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ÚVOD
Strategický rozvojový plán obce Palonín je základním plánovacím dokumentem obce
zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Formuluje
představy o budoucnosti obce a navrhuje způsoby, jak těchto představ dosáhnout. Slouží zejména
jako manuál pro řízení rozvojových činností obce (při rozhodování zastupitelstva, při přípravě
projektů, při tvorbě rozpočtů). Slouží i jako informační materiál pro občany a subjekty působící
v obci. Strategický rozvojový plán zvyšuje připravenost obce k podání žádostí o dotační podporu a
zvyšuje šance získat vnější finanční prostředky.
Strategický rozvojový plán (SRP) je zpracován na roky 2018–2022, tj. na 5 let. Dlouhodobý pohled
na rozvoj obce je formulován ve strategické vizi pro období cca 20 let (přibližně do roku 2035, což
odpovídá realizaci cca 3 návazných SRP).
Strategický rozvojový plán je tvořen analytickou částí (charakteristika obce, SWOT analýza,
vyhodnocení dotazníkových šetření) a návrhovou částí (vize, opatření a aktivity, podpora realizace).
Zpracování SRP proběhlo jako součást širšího záměru Zpracování strategických plánů obcí
Mikroregionu Mohelnicko v rámci projektu „Všechno je to o lidech“ realizovaného svazkem obcí
Mikroregionu Mohelnicko.
Veřejné projednání (setkání zastupitelů, občanů a dalších zájemců o rozvoj obce) proběhlo 17. 5. 2017.
Na tomto setkání byla diskutována rozvojová situace obce a shromážděny podněty k dalšímu rozvoji.
V červenci 2017 proběhlo dotazníkové šetření mezi obyvateli. Šetření se zúčastnilo 41 osob. Šetření
přineslo další zajímavé podněty a ověřilo situaci v obci.
V listopadu byl dopracován návrh kompletního strategického plánu a zahájena diskuze nad jeho
úpravami. V lednu byl SRP doladěn a následně v únoru zveřejněn k vyjádření obyvatel.

Strategický rozvojový plán obce Palonín 2018–2022 byl schválen zastupitelstvem obce dne
..........................., usnesením č. ...........................

Strategický rozvojový plán je zpracováván dle „Metodiky tvorby programu rozvoje obce“ doporučené
Ministerstvem pro místní rozvoj.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE
1. ÚZEMÍ
Obec Palonín se z administrativního hlediska nachází v Olomouckém kraji, okrese Šumperk a náleží
do SO ORP a SO POÚ Mohelnice. Z hlediska geografického se nachází v jižním cípu Mohelnické
brázdy v nadmořské výšce 272 m n. m. a její katastr zasahuje do povodí řeky Moravy na okraj CHKO
Litovelské Pomoraví.

Pramen: www.mapy.cz

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1353, kdy je v zemských deskách zapsán Beneš
z Vildenberka jako majitel poloviny obce. Archeologické vykopávky v blízkosti obce ale dokládají, že
již od 9. století zde existovala slovanská osada. Jako jedna z prvních obcí se vykoupila z roboty již
v roce 1812, nikdy nepatřila jako součást pod jiné město či jinou obec.1

1

Http://www.palonin.cz/obec-134/historie/.
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2. OBYVATELSTVO
Obec Palonín měla ke konci roku 2016 celkem 334 obyvatel, z toho 175 mužů a 159 žen. Vývoj počtu
obyvatel do 90. let až do současnosti mírně kolísá kolem hodnoty 340 obyvatel a nelze vysledovat
žádný jednoznačný trend až na pokles obyvatel v posledních třech letech.

Vývoj počtu obyvatel obce Palonín 1990–2016
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Od roku 1990 se vyskytlo pouze pět let, ve kterých se narodilo víc osob, než zemřelo. Nárůst počtu
obyvatel je tedy v letech, kdy počet obyvatel roste, způsoben přistěhováváním obyvatel, celkově se
však jedná jen o 12 let z celkových 27 od roku 1990.

Pohyb obyvatel obce Palonín 2007–2016
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Ke konci roku 2016 bylo 16,5 % obyvatel obce ve věku do 15 let (55 osob), 64,1 % ve věku 15–64 let
(214 osob) a 19,5 % obyvatel obce bylo starších 65 let (65 osob). Průměrný věk dosahuje ke konci
roku 2016 poměrně vysoké hodnoty 42,2 let. Při srovnání počtu seniorů a počtu dětí do 15 let (tzv.

6

Strategický rozvojový plán obce Palonín 2018–2022

index stáří v hodnotě 118,2) senioři mírně převažují, což je pro budoucí rozvoj obce poměrně
negativní ukazatel a bude vyžadovat zvýšenou pozornost zajištění podmínek pro stárnutí obyvatel.

