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Úvod
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dotazníkového šetření. V rámci návrhové části je stanovena vize obce na dalších 4 roky. V této části
jsou také rozpracovány rozvojové priority s konkrétními aktivitami.
Obyvatelé obce se mohli zapojit do tvorby Programu rozvoje obce Smržice prostřednictvím
dotazníkového šetření a také se k dokumentu vyjádřit na jednání zastupitelstva obce Smržice.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST

OBEC SMRŽICE
PROGRAM ROZVOJE OBCE

A.1 SITUAČNÍ ANALÝZA

A.1. CHARAKTERISTIKA OBCE
1.1 Území
Smržice jsou typická hanácká obec v jižní části Olomouckého kraje, 3 km severozápadně
od Prostějova. Žije zde přibližně 1 600[1] obyvatel. Jedná se o největší samostatnou vesnici v okrese
Prostějov. Nížinná územní oblast Smržic patří do východní části prostějovského okresu, je
součástí Prostějovské kotliny. Tato nevelká kotlina, viditelná ze všech okolních kopců a vyvýšenin je
poklesovou oblastí na tektonickém zlomu řeky Moravy. Celá oblast patří do Hornomoravského
úvalu a tento do Vněkarpatské sníženiny, tedy již do Karpatské soustavy. Převládajícím typem půd
smržického katastru je středoevropská hnědozem.
Smržicemi protéká potok místně nazývaný Český, v dolním toku nazývaný Vyklička. V Držovicích se
vléva do říčky Romže. Ta protéká v nevelké vzdálenosti jižně od obce. Romže a ostatní říčky přinášely
při vodních přívalech velké množství štěrku, které se po opadnutí vody usadily v jejich povodí. V
těchto vrstvách byly hloubeny studny na jímání kvalitní pitné vody pro město Prostějov. Mlýnská
strouha je dalším menším vodním tokem, který protéká Smržicemi. Tento umělý vodní náhon odvádí
vodu z Romže v Bílovicích, protéká Kostelcem na Hané a ústí ve Smržicích do Českého potoka. Na
svém toku zadržoval vodu pro několik mlýnů.
Mezi Smržicemi a Držovicemi býval větší rybník, kterým protékal potok Vyklička. Rybník byl udržován
a patřil Plumlovské vrchnosti. V r. 1925 začaly Smržice se sousedními obcemi provádět rozsáhlou
regulaci Českého potoka (Vykličky) i s odvodňováním přilehlých pozemků. Vody ubylo a později byl
rybník zasypán.
Příslušnost k územně-správním celkům:
Kraj: Olomoucký
Okres: Prostějov
ORP: Prostějov
Obec Smržice je součástí mikroregionu Kostelecko, a je členem místní akční skupiny (MAS) Region
HANÁ, z. s.
Obec se rozkládá na ploše o rozloze 1255,14 ha a k 1. 1. 2020 má 1618 obyvatel. V rámci
Olomouckého kraje patří obec Smržice ke středním obcím, avšak v území Regionu HANÁ se řadí
k obcím větším. Smržice mají jedno katastrální území.
Tabulka 1 Katastr obce (výměra)

Místní část

Rozloha místních
částí (ha)

Smržice
CELKEM

1255,09

Katastrální území
Smržice

Rozloha
katastrálních
území (ha)
1255,09
1255,09

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

Obec Smržice sousedí s obcemi: město Prostějov, Držovice, Kostelec na Hané, Mostkovice,
Čelechovice na Hané a Dubany.
Spádovým sídlem je město Prostějov.
Tabulka 2 Dojezdové vzdálenosti
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Smržice
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PROGRAM ROZVOJE OBCE

Dojezdová vzdálenost Smržice (k
OÚ) (km)
-

Dojezdová vzdálenost Prostějov
(centrum) (km)
4,2

Zdroj: https://www.google.cz/maps
Mapa 1 obec Smržice

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

Geomorfologie
systém: Hercynský / Alpsko-himalájský
provincie: Česká vysočina / Západní Karpaty
subprovincie: Vněkarpatské sníženiny / Krkonošsko-jesenická soustava
oblast: Západní vněkarpatské sníženiny / Jesenická oblast
celek: Hornomoravský úval / Zábřežská vrchovina
podcelek: Prostějovská pahorkatina / Bouzovská vrchovina
okrsek: Křelovská pahorkatina / Velký Kosíř / Romžská niva / Kojetínská pahorkatina
Nížinná územní oblast Smržic patří do východní části prostějovského okresu, je součástí Prostějovské
kotliny. Tato nevelká kotlina, viditelná ze všech okolních kopců a vyvýšenin je poklesovou oblastí na
tektonickém zlomu řeky Moravy. Celá oblast patří do Hornomoravského úvalu a tento
do Vněkarpatské sníženiny, tedy již do Karpatské soustavy. Převládajícím typem půd smržického
katastru je středoevropská hnědozem.
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Smržicemi protéká potok místně nazývaný Český, v dolním toku nazývaný Vyklička. V Držovicích se
vléva do říčky Romže. Ta protéká v nevelké vzdálenosti jižně od obce. Romže a ostatní říčky přinášely
při vodních přívalech velké množství štěrku, které se po opadnutí vody usadily v jejich povodí. V
těchto vrstvách byly hloubeny studny na jímání kvalitní pitné vody pro město Prostějov. Mlýnská
strouha je dalším menším vodním tokem, který protéká Smržicemi. Tento umělý vodní náhon odvádí
vodu z Romže v Bílovicích, protéká Kostelcem na Hané a ústí ve Smržicích do Českého potoka. Na
svém toku zadržoval vodu pro několik mlýnů.
Vodstvo
Nejvýznamnějším tokem, odvodňujícím obec, je Český potok. Český potok dále protéká katastrálním
územím Držovice, kde ústí do toku Romže. V obci Stařechovice se do něj vlévá Stříbrný potok. Řeka
Romže je na svém dolním toku od soutoku s Hloučelou pod Prostějovem též označována jménem
Valová. Následně pokračuje a vlévá až do řeky Moravy.
Tabulka 3 Přehled základních povodí na území Smržic

Č.
1.
2.

ČHP - Číslo
hydrologického pořadí
4-12-01-0420-0-00
4-12-01-0410-0-00

Povodí toku
Romže
Český potok (Vyklička)

Výměra základního
povodí celková (km2)
5,56
8,31

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

Největší část území náleží k základnímu povodí Českého potoka. Severovýchodní část obce zasahuje
do povodí řeky Blaty. Část území v jihozápadní části patří do povodí řeky Romže.
Využití krajiny
Obec Smržice se nachází v typické zemědělské kulturní krajině, s velmi vysokým zastoupením orné
půdy. Zemědělské půdy zabírají téměř 90,73% 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 Smržic

druh pozemku
Orná půda (ha)
Zahrady (ha)
Ovocné sady (ha)
Trvalé travní porosty (ha)
Zemědělská půda celkem
lesní pozemky
vodní plocha - nádrž umělá
vodní plocha - rybník
vodní plocha - tok přirozený
zastavěná plocha - společný dvůr
zastavěná plocha - zbořeniště
zastavěná plocha - jiná
ostatní plocha- hřbitov, urnový háj

Smržice (ha)

Smržice
celkem (ha)

1094,07
33,98
5,04
5,61
1138,70

1094,07
33,98
5,04
5,61
1138,70

9,14
0,00
0,00
6,10
0,00
0,46
29,33
0,72

9,14
0,00
0,00
6,10
0,00
0,46
29,33
0,72
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ostatní plocha- dálnice
ostatní plocha - dobývací prostor
ostatní plocha - dráha
ostatní plocha - jiná plocha
ostatní plocha - manipulační pl.
ostatní plocha - neplodná půda
ostatní plocha - ostat.komunikace
ostatní plocha - silnice
ostatní plocha - sport.a rekr.pl.
ostatní plocha - zeleň
Nezemědělská půda celkem
Celkem katastr

2,64
0,00
2,02
7,70
10,43
0,91
26,73
16,89
1,63
1,68
116,39

2,64
0,00
2,02
7,70
10,43
0,91
26,73
16,89
1,63
1,68
116,39

1255,09

1255,09

Zdroj: ČÚZK, 2020

Následující tabulka č. 5 zobrazuje procentuální zastoupení dle typů ploch (celková výměra území,
zemědělská půda, lesní pozemky a nezemědělská půda).
Tabulka 5 Procentuelní zastoupení dle typů ploch

druh pozemku
celková výměra území
Zemědělská půda
lesní pozemky
Nezemědělská půda

výměra (ha)
1255,09
1138,7
9,14
116,39

% z celkové výměry území
100,00%
90,73%
0,73%
9,27%

Zdroj: ČÚZK, 2020
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1.2 Obyvatelstvo
1.2.1 Demografická situace
Obec Smržice má v současné době 1618 obyvatel (ke dni 1.ledna 2020).

Změna počtu obyvatel
Mapa 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 přírůstek. V porovnání
s okolními obcemi jde o střední hodnotu. Jak názorně ukazuje předchozí kartogram, obce v blízkosti
Olomouce vykazují trvalý silný přírůstek, naopak obce vzdálenější než Smržice (Konicko) vykazují silný
úbytek.

1.2.2 Sociální situace v obci
Sociální situace je v obci je stabilní. Nenachází se zde sociálně vyloučené lokality.
Spolky a neziskové organizace hrají podstatnou roli v životě občanské společnosti. Významnou měrou
se podílejí na aktivním a smysluplném trávení volného času, na kulturním a společenském životě
obyvatel regionu.
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Spolky a NNO (nestátní neziskové organizace) působící v oblasti volnočasových aktivit se snaží
minimalizovat negativní projevy soudobého životního stylu a svojí nabídkou činností a aktivit reagují
na aktuální potřeby cílových skupin v regionu. Jejich služby můžeme tedy rozdělit na:


služby výchovného charakteru



služby zaměřené na sportovní aktivity



služby zaměřené na rekreační aktivity



služby zohledňující specifické zájmy příslušníků cílové skupiny.

Přehled spolků působících na území obce Smržice:
Tabulka 6 Přehled spolků

Spolek

Kontaktní
osoba

Tel.

