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Úvod
Dokument Program rozvoje obce Polomí na období let 2016 – 2022 byl zpracován realizačním týmem
složeným z pracovníků moderátora - místní akční skupiny (MAS) Region HANÁ a zástupců obce
Polomí. Proces byl v průběhu tvorby jednotlivých částí PRO konzultován a připomínkován
Programovací skupinou, která byla tvořena zástupci obce Polomí, zejména z řad zastupitelů.
Dokument vychází z analytických podkladů Českého statistického úřadu, z Územního plánu obce
Polomí a z konzultací s Programovací skupinou.
Program rozvoje obce je rozdělen na dvě části – analytickou a návrhovou. V rámci analytické části je
detailně popsaná charakteristika obce Polomí, včetně analýzy SWOT, problémové analýzy a
dotazníkového šetření. V rámci návrhové části je stanovena vize obce na dalších 7 let. V této části
jsou také rozpracovány rozvojové priority s konkrétními aktivitami.
Obyvatelé obce se mohli zapojit do tvorby Programu rozvoje obce Polomí prostřednictvím
dotazníkového šetření a také se k dokumentu vyjádřit na jednání zastupitelstva obce Polomí.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1. SITUAČNÍ ANALÝZA OBCE
1.1 Území
Obec Polomí je malá obec v okrese Prostějov v kraji Olomouckém. Rozprostírá se asi 26 km západně
od Olomouce na pomezí Drahanské vrchoviny a oblasti Hané. Nejvyšším bodem katastru je kóta Na
Skalách s výškou 564 m n. m. Zástavba je souvislá a protáhlá podél svažitého údolí kolmo k hlavní
silnici procházející obcí. Náves obestupují z obou stran původní přízemní stavení s půdní polopatrem,
povětšinou nově upraveným k bydlení nebo nahrazeným plným poschodím. Obdobná zástavba
pokračuje i podél průběžné komunikace protínající údolí. Na dolním konci obce se vyskytují chatové
objekty se zahradami. Severně od souvislé zástavby leží jedna samota. První zmínky o obci pocházejí
z roku 301. Obec leží v nadmořské výšce 455 m n. m.
Příslušnost k územně -správním celkům:
Kraj: Olomoucký
Okres: Prostějov
ORP: Konice
Polomí je součástí mikroregionu Konicko a je členem místní akční skupiny (MAS) Region HANÁ, z.s.
Obec nemá žádnou partnerskou obec v České republice ani v zahraničí.
Obec se rozkládá na ploše o rozloze 289,5 ha a k 1. 1. 2015 měla 152 obyvatel. V rámci Olomouckého
kraje patří obec Polomí k malým obcím, stejně tak v území Regionu HANÁ se řadí k obcím menším.
Obec Polomí se skládá pouze z 1 samostatné části obce: Polomí. Je zde vymezeno pouze jedno
katastrální území a obec nemá žádné místní části.
Tabulka 1 Katastry obcí (výměra)

Katastrální území

Rozloha katastrálního území (ha)

Polomí

289,5

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

Obec Polomí sousedí s obcemi: Luká, Bohuslavice, Hačky a Hvozd.
Spádovým sídlem je město Prostějov a Konice.
Tabulka 2 Dojezdové vzdálenosti

Obec
Polomí
https://www.google.cz/maps

1

Dojezdová vzdálenost Polomí
(k OÚ) (km)

Dojezdová vzdálenost Prostějov
(centrum) (km)

-
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Obrázek 1 Mapa obce Polomí

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

Geomorfologie
systém: Hercynský
provincie: Česká Vysočina
subprovincie: Krkonošsko-jesenická soustava
oblast: Jesenická oblast
celek: Zábřežská vrchovina
podcelek: Bouzovská vrchovina
okrsek: Ludmírovská vrchovina / Přemyslovická pahorkatina
Územím obce Polomí prochází Hercynský systém, který se nachází v provincii Česká Vysočina, jejíž
subprovincií je Krkonošsko-jesenická soustava. Obec se nachází v Jesenické oblasti
v geomorfologickém celku Zábřežská vrchovina, který je součástí podcelku Bouzovská vrchovina.
Téměř celé území obce náleží do okrsku Ludmírovská vrchovina, pouze malá část jižního území patří
k okrsku Přemyslovická pahorkatina.
Vodstvo
Nejvýznamnějším tokem, odvodňujícím obec, je řeka Šumice, do které se vlévá i Bohuslavický potok.
Pod Bohuslavicemi jsou na řece vytvořeny romantické Bohuslavické rybníky. Šumice dále protéká
místní částí Krakovec a Laškov. Pod Krakovcem přijímá Šumice potůček Pilavka. Tento potůček
pramení v oblasti mezi obcemi Hvozd a Polomí na místě zvaném Březina. Protéká
pěkným Rakoveckým údolím a při jeho toku nalezneme také pramen pozoruhodné železité Ochozské
kyselky.
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Tabulka 3 Přehled základních povodí na území obce Olbramice

Č.
1.
2.

Povodí toku
Šumice
Pilavka

ČHP – Číslo hydrologického
pořadí
4-12-01-0050-0-00
4-12-01-0060-0-00

Výměra základního povodí
celková (km2)
19,43
21,11

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

Největší část území náleží k základnímu povodí řeky Šumice. Severozápadní část obce Polomí
zasahuje do povodí Pilavky.
Využití krajiny
Obec Polomí se nachází v typické podhorské krajině, avšak s poměrně vysokým zastoupením orné
půdy. Zemědělské půdy zabírají téměř 67,82 % rozlohy území, a z toho většina připadá na ornou
půdu. Velký podíl mají též lesní pozemky, které zabírají 26,31 %. Tento podíl je způsoben tím, že na
území obce Polomí se mimo jiné nachází velké množství lesů. Zastoupení funkčních typů v řešeném
území je dobře patrné z následující přehledné tabulky.
Tabulka 4 Využití krajiny v katastru obce Polomí

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
vodní plocha – tok umělý
vodní plocha – zamokřená pl.
zastavěná plocha – společný dvůr
zastavěná plocha – zbořeniště
zastavěná plocha – jiná
ostatní plocha – hřbitov-urn.háj
ostatní plocha – dobývací prostor
ostatní plocha – dráha

Polomí celkem (ha)
181,67
5,94
1,78
6,94
196,33
76,17
0,00
0,00
0,28
0,00
0,00
0,00
0,11
3,67
0,00
0,00
0,00

ostatní plocha – jiná plocha
ostatní plocha – manipulační pl.

0,36
0,99

ostatní plocha – neplodná půda
ostatní plocha – ostat.komunikace

0,50
8,45

ostatní plocha – silnice
ostatní plocha – skládka

1,93
0,00

ostatní plocha – sport.a rekr.pl.

0,64
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Druh pozemku

Polomí celkem (ha)

ostatní plocha – zeleň
Nezemědělská půda celkem
Celkem katastr

0,07
93,17
289,50

Zdroj: ČÚZK, 2016

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

Druh pozemku
celková výměra území
Zemědělská půda
lesní pozemky
Nezemědělská půda
Zdroj: ČÚZK, 2016

4

výměra (ha)
289,4989
196,33
76,17
93,17

% z celkové výměry území
100,00 %
67,82 %
26,31 %
32,18 %
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1.2 Obyvatelstvo
1.2.1

Demografická situace

Obec Polomí má v současné době 152 obyvatel.
Počet obyvatel v letech 2005 – 2015 mírně kolísá (Graf 1). V první polovině sledovaného období
(2005 – 2010) počet obyvatel stagnuje okolo hodnoty 143 – 146 osob (s výjimkou roku 2008, kdy se
počet obyvatel vyšplhal na 148 osob). Největší počet obyvatel jsme zaznamenali v letech 2014 –
2015, a to 152 osob. Naopak největší úbytek obyvatelstva byl zaznamenán v letech 2007 a 2009 (143
osob). Od roku 2009 dochází k trvalému přírůstku obyvatel.
Graf 1 Vývoj počtu obyvatel v letech 2005 – 2015 v obci Polomí

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

Zdroj: interní data MAS RH, z.s.