Věková pyramida obyvatel obce Palonín k 31. 12. 2015
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3. HOSPODÁŘSTVÍ
Ekonomická situace
Dle registru ekonomických subjektů bylo ke konci roku 2016 v obci registrováno 26 aktivních
ekonomických subjektů (jejich přepočet na počet obyvatel je lehce podprůměrný v porovnání
s okolními obcemi). Nejvíce se jich zabývalo zemědělstvím a stavebnictvím. 18 ekonomických
subjektů bylo fyzickými osobami, z nichž 15 subjektů podnikalo na základě živnostenského listu a 2
subjekty provozovaly svobodná povolání (1 z nich byl zemědělským podnikatelem), a 8
ekonomických subjektů bylo právnickými osobami. 1 právnická osoba byla obchodní společnost a 1
družstvo.
V obci má provozovnu firmy CLIMA – TEX. CZ GROUP s.r.o. (zprostředkování velkoobchodu) a
REPARTO Zábřeh s.r.o. (výroba potravinářských výrobků, oděvů, ostatní zpracovatelský průmysl,
chráněné dílny – výroba kostelních svící, paškálů). V obci zaměstnává jeden živnostník 1 až 5
zaměstnanců v oblasti výroby oděvů, ostatní jsou bez zaměstnanců.
Z komerčních služeb se v obci nachází obchod se smíšeným zbožím, pohostinství Studánka a
kadeřnictví.
Trh práce
K 1. 12. 2016 bylo v obci dle Ministerstva financí zaměstnáno 43 osob.
Podíl nezaměstnaných (tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání v přepočtu k počtu obyvatel
ve věku 15–64) v červnu 2017 činil 3,3 %. V červnu roku 2016 činil tento podíl 4,0 %, meziročně tak
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míra nezaměstnanosti v tomto období klesla. Podíl nezaměstnaných činil v prosinci 2016 4,8 %,
v prosinci roku 2015 to bylo 5,6 %. I v tomto období došlo k snížení podílu nezaměstnaných. Podíl
nezaměstnaných v obci byl v červnu 2017 i prosinci 2016 mírně pod celkovým průměrem v okresu
Šumperk, Olomouckém kraji i ČR.
Volná pracovní místa evidovaná Úřadem práce ČR byla v obci za červen 2017 3. Počet volných míst
od začátku roku 2017 výrazně klesal, v lednu 2017 to bylo 18 míst, v březnu pak 12.
Nezaměstnanost - červen 2016 a 2017

Nezaměstnanost - prosinec 2015 a 2016
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4. INFRASTRUKTURA
Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou v obci je zajištěno díky vodovodu, který je v majetku obce. Voda je
odebírána od Šumperské provozní vodohospodářské společnosti, a.s. (ŠPVS). V obci je vybudována
jednotná kanalizace. V roce 2023 skončí výjimka na vypouštění vod z kanalizace bez napojení na
čistírnu odpadních vod.
Obec je plně plynofikována, připojena je většina domů. Plyn je využíván převážně pro vytápění
individuálního bydlení (rodinné domy), okrajově jsou využívána i tuhá paliva (dřevo).
Kapacita a stav vedení elektrické energie a trafostanic je dostačující.
Ukládání a zneškodňování odpadů je řešeno svozem odpadu mimo území obce. V obci se nacházejí 3
místa („sběrná hnízda“) s kontejnery na kovový odpad, plast, papír a sklo (u bývalé kovárny, u
obchodu a na křižovatce v horní části obce. Od července 2017 je k dispozici za obchodem sběrné
místo odpadů, kam mohou občané 1x týdne odevzdávat velkoobjemový odpad, vysloužilé
elektropřístroje, použité a kovový odpad, který od nich přebírá obecní pracovník a uskladňuje jej
v kontejneru.
Dopravní infrastruktura
Základní komunikační síť obce tvoří silnice II. a III. třídy a dotváří ji systém místních a účelových
komunikací. Klíčovou komunikací je silnice č. II/635 propojující Litovel a Loštice, na které byla
v roce 2016 naměřena intenzita dopravy mezi 1001 a 3000 vozidly za 24 hodin. Východním okrajem
8
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katastru prochází trasa dálnice D35, na kterou je v těsné blízkosti nájezd/sjezd. Stav místních
komunikací je poměrně dobrý, některé úseky jsou opravené, některé jsou v horším stavu.
Územím prochází cyklotrasa č. 6204. Trasa vede z Loštic po nově vybudované cyklostezce do
Palonína a dál po polní cestě přes Trpín do Hrabí. Východní cíp katastru protíná cyklotrasa č. 51.
Pěší doprava probíhá po samostatných chodnících podél vozovek a zčásti v okrajových polohách i
na vozovce. Stav chodníků není příliš dobrý.
Plochy pro parkování a odstavování vozidel jsou situovány převážně v plochách smíšených
obytných, na veřejném prostranství – návsi a v plochách výrobních a jsou jejich součástí.
Dopravní obslužnost
Obec Palonín leží v tarifní zóně integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje číslo 23.
Obec je obsluhována autobusovými linkami 930444 jezdící z Mohelnice přes Loštice do Litovle a
930447 jezdící ve všední dny třikrát denně z Palonína do Loštic a zpět (jeden spoj zajíždí až do
Moravičan). Ve všední dny je Palonín obsluhován také jedním párem autobusů na lince 710914
jezdící od Loštic přes Litovel až do Olomouce a zpět.
Počty spojů projíždějících obcí (dle platného jízdního řádu od 11. 12. 2016 do 9. 12. 2017)
V pracovní dny
V sobotu a v neděli
Směr
Linka
Počet
Počet
Interval
Interval
spojů
spojů
Do Loštic
930444
12
2
Zhruba 1 h,
930447
nepravidelnosti.
Z Loštic
12
2
(710914)
Do Mohelnice
6
2
Zhruba 1 h ve špičce,
(bez přestupu)
930444
2,5 h v nejslabších
Z Mohelnice
časech.
6
2
(bez přestupu)
Do Litovle
7
Zhruba 1 h ve špičce,
0
930444
2,5 h v nejslabších
(710914)
Z Litovle
7
0
časech.
Pramen: www.jizdnirady.cz