E-mail

Myslivecký
Martin Vrtal
spolek Smržice

608 504
ms-smrzice@seznam.cz
027

Sbor
dobrovolných
hasičů Smržice

Milan Chytil

775 185
sdhsmrzice@seznam.cz
106

Alena
Kristková

608 748
j.smickova@seznam.cz
387

ZO
Českého
zahrádkářskéh
o
svazu
Smržice
Klub českých
turistů Smržice
TJ
Sokol
Smržice
Spolek rodičů
Smržice
Farnost
Smržice

Zdeněk
Balcařík
Irena
Laurenčíková
Pavla
Slezáčková

606 654
514
739 767
471
603 256
886
603 426
Emil Matušů
049
608 706
TJ Smržice
Jaroslav Joch
222
Junák – český Matěj
Nejsou
skaut z.s.
Tesárek
data

Profil činnosti

Členská
základna

myslivecké
21
hospodaření
ochrana
obyvatelstva, podíl
39
na kulturním životě
v obci
přednášky
o
pěstování, výstavy 63
ovoce, moštování

turistika, pořádání
turistických akcí
irena.laurencikova@seznam všestranné cvičení,
.cz
volejbal, judo
kulturní akce pro
vlapa@email.cz
děti a rodiče
duchovní, kulturní a
farnost@farnostsmrzice.cz
vzdělávací činnost
balcom@email.cz

86
173
10
60

jochinen@email.cz

oddíl kopané

106

tesarekmtj@gmail.com

volnočasové aktivity Nejsou
pro děti
data

Zdroj: Vlastní zpracování
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Podpora činnosti spolků ze strany obce

Tabulka 7 Přehled materiální nebo finanční pomoci ve prospěch spolků

Finanční nebo jiná pomoc obce ve prospěch
spolku/ročně

Název spolku
Myslivecký spolek Smržice
Sbor dobrovolných hasičů Smržice
TJ Smržice
ZO Českého zahrádkářského svazu Smržice
Klub českých turistů Smržice
TJ Sokol Smržice
Spolek rodičů Smržice
Farnost Smržice

30 000
17 000
180 000
50 000
30 000
180 000
20 000
200 000

Zdroj: Vlastní zpracování
Tabulka 8 Přehled nejvýznamnějších nemovitostí v majetku spolků

Název objektu
(nemovitosti)

Sokolovna
Budova
Smržice
Kostel

Spolek vlastnící
nemovitost

Stav nemovitosti *

TJ Sokol Smržice nedostačující
ČZS

ČZS Smržice

uspokojivý

Farnost Smržice uspokojivý

Potřebná opatření a investice ke
zlepšení stavu
Příslib obce k dotaci na projekt
generální opravy
Účelové dotace na vybavení (stoly,
židle,…)
Účelové dotace na varhany, topidla…

Zdroj: Vlastní zpracování
*popište stav výběrem jedné varianty: vynikající, velmi dobrý, uspokojivý, nedostačující, havarijní stav

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 4 krát ročně obecní zpravodaj, využívá se obecní rozhlas a
internetové stránky obce: https://www.smrzice.cz/.
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1.3 Hospodářství
1.3.1 Ekonomická situace
Charakter hospodářství v obci
Pozemkové úpravy v obci
V katastrálním území pozemkové úpravy neproběhly. Katastrální úřad provedl digitalizaci mapy
bývalého pozemkového katastru.
Katastrální území Smržice je ohroženo vodní erozí – toto by mohly vyřešit pozemkové úpravy.
Chybějící komerční služby v obci
Z dotazníkového šetření vyplývá, že obyvatelé obce by uvítaly sběrný dvůr, dům pro seniory, lékárna
a lékař v místě.

1.3.2 Cestovní ruch
Katastr obce Smržice leží ve staré sídelní oblasti v blízkosti Kosíře, v prostoru, který byl po celý pravěk
poměrně hustě osídlen. Dominantní Kosíř přitahoval již před více než třiceti tisíci lety
mladopaleolitické lovecké skupiny, po jejichž pobytu se na jeho svazích i v okolí nacházejí stopy v
podobě kamenných štípaných nástrojů. O hojnosti lovné zvěře v tomto prostoru svědčí mimo jiné i
čelechovické nálezy kostí medvědích, koňských a mamutích.
Níže jsou blíže popsány některé přírodní a turistické 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 A HISTORICKÉ ATRAKTIVITY V OBCI:
 Naučná a poutní stezka na Stráž
Tabulka 9 Počet návštěvníků u hlavních turistických atraktivit

Turistické atraktivity

Počet návštěvníků / rok

Naučná a poutní stezka Stráž

1500 návštěvníků / rok

Budova a areál fary (kulturní památka
z pol. 18. století, významná stavba tzv.
„Vesnického baroka“)

1000 návštěvníků / rok

Zdroj: vlastní šetření

OSTATNÍ TURISTICKÉ ATRAKTIVITY V OKOLÍ:



Četnická stanice – prvorepubliková expozice četnické stanice v budově obecního úřadu
Čelechovice na Hané
Pravoslavná kaplička - Na konci Ruské ulice v Čelechovicích, směrem na Studenec, stojí
pravoslavná kaple „Svaté trojice“, která byla postavena na začátku 2. světové války a
vysvěcena 22. 6. 1941. Kapli si postavili sami příslušníci pravoslavné církve a práci řídil pop
Vsovolod Kolomackij. Kaple byla po válce obnovena. Později byla opravena a dne 2. června
1990 znova vysvěcena nejmladším biskupem pravoslavné církve u nás, Kryštofem a dalšími
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duchovními pravoslavné církve z Olomouce.
V dnešní době je kaple udržovaná a slouží k příležitostným bohoslužbám.
 Státní lom - Čelechovice na Hané, Přírodní památka, na úpatí Velkého Kosíře, světově známá
paleontologická lokalita tzv. čelechovického devonu
 národní přírodní památka Vápenice – 5 km, Slatinky. Chráněné území (od roku 2017 součástí
národní přírodní památky Kosířské lomy) se stepní květenou a naleziště vzácných zkamenělin
živočichů devonského moře. Přírodní památkou byla vyhlášena v roce 1990.
http://www.turistik.cz/cz/kraje/olomoucky-kraj/okres-prostejov/slatinky/vapenice-uolomouce/
 přírodní památka Studený Kout – 5 km, Slatinky. Přírodní památka se nachází poblíž obce
Slatinky. Důvodem ochrany je lokalita mravenišť.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Studen%C3%BD_kout
 Malý Kosíř (Pasuňk) – 6 km, přírodní rezervace se suchomilnou vegetací.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%BD_Kos%C3%AD%C5%99
 zámek Čechy pod Kosířem – 6 km, http://www.zamekcechy.cz/
 Muzeum kočárů – Čechy pod Kosířem, http://www.historickekocary.cz/
 Hasičské muzeum Čechy pod Kosířem, http://www.cechypk.cz/kultura-a-sport/hasicskemuzeum
 lázně Slatinice, a.s. – 6 km, http://www.lazneslatinice.cz/
 Veteran muzeum Slatinice – 6 km, http://www.veteranmuseum.cz/
 Černá věž Drahanovice – 10 km, http://www.cernavez.cz/
 zámek Náměšť na Hané – 11 km, http://zamek.namestnahane.cz/
 zřícenina hradu v Náměšti na Hané – 11 km
 zámek Plumlov – 11 km, http://www.plumlov-zamek.cz/
 zámek Laškov – 11 km - http://www.turistika.cz/mista/laskov-zamek
 Plumlovský
přehrada
–
10,5
km
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-aakce/Aktivity/Plumlovska-prehrada.aspx
 kostel Povýšení sv. Kříže – 6 km Prostějov - http://prostejovfarnost.mzf.cz/
 radnice Prostějov – 6 km - http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Aktivity/Nova-radnices-orlojem-a-vyhlidkovou-vezi.aspx
 lidová hvězdárna Prostějov – 5 km - https://www.hvezdarnapv.cz/
 Národní dům Prostějov – 6 km - http://www.narodni-dum.info/o-narodnim-dome.php
 Muzeum a galerie v Prostějově – 6 km - http://www.muzeumpv.cz/
UBYTOVÁNÍ:
Ve Smržicích je pouze jedno ubytovací zařízení a to apartmány Sissi. Ubytování v samostatných
apartmánech s kapacitou 15 lůžek. Wi-fi připojení a parkoviště je k dispozici.
V sousedních obcích nalezneme následující:
 penzion Sport – 3 km, Kostelec na Hané. Kvalitní ubytování se sociálním zařízením na pokoji,
vynikající restaurace, posilovna, rehabilitační služby. Celkem 13 pokojů.
 penzion – apartmá TRANSPET – 3 km, Kostelec na Hané. Každé apartmá má vlastní koupelnu
a WC. K dispozici je také vybavená kuchyň.
 penzion U Císařské cesty – 2 km, Držovice, ubytování a restaurace, minipivovar, parkoviště



penzion Mánes – 10 km, Čechy pod Kosířem. Kapacita 40 lůžek, součástí je restaurace,
salonek, zimní zahrada, víceúčelové hřiště, parkoviště aj.
Bělecký mlýn – 9 km, Zdětín. 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
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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 – 9 km, levné ubytování, kapacita 25 lůžek, samostatná a vybavená
kuchyně, parkování v uzavřeném objektu. Více info: http://ubytovna.sweb.cz/
Ubytování lepší kategorie, velké množství ubytovacích a stravovacích služeb nalezneme v nedalekém
Prostějově (6 km), např. Grandhotel Prostějov, pension Alberta, pension u Paroháče, hotel Gól,
restaurace u Chmelů atd.
STRAVOVÁNÍ:










Restaurace u Rebela – Smržice. Teplá i studená kuchyně, možnost pořádání rodinných oslav,
svateb či firemních večírků. Sál s kapacitou až 150 míst a samostatný salonek s kapacitou do
30 osob.
Hospoda na Kocandě – Smržice, teplá a studená kuchyně
hospoda U Byka – Smržice, Nabídka teplých jídel, alkoholických a nealkoholických nápojů.
penzion U Císařské cesty – 2 km, Držovice, restaurace a minipivovar, venkovní posezení
Hanácká restaurace – 3 km, Kostelec na Hané.
penzion Sport – 3 km, Kostelec na Hané. Teplá a studená kuchyně, svatební hostiny, rodinné
večírky, atd.
hospoda U Cukrovaru, Čelechovice na Hané
penzion Mánes – 10 km, Čechy pod Kosířem. Restaurace s nabídkou teplých a studených
pokrmů a s možností ubytování.
hospoda u Hochvaldů – Bílovice-Lutotín,