Při pětiletém porovnání mezi lety 2008 a 2012 je patrný velmi mírný 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 (téměř celé Konicko) vykazují silný
úbytek.
Pohyb obyvatelstva – počty narozených a zemřelých, migrace
Tabulka 6 Počty narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých v letech 2008 – 2014 v obci Polomí

Roky

Živě narození
celkem

Zemřelí celkem

Přistěhovalí celkem

Vystěhovalí celkem

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

3
0
2
1
2
3
3

0
0
1
3
2
3
2

4
2
1
4
4
3
6

2
7
1
2
3
2
5

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

6

A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1. SITUAČNÍ ANALÝZA OBCE

OBEC POLOMÍ
PROGRAM ROZVOJE OBCE

Graf 2 Počty narozených a zemřelých, migrace obyvatelstva v letech 2008 – 2014 v obci Polomí

Zdroj: data z tabulky 7

Z tabulky 7 a grafu 2 můžeme vidět, že přírůstek obyvatelstva je permanentní a pohybuje se okolo
hodnoty 1 – 3 osob za rok. Stejnou tendenci vykazuje i úbytek obyvatelstva. Nejvíce obyvatel se do
obce Polomí přistěhovalo v roce 2014 (6 osob). Nejvíce vystěhovalých bylo v roce 2009 (7 osob).
Obec Polomí má mírně zápornou hodnotu migračního salda, v obci tedy převažuje počet
vystěhovalých obyvatel nad přistěhovalými.
Obyvatelstvo – rozdělení dle pohlaví
Tabulka 7 Rozdělení obyvatel v obci Polomí dle pohlaví v letech 2008 – 2015

Roky

Počet obyvatel
celkem

ženy

muži

podíl (%) ženy

podíl (%) muži

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

148
143
144
148
149
150
152
152

72
69
68
70
68
69
69
69

76
74
76
78
81
81
83
52

48,6
48,3
47,2
47,3
45,6
46,0
45,4
45,4

51,4
51,7
52,8
52,7
54,4
54,0
54,6
54,6

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

Z tabulky č. 7 – Rozdělení obyvatelstva dle pohlaví lze vyčíst, že procentuálně mírně převažuje podíl
mužů nad ženami a v jednotlivých letech se tento podíl výrazně nemění.
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Obyvatelstvo – rozdělení dle věkových skupin
Tabulka 8 Rozdělení obyvatel v obci Polomí dle věkových skupin v letech 2008 – 2014

Roky

Počet
obyvatel
celkem

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

148
143
144
148
149
150
152

Obyvatelé ve Obyvatelé ve Obyvatelé ve
Obyvatelé
Obyvatelé Obyvatelé
věku 0–14
věku 15–64 věku 65 a více
64 a více
0-14 (%) 15-64 (%)
let celkem
let celkem
let celkem
(%)
17
28
16
17
19
20
19

106
129
103
106
107
107
109

25
34
25
25
23
23
24

11,5
19,6
11,1
11,5
12,8
13,3
12,5

71,6
90,2
71,5
71,6
71,8
71,3
71,7

16,9
23,8
17,4
16,9
15,4
15,3
15,8

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

Z tabulky č. 8 je vidět dlouhodobá stagnace podílu obyvatel v důchodovém věku (s výjimkou roku
2009). Stejně tak je tomu i v případě ekonomicky aktivních obyvatel a dětí a mládeže do 15 let.
V porovnání s hodnotami Regionu HANÁ obec Polomí kopíruje dlouhodobý trend. Nejpočetněji je
zastoupena věková kategorie 15-64 let. Obecně lze říci, že obyvatelstvo v území Regionu HANÁ
stárne. Největší nárůst v počtu seniorů byl zaznamenán v průběhu let 2012 a 2013, v obci Polomí
v roce 2009.
Hustota osídlení
Hustota osídlení v obci Polomí kopíruje počet obyvatel v obci, a pohybuje se výrazně pod průměrem
střední hodnoty 125 obyvatel/km2.
V porovnání s okolními obcemi Regionu HANÁ je hustota zalidnění nízká. Vysokou hustotu vykazují
obce větší, s vyšším podílem bytových domů na menší ploše (Lutín, Kostelec n. H.).
Vzdělanostní struktura obyvatelstva
Tabulka 9 Přehled obyvatelstva v obci Polomí podle nejvyššího ukončeného vzdělání v roce 2011

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

z toho podle
úplné střední (s
stupně
maturitou)
vzdělání

nástavbové studium
vyšší odborné
vzdělání
vysokoškolské
Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze)
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Celkem

muži

ženy

124
-

61
-

63
-

27

5

22

57

37

20

24

12

12

1

-

1

-

-

-

13
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Z tabulky 10 je patrné, že největší podíl představují osoby se středním vzděláním – bez maturity
(46%), základního (22%), úplného střední s maturitou (19%) a vysokoškolského (10%). Z hlediska
pohlaví můžeme zaznamenat výraznější podíl mužů se středním vzděláním (bez maturity), naopak
převažuje počet žen se základním vzděláním.
V porovnání s hodnotami SO ORP Konice (podíl středoškolsky vzdělaných obyvatel – 65,3%) obec
Polomí kopíruje průměr (65%). Podíl osob, které dosáhly nástavbového a vyššího odborného vzdělání
(0,8%), se pohybuje pod průměrem SO ORP Konice (2,9%), podíl osob s vysokoškolským vzděláním
(10%) je výrazně nad průměrem SO ORP Konice (6,5%).
Porovnáme-li vzdělanostní úroveň obyvatel podle velikostních skupin obcí, je patrné, že v obcích
s nižším počtem obyvatel je vyšší zastoupení osob se základním vzděláním a středním vzděláním bez
maturity včetně vyučení. Naopak u obcí s vyšším počtem obyvatel (5 000 a více obyvatel) se zvyšují
podíly osob s úplným středním vzděláním s maturitou, vyšším odborným včetně nástavbového a
vysokoškolským vzděláním.

1.2.2

Sociální situace v obci

Sociální situace v obci Polomí je na standardní úrovni, odpovídající situaci ve venkovských obcích
tohoto regionu. V obci se nevyskytují žádné výrazné sociální problémy ohrožující stabilitu a
bezpečnost obce, nebo vyžadujících specifické přístupy.
V Polomí se nenachází žádné sociálně vyloučené lokality dle aktuální „Analýzy sociálně vyloučených
lokalit v ČR (GAC spol. s r. o. 2015)“, jejímž zadavatelem je MPSV v ČR. Není zde ani žádná
soustředěná skupina národnostních menšin. V obci existuje pouze několik obyvatel, kteří jsou
dlouhodobě nezaměstnaní. V červenci 2015 činila nezaměstnanost v obci 3,7 % dle údajů statistiky
Úřadu práce.
Pro obyvatele obce jsou dostupné základní sociální služby poskytované subjekty v nedalekém okolí.
Podrobněji o těchto možnostech pojednává kapitola 1.5.4. Sociální péče.
Tato situace je v současné době dostačující, obec je součástí plánování „Komunitního plánu sociálních
služeb Konicka“.

1.2.3

Spolková, osvětová a informační činnost

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.
Spolky a NNO 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:
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služby výchovného charakteru



služby zaměřené na sportovní aktivity



služby zaměřené na rekreační aktivity



služby zohledňující specifické zájmy příslušníků cílové skupiny.
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Přehled spolků působících na území obce Polomí:
Tabulka 10 Přehled spolků působících v obci

Spolek
SDH
Polomí

Kontaktní
osoba
Lubomír
Rec

Tel.