Mohelnice je významným dopravním a přestupním uzlem v regionu, mimo spojení do lokálních sídel
nabízí přímé vlakové spoje například do Šumperku, Olomouce, Ostravy, Brna a Prahy (poloha na 2. a
3. železničním tranzitním koridoru). Rovněž nabízí rychlé autobusové a automobilové spojení
s Olomoucí po dálnici. Přestupní vazby do menších sídel v okolí poskytují i Loštice. Zde je možno
přestoupit i na navazující autobus do Moravičan, odkud lze jet vlakem do Olomouce (po jednou
denně jezdící lince 710914 nejrychlejší cesta do Olomouce). Přestupní vazby na spoje do Olomouce
(vlak, bus) jsou i v Litovli.
V obci se nachází 2 následující autobusové zastávky:



Palonín, u kostela (pro „místní“ spoje, stav zastávky je dobrý)
Palonín, u hřiště (pro dálkové spoje, zastávka ve špatném stavu)
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5. VYBAVENOST
Bydlení
Dle údajů ze sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 bylo v obci 134 domů. Z toho ve 131 případech
šlo o rodinné domy, ve 2 případech o bytové domy a v 1 případě o ostatní budovy. 18 domů bylo
neobydlených, přičemž u 8 z nich bylo důvodem využití domu k rekreaci. Podíl neobydlených domů
v obci (11,8 %) byl podprůměrný oproti celkovému podílu neobydlených domů v okresu Šumperk
(13,6 %), Olomouckém kraji (13,4 %), i ČR (16,6 %).
Přestože v obci jsou zájemci o bydlení, byl za posledních 5 let (období mezi lety 2012 a 2016) dle
ČSÚ v obci postaven pouze 1 nový dům, a to v roce 2012. V územním plánu jsou volné plochy pro
bydlení.
V majetku obce nejsou žádné byty.
Školství, zdravotnictví, sociální péče
V Paloníně se nenachází mateřská ani základní škola. Děti do mateřské školy vyjíždí do Loštic nebo
Bílé Lhoty (školka byla pro nedostatečný počet dětí uzavřena k 30. 6. 2001). Na základní školu
vyjíždí do Loštic nebo Mohelnice (na místní škole se vyučovalo do roku 1978).
V obci není ordinace lékaře, obyvatelé vyjíždí do Loštic nebo do Mohelnice. Péči o obyvatele (cca 5
osob), kteří potřebují sociální péči, zajišťuje Charita Zábřeh. V obci nejsou problémy se sociálně
slabými obyvateli. V provozu je zde chráněná dílna Charity Zábřeh, která obec zviditelňuje po celém
světě výrobou svící zdobených plátovým voskem (velikonoční paškály).
Život v obci, kultura a sport
V obci působí velmi aktivní společenské organizace TJ Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, Občanské
sdružení Sluníčko Palonín a Myslivecké sdružení. Tyto organizace se podílejí na pořádání akcí pro
obyvatele obce, např. kácení máje, dětského dne, májového posezení, volejbalového turnaje, koštů.
Obec pořádá posezení pro seniory. Při narození dítěte předává obec rodině věcný dar.
Venkovní kulturní a společenské akce jsou obvykle pořádány na asfaltovém hřišti za obecním
úřadem. V kulturním domě jsou pořádány plesy, MDŽ, vítání občánků, karneval či posezení pro
seniory, hraje se zde i ping pong a je možné jej využít i pro jiné sportovní aktivity.
Na severním okraji obce je travnaté fotbalové hřiště. U asfaltového hřiště na tenis je také dětské
hřiště, které má nové vybavení a jeho stav je dobrý. Při mrazivém počasí je možné z asfaltového
hřiště udělat kluziště.
V obci je knihovna (součást loštické knihovny), otvírací doba je jednou týdně. V knihovně je veřejně
dostupné internetové připojení.
Památky
Náves v Paloníně s dochovanými typickými selskými statky vesnické architektury Hané 19. století.
Tvoří unikátní vesnickou památkovou zónu.
Uprostřed návsi se nachází kostel svatého Josefa. Byl vybudovaný v letech 1828–1829. Kostel s
hodnotným mobiliářem a kamenné sousoší Kalvárie před ním bylo v roce 2013 prohlášeno kulturní
památkou.
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Na území obce se nachází řada drobných sakrálních staveb, a to:










kaplička sv. Pavlíny z r. 1720 u cesty do Loštic, p. č. 325/22,
socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1716, p. č. 469/19,
kříž z r. 1766 na cestě do Doubravice tzv. „Pospíšilův“, p. č. 340/3,
kříž z r. 1768 na cestě do Loštic, p. č. 325/9,
kříž z r. 1770 na cestě k Novým Mlýnům, p. č. 368/17,
kříž z r. 1816 na cestě k Trpínu a Červené Lhotě, p. č. 226/16,
kříž z r. 1855 na cestě do Obectova tzv. „Čepův“, p. č. 251/2,
centrální kříž na hřbitově, p. č. 15,
pomník padlým s bustami prezidenta Beneše a TGM, p. č. 469/21.