Další restaurace jsou umístěny v Prostějově (8 km), např. restaurace u Kalicha, U Krále Ječmínka,
restaurace Na Kovárně, U Koníčka atd.
Turistické informační centrum – v obci Smržice není TIC, nejbližší je v Prostějově, případně v Čechách
pod Kosířem a Slatinicích.
Obec Smržice je výchozím bodem k různým lokalitám v okolí. Velké množství turistů využívá
cyklostezky.
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1.4 Infrastruktura
1.4.1 Technická infrastruktura
Kanalizace
Tabulka 10 Počet napojených obyvatel na kanalizaci v obci Smržice

Obec

Smržice

Počet
obyvatel
(1/2020)
1618

Počet napojených Předpokládaný
obyvatel (2020)
vývoj r. 2030
1320

1776

Podíl
napojení
obyvatelé/
obyvatelé
82%

Zdroj: https://prvk.olkraj.cz/prvk/karty/nahled/466

V obci je vybudována splašková kanalizace a přečerpávací stanice odpadních vod. Provozovatelem je
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. Odpadní vody z obce jsou svedeny do čerpací stanice, odkud jsou
přečerpávány do kanalizace města Prostějova. Touto kanalizací jsou odpadní vody dále vedeny na
ČOV Prostějov, kde jsou likvidovány. Čerpací stanice je umístěna na konci obce Smržice, u břehu
Českého potoka. Je situována tak, aby do ní mohly přitékat splaškové vody z obce Smržice bez dalšího
přečerpávání. Do ČS Smržice jsou napojeny odpadní vody obce Čelechovice na Hané a Studenec. ČS
Smržice tvoří nadzemní objekt. Přívodní stoka splaškové kanalizace z obce je provedena ze
železobetonových trub DN 400. Výtlak z ČS je proveden z tlakového PVC DN 200 mm. V nejvyšších a
nejnižších místech jsou provedeny šachty, osazené armaturami. Výtlak končí na počátku obce
Držovice. Gravitační část v Držovicích je z kameninových trub DN 300, napojuje je na městskou
kanalizaci. Údaje o stávající kanalizaci: Délka sítě DN 250-4007 519 m propojení se sítí v Držovicích DN
300 265 m ČS Smržice výtlak Smržice – Držovice DN 200 1392,5, m DN 300 264 m.
Vodovody
Tabulka 11 Počet napojených obyvatel na vodovod v obci Smržice

Obec

Smržice

Počet
obyvatel
(1/2020)
1618

Počet napojených Předpokládaný
obyvatel (2020)
vývoj r. 2030
1555

1776

Podíl
napojení
obyvatelé/
obyvatelé
96%

Zdroj: https://prvk.olkraj.cz/prvk/karty/nahled/466

Obec má vybudovaný veřejný vodovod, který je součástí SV Prostějov. Vodovod je částečně
v majetku společnosti VaK Prostějov, a.s. a částečně v majetku obce. Provozovatelem je společnost
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. Zdrojem vody pro obec je VDJ Stráž 5 400 m3 (2 x 500 + 2 x 2 200 ),
max. hl. 287,00 m n.m. Do tohoto vodojemu je mimo jiné výtlačným řadem (dnes již zásobním)
dopravována voda z jímacího území Smržice o celkové kapacitě 78 l/s-1 přes ČS Smržice. Z VDJ Stráž
je gravitací zásobovacím řadem OC DN 1000 přiváděna voda do Prostějova. Na tomto zásobovacím
řadu je v redukční šachtě napojen zásobovací řad OC DN 350, délky 440 m pro obec Smržice a na
zásobní řad je napojena rozvodná síť obce Smržice, která je z OC a PVC DN 80 – 150, celková délka
sítě je 8 080 m. Na vodovodní síti je vybudováno 548 vodovodních domovních přípojek na které je
napojeno 96 % trvale bydlících obyvatel.
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Plynovod
Obec Smržice je plynofikována, většina obyvatel je na plynovod napojena. U plánované nové
výstavby se nepředpokládá nová výstavba plynovodu. Plynovod je v dobrém technickém stavu a není
proto nutné do něj v dalších letech investovat. Plynovod není v majetku obce.
Informační servis obce
Občané obce Smržice jsou informování pomocí těchto způsobů: pomocí internetových stránek obce,
obecní vývěsky, obecního zpravodaje a obecního bezdrátového rozhlasu, který byl vybudován v roce
2009.
Veřejné osvětlení a elektrická síť
Veřejné osvětlení v obci vyhovuje standardům, které jsou v dnešní době požadovány. Osvětlení je v
dobrém technickém stavu. Výměna svítidel byla nutná kvůli energetickým úsporám obce, kdy po
nahrazení stávajících lamp veřejného osvětlení technologií LED došlo ke snížení nákladů až o polovinu
původních. O rekonstrukci elektrické sítě NN je nutné jednat se společností E-ON, který vlastní
elektrické vedení v obci. Předpokládaný potřebný příkon pro plánovaný rozvoj obce bude zajištěn ze
stávající distribuční soustavy po jejím rozšíření, úpravě a výstavbě nových distribučních trafostanic
případně rekonstrukci stávajících. Pro trafostanice nejsou vymezovány plochy technické
infrastruktury, budou umisťovány do jiných ploch s rozdílným využitím.
Odpadové hospodářství
V obci Smržice je směsný komunální odpad vyvážen jednou za 14 dní. Odvoz směsného komunálního
odpadu zajišťuje FCC Prostějov. Na území obce je dvakrát ročně zajištěn svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu. V rámci třídění odpadů existuje 9 sběrných míst, kde občané mohou odložit
tříděný odpad jako plasty, papír, sklo bílé i barevné, textil, potravinářské a jedlé oleje. Bioodpad je v
obci řešen pomocí domácích kompostérů a dále odvozem na kompostárnu soukromé firmy a to do
konce roku 2020. V obci Smržice se nenachází funkční skládka odpadu.
Datové sítě, kabelové rozvody
V obci je vybudován optický kabel. Je zde využívána telefonní linka pro ADSL a VDSL internet.
Připojení přes telefonní linku je zajišťováno pomocí Cetin. Rychlost i kvalita připojení je na standartní
úrovni. Bezdrátový internet od firmy Sprintel.
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1.4.2 Dopravní infrastruktura
Napojení obce na silniční a železniční síť
Obec Smržice je napojena na silniční síť díky komunikacím 2. třídy a 3. třídy a to konkrétně II/449,
III/37760 a III/36636. Tyto komunikace nejsou v extravilánu v dobrém stavu. Část těchto komunikací
procházejících intravilánem obce též není v ideálním stavu. Obcí Smržice prochází komunikace
II/449, která je ve zhoršeném stavu. Obec je napojena na silnici II. třídy II/449, která vede z
Uničova přes Litovel do města Prostějov.
Z města Prostějov je dále možné se napojit na dálniční sít a to díky D46. V tomto případě je
vzdálenost na nájezd D46 cca 5,1 km. Dále je možné se napojit na D35 ve směru na Mohelnici, kde je
vzdálenost na nájezd do Unčovic cca 18,7 km.
Nejbližší napojení obce na železniční trať (trať 271 Čelechovice na Hané- Prostějov) je v Čelechovicích
na Hané a odtud se občané mohou dostat dále do Prostějova na železniční trať Olomouce- ProstějovVyškov- Brno. Spoje z Čelechovic na Hané nejsou časté a lepší dostupnost je zajištěna pomocí
autobusové dopravy. Dopravní zatížení je vysoké a to díky faktu, že obec leží na důležité dopravní
trase, která vede přímo přes obec.
Mapa 3 Krajské komunikace na katastru obce Smržice

Zdroj:http://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Orthoimagery&keywordList=inspire
Tabulka 12 Seznam krajských komunikací procházející přes katastr obce Smržice

číslo
II/449
III/37760
III/44932
III/4353
III/36636

silnice
Silnice Uničov –UnčoviceSmržice průtah obcí- Prostějov
Silnice Smržice- Mostkovice

Technický stav
Silnice v extravilánu obce dobrém stavu).
v intravilánu obce v uspokojivém stavu.
Silnice v extravilánu obce ve špatném stavu.
v intravilánu obce v dobrém stavu.
Silnice Smržice- Držovice
Silnice v intravilánu obce v dobrém stavu.
v extravilánu je také ve velmi špatném stavu.
Silnice Smržice- Dubany
Silnice v intravilánu obce ve špatném stavu.
v extravilánu je také ve velmi špatném stavu.
Silnice Smržice- Kostelec na Silnice v intravilánu obce ve špatném stavu.

Silnice
Silnice
Silnice
Silnice
Silnice
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Hané

v extravilánu je také ve velmi špatném stavu.

Zdroj: Vlastní šetření

Místní komunikace
Obec disponuje sítí místních komunikací o celkové délce 4410 m. Výše uvedená délka je rovna délce
všech místních komunikací. Z celkové výměry je 1350m v havarijním stavu s nutností rekonstrukce či
vystavěním 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. V budoucnu se nutné rozšířit sít komunikací pro
obsluhu zastavitelných ploch. Je též nutné řešit dopravu v rámci centrálního prostoru v obci.
Místní komunikace jsou udržovány vlastními kapacitami, v případě nedostatku vlastních kapacit
vypomáhají s údržbou najatí soukromí podnikatelé.
Tabulka 13 Stav místních komunikací

Smržice

Stav místních komunikací

Celková délka místních komunikací
v daném stavu
stavu, Cca 3060 m
třeba

Místní komunikace v uspokojivém
v nejbližších 7 letech nebude
výraznějších investic
Místní komunikace v kritickém stavu, vyžaduje Cca 250 m
okamžitou opravu či investici, velmi zhoršená
sjízdnost
Místní komunikace ve zhoršeném stavu, Cca 1100 m
v nejbližších letech nutnost investovat pro
zabezpečení požadované funkčnosti
Zdroj: Vlastní šetření

Chodníky v obci Smržice
Chodníky v obci Smržice jsou v dobrém stavu. V rámci vypracování programu rozvoje obce Smržic
došlo k zjištění stavu všech chodníků v obci. Rovněž byla zjištěna potřeba vybudování chodníků
nových podél komunikace krajské. Stav chodníků, celkové metry lze vyčíst z tabulky viz. níže a
z přiložené mapy v příloze tohoto dokumentu.
Tabulka 14 Stav chodníků