E-mail

Profil činnosti

Členská
základn
a

602 577
380

lubosrec@seznam.
cz

požární bezpečnost v obci, práce
s mládeží, kulturní akce

42

Zdroj: Vlastní zpracování

Materiální a finanční podpora činnosti spolků ze strany obce:
Obec Polomí každoročně finančně podporuje SDH Polomí formou finančních příspěvků (cca 30. 000,Kč / ročně).
Přehled nejvýznamnějších nemovitostí v majetku spolků:
SDH Polomí nevlastní žádnou nemovitost (všechny budovy jsou obecní).
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 se využívá úřední deska, obecní rozhlas a internetové stránky obce:
www.polomi.cz
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1.3 Hospodářství
1.3.1

Ekonomická situace

Přítomnost podnikatelů v obci ovlivňuje nejen obecní rozpočet, ale přináší i neekonomické výhody.
Obec Polomí je charakteristická převahou řemeslníků, v obci nemá sídlo žádná obchodní společnost,
která by výrazně přispívala k zaměstnanosti.
Ukazatel míry podnikání v obci vyjádřený prostřednictvím počtu všech podnikatelských subjektů
k počtu obyvatel v dané obci (násobeno tisícem v promilích) dosahuje hodnoty 108 (10,8%), což
odpovídá krajskému podprůměru (průměr za Olomoucký kraj činí 20% míry podnikání v obci).
V porovnání s obcemi Regionu HANÁ je výsledek více než dobrý, většina obcí dosahuje míry min. 10.
Hospodářství v obci charakterizuje výše podílu na daních, které patří do rozpočtu obce. Jedná se o
daně sdílené a to daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, z podnikání, daň z příjmu
právnických osob placené obcemi nebo kraji a daň z přidané hodnoty.
Tabulka č. 11 znázorňuje výši daňových příjmů do státního rozpočtu za obec a za sledované období
10 let. Tabulku doplňuje graf č. 3, ze kterého je zřejmé, že odvod daní a tím podnikatelská aktivita
v obci mírně kolísá. Trend má přitom mírně vzrůstající charakter. Nejvíce daní plynulo do rozpočtu
v posledním sledovaném roce 2013 a to na základě novely zákona o rozpočtovém určení daní.
Tabulka 11 Daňové příjmy obce Polomí

2004

2005

2006

2007

805 58
0 tis.
Kč

870 64
0 tis.
Kč

892 23
0 tis.
Kč

935 59
0 tis.
Kč

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1 168 59 1 115 11 1 110 03 1 128 15 1 144 12 1 368 23
0 mil. Kč 0 mil. Kč 0 mil. Kč 0 mil. Kč 0 mil. Kč 5 mil. Kč

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování (k 31. 12. 2013)
Graf 3 Daňové příjmy obce Polomí
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Zdroj: www.rozpocetobce.cz , vlastní zpracování (k 31. 12. 2013)
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Struktura podnikatelských subjektů působících v obci:
Podle Českého statistického úřadu v obci Polomí vykonává aktivně podnikatelskou činnost na 14
subjektů (k 30. 6. 2015).
Tabulka č. 12 uvádí počet podnikatelských subjektů v letech. Z grafu je zřejmé, že počet aktivních
podnikatelských subjektů do roku 2013 rostl a po roce 2013 se snížil. Takový trend je typický i pro
okolní obce.
Tabulka 12 Počet podnikatelských subjektů v obci

2008
6

2009
5

2010
7

2011
7

2012
6

2013
6

2014
6

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování (k 31. 12. 2014)
Graf 4 Počet podnikatelských subjektů v obci
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Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování (k 31. 12. 2014)

Strukturu podnikatelské činnosti dělíme podle odvětví a podle velikosti.
Odvětvová struktura:
Podnikání je v Polomí rovnoměrně rozšířená v oblasti zpracovatelského průmyslu (např. výroba
nábytku), stavebnictví (např. provádění staveb, rekonstrukce staveb, instalatérské práce) a
zemědělství. Za každé odvětví v obci je alespoň jeden podnikatel.
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Graf 5 Počet aktivních subjektů v různých oblastech podnikání

Počet podnikatelských subjektů
2,5
2
1,5
1

Počet podnikatelských
subjektů
Ostatní činnosti

Kulturní a rekreační činnost

Veřejná správa a obrana;
povinné sociální zabezpečení

Profesní a vědecké činnosti

Ubytování a pohostinství

Doprava a skladování

Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba…

Stavebnictví

Zpracovatelský průmysl

0

Zemědělství

0,5

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Velikostní:
Dle velikostní struktury se v obci řadí podnikatelské subjekty do 4 kategorií: podnikatelské subjekty
bez zaměstnanců, mikropodniky, malé, střední a velké podniky. Tabulka č. 13 uvádí počet
podnikatelských subjektů v jednotlivých kategoriích.
Tabulka 13 Podnikatelské subjekty podle počtu zaměstnanců

Počet subjektů bez zaměstnanců

6

Počet subjektů s 1-9 zaměstnanci – mikropodniky

0

Počet subjektů s 10-49 zaměstnanci – malé podniky

0

Počet subjektů s 50-249 zaměstnanci – střední podniky

0

Počet subjektů s > 249 zaměstnanci – velké podniky

0

Zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=552216

Z tabulky je zřejmé, že nejvíce podnikatelských subjektů je bez zaměstnanců. Jedná se o drobné
živnostníky, kteří pro svoji činnost zaměstnance nepotřebují. Tzv. mikropodniků je v Polomí 1.
Tabulku doplňuje graf, ze kterého je poměr struktury ekonomických subjektů v obci zřejmý.

13

A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1. SITUAČNÍ ANALÝZA OBCE

OBEC POLOMÍ
PROGRAM ROZVOJE OBCE

Graf 6 Podnikatelské subjekty podle počtu zaměstnanců
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Zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=552216

Charakteristika klíčových podnikatelských subjektů
V obci Polomí nemá sídlo žádný významný podnikatel, který by zaměstnával obyvatele nebo jinak
přispíval k rozvoji obce. V obci existují pouze drobní řemeslníci.
Spolupráce obce s podnikateli
Spolupracovat s místními podnikateli je pro obec velmi důležité, často taková spolupráce přináší
ekonomické, ale i neekonomické pozitiva. Spolupráce vzniká za potřeby dosažení určitého
společného cíle. Mnohdy spolupráce více subjektů přinese větší prospěch, než kdyby určitou činnost
vykonával subjekt sám. Na základě spolupráce obce s podnikatelským subjektem může dojít ke
zvýšení životní úrovně a kvality života obyvatel obce. Obce při navázání spolupráce s podnikatelským
subjektem by si měly klást otázky, zda taková spolupráce bude efektivní a účelná a zda jsou schopny
spolupracující subjekty společně komunikovat.
Podpora podnikání v obci
Obec Polomí může podpořit místní podnikatele např. formou reklamy ve zpravodaji. Obec dále
informuje podnikatele při osobní schůzce či prostřednictvím webových stránek o možnosti čerpání
dotace z Evropských fondů a MAS, o volných prostorách k pronájmu, o veřejných zakázkách apod.
Plochy pro podnikání (k dispozici, poptávka)
Obec Polomí vlastní obecní hospodu, obecní obchod. Jinak neexistují plochy pro podnikání vytýčené
v územním plánu.
Potřeby podnikatelů
Z dotazníku nevyplynuly žádné specifické potřeby.
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Charakter zemědělské výroby v obci
Obec Polomí se nachází v typické zemědělské oblasti Hané. Zemědělská půda činí 67,82% (196,33 ha)
z celkové rozlohy obce, což je v porovnání s okolními obcemi yhláškyrdní podíl zemědělské půdy
obce. Většinu zemědělské půdy obdělává ZD Bohuslavice.
Pozemkové úpravy v obci
V obci Polomí nejsou komplexní pozemkové úpravy zahájeny. Obec plánuje pozemkové úpravy
započít.
Komerční služby v obci
Komerční služby nejsou v obci příliš dobře zastoupeny, k dispozici občanům je obchod se smíšeným
zbožím. Za ostatními službami jezdí do blízké Konice, Bohuslavic nebo Prostějova.
Chybějící komerční služby v obci
Vzhledem k velikosti a poloze obce jsou komerční služby v obci dostatečně zastoupeny. Dostupné
jsou i v blízkém okolí.