V Paloníně se v roce 1873 narodil malíř, grafik a ilustrátor Stanislav Lolek. Ten studoval lesnickou
školu v Písku a pracoval jako lesník na velkostatku ve Lnářích. Zde kreslil mapy a doplňoval je svými
ilustracemi. Po třech letech svého zdejšího působení mu bylo doporučeno, aby šel studovat malířství
na Akademii výtvarných umění do Prahy k profesoru Juliu Mařákovi. Po skonu prof. Mařáka dále
studoval v Praze, později vystudoval grafiku v bavorském Mnichově. Maloval především krajinu a
zvířata. V roce 1920 na podkladě jeho kreseb spisovatel Rudolf Těsnohlídek začal v Lidových
novinách zveřejňovat svoji bajku pro děti Liška Bystrouška, hudební skladatel Leoš Janáček pak na
podkladě tohoto literárního díla napsal hudbu a libreto ke své opeře Příhody lišky Bystroušky.

6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Rozloha katastru obce Palonín činí
537,28 hektarů. 75,8 % z této
plochy zaujímá zemědělská půda,
z níž nejvyšší podíl činí orná půda
(65,5 % z celkové rozlohy obce, 86,4
% z rozlohy zemědělské půdy).
Podíl zemědělské půdy na celkové
rozloze v Olomouckém kraji je 52,7
%, v ČR 53,4 %, což jsou ve srovnání
s Palonínem hodnoty výrazně nižší,
stejně jako podíl orné půdy na
zemědělské, který je v kraji 73,9 % a
v ČR 70,5 %. Lesní pozemky
zaujímají v Paloníně 83,11 ha, což je
15,5 % rozlohy obce, ostatní plochy
jsou zastoupeny mnohem méně.

Využití půdy v obci Palonín k 31. 12. 2016
Zastavěná
plocha a
nádvoří Ostatní plocha
6,7%
1,7%

Vodní plocha
0,3%

Trvalý travní
porost
6,9%

Lesní
pozemek
15,5%

Ovocný sad Zahrada
3,0%
0,4%

Orná půda
65,5%

Obcí protéká Palonínský potok a říčka Nivka, zastavěné území obce však není ohroženo povodněmi.
Povodněmi je ohrožen pouze východní cíp obce, který se nachází u řeky Moravy. Problémem mohou
být přívalové deště, které přináší bahno do jižní části obce (povodí Nivky). Z toho důvodu je nutné
zde rozšířit propust pod mostem a na západní části obce posílit kanalizaci. Do katastru obce
zasahuje velmi malou části u východní hranice katastru Litovelské Pomoraví (Evropsky významná
lokalita, CHKO a Ptačí oblast) a přírodní památka Za Mlýnem.
Zeleň je obci běžně udržována. Byl vysazen protipovodňový biokoridor.
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7. SPRÁVA OBCE
Obecní úřad a kompetence obce
Obecní úřad Palonín je obecním úřadem se základní působností. Matrika se nachází v Lošticích,
finanční úřad v Zábřehu, stavební úřad v Mohelnici.
Obec zaměstnává účetní, technického pracovníka (zejména na údržbu zeleně, pro kterou využívá
sekací traktor, a opravy).
Informovanost obyvatel je zajištěna prostřednictvím Zpravodaje obce Palonín, který vychází každý
měsíc v rozsahu 2 a více stran formátu A4. V obci funguje SMS Infokanál a e-mailový Infokanál.
Obec má zpracovaný územní plán z října 2015. Stručně je zpracován „Aktualizovaný akční plán
strategie rozvoje obce Palonín na roky 2017–2022“.
Obec dosud nemá realizované komplexní pozemkové úpravy. Obec předpokládá jejich budoucí
realizaci z důvodu zpřístupnění pozemků.
Obec je členem MAS Mohelnicko a Mikroregionu Mohelnicko. Od roku 20. 6. 2014 je Palonín členem
Svazu měst a obcí.
Hospodaření a majetek obce
Obec Palonín v letech 2012, 2014, 2015 a 2016 dosáhla deficitu v celkové výši necelých 2 milionů.
Deficit byl krytý nejvíce z rezerv na běžném účtu, částečně i z půjček. V roce 2013 obec vykázala
přebytek, který činil více než 1 milion. Byl použit na tvorbu rezerv na běžném účtu. Obec
v posledních 5 letech získala více než 5 milionů na nenárokových investičních dotacích.
Nejúspěšnější v této činnosti byla v letech 2012 a 2013, kdy pokaždé získala více než 1 milion.
V následujících letech se pak podařilo získat vždy necelý 1 milion.