Smržice

Stav chodníku
Chodníky v dobrém stavu, do kterých není
potřeba výraznějších investic v dalších letech
Místa bez chodníků, kde je nutné vybudování
nových chodníků
Chodníky, do jejichž rekonstrukce je nutné
investovat nejlépe ihned

Celková délka chodníku v daném stavu
3500m
150m
Cca 300 m

Zdroj: Vlastní zpracování

Parkování v obci Smržice
V obci Smržice jsou z části řešena parkovací místa. Problematika parkovacích míst byla řešena při
rekonstrukci průtahu obcí. Avšak parkovacích míst je v obci stále nedostatek. Tomuto problému je
potřeba nadále věnovat značnou pozornost. Nelze to však činit na úkor zelené plochy v obci.
Cyklodoprava
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Cyklodoprava je v současné době v obci řešena. Přes obec vede cyklostezka. Cyklisté využívají
vozovky silnic, místních i účelových komunikací. Cyklostezka vede od města Prostějova směrem na
Čelechovice na Hané. Dále je zde cyklostezka vedoucí do sousedních Držovic.
Dopravní obslužnost
Tabulka 15 Dostupnost a vzdálenost měst Olomouce a Prostějova

Smržice
Olomouc
Prostějov

Vzdálenost (km)
17
4,2

Dostupnost (min)
60
10

Zdroj: vlastní šetření, idos.cz, mapy.cz

Počet spojů autobusů je ve Smržicích 18 a to ve všední den. O víkendu je celkový počet spojů 7. Doba,
za kterou mohou občané docestovat do města Prostějova je cca 15 minut. Dopravní spojení mezi
Smržicemi a krajským městem Olomouc je možno přes pracovní dny cca 21 spoji (včetně přestupů). A
o víkendu je možné se dopravit do krajského města 9 spoji. Průměrná doba, která je potřeba na
dopravu do krajského města je cca 60 minut, některé spoje jedou do krajského města i více než
hodinu a půl a to díky faktu, že je nutné přesedat na jiný autobus či vlak.
Na většinu návazných spojů je nutné přesedat v městě Prostějov. Spoje jsou zajišťovány například
ARRIVA MORAVA a.s. Vojtila a České dráhy a.s.
Dopravní spojení do Smržic je následující:
Tabulka 16 Počet spojů veřejné dopravy v obci Smržice

Místní část
Smržice

Olomouc (počet spojů)
Všední dny
21

Prostějov (počet spojů)
Všední dny
Víkend

Víkend
9

18

7

Zdroj: vlastní šetření, idos.cz, pozn. Počet spojů se rovná kombinaci všech možný spojů s různými přestupy.
V tabulce nejsou uvedeny pouze přímé spoje.

Množství a kvalita spojů je dostatečná, ale jen přes pracovní dny. O víkendu je množství spojů
nedostatečné. O víkendu je možné se dopravit do města Prostějov či do krajského města Olomouc 9
spoji. 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 i do KIDSOK. Území leží mimo zájmy dopravy vodní, letecké a mimo zájmy výstavby dálnic,
resp. Rychlostních komunikací.
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1.5 Vybavenost
1.5.1 Bydlení
Níže uvedená tabulka zobrazuje domovní fond v obci Smržice. Tato tabulka vychází ze SLDB (sčítání
lidu, domů a bytů) z roku 2011. Bohužel novější data budou k dispozici až v roce 2022 a to díky faktu,
že nové sčítaní proběhne až v roce 2021.
Tabulka 17 Domovní fond

626
533
468
2
1

Rodinné
domy
602
484
467
1
-

18
77
152
78
58
56
65

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

Bytové
domy

Ostatní
budovy
5
5
1

19
2
1
-

15

3

-

75
151
75
58
56
64

1
3
1

1
1
-

Zdroj: vlastní šetření

Z tabulky je patrné, že ve Smržicích bylo v roce 2011 (SLDB) celkem 626 domů z toho 602 rodinných
domů, 5 bytových domů a 19 ostatních budov. Z toho obydlených domů bylo celkem 533, obydlených
rodinných domů bylo 484, 5 obydlených bytových domů a 2 ostatní budovy. Fyzických vlastníků
domů bylo 468 osob, 467 fyzických vlastníků rodinných domů a 18 vlastníci bytových domů. Obec či
stát vlastnil 2 rodinné důmy, 0 bytových domů a 0 ostatní budovy. Dále je možné z tabulky vyčíst
období výstavby nebo rekonstrukce domu v jednotlivých letech.

Počet zájemců o dům/byt:
Obec Smržice nevede žádnou databázi zájemců o dům, všechny domy jsou v soukromém vlastnictví.
Podpora bytové výstavby obcí:
Obec Smržice neplánuje bytovou výstavbu. Obec není vlastníkem stavebních pozemků, všechny
pozemky jsou v soukromém vlastnictví.
Rozvojové plochy, územní plán (plochy připravené pro bytovou výstavbu):
Obec Smržice má schválený územní plán z roku 2018, kde jsou vyznačeny „plochy smíšené obytné –
venkovské“ pro výstavbu rodinných domů. Parcely jsou v soukromém vlastnictví
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Zanedbané a nevyužívané budovy:
Zanedbané a nevyužívané budovy jsou v soukromém vlastnictví, některé majitelé bourají, jiné chtějí
prodat, některé snad opravovat. V obci je odhadem 10 zanedbaných a nevyužívaných budov.
Sociální bydlení:
Obec Smržice nevlastní sociální bydlení či bydlení pro seniory.
Podíl domů využívaných pro rekreaci:
Chaty a chalupy nejsou známy.
Individuální rekreační objekty:
Nejsou zde žádné známe chaty. Pouze penzion Sissi.

1.5.2 Školství a vzdělávání
V obci Smržice je dětem k dispozici mateřská škola a základní škola pro první stupeň. Technické
vybavení škol je na dobré úrovni.
Součástí mateřské školy je kuchyň s jídelnou – výdejna s kapacitou 250 osob, která slouží i základní
škole.
Mateřská škola
Mateřská škola ve Smržicích má 3 oddělení. Kapacitu dle Rejstříku škol a školských zařízení a
skutečnou naplněnost uvádí tabulka č. 21.
Tabulka 18 Kapacitní stav mateřské školy

Rok

Kapacita

Naplněnost

Volná místa

2020/2021

76

100%

0

Zdroj: vlastní šetření, 2020.

Z tabulky je zřejmé, že mateřská škola je ze 100% naplněna.
V mateřské škole pracuje 5 pedagogů. Na jednoho učitele připadá v průměru 15 dětí.
Základní škola
Obec Smržice je zřizovatelem základní školy prvního stupně. (5 stupňů školní docházky v pěti třídách).
Vyučování probíhá ve dvou školních budovách.
Základní škola má pro školní rok 2019/2020 6 pedagogických pracovníků a dvě vychovatelky
v družině. Na jednoho učitele tak v průměru připadá 14,4 žáků.
Tabulka č. 22 uvádí současný stav kapacity dle Rejstříku škol a školských zařízení a reálnou
naplněnost.
Tabulka 19 Kapacitní stav základní školy

Rok
2020/2021

Kapacita
125

Naplněnost

Volná místa

72

53
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Zdroj: vlastní šetření, 2020

Školní infrastruktura
Základní škola má dvě budovy. První prošla rekonstrukcí v roce 2014 a druhá v roce 2020. Na
pozemku školy je prostor pro vybudování hřiště. Nedaleko školy (5 min. chůze) se nachází dětské
hřiště v areálu fary. Budova mateřské školy byla dokončena v roce 2018.
Mimoškolní aktivity
Mimoškolní činnost nabízí např. kroužek keramický, badatelský, anglického jazyka, sportovní,
zábavné logiky a deskových her, modelářský čtenářský klub.
Práce s dětmi a mládeží
Práci s dětmi zajišťuje Sokol Smržice, TJ Smržice, Spolek rodičů Smržice a Junák.
Financování školství
Zřizovatel přispívá každoročně na provoz škol.
Tabulka 20 Financování školství

Rok
2020/2021

Rok 2018

Příspěvek zřizovatele

ZŠ a MŠ - celý právní 1 063.000,- Kč
subjekt

Příspěvek státu
11. 890.569,-Kč
pozn.

-

Zdroj: vlastní šetření, r. 2020.

Poznámka:
Přímé náklady na vzdělávání ze státního rozpočtu zahrnuje: mzdové prostředky, OON, odvody.
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1.5.3 Zdravotnictví
Ve Smržicích se nenachází zdravotní středisko. Nejbližší nemocnice je pak v nedalekém Prostějově
(Nemocnice Prostějov – dojezdová vzdálenost cca 5 km). Fakultní nemocnice v Olomouci je ve
vzdálenosti cca 20 km a Vojenská nemocnice v Olomouci je vzdálena cca 22 km. Zdravotnická
záchranná služba je dostupná z Prostějova a Olomouce (max. dojezd 20 minut).
V obci Smržice se nenachází ordinace praktického, zubního lékaře a dětského lékaře, v blízkých
Čelechovicích na Hané je k dispozici ordinace praktického lékaře pro dospělé, praktický lékař pro děti
a dorost a zubní ordinace. Ostatní zdravotnické služby jsou pro občany umístěny v Prostějově, kde se
nachází široké spektrum zdravotnických služeb (např. Poliklinika Prostějov -6 km, Poliklinika AGEL – 4
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. Do Prostějova a okolních
obcí je velmi dobrá dopravní dostupnost pomocí veřejné hromadné dopravy.
V níže uvedené tabulce jsou vyobrazeni poskytovatelé zdravotnických služeb ve Smržicích.
Tabulka 21 Poskytovatelé zdravotnických služeb v obci Smržice

Typ zařízení

Jméno a příjmení

Kontaktní informace

V obci není žádný poskytovatel zdravotní péče.
Zdroj: vlastní zpracování

V obci nenajdeme žádné vhodné prostory pro umístění lékárny či ordinace. Lékárny jsou umístěny
v Kostelci na Hané či Prostějově.