1.3.2

Trh práce

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo
Podnikatelské prostředí je podrobně popsáno v kapitole 1.3.1 (ekonomická situace). Zde se zaměříme
pouze na ekonomicky aktivní obyvatelstvo
Tabulka 14 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity v obci Polomí (2011)

Celkem
68
63
55
1

muži
44
43
39
1

ženy
24
20
16
-

pracující na vlastní účet

5

2

3

pracující důchodci

1

1

-

ženy na mateřské
dovolené

1

-

1

5
68
35
19
6

1
26
8
13
2

4
42
27
6
4

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

zaměstnanci
zaměstnavatelé

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

Analýza příjmů a výdajů domácností – celorepublikové srovnání
Z výsledků analýz vyplývá, že největší peněžní příjmy mají domácnosti v hlavním městě Praze a ve
Středočeském kraji. Naproti tomu nejmenší objem peněžních příjmů domácností je v Ústeckém a
Moravskoslezském kraji. Peněžní příjmy a výdaje v Olomouckém kraji jsou spolu se Zlínským krajem
přibližně čtvrté nejnižší mezi všemi kraji.
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Nejvyšší celkové měsíční náklady na bydlení mají domácnosti v hlavním městě Praze a v Libereckém
kraji. Naproti tomu nejnižší náklady mají domácnosti v Kraji Vysočina a v Pardubickém kraji.
Domácnosti Olomouckého kraje se řadí mezi kraje s nejnižšími náklady.
Průměrná měsíční výše důchodů: Jedná se o průměrnou výši celkových důchodů (předčasné důchody,
invalidní důchody I. A II. Stupně, vdovecké a vdovské důchody, sirotčí důchody) a důchodů
starobních. Olomoucký kraj v celorepublikovém srovnání vykazuje nejnižší průměrnou výši důchodů,
což se odráží ve vysokém procentu snížených úhrad za sociální služby poskytované v domovech pro
seniory v Olomouckém kraji. Tento stav dlouhodobě přetrvává a nejnižší důchody v mezikrajském
srovnání jsou evidovány od roku 2008.
Tabulka 15 Vyjíždějící do zaměstnání v obci Polomí (rok 2011)

Vyjíždějících do zaměstnání celkem

v tom

26

v rámci obce

1

do jiné obce okresu

7

do jiného okresu kraje

16

do jiného kraje
do zahraničí

1
1

Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze 2011)

Z celkového počtu vyjíždějících do zaměstnání je 92 % těch, kteří za prací dojíždí do jiné obce okresu
nebo do jiného okresu, tzn. v dojezdové vzdálenosti 2 – 15 km. Dojíždí se především do Prostějova,
Olomouce, Litovle, Mohelnice, Lutín, Bohuslavice, Luká. Asi 8% vyjíždějících míří za zaměstnáním do
jiného kraje nebo do zahraničí.
Obrázek 3 Míra nezaměstnanosti v roce 2008 v Regionu HANÁ

Zdroj: Vlastní zpracování
16

A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1. SITUAČNÍ ANALÝZA OBCE

OBEC POLOMÍ
PROGRAM ROZVOJE OBCE

Z mapy Míra nezaměstnanosti v roce 2008 je zřejmé, že obec Polomí v tomto roce patřila v Regionu
HANÁ k obcím s vyšší mírou nezaměstnanosti, s hodnotou 7,4%. V roce 2014 byla v souladu se
všeobecným trendem nezaměstnanost opět vyšší, a to 9,2%. Z toho nezaměstnaných žen bylo 9,5%
a mužů 8,7 %.
Tabulka 16 Míra nezaměstnanosti podle pohlaví v obci Polomí v letech 2008 – 2014

Roky

Míra nezaměstnanosti
– dosažitelní uchazeči
celkem *

2008
2009
2010
2011
2013
2014

7,4
8,8
8,8
7,4
5,6
9,2

Míra nezaměstnanosti
Míra nezaměstnanosti –
– dosažitelní uchazeči
Dosažitelní uchazeči ženy
muži
5,6
8,3
11,1
8,3
6,3
8,7

9,4
9,4
6,3
6,3
4,6
9,5

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS k 30. 6. 2015)
* jedná se o ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o
zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel od ledna 2013 nahradil
doposud zveřejňovanou míru nezaměstnanosti, která poměřovala všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání
pouze k ekonomicky aktivním osobám.
Dosažitelní uchazeči = jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání
při nabídce vhodného pracovního místa – tj. nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání
Tabulka 17 Míra nezaměstnanosti podle pohlaví v obci Polomí v letech 2008 – 2014

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

Je zřejmé, že míra nezaměstnanosti byla v obci Polomí nejnižší v červenci 2015 (3,7 % dle údajů
statistiky Úřadu práce), svého vrcholu dosáhla v roce 2014 (9,2%), v dalších letech vykazuje klesající
tendenci.
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Opatření na podporu zaměstnanosti v obci:
Obec Polomí využívá VPP každoročně (2-3 pracovníci).

1.3.3

Cestovní ruch

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 ATRAKTIVITY V OBCI:
Přímo v obci Polomí se nenachází žádná turisticky atraktivní přírodní památka. V okolí obce
nalezneme tyto přírodní památky:


Průchodnice – 5 km. Přírodní rezervaci Průchodnice najdeme východně od obce Ludmírov a
v oblasti přírodního parku Kladecko. Toto území bylo vyhlášeno přírodní rezervací v roce
1985, zaujímá rozlohu 21 ha a je v nadmořské výšce 450 – 534 m.



Bohuslavické rybníky – 2 km, soustava 6 rybníků se nachází východně od obce Bohuslavice u
Konice. Jejich výstavba započala roku 1950 a poslední šestý rybník byl vystavěn v roce 2005.
Jsou mokřadním biotopem ptáků. Účel plní jako chovné rybníky, proto je zde celoroční zákaz
rybolovu. Kolem rybníků je vedena vycházková trasa, kde je příležitost k přírodnímu koupání.
http://www.obec-bohuslavice.cz/index.php?nid=6084&lid=cs&oid=902738



pramen potoka Pilávky – 2 km, pravidelný pochod k prameni, pořádá KČT Konice ve
spolupráci s KČT Přerov na jaře.



PP Taramka – 6 km, Hvozd. Chrání zbytky květnatých a bikových bučin a luční porosty
s výskytem chráněných druhů rostlin na podkladě z devonských vápenců, nad údolím potoka
Špraňku, v nadmořské výšce 430 – 496 m.

Velmi atraktivní je v obci sezonně houbaření, cyklistika – ve směru na Bouzov.
OSTATNÍ TURISTICKÉ ATRAKTIVITY V OKOLÍ:
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zámek Náměšť na Hané – 10 km, zámek byl postaven na přání hraběte Ferdinanda
Bonaventury z Harrachu v roce 1766. Do té doby přebýval v tzv. Dolním zámku, dnes je to
budova sladovny. Toto nové letní sídlo nechal vystavět v raně klasicistním slohu se zřetelnou
inspirací francouzskými vzory. Ve stejné době hrabě z Harrachu nechal vybudovat kruhový
park kolem zámku a vysázet lipová stromořadí, která vedou do čtyř světových stran. Po smrti
hraběte v roce 1778 zdědila zámek jeho dcera Marie Róza, provdaná za hraběte Kinského.
V roce 1916 Hrabě Evžen II., poslední z rodu Kinských, prodal zámek obchodníkovi se železem
Františku Ottáhalovi. Manželé Ottáhalovi zámek zmodernizovali, byla zde zavedena voda,
elektřina a také ústřední topení. Když v roce 1943 František Ottáhal zemřel, byl zámek
rozdělen mezi jeho děti a ženu. V roce 1945 byl dle Benešových dekretů majetek rodině
zkonfiskován a zámek byl pak ve správě Vlastivědného muzea v Olomouci. Od 1. Července
2000
je
majetkem
městyse
Náměšť
na
Hané.
Více
informací
na
www.zamek.namestnahane.cz



zřícenina hradu v Náměšti na Hané – 10 km, Náměšťský hrad stával na ostrožně nad pravým
břehem potoka Šumice na jihozápadním okraji obce Náměšť, zvané Kapounov, v místě, kde
se dosud říká Na hradě. Jádro hradu chránila od jihozápadu k jihovýchodu ve velkém oblouku
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soustava příkopů, celé hradisko má obvod 150 m a největší průměr 50 m. O vzniku hradu
nemáme žádnou zprávu, snad byl postaven na ochranu biskupské části Náměště. Zřícenina
hradu existovala ještě v 18. Století, postupem doby zde místní obyvatelé získávali vhodný
stavební materiál. Do dnešní doby se z hradu zachovaly jen zbytky zdiva a příkopů v terénu.
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dolní zámek (Sladovna) – 10 km, na místě dnešní sladovny (Dolního zámku) původně stála
tvrz. První zmínka o ní pochází z roku 1490, postavena však byla zřejmě již v polovině 14.
Století. Šlechticem, který nechal tvrz postavit, byl pravděpodobně Zbyněk z Vrahovic. Od roku
1536 byli vlastníky tvrze v Náměšti Bruntálští z Vrbna. Tato tvrz byla v roce 1556 přestavěna
na renesanční zámek. V roce 1665 dokončena obnova zámku po švédském zpustošení. Od
roku 1768 sloužil dolní zámek jako textilní manufaktura, později využit jako sladovna.



kostel narození Panny Marie – 9 km, Konice, kostel Narození Panny Marie v Konici je
nepřehlédnutelnou dominantou celého města. Stojí v těsné blízkosti zdejšího barokního
zámku a je s ním i stavebně propojen. Samotný kostel je jednolodní budova s odsazeným a
uzavřeným kněžištěm. Loď obdélníkového půdorysu má po obou stranách kaple – sv. Trojice
a Panny Marie Bolestné



zámek Konice – 9 km, barokní zámek, zámek vznikl přestavbou starší tvrze ze 14. Stol. Do
konce 17. Stol. Byl často přestavován v gotickém, renesančním a poté barokním slohu. Dnes
zámek slouží jako umělecká škola, koncertní a obřadní síň, atd.