Rozpočet obce Palonín v letech 2012–2016
8 000
7 000
6 000

tisíce Kč

5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0
-1 000

2012

2013

2014

2015

2016

-2 000
Příjmy

Výdaje

Saldo

V letech 2012–2016 dominovaly na straně příjmů daňové příjmy. Nedaňové příjmy jsou pak
nejrůznější poplatky stanovené místní vyhláškou, poplatky za pronájmy majetku obce a úroky.
Kapitálové příjmy jsou spíše nárazovou a okrajovou záležitostí, kdy obec nejčastěji prodává menší
pozemky občanům nebo podnikatelům na jejich žádost.
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Podíl kapitálových (investičních) výdajů kopíruje přijaté transfery. Nejvyšší kapitálové výdaje tak
byly dosáhnuty v roce 2014. Saldo běžných příjmů, což je rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů,
představuje částku, kterou obec může použít na investiční výdaje, na spolufinancování získaných
dotací nebo na splácení svých závazků aniž by si musela brát další půjčku nebo prodávat svůj
majetek. Tento ukazatel můžeme nazvat i tzv. dluhovou kapacitou. Tato dluhová kapacita se v letech
2012–2016 pohybovala na hranici kladných a záporných čísel. Nejvyšší hodnoty dosáhla v roce
2013 (190 000). Naopak nejnižší hodnotu vykázala v roce 2016
(-623 000).
Struktura výdajů obce Palonín v letech
2012–2016

Struktura příjmů obce Palonín v letech
2012–2016
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Nedaňové příjmy

Přijaté transfery

Daňové příjmy

2016

0%
2012

2013

Běžné výdaje

2014

2015

2016

Kapitálové výdaje

Hlavními stavbami v majetku obce jsou budova obecního úřadu (část je pronajatá šicí dílně), budova
pohostinství Studánka a přilehlá budova obchodu, budova bývalé mateřské školy (bude upravena na
obecní úřad), kulturní dům (na kraji obce u fotbalového hřiště, je v dobrém stavu, má nová okna,
dveře, elektroinstalaci i topení) a kostel (nemovitá kulturní památka).
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Pozemky ve vlastnictví obce Palonín
Pramen:www.cuzk.cz
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A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
VÝSLEDKY ŠETŘENÍ NÁZORŮ OBYVATEL
V polovině června 2017 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel. Celkově se zapojilo 32
obyvatel. Někteří z nich neodpověděli na všechny otázky. Vyhodnocení každé otázky tedy vychází
z počtu odpovědí na danou otázku.
Šetření se zúčastnilo 13 mužů a 19 žen. Ve věku 30–49 let bylo 35,5 % osob, ve věku 50–64 let 32,3
% osob a nad 65 let 32,3 % osob. Z věkové kategorie 15–29 let se nezapojil nikdo. V 18,8 % případů
šlo o osoby žijící v jednočlenné domácnosti, v 31,3 % případů o partnery žijící s dítětem nebo dětmi,
ve 40,6 % o partnery žijící bez dětí (to i v případech, že se dítě nebo děti již odstěhovaly) a v 9,4 %
pak o osoby z vícegenerační domácnosti. 53,3 % odpovědí pocházelo od rodáků, 46,9 % od osob,
které se přistěhovaly v dospělosti před více než pěti lety. Z dalších kategorií se nezapojil nikdo.
87,5 % obyvatel se v obci žije dobře. Nikdo neuvedl, že by se mu v obci žilo špatně, nebo velmi
špatně. V rámci obdobných šetření jde o mimořádně pozitivní hodnocení.

Jak se Vám žije v Paloníně?
37,50%
0%

10%

20%

velmi dobře

50,00%
30%
spíše dobře

40%

50%

60%

ani dobře, ani špatně

12,50%
70%

80%

spíše špatně

90%

100%

velmi špatně

Obyvatelé na obci nejvíce oceňovali klid, dále úpravy, úklid a opravy veřejných prostranství.
Oceňována rovněž byla dobrá informovanost ze strany obecního úřadu a kvalita práce a aktivita
starostky. Vícekrát bylo pochváleno dětské hřiště a snaha dělat akce pro děti.
Obyvatelé v další otázce volili, co se jim na obci nelíbí. Nejvíce se dotázaným nelíbil nezájem lidí
o obec. Dále je trápil špatný stav chodníků, nedostatečné množství cyklostezek do okolních obcí,
nedostatečné možnosti pro výstavbu domů a bytů a špatné mezilidské vztahy. V rámci možnosti
„jiné“ bylo 2 x kritizováno dopravní omezení rychlosti na 30 km/h. Nespokojenost s daným
omezením se ve větší míře vyskytuje i v připomínkách v závěru dotazníku.

Co se Vám v Paloníně nejvíce nelíbí?

0%

Podíl z celkového počtu 31 odpovědí
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

nezájem lidí o obec
špatný stav chodníků
chybějící cyklostezky do okolních obcí
nedostatečné možnosti pro výstavbu domů a…
vztahy mezi lidmi
špatný stav místních komunikací
nedostatečné možnosti kulturního vyžití
čistota ovzduší
čistota potoka
vzhled obce

Občanům v Paloníně nejvíce chybí kulturní akce (například divadelní představení) a školka.
Rovněž se objevila zmínka o chybějícím bydlení pro mladé rodiny a obecních bytech.
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Více než 60 % obyvatel označila mezilidské vztahy v obci jako dobré, 19,4 % obyvatel jako ne
moc dobré. Pouze jeden respondent je označil jako špatné (3,2 %).

Mezilidské vztahy v obci
3,2%
0%
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30%

velmi dobré

19,4%
40%

docela dobré

50%

60%

ne moc dobré

70%
špatné

3,2%
80%

16,1%
90%

100%

nedovedu posoudit

Nejvíce dotázaných obyvatel získávalo informace o dění v obci prostřednictvím rozhlasu.
Z hlediska pravidelnosti je na stejné úrovni i zpravodaj. Někteří obyvatelé uvedli, že jim chybí
komunikace od části obecního zastupitelstva a konkrétněji pojaté webové stránky.