1.5.4 Sociální péče
Komunitní plánování sociálních služeb v obci Smržice
Samotné ORP Prostějov, jehož součástí je obec Smržice, 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
b) pro poskytovatele sociálních služeb:
- spolupráce na tvorbě místní sociální politiky
- zmapování aktuálních potřeb uživatelů
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- 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
Magistrát města Prostějova, odbor sociálních věcí, ul. Školní 4
tel.: 582 329 450
e-mail: lukas.brzoska@prostejov.eu
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Terénní a pečovatelské služby zajišťuje Charita Prostějov a ADP Sanco Prostějov a Ludmila Kubisová.
Služby dostupné v okolí:
Poskytovatelé sociálních služeb v Regionu HANÁ
Tabulka 22 Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Regionu HANÁ

Organizace
1.

forma

Soukromý vlastník
Pavel Novák

Název zařízení

Poskytované sociální služby

Podzim – Domov po
seniory Čelechovice na
Hané

Domov pro seniory

Trilobit o.p.s.

Chráněné bydlení

2.

Trilobit o.p.s.

o.p.s.
zřizovatelem
obec
Čelechovice
na Hané

3.

Domov důchodců Jesenec,
p.o.

p.o.
kraje

Domov důchodců
Jesenec, p.o.

Domov pro seniory

4.

Domov pro seniory
Kostelec na Hané, p.o.

p.o.
obce

Domov pro seniory
Kostelec na Hané, p.o.

Domov pro seniory

5.

Domov pro seniory
Ludmírov

p.o. obce
obce

Domov pro seniory
Ludmírov

Domov pro seniory

6.

7.

8.

9.

Domov se zvláštním
režimem Bílsko

Charita Konice

Pomadol Olomouc

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

o.p.s..
kraje
??

církevní
organizace

Domov se zvláštním
režimem Bílsko
Dům pokojného stáří
Bohuslavice

Domov se zvláštním
režimem
Domov pro seniory

Charitní pečovatelská
služba

Pečovatelská služba

s.r.o.

Pomadol Olomouc

Pečovatelská služba

p.o. kraje

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

Domov pro seniory
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Obec Čechy pod Kosířem
(zřizovatel a provozovatel),
Charita Konice
(poskytovatel soc. služeb)

10.

církevní
organizace
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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.

1.5.5 Kultura
KULTURNÍ ATRAKTIVITY V OBCI:
















Kostel sv. Petra a Pavla - Kostel byl postaven v letech 1854-1860 a vysvěcen 6. října
1861 olomouckým světícím biskupem Rudolfem baronem z Thyssebaartu. Uvnitř je kostel
42 m dlouhý, 14 m široký a 19 m. vysoký. Bronzové zvony jsou z roku 1975 a jsou zasvěceny
sv. Petru a Pavlovi, sv. Rodině a sv. Cyrilu a Metodějovi. Na hlavním oltáři je od roku
1857 obraz apoštolů, renovovaný v 1. pol. 20. století.
Budova fary - Nejstarší budova ve Smržicích pochází z roku 1761 a na místě starého
zbořeniště ji v barokním slohu postavil farář Vogl. Budova fary je ve vlastnictví obce.
V současné době budovu využívá obec k velikonočním a vánočním výstavám, a dalším
příležitostným kulturním aktivitám.
Socha oráče – před budovou obecního úřadu, je památkou na Selský sněm v roce 1848,
kterého se zúčastnil smržický rychtář Josef Cásek, socha je dílem akademického sochaře
Aloise Bučánka (1897-1945 /umučen nacisty v Terezíně/), byla dokončena a odhalena v roce
1928 u příležitosti 80. let Selského sněmu.
Vodní mlýn a olejna – historická budova z 18. století se nachází v ulici Kobližnice, poháněn
byl náhonem z Českého potoka, který byl v 80. letech 20. století zasypán. Mlýn rozdělen na
obytnou a hospodářskou část. Mlýniště je v zadní části objektu. Od roku 1958 kulturní
památka. Budova je v soukromém vlastnictví.
Rodný dům Jakuba Kresy – nachází se v sousedství vodního mlýna, narodil se zde Jakub
Kresa (1648-1715), významný český jezuita, pedagog, vědec a matematik, který byl ve své
době znám v celé Evropě. Na domě byla v říjnu 2015, u příležitosti 300 let úmrtí J. Kresy,
odhalena renovovaná pamětní deska, ale i vydána kniha o jeho životě a díle.
Statek Františka Jakubce – nachází se na náměstí u kostela sv. Petra a Pavla. F. Jakubec
(Smržice 1883 – Smržice 1969) byl významným smržickým občanem (např. starosta Sokola,
starosta obce), rolníkem, veřejným činitelem a politikem (senátor Národního shromáždění
ČSR /1935-1939/). Po Únoru 1948 byl hospodářsky a lidsky dehonestován. Koncem roku 2013
si Smržice připomněli 130 výročí narození F. Jakubce, u této příležitosti byla v roce 2014 na
jeho domě instalována a odhalena pamětní deska, ale i vydána kniha o jeho životě a díle.
Budova obecního úřadu - Původně Rolnická záložna, postavena v roce 1909. Od roku
1953 byla budova využívána jako Česká státní spořitelna a od 60. let 20.století zde sídlí
samospráva obce. Budova prošla celkovou rekonstrukcí, po které získala současnou podobu
v roce 2002. V současné době jsou v prvním patře kanceláře obecního úřadu, v přízemí
potom obřadní síň a obecní knihovna.
Dům Českého zahrádkářského svazu ZO Smržice - Původním vlastníkem byl majitel smržické
cihelny pan František Coufal. Hospodářskou usedlost, známou mezi starousedlíky
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pod názvem "Forota", odkoupil v roce 1978 smržický svaz zahrádkářů a v průběhu sedmi let
zde vybudoval pro své potřeby areál s výstavní dvoupodlažní budovou, moštárnou, garážemi
a skladem, nádvořím a ovocným sadem o celkové výměře 5523 m2.
Socha sv. Jana Nepomuckého - Dominantou stejnojmenného centrálního parku je socha
s nápisem na čelní straně SVATÝ JENE ORODUJ ZA NÁS. Zadní stranu zdobí nápis OBCI
SMRŽICKÉ 1885.

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 23 Akce – kalendář (přehled významných akcí pořádaných v obci)

Datum

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Září

Přehled významných akcí pořádaných v obci

Pořádající

Obecní ples

Obec

Maškarní bál

TJ Sokol

Setkání se seniory

Obec

Dětský karneval

Spolek rodičů

Košt pálenek

Záhrádkáři

Velikonoční tvoření pro děti

Spolek rodičů

Velikonoční výstava na faře

Obec Smržice

Pálení čarodejnic

TJ Sokol

Vítání dětí

Obec Smržice

Stavění máje

Obec Smržice

Smržický vandr

KČT Smržice

Noc kostelů

Farnost Smržice

Kácení máje

Obec Smržice

Dětský den

Obec Smržice

Hody + zábava

Obec Smržice

Setkání volejbalových veteránů

TJ Sokol

Letní kino

Obec Smržice

Vítání prázdnin spojené s promítáním pohádky

Obec Smržice

Smržická šlapka

KČT Smržice
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Datum

Říjen
Listopad

Prosinec

OBEC SMRŽICE
PROGRAM ROZVOJE OBCE

Přehled významných akcí pořádaných v obci

Pořádající

Pohádkové údolí

TJ Sokol

Soutěž o nejhezčí dýni

Spolek rodičů

Martinský pochod

TJ Sokol

Lampionový průvod

Obec Smržice

Rozsvícení vánočního stromu

Obec Smržice

Vánoční výstava na faře a adventní koncert v kostele

Obec Smržice + farnost

Mikulášské odpoledne

Spolek rodičů

Silvestrovský šlapáček

Obec Smržice

Zdroj: vlastní zpracování

Dle nabídky divadelní představení, koncerty. Různé akce se také pořádají na sále., např. posezení
s hudbou, hraní společenských her, aj.

Dostupnost kultury v okolí:
Občané převážně dojíždí za kulturou spádově do Prostějova, Kostelce na Hané a Olomouce, popř. do
Brna a na zámek Plumlov.
Sály (pro divadlo), kina, výstavní prostory, koncertní prostory apod:
 sál v OÚ – zasedání ZO, přednášky, malé výstavy
 kulturní dům- sál, plesy divadla, besídky, taneční, zasedání zastupitelstva
 hasičská zbrojnice
 budova fary - výstavy
Kulturní památky nehmotné:
Obec Smržice nemá nehmotné památky

1.5.6 Sport a volnočasové aktivity
V obci Smržice je využíván pro sportovní činnost sportovní areál. Nachází se zde fotbalové hřiště,
plážový volejbal a dětská hřiště. V obci je dále sokolovna, která je však ve velmi špatném stavu, avšak
je pro sport stále využívána. Ve Smržicích sportovní činnost zajišťuje i SDH Smržice.
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1.6 Životní prostředí
1.6.1 Stav životního prostředí
V obci se nevyskytuje žádný závažnější jev, negativně ovlivňující životní prostředí v obci (mimo
poměrně vysoký počet nákladní automobilové dopravy a zemědělské techniky).
Půdní fond, kvalita půd, míra ohrožení erozí
Zemědělská půda tvoří více než 86% rozlohy katastru obce, lesní pozemky pak méně než 1%. Více než
13% tvoří půda nezemědělská, zejména zastavěné a manipulační plochy a komunikace. Ze
zemědělské půdy je 93% orná, a téměř 5% zahrady.
Vzhledem k charakteru krajiny a svažitosti části území je zemědělská půda potenciálně náchylná
k vodní erozi. V současné době díky způsobu hospodaření dochází k občasným 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 se může jevit zhoršené ovzduší vlivem dopravy (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.
Nejvýznamnějším tokem v obci je Český potok. Je levostranným přítokem Romže.
Míra ohrožení hlukem
Nejzávažnějším zdrojem hluku v obci jsou silnice II. a III. třídy.
Přehled nejvýznamnějších prvků ovlivňujících životní prostředí obce pozitivně
- obec je v relativně harmonické kulturní krajině, v návaznosti na lesnatý masiv Velkého Kosíře
v okolních katastrech
- maloplošná chráněná území
- pravidelná údržba zeleně v obci
- plynofikace v obci
- veřejná vodovodní síť v obci
- veřejná kanalizační síť v obci
Přehled nejvýznamnějších prvků ovlivňujících životní prostředí obce negativně
- v obci je stále část domácností se systémem vytápění tuhými palivy
- navýšení dopravní zátěže u silnice II třídy velké množství osobních vozidel a četný průjezd
nákladních vozidel
- eroze půdy
- silná sezonní zátěž z nákladní dopravy zásobující bioplynovou stanici
- znečištění pocházející z provozu bioplynové stanice