Ochozská kyselka – 4,5 km, pod vesnicí, východním směrem, se nachází údolí potoka Pilavky.
Tento potok proteče Rakovským údolím a vlévá se u obce Krakovec do větší Šumice, která je
přítokem Blaty. A právě v tomto údolí, pod obcí Ochoz se nacházejí dva zdroje zapomenuté
Ochozské kyselky. Již před rokem 1900 byly známy prameny, jež vyvěraly ve svahu ze tří
žlábků. Z jednoho žlábku vyvěrala kyselka, z druhého sirná voda a ze třetího povrchová voda.
Chemické rozbory ukázaly, že kyselka je železito-alkalická. Po roce 1925 se tu budovaly lázně
(budoval je Dr. Josef Špaček, rodák z Laškova), ale brzy zanikly. Několik let zde fungoval
hostinec a taneční sál. V současnosti je však Ochozská kyselka jen v jedné studánce
s altánkem a údolí chybí dostatečná údržba a vytvoření turisticky atraktivních objektů.



Terezské údolí – 9 km, Náměšť na Hané. Tato přírodní rezervace se nachází na okraji
Zábřežské vrchoviny a rozprostírá se mezi Laškovem a Náměští na Hané. Rozloha území je 7,6
km2 a jedná se o geomorfologicky, botanicky, zoologicky a archeologicky mimořádné
hodnotné území. Protéká jím říčka Šumice, pramenící v Bouzovské vrchovině. Břehy Šumice
obklopují rozsáhlé smrkové a lužní lesy. Nejvyšším vrcholem přírodního parku je Křemela ve
výšce 406 metrů nad mořem. Údolí je pojmenováno po dívce Terezce, která měla být
nespravedlivě vězněna v tvrzi v Náměšti na Hané, dnes na tomto místě stojí pivovarská
sladovna. Středem Terezského údolí vede šestikilometrová naučná stezka, částečně po žluté
značce a částečně po zpevněné a polní cestě údolím od samoobsluhy v Náměšti na Hané
k zámku v Laškově. Má dvanáct zastavení včetně tří vstupních tabulí. Texty přibližují historii
území a sídel, přírodovědné a krajinářské zajímavosti. Stezkou se dá projet i na kole.



Bouzov – 12 km. Romantický hrad založený na přelomu 13. A 14. Století se nachází v malebné
krajině Litovelska a Mohelnicka. Do roku 1696 jej střídavě vlastnili příslušníci různých českých
a moravských rodů, pak panství s hradem koupil Řád německých rytířů. Od roku 1945 je
majetkem státu. V roce 1999 byl prohlášen za národní kulturní památku.



Javoříčko – 6 km. Je místní část obce Luká na Litovelsku, poblíž Bouzova, asi 1 km od
Javoříčských jeskyní. Současné osídlení je pozůstatkem osady, kterou 5. Května 1945 srovnalo
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se zemí přepadové komando SS jako mstu za vraždy v hájovně provedené partyzánským
oddílem Jermak.
UBYTOVÁNÍ:
V Polomí se nenachází ubytovací zařízení. V nejbližším okolí nalezneme:















hospůdka a ubytování na Chalupě – 2 km, Hačky. Součástí objektu je restaurace a penzion se
dvěma apartmány (1 pro 3 osoby, 1 pro 5 osob s možností přistýlky). Oba apartmány mají
vlastní sociální zařízení, k dispozici je samostatná kuchyňka s lednicí.
chalupa u Konvičků – 2 km, Hačky. Chalupa poskytuje možnost ubytování pro 12 osob ve 3
ložnicích. K dispozici je vlastní vybavená kuchyně.
Sport klub Hvozd – 4 km, plně vybavené apartmány s vlastním sociálním zařízením (5x
dvoulůžkový apartmán, 1x čtyřlůžkový apartmán).
ekologická farma Hvozd – 4 km, ekologická farma s chovem dojného i masného skotu, ovcí a
koz, prodejem mléka ze dvora, firemní výrobou sýrů a ubytováním pro hosty (2x dvoulůžkový
pokoj s možností přistýlek až na 4 a 3 lůžka). Společná kuchyňka a sociální zařízení.
Budětský žleb – 8 km, Budětsko.
restaurace a penzion Živnostenský dům – 9 km, Konice, možnost ubytování pro turisty,
obchodní zástupce a zaměstnance firem. K dispozici je 8 pokojů. Vybavení pokojů je
standardní bez sociálního zařízení a sprchy, toto se nachází na hlavní chodbě. Je zde možnost
využít i menší kuchyňky, kde si můžete uvařit kávu či ohřát jídlo. Součástí je i restaurace,
která nabízí teplou i studenou kuchyni.
penzion na Výsluní – 9 km, Konice, poskytuje 7 pokojů. Součástí penzionu je společenská
místnost s krbem a televizí vhodná pro různé aktivity. Pokoje jsou vybaveny postelí, stolem,
židlí a skříní.
turistická ubytovna TJ Sokol Náměšť na Hané – 10 km, kapacita 12 lůžek se společnou
kuchyňkou, WC a sprcha společná, internet k dispozici přes wi-fi. Tento druh ubytování je
vhodný pro turisty, pracovní skupiny, nenáročné klienty.
turistická ubytovna SK Náměšť na Hané – 10 km, kapacita 84 lůžek se společným sociálním
zařízením.
ubytování Betánie – 10 km, turistická ubytovna je umístěna v objektu fary v Náměšti na Hané
v zadní části budovy se samostatným vstupem. Ubytovna je obdélníková místnost, kde je
navržen ubytovací prostor s kapacitou 8 lůžek. Místnost je rozčleněna na lůžkovou část
(8 lůžek), společenskou část (4 místa k sezení, koutek pro přípravu stravy s vařičem a dřezem
s teplou vodou, prostor pro uložení sportovního vybavení cca 2 m2).
penzion u Sedláka – 12,5 km, Kladky, Ošíkov. Ubytování ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových
pokojích. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením (sprcha nebo vana,
WC), LCD televizí a Wi-Fi. Ve většině pokojů je možnost přistýlky.
ubytování na Pindě – 8 km, Savín, Litovel. Možnost levného ubytování, na každém pokoji
koupelna a WC. Společná kuchyňka se základním vybavením.