Jakými způsoby získáváte informace o dění v obci?
0

5

10

Počet odpovědí
15

20

25

Rozhlas
Zpravodaj
Webové stránky
Úřední deska
Osobně na obecním úřadě
Jiné
Využívám pravidelně

Využívám občas

Nevyužívám

Jednou z klíčových otázek rozvoje obce bylo, jak by se měl změnit její počet obyvatel. K 31. 12. 2016
žilo v Paloníně celkem 334 obyvatel. Populační růst obce podporuje celkem 65,6 % obyvatel (25
% respondentů si přálo pozvolný růst obce na přibližně 400 obyvatel, 28,1 % si přálo ještě větší růst
nad 400 obyvatel). 40,6 % obyvatel preferuje zachování počtu obyvatel obce na zhruba stávající
úrovni.

Jak by se měla obec dále rozvíjet?
40,6%
0%

10%

20%

25,0%
30%

40%

50%

28,1%
60%

70%
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6,3%
90%

100%

měla by zůstat přibližně stejně velká
měla by se postupně rozrůstat na přibližně 400 obyvatel
měla by růst nad 400 obyvatel
nedovedu posoudit

V případě budoucích investic dotázaní občané upřednostňovali zlepšování vzhledu obce. Výrazná
byla také podpora rozšiřování a zkvalitňování vhodné veřejné zeleně a dobudování a rekonstrukce
místních komunikací. Za zmínku stojí, že kanalizace původně nebyla ve výběru zahrnuta, nicméně se
třikrát objevila v rámci odpovědí „Jiné“.
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Do čeho by měla obec přednostně investovat?
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Zlepšování vzhledu obce
Rozšiřování/zkvalitňování veřejné zeleně
Dobudování/rekonstrukce místních komunikací
Výstavba cyklostezek
Podpora bytové výstavby
Dobudování/rekonstrukce chodníků
Obnova památek v obci
Rekonstrukce/výstavba prostor pro kulturní a…
Řešení likvidace odpadu
Rekonstrukce/výstavba sportovišť
Kanalizace
Nová parkovací místa
Rekonstrukce veřejného osvětlení

Více než 60 % dotázaných by byla ochotna pečovat o květiny vysázené obcí poblíž jejich domu. 19,4
% respondentů se vyjádřilo, že spíše ne, 9,7 % respondentů, že určitě ne.

Byl byste ochoten/ochotna pečovat o květiny vysázené obcí poblíž
Vašeho domu?
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90%
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Na otázku, zda občané chodí na akce, které se konají v obci, odpovědělo 35,5 % respondentů, že
chodí pravidelně. 48,4 % chodí občas, 6,5 % výjimečně a 9,7 % lidí uvedlo, že nechodí vůbec.
V otázce, co by se mělo změnit nebo zlepšit v oblasti pořádání akcí, lidé nejčastěji navrhovali větší
účast zastupitelů na obecních akcích a zlepšení zájmu obyvatel o tyto akce. Někteří respondenti též
navrhovali vytvořit trvalé zázemí pro tyto akce (stánek s občerstvením, přístřešky k posezení) a
zvýšení počtu pořádaných akcí. V odpovědích se objevilo i několik vyjádření spokojenosti se
současnými akcemi.

Chodíte na různé akce, které se konají v obci?
35,5%
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SWOT ANALÝZA
Silné a slabé stránky vyplývají ze zpracované charakteristiky obce. Příležitosti a ohrožení jsou vnější
vlivy, které mohou obci pomoci, nebo se kterými se bude muset obec vypořádat.







SILNÉ STRÁNKY
(pozitiva, rozvojové faktory)
Výhodná poloha obce v zázemí Loštic a
blízko nájezdu na dálnici
Dobrá dopravní obslužnost obce
Poměrně aktivní spolková činnost
Vesnická památková zóna
Blízkost lesa

PŘÍLEŽITOSTI
(co se děje, či bude dít kolem nás a my to
můžeme využít)
 Zájem o výstavbu v obci
 Dotační zdroje z národních a evropských
programů









SLABÉ STRÁNKY
(negativa, problémy)
Pokles počtu obyvatel v posledních letech
Převažující počet seniorů nad počtem dětské
složky obyvatel
Absence splaškové kanalizace a ČOV
Prakticky nulová bytová výstavba
Riziko záplav z přívalových dešťů
Minimum služeb v obci
Nerealizované komplexní pozemkové úpravy
OHROŽENÍ
(co se děje, či bude dít kolem nás a my se
s tím budeme muset vypořádat)

 Extrémní klimatické jevy a přívalové deště

ANALÝZA PROBLÉMŮ A POTŘEB
Analýza problémů a potřeb je provázanou charakteristikou hlavních problémů obce a uvedení hlavní
potřeb směřujících k řešení těchto problémů.
Problém

Příčina problému

Snižování počtu obyvatel

 Nedostatek reálně
dostupných a zasíťovaných
pozemků pro výstavbu

Minimální občanská
vybavenost

 Malý počet obyvatel obce
 Blízkost města Loštice






Potřeba
Nakup pozemků obcí
a jejich zasíťování
Vybudování splaškové
kanalizace a zajištění čištění
odpadních vod
Zlepšování zázemí pro
volnočasové aktivity
Podpora udržení obchodu a
hospody