1.6.2 Ochrana životního prostředí
Obec Smržice neleží na území žádného velkoplošného zvláště chráněného území. Nejbližšími
velkoplošnými chráněnými územími jsou CHKO Litovelské Pomoraví a CHKO Moravský Kras
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Rozvojové záměry obce nejsou ve střetu s územní ochranou přírody. Obec také neeviduje žádné
závažnější problémy obecné ochrany přírody na svém území.
V obci nesídlí žádná organizace, věnující se systematicky oblasti ochrany přírody, na péči o chráněná
území se podílí Český svaz ochránců přírody Regionální sdružení Iris Prostějov a Sdružení pro ochranu
přírody střední Moravy – Sagittaria.
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1.7 Správa obce
1.7.1 Obecní úřad a kompetence obce
Velikost úřadu, personální zajištění
Tabulka 24 Personální zajištění OÚ Smržice

Personální zajištění a organizační složení OÚ Smržice
Orgán

Počet
osob/členů

Funkce

OÚ

7

starosta, účetní, matrikářka, techničtí pracovníci

Zastupitelstvo

9

starosta, 1 místostarosta a ostatní členové

Finanční výbor
Kontrolní výbor
Kulturně- sportovní komise

3
3
5

předseda, členové
předseda, členové
předseda, členové

Zdroj: https://www.smrzice.cz/obec/zastupitelstvo-obce/

Vybavenost obce Smržice
Tabulka 25 Vybavenost obce Smržice

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
Dostupnost sídla kraje (km)

Obecní úřad
590029
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Prostějov
Smržice
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE
ANO
ANO
17,1
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Dostupnost sídla okresu (km)

5,7

Zdroj: ČSÚ – karty obcí

Organizace zřízené obci
Příspěvková organizace Základní a Mateřská škola Smržice
Organizační složka knihovna, JSDH (V.) Smržice
Obecní vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 1-2020 - o změně vyhlášky č.1-2019
Obecně závazná vyhláška č. 3-2019- o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Obecně závazná vyhláška č. 2-2019-o místním poplatku ze psů
Obecně závazná vyhláška č.1-2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazná vyhláška č. 1-2018 - která zrušuje obecně závaznou vyhlášku č. 10-2002 — „Řád
veřejného pohřebiště“
Obecně závazná vyhláška č. 2-2016 - Obecně závazná vyhláška o nočním klidu.
Obecně závazná vyhláška č. 1-2013 Obec Smržice
Obecně závazná vyhláška č. 4-2010 - OÚ Smržice, poplatek ze vstupného
Obecně závazná vyhláška č. 1-2003 o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních
nákladů mateřské školy.
Obecně závazná vyhláška č.4 obce Smržice ze dne 31.5.1995 na ochranu veřejného pořádku

1.7.2 Hospodaření a majetek obce

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.26 udává
získané nenárokové dotace v posledních 5 letech.
Tabulka 26 Získané nenárokové dotace

Rok
2013
2016
2018
2018
2016
2017
2020
2020
2020
Celkem

Poskytovatel
Ol. kraj
Min.zemědělství
Min.zemědělství
Min.průmyslu a obch
Min.pro míst.rozvoj
Min.pro míst.rozvoj
Ol. kraj
Min. vnitra
Min.pro míst.rozvoj

Účel
Sekačka
Oprava hřbitovních zdí
Oprava kapličky Panny Marie
VO-výměna svítidel
Výstavba mateřské školy
Rekonstrukce Základní školy
Hasičské auto
Hasičské auto
Chodník ul. Trávníky a Za Farskou

Dotace (v tis. Kč)
120
639
416
1089
33248
22998
100
450
570
59630

Zdroj: Vlastní zpracování

Finanční majetek obce
Obec Smržice disponuje finančním majetkem o hodnotě cca 34 mil. Kč
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Přehled nejdůležitějších budov ve správě obce a jejich stav (nemovitý majetek obce, jeho stav a
způsob využívání)
Tabulka č. 27 uvádí přehled nejdůležitějších nemovitostí v majetku obce. Tak jako ve většině obcí,
vlastní i obec Smržice typické nemovitosti jako je hasičská zbrojnice, budova obecního úřadu nebo
drobné sakrální stavby. Obec nevlastní byty.
Tabulka 27 Přehled nejvýznamnějších nemovitostí v majetku obce

Název objektu
(nemovitosti)

Potřebná opatření a investice ke
zlepšení stavu

Stav *

Budova školy - nová

výborný

není potřeba žádných investic

Budova školy
hlavní

dobrý

Oprava prostor družiny

Budova mateřské školy

výborný

Není potřeba investic

Kulturní dům

dobrý

Nutný nátěr střechy, oprava el. instalace

Obecní úřad

dobrý

Oprava el. instalace, výměna topení,
úprava zázemí

Hasičská zbrojnice

dobrý

Oprava střechy, oprava fasády

Budovy fary

Nedostačující

Kompletní rekonstrukce

Zdroj: Vlastní zpracování
*popište stav výběrem jedné varianty: vynikající, velmi dobrý, uspokojivý, nedostačující, havarijní stav

Tabulka 28 V SOUKROMÉM NEBO JINÉM VLASTNICTVÍ

V SOUKROMÉM NEBO JINÉM VLASTNICTVÍ
Budova Sokolovny

Nedostačující

Budova kostela
Zdroj: Vlastní zpracování

Dobrý

Kompletní rekonstrukce a úprava
okolí
Oprava oken

Obec dále vlastní drobné sakrální památky – kříže a boží muka – kříže a boží muka, které je nutné
průběžně udržovat v dobrém stavu. Vlastní také kanalizaci.
Vlastnictví obecních pozemků (lesy, pole, pozemky k zastavění)
Obec vlastní les 7,13 ha, pole cca 45 ha
Pozemky pro zástavbu jsou v soukromém vlastnictví
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Technické a technologické vybavení (tech. služby, apod.)
Obec vlastní drobné technické vybavení k tradiční údržbě veřejných ploch a zeleně a to 2 traktory
s vlečkou, zametač, 2 traktorové sekačky, mulčer, štěpkovač.
Personál
Obec využívá 4 pracovníky.

1.7.3 Bezpečnost
Bezpečnostní situace v obci nevybočuje z průměru. Obci jsou na standartní výši přestupky. Obec
využívá přestupkové komise v městě Prostějov. V rámci prevence kriminality se obec snaží již od
mladého věku občany podporovat ve sportování. Největším problémem v obci Smržice je dopravní
bezpečnost, která souvisí s dopravním zatížením na silnici 2. třídy a průtahu obcí Smržice. Zvyšuje se
prašnost, zplodiny a hluk. V obci existuje sbor dobrovolných hasičů a to SDH Smržice. Jednotka řeší
případné náhle příhody. Obec je začleněna do integrovaného záchranného systému pomocí sirény.
V současné době je propojen spolu s obecním rozhlasem.

1.7.4 Vnější vztahy a vazby
Následující tabulka prezentuje přehled nejvýznamnějších organizací, svazků obcí, sdružení, jichž je
obec členem.
Tabulka 29 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
Svaz měst a obcí ČR

ANO/NE
ANO
ANO
NE
NE
NE

Zdroj: vlastní zpracování

Smržice jsou členem DSO Mikroregion Kostelecko a MAS Region HANÁ, z.s. Obec 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 problematické záležitosti obce patří chybějící bydlení pro seniory (vyplynulo
z dotazníkového šetření mezi občany). Problémem v rozvoji obci je i hlučnost projíždějících
nákladních kamionů a zvýšené množství dopravy v obci. V obci je nutné rekonstruovat chodníky kvůli
zvýšení bezpečnosti obyvatel. Více o problémech v obci viz následující tabulka č. 30.
Tabulka 30 Analýza problémů obce Smržice

ANALÝZA PROBLÉMŮ
Hlavní problém rozvoje

Významnost
(nejmenší 110 největší)

Příčina

Neřešený
problém,
financí

dlouhodobý
nedostatek

Riziko neřešení
situace

Snížení spokojenosti
občanů, atraktivity
obce

Stav místních komunikací

6

Stav chodníků

6

Nedostatek financí

Snížení bezpečnosti
v obci

6

Stáří dosavadního vedení
elektrické energie.
Nedostatek finančních
prostředků

Snížení bezpečnosti
v obci, ekonomická
zátěž

Veřejné osvětlení
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ANALÝZA PROBLÉMŮ
Významnost
(nejmenší 110 největší)

Hlavní problém rozvoje

Stav veřejné zeleně.

Technický
stav
obecního úřadu

budovy

Hlučná doprava v obci
vysoká intenzita dopravy

a

Nebezpečná rychlá jízda řidičů
na
vjezdech
do
obce.
Vybudování
zpomalovacích
ostrůvků

Příčina

Riziko neřešení
situace

2

Stáří dosavadní výsadby.

Snížení atraktivity
obce a snížení kvality
životního prostředí

5

Staří dosavadního
topení. Nedostatek
finančních prostředků na
rekonstrukci

Zvýšené náklady na
vytápění

6

Existence blízké
bioplynové stanice,
neřešení silnice 2. třídy,
nízký most, nepodjedou
větší auta

Ohrožena bezpečnost
v obci, větší prašnost
a hlučnost a klesající
spokojenost občanů
s životem v obci

6

Neukázněnost řidičů,
méně časté kontroly
měření rychlosti

Ohrožena bezpečnost
obyvatel
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ANALÝZA PROBLÉMŮ
Významnost
(nejmenší 110 největší)

Příčina

Riziko neřešení
situace

Nedostatečné nebo málo
kvalitní služby v obci (kavárna,
vinárna,…)

2

Nezájem investorů,
nedostatek prostorů

Klesající spokojenost
občanů s životem
v obci

Seniorské bydlení

8

Nedostatek financí,
hledání možnosti
financování

Odchod obyvatel
z obce, klesající
atraktivita obec

6

Nedostatek financí,
hledání možnosti
financování

Klesající spokojenost
občanů s životem
v obci

Většina stavebních
pozemků jsou
v soukromém vlastnictví

Odliv zájemců o
výstavbu

Hlavní problém rozvoje

Chybějící kompostárna

Nedostatečná infrastruktura
pro budoucí výstavbu

3
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ANALÝZA PROBLÉMŮ
Hlavní problém rozvoje

Špatný stav sokolovny

Chybějící dětské hřiště na
školním dvoře

Významnost
(nejmenší 110 největší)

Příčina

Riziko neřešení
situace

9

Podinvestovanost, stáří
budovy

Nemožnost využívání
pro sportování

3

Nedostatek financí na
rekonstrukci dvora a
vybudování dětského
hřiště

Děti MŠ, žáci 1.
stupně ZŠ a školní
družina pohybové
vyžití, nespokojenost
rodičů

Špatný stav hasičské zbrojnice

4

Stáří, nedostatek financí

Chybějící dům služeb

6

Nedostatek financí,
hledání možnosti
financování

Může klesat aktivita
místních SDH,
v krajním případě
může postupně
chátrající budova
ohrožovat i
bezpečnost.