V obci chybí ubytování lepší kategorie, které je k dispozici v nedalekém Prostějově (25 km) např.
Grandhotel Prostějov, pension Alberta, pension u Paroháče, hotel Gól, hotel Avion, Penzion z Chmelů
atd., nebo v Olomouci (26 km) např. hotel ibis Olomouc Centre, hotel Clarion Congress Olomouc, NH
Collection Olomouc Congress a další.
STRAVOVÁNÍ:
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hospoda na hřišti – obecní hospoda v Polomí. Nabídka teplých a studených alkoholických a
nealkoholických nápojů.
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hospůdka Bumbálka – 2 km, Hačky. Teplé a studené alkoholické a nealkoholické nápoje,
drobné občerstvení.
Hospoda ,,Na sýpkách“ – 2 km, Bohuslavice. Teplé a studené alkoholické a nealkoholické
nápoje, drobné občerstvení.
hospůdka a ubytování na Chalupě – 2 km, Hačky. Součástí objektu je restaurace a penzion se
dvěma apartmány (1 pro 3 osoby, 1 pro 5 osob s možností přistýlky). Oba apartmány mají
vlastní sociální zařízení, k dispozici je samostatná kuchyňka s lednicí.
Sport klub Hvozd – 5 km, teplá i studená kuchyně na objednání
U posledního Mohykána – 5 km, Vojtěchov, teplá i studená kuchyně, nabídka teplých a
studených alkoholických i nealkoholických nápojů. Venkovní posezení i parkoviště.
hospůdka u Majora – 5 km, Vojtěchov, teplá i studená kuchyně, nabídka teplých a studených
alkoholických i nealkoholických nápojů.
rybářská bašta u Šmídů – 9 km, Konice. Nabízí teplou i studenou kuchyni, rybí speciality či
nealkoholické a alkoholické nápoje.
restaurace a penzion Živnostenský dům – 9 km, Konice. Možnost ubytování pro turisty,
obchodní zástupce a zaměstnance firem. Restaurace má oddělené prostory pro kuřáky a
nekuřáky. K dispozici jsou teplé i studené nápoje, možnost pronájmu salonku. Restaurace má
kapacitu 50 míst a salonek 30 míst. V letním období je ve dvoře otevřena letní zahrádka
s kapacitou 80 míst s možností venkovního grilování a pro děti je zde pískoviště se skluzavkou
a trampolína.
Litovel klasik restaurant – 9 km, Konice. Restaurace nabízí teplou i studenou kuchyni,
k dispozici je wi-fi připojení, zahrádka, salonek a parkoviště.
Zámecká restaurace – 10 km, Náměšť na Hané, teplá i studená kuchyně, k dispozici je
parkoviště a v letních měsících venkovní zahrádka.
Antonio Ristorante – 10 km, Náměšť na Hané, pizzerie spolu s teplou i studenou kuchyní.
K dispozici je parkoviště a zahrádka, která je v provozu v letních měsících.

Půjčovny – obecní knihovna Polomí. (funguje velice dobře)
Infocentrum – nejbližší TIC se nachází v nedaleké Konici (9 km). Turistické informační centrum (TIC)
v Konici – (provozní doba: Pondělí – Pátek: 9:00 – 12:30 a 13:00 – 16:00 hod., tel.: 582 334 987,
Mobil.: 739 333 721, e-mail: lexmanova@mekskonice.cz).
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1.4 Infrastruktura
1.4.1

Technická infrastruktura

Kanalizace (dešťová):
Tabulka 18 Počet napojených obyvatel na kanalizaci v obci

Obec

Počet obyvatel
(1/2015)

Počet
napojených
obyvatel (2010)

Předpokládaný
vývoj r. 2015

Podíl napojení
obyvatelé/obyvatelé

Polomí

152

144

152

100 %

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

V obci Polomí je vybudována stávající jednotná kanalizační síť DN 300 – 500 v celkové délce cca 2 000
m. Do stávající kanalizace je napojena po předchozím předčištění v septicích část obyvatel, zbytek OV
je odváděn do jímek na vyvážení. Stávající kanalizace byla budována převážně z betonových trub, je
vyústěna do místního potoka, není však ukončena ČOV. Teoretické vybudování malé ČOV (180 EO) či
napojení na stokovou síť obce Bohuslavice.
Vodovody:
Tabulka 19 Počet napojených obyvatel na vodovod v obci

Obec

Počet obyvatel
(1/2015)

Počet zásobených
obyvatel (2010)

Předpokládaný
vývoj r. 2015

Počet zásobených
obyvatel/počet
obyvatel

Polomí

152

144

152

100 %

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

Obec má vybudovaný veřejný vodovod, který je součástí SV Konice. Vodovod je v majetku, správě i
provozu společnosti Veolia Prostějov. Hlavním zdroje pitné vody SV Konice je jímací území Hvozd
s vydatností zdrojů 19,6 l/s-1 . Zásobování obce pitnou vodou je ze systému SV kterým je voda
dopravována až do VDJ Bohuslavice 1 x 100 m3, max.hl. 475,12 m n.m. Odtud je voda čerpána
pomocí ČS Bohuslavice výtlačným řadem LT DN 100, délky 1 030 m do VDJ Polomí 1 x 150 m3, max.hl.
526,95 m n.m. Z tohoto VDJ Polomí je zásobována rozvodná síť v obci Polomí. Rozvodná síť je
vybudována z PVC DN 80 – 100 o celkové délce 1 830 m. Je vybudována jako částečně zaokruhovaná
s koncovými větvemi a je na ni 69 vodovodních domovních přípojek, na které je napojeno 100 %
trvale bydlících obyvatel.
Plynovod:
Obec Polomí je plynofikována, většina obyvatel je na plynovod napojena. Avšak lidé jsou pouze
nepojeni a nevyužívají je. Dle statistiky je napojeno 52 domů, avšak z tohoto počtu je 30 přípojek
(57,69 %) neaktivních. Plynovod je v dobrém technickém stavu a není proto nutné do něj v dalších
letech investovat.
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Informační servis obce:
Občané obce Polomí jsou informování pomocí těchto způsobů. Pomocí obecní vývěsky, internetových
stránek obce, které byly znovu přepracovány a obecního rozhlasu, který je dobrém stavu
(rekonstrukce v roce 2008).
Veřejné osvětlení a elektrická síť:
Veřejné osvětlení v obci je v dobrém technickém stavu. U veřejného osvětlení by však mohlo dojít
k náhradě stávajících lamp za lampy ekologičtější, kvůli energetickým úsporám obce, kdy po
nahrazení stávajících lamp veřejného osvětlení technologii led dojde ke snížení nákladů až o polovinu
původních nákladů. Současné lampy jsou stožárového typu.
Odpadové hospodářství:
V obci Polomí je směsný komunální odpad vyvážen jednou za 14 dní. Odvoz směsného komunálního
odpadu zajišťuj firma FCC Environment. Na území obce je dvakrát ročně zajištěn svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který rovněž zajišťuje firma FCC Environment. V rámci
třídění odpadů existují 2 sběrná místa, kde občané mohou odložit tříděný odpad jako plasty, papír,
sklo bílé i barevné a nápojové kartony. Lokalizace sběrných míst je: 1 hnízdo je u obecního úřadu a
druhé pod Boží mukou.
Sklo, papír, plast odváží firma Bureš z Kostelce na Hané. Sběr kovů zajišťují SDH Polomí. Bioodpad
odváži firma ANIOLLI transport s.r.o.
V obci Polomí se nenachází funkční, ale ani zrekultivována skládka odpadu.
Datové sítě, kabelové rozvody:
V obci není vybudován optický kabel. Je zde využívána telefonní linka pro ADSL a VDSL internet.
Připojení přes telefonní linku je zajišťováno pomocí O2. Rychlost i kvalita připojení je na v některých
místech na nižší úrovni (slabší signál). Připojení na internet je též možné pomocí WIFI a
poskytovatelů: Vymětal Konice.

1.4.2

Dopravní infrastruktura

Napojení obce na silniční a železniční síť
Obec Polomí je napojena na silniční síť díky komunikaci 3. Třídy a to III/4481 a dále pak komunikaci 2.
Třídy II/373. Komunikace III/4481 není v úseku Bohuslavice – Polomí – Luká v dobrém stavu a byla
provedena její rekonstrukce po provedení všech rekonstrukcí.
Z města Prostějova je dále možné se napojit na dálniční sít a to díky R46. V tomto případě je
vzdálenost na nájezd R46 cca 26,5 km. Dále je možné se napojit na R35 ve směru na Mohelnici, kde je
vzdálenost na nájezd u Nasobůrek cca 12,6 km.
Nejbližší napojení obce na železniční trať (trať 271 Chornice- Kostelec na Hané- Prostějov) je ve městě
Konici a odtud se občané mohou dostat dále do Prostějova na železniční trať Olomouc- ProstějovVyškov- Brno. Nicméně spoje z Konice nejsou moc časté a lepší dostupnost je zajištěna pomocí
autobusové dopravy. Dopravní zatížení obce je nižší díky faktu, že obec neleží na důležité dopravní
trase, která by vedla přímo přes obec.
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Obrázek 4 Krajské komunikace na území obce

Zdroj:http://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Orthoimagery&keywordList=inspire
Tabulka 20 Seznam krajský cest procházejících katastrem obce

číslo

silnice

III/4481

Silnice Bohuslavice- Polomí- Luká

Technický stav
Silnice v extravilánu obce ve špatném stavu. Silnice
v intravilánu obce v také ve špatném stavu.