Pozemky kolem obce nejsou
přístupné
Riziko vodní eroze

 Nejsou narovnány
majetkové vztahy a
připraveny vhodné
pozemky

 Realizace komplexních
pozemkových úprav

Odpadní vody v obci nejsou
čištěny

 Kanalizace není napojena
na čistírnu odpadních vod

 Vybudování splaškové
kanalizace a zajištění čištění
odpadních vod
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NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 VIZE ROZVOJE A STRATEGICKÉ PRIORITY OBCE
Vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce. Naplnění vize bude dosaženo realizací
několika navazujících střednědobých strategických rozvojových plánů.
VIZE OBCE PALONÍN V ROCE 2035
Počet obyvatel obce se postupně zvýší na cca 400 obyvatel. Obci se podaří získat pozemky pro
výstavbu a zasíťovat je. Budou postaveny nové domy a do obce přijdou noví mladí obyvatelé. Dojde
k posílení tradic v obci a k zapojení většího počtu obyvatel.
Obecní úřad bude sídlit v nové multifunkční budově. Pro mimořádné případy bude k dispozici
sociální byt.
Budou zlepšeny podmínky pro sportovní a kulturní aktivity. Budou doplněny různé herní a
sportovní prvky a dobudovány prostory pro spolkovou činnost.
Budovy kolem návsi budou opravené a zřízená vesnická památková zóna bude chloubou obce.
Kostel sv. Josefa bude zrekonstruovaný.
V obci bude vybudovaná splašková kanalizace a odpadní vody budou čištěny.
V průmyslové zóně se bude rozvíjet výroba a počet pracovních míst v obci se zvýší.
Okolní obce budou dostupné po bezpečných cyklostezkách, nebo po upravených a celoročně
sjízdných polních cestách.
Budou realizovány komplexní pozemkové úpravy a dojde ke zpřístupnění všech pozemků, ke
zlepšení stavu zeleně a ke stabilizaci krajiny.

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

A. Zkvalitnění a dobudování infrastruktury
B. Rozvinutí zázemí pro život v obci

C. Zlepšení prostředí pro život
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B.2 STŘEDNĚDOBÁ OPATŘENÍ A AKTIVITY
Opatření zastřešuje soubor aktivit k určitému tématu a stanoví přístup k řešení jednotlivých témat
a problémů. Opatření jsou vztažena ke stanoveným strategickým prioritám. Aktivita označuje
konkrétní akci, činnost, projekt v rámci opatření.
Přehled strategických priorit a opatření
A. ZKVALITNĚNÍ A DOBUDOVÁNÍ INFRASTRUKTURY
•A.1 Dořešení technické infrastruktury
•A.2 Zkvalitnění dopravní infrastruktury
B. ROZVINUTÍ ZÁZEMÍ PRO ŽIVOT V OBCI
•B.1 Zlepšení stavu a využití obecního majetku
•B.2 Podpora komunitního života
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OPATŘENÍ A AKTIVITY
A. Zkvalitnění a dobudování infrastruktury
A.1 Dořešení technické infrastruktury
Náklady
(v tis.)

Název aktivity

Termíny

Garance

Zpracování projektové dokumentace ke
kanalizaci a čistírně odpadních vod

2018

zastupitelstvo

Vybudování splaškové kanalizace a
čistírny odpadních vody

2019–2022

starosta

Příprava výstavby nových rodinných
domů

2018–2022

starosta

Investice do průmyslové zóny

dle dotace zastupitelstvo

Vnější zdroje
financování

Komentář
Případně napojení s odpadními vodami na
ČOV v jiné obci. Možností je i řešení formou
domovních čistíren.

MŽP – SF ŽP /
OP ŽP
Projekt na vybudování infrastruktury.
Zasíťování pozemků. Uskuteční se
v případě odkupu pozemků
státní rozpočet

A.2 Zkvalitnění dopravní infrastruktury
Název aktivity

Termíny

Garance

Vybudování parkování u hřiště

starosta

Vybudování parkování před bývalou
hospodou

starosta

Výstavba cyklostezky na Obectov

starosta

Úprava povrchu cesty na Trpín

starosta

Rekonstrukce a dobudování chodníků

2018–2019

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář
Pro parkování by šel využít pozemek
(ostrůvek) před Kroupovým. Udělat
zpevněnou plochu mezi fotbalovým
hřištěm a silnici, která by byla využitelná
pro parkování. Udělat parkování i na
druhou stranu od hřiště, jak vedla stará
cesta podél potoka k Sékorníku.

Aby vedly alespoň po jedné straně ulice.

starosta
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Název aktivity
Vybudování příjezdové cesty k
pozemkům
Oprava komunikací po kanalizaci

Termíny

Garance

2019–2020

starosta

po 2022

starosta

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář

MMR

B. ROZVINUTÍ ZÁZEMÍ PRO ŽIVOT V OBCI
B.1 Zlepšení stavu a využití obecního majetku
Název aktivity

Vybudování nového obecního úřadu

Termíny

2018–2019

Garance

starosta

Vybudování startovacího bytu na
bývalém obecním úřadě

starosta

Výměna střešní krytiny, poškozených
částí krovu a klempířských prvků
kostela sv. Josefa

starosta

Oprava fasády kostela

2018–2019

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář

Program obnovy
venkova
Olomouckého
kraje

Oprava objektu č. p. 34 na multifunkční
bezbariérové zařízení. Měla by zde být
kancelář starosty, kancelář účetní,
zasedací místnost, klubovna a místnost
pro kadeřnictví. Knihovna zůstane na
původním místě.