Odchod obyvatel
z obce, klesající
atraktivita obec

Zdroj: Vlastní zpracování, výsledky dotazníkového šetření
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A.3. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Vyhodnocení dotazníkového 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 září 2020.
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 184 respondentů z celkových 600 oslovených (dle počtu domu). Z toho dotazník
vyplnilo 81 mužů (44,8%) a 103 žen (56,9%). Nejvíce respondentů vyplnilo dotazník ve věku 30 – 49
let a to 66 osob (36,5%). Nejméně ve věku
15 – 29 let a to 16 osob (8,8%). Většina respondentů měla střední odborné vzdělávání s maturitou a
to 80 osob (44,2%). Dotazník vyplnila většina respondentů žijících v obci od narození a to 88 osob
(48,6%). Dotazník vyplnili i respondenti, kteří se do obce přistěhovali v dospělosti před více než pěti
lety a to 72 osob (39,8%). Většina respondentů je bez dětí a to 90 (50,1%).
Vlastní dotazník je přílohou tohoto dokumentu.

Přehled získaných výsledků
Tabulka 31 Přehled získaných výsledků

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

velmi
spokojen
velmi
dobře
ab relat.
s.
(%)
64 35,4

spíše
velmi
je mi to
spíše
nespokojen nespokojen lhostejné
spokojen
ani dobře
spíše
velmi
spíše dobře ani špatně
špatně
špatně
ab relat. ab relat. ab relat. ab relat.
s.
(%)
s.
(%)
s.
(%)
s.
(%)
88 48,6 27 14,9
0
0,0
2
1,1

81

-

81

-

7

-

4

-

8

-

62

-

73

-

12

-

10

-

24

-

2

-

28

-

74

-

37

-

40

-

9

-

58

-

51

-

26

-

37

-

54

-

82

-

20

-

5

-

20

-

46

-

93

-

17

-

0

-

25

-

63

-

75

-

20

-

10

-

13

-
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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
považujete za?
Myslíte si, že obyvatelé obce
mají dostatek příležitostí ke
vzájemným společenským
kontaktům ?

72

-

80

-

17

-

6

-

6

-

21

-

0

-

19

-

79

-

0

-

37

-

93

-

26

-

0

-

17

-

93

-

59

-

8

-

7

-

14

-

11

6,1

85

47,0

49

27,1

17

9,4

19

10,5

38

21,0

10
3

56,9

16

8,8

9

5,0

15

8,3

Zdroj: vlastní šetření

Tabulka uvádí přehled spokojenosti obyvatel s životem v obci. Z průzkumu je zřejmé, že obyvatelům
se v obci dobře žije, jsou spokojeni s bydlením v obci a také s informovaností obyvatel o dění v obci.
Spokojenost je se školstvím, kulturním a společenským životem, se sportovním vyžitím, péčí o životní
prostředí a informovaností občanů. Naopak nespokojeni se zdravotnictvím, veřejnou dopravou,
podmínkami pro podnikání.

Jak se Vám v obci žije?
Na otázku „Jak se Vám v obci žije“ odpověděli obyvatelé Smržic spíše dobře 48,6%. 35,4%
respondentů odpovědělo dokonce, že se jim v obci žije velmi dobře. Jen 1,1 % si myslí, že by se v obci
žilo špatně.
Graf 1 Jak se Vám v obci žije?

Otázka č. 1: Jak se Vám v obci žije (v %)
0,0 1,1
14,9
35,4

velmi dobře
spíše dobře
ani dobře ani špatně
spíše špatně
velmi špatně

48,6
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Mezilidské vtahy v obci považujete za?
Většina respondentů hodnotí mezilidské vztahy v obci za docela dobré, takto hodnotí 47%
respondentů. 27,1% respondentů si myslí, že vztahy v obci nejsou moc dobré a 9,4% si dokonce
myslí, že vztahy jsou špatné.
Graf 2 Mezilidské vztahy v obci považujete za?

Otázka č. 6: Mezilidské vtahy v obci pavažujete za? (v%)
10,5

6,1

9,4

velmi dobré
docela dobré
ne moc dobré
špatné
47,0

nedovedu posoudit

27,1
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Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům?
21 % obyvatel hodnotní, že obyvatelé mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům. 8,8% respondentů si však myslí, že dostatek příležitostí spíše není.
Graf 3 Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům

Otázka č. 7: Myslíte si, že obyvatelé obce mají
dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům ? (v%)
8,3
21,0

5,0

rozhodně ano

8,8

spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
nedovedu posoudit
56,9

Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
Nejvíce v obci respondenti postrádají:
- dům pro seniory
- kompostárna
-lékárna a lékaři
-sběrný dvůr
Více námětů či připomínek na webových stránkách obce.
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Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?

Nejvíce respondentů je spokojeno s klidným životem a vzhledem obce a to až 48,6% obyvatel, kteří
odpověděli. Obyvatelé kladně hodnotí i kulturní a společenský život nebo příznivé životní prostředí.
Více odpovědí lze vypozorovat z grafu.
Graf 4 Co se Vám na Vaší obci nejvíce libí?

Co se
Vaší
obci nejvíce
Otázka Otázka
č. 2: Coč.se2:vám
navám
Vaší na
obci
nejvíce
líbí (v líbí (v
%)
%)
1. klidný život
2. dobré mezilidské vztahy
3. příznivé životní prostředí
4. blízkost přírody
5. dostupnost pracovních příležitostí
6. dobrá dopravní dostupnost

60,0

50,0

48,6

48,1

40,0
32,0

32,0
29,3

30,0

20,0
14,9

17,1
14,4

9,9
10,0

0,0

6,4

Počty osob v %
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Co se Vám na Vaší obci nelíbí?

Většina respondentů záporně hodnotí dostupnost lékařů. 31,5 % obyvatel, kteří vyplnili dotazník se
nelíbí špatné mezilidské vztahy v obci. Přestože je obec v blízkosti města Prostějova, je pro obyvatele
špatná dopravní dostupnost. Tato skutečnost se nelíbí 27,1% respondentům. 25,4 % obyvatel
negativně hodnotí zájem lidí o obec a 14,4% špatná dostupnost služeb a obchodů.
Graf 5 Co se Vám na Vaší obci nelíbí?

Otázka č. 3: Co se vám na Vaší obci nelíbí (v %)
40,0
1. špatné vztahy mezi lidmi
35,9
2. nezájem lidí o obec

35,0
31,5

3. málo kvalitní životní prostředí

30,0

27,6

27,1

4. nedostatek pracovních příležitostí

25,4
25,0

5. nedostatek či špatná dostupnost
obchodů a služeb
6. nedostatečný kulturní a
společenský život

20,0

7. špatná dostupnost lékařů
14,4

15,0

10,0

8. nevyhovující veřejná doprava
9,9

7,7

7,2
5,5

9. nedostatečná bytová výstavba
10. nepořádek v obci

6,1

5,0

11. špatné podmínky pro podnikání
1,7

0,0

12. jiné

Počty osob v %
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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 44,8% odpovídajících. 13,8% respondentů nesledují stránky obce vůbec. Což odpovídá
skutečnosti negativní odpovědi „nezájmu lidí o obec“.
Graf 6 Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách

Otázka č. 8: Sledujete informace o dění v obci na
webových stránkách? (v %)
11,6
29,8
13,8

1. pravidelně (min.
1 x za týden)
2. občas (cca 1 za
měsíc)
3. vůbec
4. nemám internet
44,8
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Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?

25,4 respondentů je rozhodnuto udělat něco pro rozvoj své obce. Konkrétně co, ale většina neuvedla.
Graf 7 Jste ochoten udělat něco pro rozvoj své obce

Otázka č. 9. Jste ochoten/ochotna udělat něco
pro rozvoj své obce? (v %)
1. rozhodně ano

19,9

25,4

2. spíše ano

3. spíše ne

1,1

4. rozhodně ne

13,8

5. nedovedu
posoudit

41,4

Jak by se měla obec dále rozvíjet?
Většina respondentů si myslí, že by se obec měla zůstat přibližně stejně velká.
Graf 8 Jak by se měla obec dále rozvíjet?

Otázka č. 10. Jak by se měla obec dále rozvíjet? (v %)
21,0

44,8

14,9
1. přibližně stejně velká
2. postupné rozrůstání
3. využitá celá kapacita
19,3

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 rekonstrukci místních komunikací a
častější spoje veřejné dopravy a to téměř 31% respondentů. Dále by finanční prostředky
investovali do podpory bytový výstavby nebo zřízení nových provozoven.
Graf 9 Využití obecních finančních prostředků

Otázka č. 11. Využití obecních finančních prostředků
40,0
36,5
35,0
30,4

31,5

32,0
30,4

29,3

30,0

2. podpora bytové výstavby
3. častější spoje veřejné dopravy

24,3

25,0

18,8

20,0

1. zlepšení podmínek pro podnikání

4. zřízení dalších provozoven
obchodu a služeb v obci
5. rekonstrukce místních komunikací

15,0

6. podpora kulturních,
společenských a sportovních aktivit
7. péče o veřejnou zeleň a prostředí
v obci

10,0

5,0

8. opravy památek v obci
2,8
9. jiné

0,0
1

Počty osob v %
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Komentář k otázce č. 13: Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
20% respondentů napsalo věcné náměty, připomínky a komentáře.
Tyto podněty byly projednávány na schůzkách programovacím výborem Programu rozvoje obce.
Závěrem z projednání je souhrn podnětů po jednotlivých oblastech, které programovací výbor
považuje za důležité pro další rozvoj obce. Jejich realizace bude záviset na finančních možnostech
obce (viz návrhová část PRO).
Veškeré náměty či připomínky a komentáře jsou uveřejněny na webových stránkách obce.
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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.
Tabulka 30 SWOT analýza