Zdroj: vlastní šetření

Místní komunikace:
Údržbu místních komunikací si obec zajišťuje sama. V dalším případě má v zimních měsících
uzavřenou smlouvu s p. Jiřím Vychodilem z Haček, který zajišťuje zimní údržbu. Posyp komunikací si
řeší obec opět sama.
Parkovací místa:
Oficiální parkovací místa jsou na hřišti, ve středu vesnice u autobusové zastávky.
Cyklodoprava:
Přes obec nejsou vedeny žádné oficiální cyklotrasy či cyklostezky.
Obec disponuje sítí místních komunikací o celkové délce 2 180 m. Výše uvedená délka je rovna délce
všech místních komunikací. Z celkové výměry je 414 m 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.
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Místní komunikace jsou udržovány vlastními kapacitami, v případě nedostatku vlastních kapacit
vypomáhají s údržbou najatí soukromí podnikatelé.
V obci Polomí jsou řešena parkovací místa, ale jen u obchodu a fotbalového hřiště. Ostatní parkovací
plochy jsou neoficiální a lidé parkují na svých pozemcích či vjezdech.
Cyklodoprava není v součané době v obci řešena. Není zde vybudována žádná cyklostezka, avšak přes
obec vede cyklotrasa.
Tabulka 21 Stav místních komunikací

Polomí

Stav místních komunikací

Celková délka místních komunikací
v daném stavu

Místní komunikace v uspokojivém stavu,
v nejbližších 7 letech nebude třeba výraznějších
investic
Místní komunikace v kritickém stavu, vyžaduje
okamžitou opravu či investici, velmi zhoršená
sjízdnost
Místní komunikace ve zhoršeném stavu,
v nejbližších letech nutnost investovat pro
zabezpečení požadované funkčnosti

Cca 1 545 m

Cca 414 m

Cca 221 m

Zdroj: Vlastní šetření

Chodníky v obci Polomí
Chodníky v obci Polomí jsou v dobrém stavu. V rámci vypracování programu rozvoje obce Polomí
došlo k zjištění stavu všech chodníků v obci. Rovněž byla zjištěna potřeba vybudování chodníků
nových podél komunikace krajské komunikace. Stav chodníků, celkové metry lze vyčíst z tabulky viz.
Níže a z přiložené mapy v příloze tohoto dokumentu.
Tabulka 22 Stav chodníků

Polomí

Stav chodníku

Celková délka chodníku v daném stavu

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

Cca 240 m
Cca 169 m
Cca 0 m

Zdroj: Vlastní zpracování

Dopravní obslužnost
Tabulka 23 Dostupnost a vzdálenost měst Olomouce, Prostějova, Konice a Litovle

Polomí
Olomouc
Prostějov
Litovel
Konice
Zdroj: Vlastní šetření
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Vzdálenost (km)
21,5
20,0
15,6
8,6

Dostupnost (min)
90
60
60
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Počet spojů jak autobusů, tak vlaků je 12 a to ve všední den. O víkendu je celkový počet spojů 0.
Doba, za kterou mohou občané docestovat do města Prostějova je cca 60 minut. Dopravní spojení
mezi Polomí a krajským městem Olomouc je možné přes pracovní dny cca 14 spoji. A o víkendu je
možné se dopravit do krajského města 0 spoji. Průměrná doba, která je potřeba na dopravu do
krajského města je cca 90 minut, některé spoje jedou do krajského města i více než dvě hodiny a to
díky faktu, že je nutné přesedat na jiný autobus či vlak. Z přiložené tabulky viz níže je jasně vidět, že
chybí spoje o víkendu, kdy nejede ani jeden spoj.
Na většinu návazných spojů je nutné přesedat v městě Konice. Spoje jsou zajišťovány například
ARRIVA MORAVA a.s., České dráhy a.s. a FTL- First Transport Lines a.s., Tourbus a.s. a Vojtila.
Tabulka 24 Dopravní spojení měst Olomouce, Prostějova, Litovle a Konice

Polomí

Olomouc
Všední dny Víkend
14
0

Prostějov
Všední dny Víkend
12
0

Litovel
Konice
Všední dny Víkend Všední dny
Víkend
13
0
13
0

Zdroj: Vlastní šetření

Množství a kvalita spojů je dostatečná, avšak u vlakových spojů, které jedou z Konice, byla by potřeba
kvalitnějších dopravních prostředků, které jsou z větší části mnoho let staré a je potřeba jejich
rekonstrukce či jejich celková náhrada za nové dopravní prostředky. 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. V rámci dopravní obslužnosti nechybí žádné
spoje. Obec je zapojena do IDSOK.
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 Polomí. Tato tabulka vychází ze SLDB (sčítání
lidu, domů a bytů) z roku 2011.
Tabulka 25 Domovní fond v obci Polomí

rodinné
domy

Celkem
Domy úhrnem
Domy obydlené
fyzická osoba
obec, stát
z toho podle
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

63
47
45
-

63
47
45
-

-

-

2

2

-

-

5
23
5
9
4
1

5
23
5
9
4
1

-

-

Zdroj: ČSÚ (veřejná databáze, SLDB 2011)

Z tabulky je patrné, že v Polomí bylo v roce 2011 (SLDB) celkem 63 rodinných domů, žádný bytový
dům a žádné ostatní budovy. Z toho obydlených rodinných domů bylo 47 (tj. 75 %), žádný obydlený
bytový dům a žádná obydlená ostatní budova. Fyzických vlastníků rodinných domů bylo 45 osob a 2
rodinné domy byly ve spoluvlastnictví vlastníků bytů. Dále je možné z tabulky vyčíst období výstavby
nebo rekonstrukce domu v jednotlivých letech.
Další tabulka zobrazuje obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností.
Celkem obydlených rodinných domů bylo 53, žádný bytový dům a žádná ostatní budova. Z toho
právního důvodu užívání bytu bylo celkem 40 rodinných domů ve vlastním domě. Dle tabulky se
v Polomí nachází 1 nájemní rodinný dům. Dále z níže uvedené tabulky můžeme vyčíst počet obytných
místností v rodinných či bytových domech.
Tabulka 26 Obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností

rodinné
domy

Celkem
Obydlené byty celkem
ve vlastním
domě
z toho
v osobním
právní
vlastnictví
důvod
užívání bytu nájemní
družstevní
1
z toho
s počtem
2
27

bytové
domy

ostatní
budovy

53

53

-

-

40

40

-

-

-

-

-

-

1
2
2

1
2
2

-

-
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obytných
místností

3
4
5 a více
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12
20
14

bytové
domy
12
20
14

ostatní
budovy
-

-

Zdroj: ČSÚ (veřejná databáze, SLDB 20011)

Informace z katastrálního úřadu (ČÚZK) – statistické údaje uvádějí, že k 24. 01 2016 jsou v obci 3
objekty občanského vybavení č.p., 62 rodinných domů č.p., 2 objekty rodinné rekreace č.p., 19
zemědělských staveb bez čp /če atd. Více údajů prezentuje níže uvedená tabulka.
Tabulka 27 Statistické údaje z ČÚZK (stav ke dni: 24. 01. 2016) – katastrální území obce Polomí

Typ údaje

Způsob využití

Počet

č.p.

obč.vyb.

3

č.p.

rod.dům

62

č.p.

rod.rekr

2

č.e.

rod.rekr

4

bez čp/če

garáž

2

bez čp/če

jiná st.

8

bez čp/če

obč.vyb.

