................................................................. 28
Tabulka 24 Stav místních komunikací ................................................................................................... 33
Tabulka 25 Stav chodníků ...................................................................................................................... 33
Tabulka 26 Dojezdová vzdálenost do města Olomouce a Prostějova................................................... 33
Tabulka 27 Domovní fond ..................................................................................................................... 35
Tabulka 28 Obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností ..................... 36
Tabulka 29 Statistické údaje z ČÚZK (stav ke dni: 18. 10. 2015) – katastrální území Hluchov.............. 36
Tabulka 30 Kapacita mateřské školy ..................................................................................................... 38
Tabulka 31 Financování mateřské školy ................................................................................................ 38
Tabulka 32 Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Regionu HANÁ ................................................. 42
Tabulka 33 Akce – kalendář:.................................................................................................................. 44
Tabulka 34 Personální zajištění OÚ Hluchov ......................................................................................... 47
Tabulka 35 Vybavenost obce Hluchov................................................................................................... 48
Tabulka 36 Saldo obce ........................................................................................................................... 49
Tabulka 37 Příjmová stránka obecního rozpočtu .................................................................................. 50
Tabulka 38 výdajová stránka obecního rozpočtu .................................................................................. 50
Tabulka 39 Získané nenárokové dotace ................................................................................................ 51
Tabulka 40 Přehled nejvýznamnějších nemovitostí v majetku obce .................................................... 51
Tabulka 41 Ekonomická efektivnost majetku........................................................................................ 52
Tabulka 42 Přehled DSO, organizací, sdružení, partnerských obcí ....................................................... 53
Tabulka 43 Problémová analýza ............................................................................................................ 54
Tabulka 44 Souhrn otázek z dotazníku .................................................................................................. 56

77

D. PŘÍLOHY

OBEC HLUCHOV
PROGRAM ROZVOJE OBCE

Seznam grafů:
Graf 1 Vývoj počtu obyvatel v letech 2005 – 2015 v obci Hluchov ......................................................... 8
Graf 2Vývoj výše odvedené daní podnikatelských subjektů ................................................................. 15
Graf 3 Počet aktivních podnikatelských subjektů v oblastech podnikání ............................................. 17
Graf 4 Počet podnikatelských subjektů podle velikosti......................................................................... 18
Graf 5 Míra nezaměstnanosti v Hluchově ............................................................................................. 24
Graf 6 Financování mateřské školy........................................................................................................ 39
Graf 7 Poskytovatelé zdravotnických služeb v Hluchově, Kostelci na Hané, Čechách p. Kosířem a Ptení
............................................................................................................................................................... 39
Graf 8 Saldo obce .................................................................................................................................. 49
Graf 9 Vyhodnocení dotazníku - Jak se Vám v obci žije? ....................................................................... 57
Graf 10 Vyhodnocení dotazníku - Mezilidské vztahy v obci považujete za? ......................................... 57
Graf 11 Vyhodnocení dotazníku - Příležitosti ke vzájemným společenským kontaktům...................... 58
Graf 12 Vyhodnocení dotazníku - Co se Vám na obci nejvíce líbí?........................................................ 59
Graf 13 Vyhodnocení dotazníku - Co se Vám na obci nelíbí? ................................................................ 60
Graf 14Vyhodnocení dotazníku - Sledování dění v obci? ...................................................................... 61
Graf 15 Vyhodnocení dotazníku - Ochota občanů pracovat na rozvoji obce ........................................ 61
Graf 16 Vyhodnocení dotazníku - Jak by se měla obec dál rozvíjet? .................................................... 62
Graf 17 Vyhodnocení dotazníku - Využití obecních finančních prostředků .......................................... 63

Seznam obrázků:
Obrázek 1 Mapa – obec Hluchov............................................................................................................. 5
Obrázek 2 Změna počtu obyvatel mezi roky 2008 a 2012 ...................................................................... 9
Obrázek 3 Počty narozených a zemřelých, migrace obyvatelstva v letech 2008 – 2014 v obci Hluchov
............................................................................................................................................................... 10
Obrázek 4 Mapa míry nezaměstnanosti v Regionu HANÁ .................................................................... 23
Obrázek 5 Krajské komunikace na území obce ..................................................................................... 32

78