Vnější prostředí
- externí analýza

Vnitřní prostředí
– interní analýza

SWOT ANALÝZA
Přednosti

Nedostatky

Silné stránky (S)

Slabé stránky (W)

faktory, kterými je nositel projektu
schopen podpořit jeho úspěšnou realizaci

faktory, kterými nositel projektu může
ohrozit jeho úspěšnou realizaci

-blízkost přírody
- dobré dopravní spojení do
Prostějova
- dobrá občanská vybavenost
- dobré podmínky pro bydlení

- Ohrožení bezpečnosti chodců u
vjezdů do obce – rychlá jízda
automobilů
- Absence obchvatu obce
- Seniorské byty

Příležitosti (O)

Hrozby (T)

vnější podmínky, které mohou realizaci
projektu podpořit

vnější podmínky, které mohou
realizaci projektu zmařit

-

Seniorské bydlení
Rekonstrukce Sokolovny
Spolupráce se spolky v obci
Spolupráce s okolními obcemi
v rámci Mikroregionu Kostelecko a
Regionu Haná

-

nevyřešení dopravy po silnici
2. třídy – výška mostu
silnice III.třídy do Držovichavarijní stav

Zdroj: vlastní zpracování s programovacím týmem
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1. STRATEGICKÁ VIZE
Strategická vize a dlouhodobé cíle rozvoje obce Smržice.
/Strategická vize je popis ideálního výsledného stavu rozvoje obce v delším časovém horizontu,
rámcově určující globální cíl a základní směry a očekávané výsledky rozvojového procesu/

Vize obce Smržice
Hlavním cílem je zachovat stávající charakter obce a péče o majetek ve vlastnictví obce. Do budoucna
bude snahou v rámci rozšíření služeb vybudování multifunkčního domu na pozemku pořízeném vedle
budovy Obecního úřadu. Dále pomoc při rekonstrukci sokolovny. Tyto finančně náročné akce bude
možné realizovat, jen pokud budou k dispozici dotační tituly. Bez nich by se jednalo o velkou finanční
zátěž, kterou (byť je obec v dobré finanční kondici) nelze i vzhledem k predikci příštích příjmů
financovat jen z vlastních zdrojů
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B.2. OPATŘENÍ A AKTIVITY
Aneb na co se zaměřit v následujících 4 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 Smržice 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.
Tabulka 31 Opatření a aktivity

OPATŘENÍ 1

Rekonstrukce a výstavba chodníků, místních komunikací a cyklostezek
aktivita
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.
1.7.

název aktivity
důležitost
Rekonstrukce
chodníku
7
Prostějovská
Rekonstrukce chodníku Mlýnský 6

termíny

odpovědnost

náklady

2021-2026

ZO

1,7 mil. Kč

2021-2026

ZO

0,5 mil. Kč

Výstavba chodníku Za Farskou

8

2021-2026

ZO

0,4 mil. Kč

Rekonstrukce
místní
komunikace
Trávníky,
Za
Farskou, Příční
Rekonstrukce
místní
komunikace Podhájí- Blíšťka
Rekonstrukce
cyklostezky
Držovice
Cyklostezka Čelechovice na
Hané
Nájezdy k domům

8

2021-2026

ZO

5 mil. Kč

9

2021-2026

ZO

1,2 mil. Kč

5

2021-2026

ZO

3 mil. Kč

6

2021-2026

ZO

3,5 mil. Kč

6

2021-2026

ZO

0,8mil

zdroje
Obec
dotace
Obec
dotace
Obec
dotace
Obec
dotace

financování
Smržice
+
Smržice

+

Smržice

+

Smržice

+

Obec
Smržice
dotace
Obec
Smržice
dotace
Obec
Smržice
dotace
Obec Smržice

+

1.8
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B.2 OPATŘENÍ A AKTIVITY
1.9.
OPATŘENÍ 2

2.3.
Školství v obci
aktivita
3.1.
3.2.
OPATŘENÍ 4

OPATŘENÍ 5

do 4

2021-2026

ZO

1,7 mil. Kč

Obec
Smržice
dotace

6

termíny
2021-2026

odpovědnost
ZO

náklady
4 mil. Kč

Rekonstrukce Hasičské zbrojnice

5

2021-2026

ZO

1 mil. Kč

Rekonstrukce budov Fary

9

2021-2026

ZO

25 mil. Kč

zdroje
Obec
dotace
Obec
dotace
Obec
dotace

odpovědnost
ZO

náklady
1,7 mil. Kč

důležitost

název aktivity
Vybudování školního hřiště

důležitost
7

termíny
2021-2026

Rekonstrukce školní družiny

9

2021-2026

ZO

0,2 mil. Kč

termíny
2021-2026

odpovědnost
ZO

náklady
0,7 mil. Kč

2021-2026

ZO

8 mil. Kč

5

termíny
2021-2026

odpovědnost
ZO

náklady
1,2 mil. Kč

5

2021-2026

ZO

0,8 mil. Kč

Technická infrastruktura
aktivita
název aktivity
důležitost
Výstavba šaten a zázemí pro 9
4.1.
zaměstnance
Modernizace VO - postupně
9
4.2.
Sport v obci
aktivita
5.1.
5.2.

OPATŘENÍ 6

cyklostezky

Péče o budovy v majetku obce
aktivita
název aktivity
Rekonstrukce obecního úřadu
2.1.
2.2 .

OPATŘENÍ 3

Nasvětlení
Prostějova

5.3.
Sociální oblast
aktivita

název aktivity
Rozšíření šaten na sportovním
areálu
Workoutové hřiště sportovní
areál

název aktivity

důležitost

důležitost

termíny

odpovědnost

náklady

+

financování
Smržice
+
Smržice

+

Smržice

+

zdroje financování
Obec
Smržice
+
dotace
Obec
Smržice
+
dotace
zdroje financování
Obec
Smržice
+
dotace
Obec
Smržice
+
dotace
zdroje financování
Obec
Smržice
+
dotace
Obec
Smržice
+
dotace

zdroje financování
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B.2 OPATŘENÍ A AKTIVITY
Výstavba multifunkčního domu 9
s byty
Péče o životní prostředí v obci
aktivita
název aktivity
důležitost
Revitalizace jezírka na Stráži
7
7.1.

2021-2026

ZO

35 mil. Kč

Obec
Smržice
dotace

termíny
2021-2026

odpovědnost
ZO

náklady
1,5 mil Kč

6

2021-2026

ZO

0,6 mil Kč

8

2021-2026

ZO

5 mil Kč

5

2021-2026

ZO

1,5 mil Kč

zdroje
Obec
dotace
Obec
dotace
Obec
dotace
Obec
dotace

5

termíny
2021-2026

odpovědnost
ZO

náklady
0,2 mil Kč

5

2021-2026

ZO

0,2 mil Kč

5

2021-2026

ZO

0,2 mil Kč

5

2021-2026

ZO

0,2 mil Kč

5

2021-2026

ZO

0,2 mil Kč

5

2021-2026

ZO

0,2 mil Kč

5

2021-2026

ZO

0,2 mil

9

2021-2026

ZO

40 mil Kč

5

2021-2026

ZO

0,2 mil Kč

6.1.

OPATŘENÍ 7

OPATŘENÍ 8

7.2

Nákup malotraktoru

7.3.

Vybudování kompostárny

7.4.

Sběrné místo

Podpora spolkové činnosti v obci
aktivita
název aktivity
8.1.

Český zahrádkářský svaz

8.2.

Myslivecký spolek Smržice

8.3.

SDH Smržice

8.4.

TJ Sokol Smržice

8.5.

Spolek rodičů Smržice

8.6.

TJ Smržice

8.7.

Farnost Smržice

8.8

Rekonstrukce Sokolovny ve
spolupráci obce a Sokola

8.9.

Klub českých turistů Smržice

důležitost

+

financování
Smržice
+
Smržice

+

Smržice

+

Smržice

+

zdroje financování
Obec
Smržice
+
dotace
Obec
Smržice
+
dotace
Obec
Smržice
+
dotace
Obec
Smržice
+
dotace
Obec
Smržice
+
dotace
Obec
Smržice
+
dotace
Obec
Smržice +
dotace
Obec
Smržice
+
dotace + Sokol
Obec
Smržice
+
dotace
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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 Smržice je: zastupitelstvo obce
Zastupitelstvo obce bude odpovídat za monitoring a aktualizaci programu. Vedení obce se detailně
seznámí s PRO a bude odpovídat za jeho realizaci. Zastupitelstvo a občané budou dbát o všestranný
rozvoj území obce a budou aktivně dohlížet na úspěšnou realizaci PRO, jeho aktualizace a plnění
navržených cílů.
Dokument včetně jeho aktualizací bude zpřístupněn na webových stránkách obce Smržice a v tištěné
podobě v kanceláři obecního úřadu k nahlédnutí.
Postup sledování a vyhodnocování realizace PRO
Monitoring plnění PRO bude provádět zastupitelstvo obce včele se starostou obce
 Samotný proces monitoringu bude spočívat v zjištění aktuálního stavu plnění/neplnění,
respektive již splnění jednotlivých aktivit.
 Plnění PRO bude vyhodnocováno průběžně, nejlépe 1x ročně např. zprávou o plnění,
která bude předložena zastupitelstvu.
 PRO bude vyhodnocovat zastupitelstvo obce
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 Smržice budou provedeny doplněním a vyznačením do
stávajícího dokumentu.

Program rozvoje obce Smržice schválilo dne …………………..zastupitelstvo obce Smržice na svém 1.
zasedání zastupitelstva obce usnesením č. ../2021.

53

OBEC SMRŽICE
PROGRAM ROZVOJE OBCE

D. PŘÍLOHY

D. 1 Dotazník
Obec Smržice – Program rozvoje obce
Dotazník pro obyvatele
(může vyplnit každý občan, příp. je k dispozici na internetových stránkách obce
http://www. smrzice.cz/ v elektronické podobě)
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
zasedáních.
Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.
starosta obce Smržice
Ing. Aleš Moskal
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
6. nedostatečný kulturní a společenský život
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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. 2020 měla obec Smržice 1617 obyvatel.)
1. měla by zůstat přibližně stejně velká
2. měla by se postupně rozrůstat na přibližně 1 700 obyvatel
3. měla by být využita celá kapacita ploch pro výstavbu domů (výsledkem by bylo cca 1 800
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)
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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 30. 9. 2020 do schránky na obecním úřadě.
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