Olomoucký kraj

starosta
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B.2 Podpora komunitního života
Název aktivity

Termíny

Náklady
(v tis.)

Garance

Vnější zdroje
financování

Komentář

starosta

Klubovna pro setkávání maminek a
důchodců.

Vybudování pódia

starosta

za obecním úřadem (tak, jak je to v
Pavlově, kde se dají schovat lavičky do
pódia) – dříve tam bylo. Natočit ho k
lesu. Hlavně je třeba silná elektřina.

Doplnění sportovních a herních prvků

starosta

Např. ruské kuželky u obchodu, venkovní
pingpongový stůl za obecním úřadem.

Vybudování klubovny

Oživení tradic

zastupitelstvo

Podchycení dětí.

D. ZLEPŠENÍ PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT
D.1 Zlepšení vzhledu obce
Název aktivity

Termíny

Garance

Revitalizace zeleně v obci

2019

starosta

Doplnění výsadby květin a keřů v obci

2018

spolky

Zlepšení vzhledu sběrných míst odpadu

2019

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář
Prvním
krokem
bude
zhodnocení stavu stromů.

odborné

Rozdělení údržby mezi občany.
Udělat přístřešky nad kontejnery s
odpadem, aby to vypadalo lépe. Při
příjezdu do obce se vyjede ze zátočiny a
první jsou vidět kontejnery.

starosta
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Název aktivity

Termíny

Podpora opravy fasády budovy bývalé
školy

Obnovení cesty v Třešňové aleji

Náklady
(v tis.)

Garance

Vnější zdroje
financování

Komentář

zastupitelstvo

Na budově bývalá škola vlastněné
Charitou Zábřeh opadává omítka a hyzdí
to obec. Je to přitom nádherná stará
budova. Zatlačit na Charitu, aby budovu
opravila. Možností by mohlo být přepsat
budovu na obec a obec by ji opravila.

starosta

V třešňové aleji (od Podklučí k lesu) jsou
zanesené příkopy, roste tam křoví a ani
se tam nedá projít.

D.2 Zkvalitnění životního prostředí
Název aktivity
Dokončení protipovodňových a
protierozních opatření
Realizace komplexních pozemkových
úprav

Termíny
2018–2019

Náklady
(v tis.)

Garance
starosta
zastupitelstvo
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Vnější zdroje
financování

Komentář

Ministerstvo
životního
prostředí

Součástí opatření bude i oprava mostku.
Hlavním cílem je zpřístupnění pozemků.
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B.3 PODPORA REALIZACE DOKUMENTU
Za koordinaci činností spojených s programem rozvoje obce je zodpovědný starosta.
Sledování a vyhodnocování plnění programu rozvoje obce provádí starosta ve spolupráci s
finančním výborem a kontrolním výborem
Návrh aktualizací programu rozvoje (zejména úpravy termínů, nákladů a finančního plánu –
rozložení nákladů v jednotlivých letech realizace) připravuje starosta v úzké součinnosti se
s finančním výborem s ohledem na vyhodnocení plnění v předchozím roce a ve vazbě na tvorbu
rozpočtu na následující rok.
Program rozvoje obce je závazným podkladem pro rozhodování zastupitelstva obce a pro
činnost jednotlivých orgánů obce. Organizace/osoby uvedené ve sloupci odpovědnost u
jednotlivých aktivit zodpovídají za zajištění realizace příslušné aktivity (tj. aktivitu nemusí
přímo realizovat, ale mohou na realizaci pouze dohlížet, iniciovat započetí realizace apod.).
Program rozvoje je závazným podkladem pro přípravu rozpočtu obce.
Základní činností spojené s realizací programu rozvoje jsou v průběhu kalendářního roku
rozloženy následovně:
Měsíc

Činnosti

Kdo udělá

Říjen

Vyhodnocení stávajícího plnění v daném roce a návrh
aktualizace

starosta

Listopad

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

Prosinec

Schválení návrhu aktualizace
(spolu se schválením návrhu rozpočtu)

zastupitelstvo obce

Průběžně

Sběr podnětů a aktuálních informací

starosta, finanční výbor

zastupitelstvo obce

Vyhodnocení plnění programu rozvoje obsahuje u jednotlivých aktivit následující informace:
–

Stav realizace: splněno / v realizaci dle plánu (využíváno zejména u víceletých aktivit) /
v realizaci (ale později / dříve oproti plánu) / nerealizováno.

–

Skutečné náklady.

–

Dle potřeby komentář ke stavu realizace – zejména zdůvodnění proč aktivita nebyla
realizována dle plánu, dále i např. zkušenosti z realizace, které by mohly být využity.

Stav realizace lze v tabulce s přehledem aktivit vyjádřit zabarvením (např. zelená = splněno,
oranžová = v realizaci).
Aktualizace programu rozvoje bude probíhat obvykle 1 x ročně. Návrh aktualizace musí být
projednán a schválen zastupitelstvem obce.
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Při roční aktualizaci budou vždy aktuální situaci přizpůsobeny následující údaje:
–

Termíny.

–

Náklady.

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