3

bez čp/če

zem.stav

19

Celkem BUD

103

LV

134

spoluvlastník

180

Zdroj: ČÚZK (stav ke dni 24. 01. 2016)

V obci Polomí není žádný obecní bytový dům, neplánuje se ani jejich výstavba.
Počet zájemců o dům/byt:
V současné době obec Polomí eviduje zájemce o dům či byt v obci.
Rozvojové plochy, územní plán (plochy připravené pro bytovou výstavbu):
V obci Polomí je aktuálně k dispozici cca 3 – 4 rozvojových ploch k výstavbě rodinných domů.
Zanedbané a nevyužívané budovy:
V obci se nenachází žádné zanedbané či nevyužívané budovy.
Sociální bydlení:
V obci není k dispozici žádný objekt určený pro sociální bydlení. Obec plánuje výstavbu sociálních
bytů v následujících letech.
Podíl domů využívaných pro rekreaci, individuální rekreační objekty:
Na katastru obce se nachází cca 8 – 10 chalup.
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Školství a vzdělávání

Obec Polomí nedisponuje mateřskou ani základní školou. Děti a žáci dojíždějí do spádové školy
v Bohuslavicích a v Luké, kde je k dispozici mateřská a základní škola. V obci dobře fungují mimoškolní
aktivity a zájmové kroužky (práci s mládeží se zejména věnuje SDH Polomí, nejrůznější dobrovolníci).
Obec má zájem o rozšíření mimoškolních aktivit a spolupráci. K dispozici je např. obecní budova, kde
se buduje vhodné vybavení. Dostupnost do spádových škol je relativně dobrá a problém
s umisťováním dětí není zaznamenán.
Práce s dětmi a mládeží:
Práci s dětmi a mládeží plní spolky, zejména SDH Polomí.
Infrastruktura pro zájmové kroužky a neformální vzdělávání:
Hřiště, dětské hřiště, fotbalové hřiště – sportovní areál v Polomí.

1.5.3

Zdravotnictví

V obci se nenachází zdravotní středisko. Spádovými sídli, které poskytují základní zdravotnické služby,
je obec Bohuslavice (1,5 km), Laškov (8 km), město Konice (9 km). Nejbližší nemocnice je pak
v nedalekém Prostějově (vzdálena 25 km), dále pak nemocnice v Olomouci (Fakultní nemocnice
Olomouc – vzdálena 27 km), Vojenská nemocnice v Olomouci (vzdálena 28 km). Zdravotnická
záchranná služba je dostupná z Olomouce, Konice nebo Litovle (max. dojezd 20 min.)
Specializovaná zdravotnická zařízení se nachází v Olomouci (např. Poliklinika Olomouc – vzdálena 27
km, SPEA Olomouc – vzdálena 36 km, Poliklinika AGEL – vzdálena 28 km). V těchto specializovaných
zdravotnických zařízeních jsou poskytovány zejména zdravotnické služby ambulantního typu (péče
pro děti a dorost, gynekologie, interna, kožní oddělení, neurologie, oční klinika, onkologie, ORL,
ortopedie, praktický lékař, urologie, zubní ambulance aj.). Další specializované zdravotnické zařízení
nalezneme v Prostějově (Zdravotnické centrum Prostějov – 25 km). Do Olomouce, Prostějova a jiných
okolních obcí je velmi dobrá dopravní dostupnost pomocí veřejné hromadné dopravy.
Následující tabulka zobrazuje přehled poskytovatelů zdravotnických služeb v sousedních obcích
(Bohuslavice, Laškov a Konice).
Tabulka 28 Poskytovatelé zdravotnických služeb v sousedních obcích

Typ zařízení

Jméno a příjmení

1.

Ordinace praktického
lékaře pro dospělé

MUDr. Anna Eyerová

2.

Ordinace praktického
lékaře pro dospělé

MUDr. František
Zarivnij

3.

Ordinace praktického
lékaře pro dospělé

MUDr. Petr Šmejkal

4.
5.
29

Ordinace praktického
lékaře pro děti a
dorost
Ordinace praktického

MUDr. Magda Prudká
MUDr. Anna Látalová

Kontaktní informace
Konice, Tyršova 392, tel.: 582 396 455,
Ordinační hodiny: Po.: 7:30 – 12:00 a 13:00 –
16:00, Út., St., Čt., Pá.: 7:30 – 12:00 hod.
Laškov 144 Ordinační hodiny: Út.: 08:00 –
13:00, St.: 10:00 – 12:00 a 15:00 – 18:00, Pá.:
8:00 – 13:00 hod., Bohuslavice 21. Po.: 08:00 –
13:00, Čt.: 08:00 – 13:00 hod.
Konice, Tyršova 392, tel.: 582 396 454,
Ordinační hodiny: Po.: 7:30 – 12:30, Út.: 7:30 –
12:30 a 13:30 – 18:00, St.: 14:00 – 18:00, Čt.:
7:30 – 12:30, Pá.: 7:30 – 12:00 hod.
Konice, Tyršova 392, tel.: 582 396 451,
Ordinační hodiny: Po.: 7:30 – 11:30, Út., Čt.:
7:30 – 13:00, Pá.: 10:30 – 13:00 hod.
Konice, Chmelnice 4, tel.: 582 396 626, e-mail:
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Typ zařízení

Jméno a příjmení

lékaře pro děti a
dorost

6.

Samostatná ordinace
praktického lékaře –
stomatologa

MUDr. Svatava
Dvořáková

7.

Samostatná ordinace
praktického lékaře –
stomatologa

MUDr. Jindra Zarivná

8.

Zařízení lékárenské
péče

Lékárna Konice

9.

Ortopedická
ambulance

MUDr. Jiří Vrba

Gynekologická
ambulance

MUDr. Jiří Peška

10.

OBEC POLOMÍ
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Kontaktní informace
mudr.latalova@iol.cz, Ordinační hodiny: Po,
Út, St.: 7:00 – 11:00, 14:00 – 15:30, Čt., Pá.:
7:00 – 11:00, 13:00 – 14:30 hod.
Konice, Vrchlického 458, tel.: 582 396 002,
Ordinační hodiny: Po.: 7:30 – 12:00 a 13:00 –
16:00, Út.: 7:45 – 12:00 a 13:00 – 15:00, St.:
7:45 – 12:00 a 13:00 – 16:00, Čt., Pá.: 7:45 –
12:00 hod.
Laškov 144, Tel.: 582 378 086
Konice, Masarykovo nám. 40, tel.:
582 396 560, Ordinační hodiny: Pondělí Pátek: 7:00 – 16:00, Sobota: 8:00 – 11:00 hod.
Konice, Tyršova 392, tel.: 582 330 178,
Ordinační hodiny: Po.: 8:00 – 12:00, St.: 15:30
– 19:00, Pá.: 8:00 – 12:00 hod.
Konice, Tyršova 392, tel.: 582 396 452, Po., St.:
7:00 – 12:00, Čt.: 11:00 – 15:30, Pá.: 7:00 –
12:00 hod.

Zdroj: vlastní zpracování

V obci chybí ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, zubní a gynekologická ordinace či zařízení
lékárenské péče.
Nejbližší ordinace pro děti a dorost se nachází v Konici. V budově Polikliniky v Konici sídlí ordinace
prakt. lékaře pro dospělé, praktický lékař pro děti a dorost, gynekologická ambulance, chirurgická
ambulance, ortopedie, oční lékař, urologická či logopedická ambulance. Mimo budovu polikliniky
nalezneme v Konici ordinace dalších lékařů (např. zubní lékař, ambulance léčebné rehabilitace,
lékárny, atd.).
V obci chybí gynekologická ambulance. Nejbližší gynekologická ordinace je ve Slatinicích (Gynap
s.r.o.), Náměšti na Hané (Medicom´s) dále pak velké množství ordinací nalezneme v Olomouci.

1.5.4

Sociální péče

Komunitní plánování sociálních služeb v obci Polomí
Komunitní plánování sociálních služeb v obci Polomí je součástí komunitního plánování Konicka.
Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb Konicka
Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb Konicka realizuje Charita Konice od ledna 2007.
Hlavním cílem projektu je podpora zavádění a realizace procesu plánování dostupnosti sociálních
služeb na celém území Mikroregionu Konicka a v obci Čechy pod Kosířem a implementace
Komunitního plánu sociálních služeb Konicka. Komunitní plán reaguje na aktuální potřeby
jednotlivých obcí a poskytovatelů a zahrnuje požadavky občanů i demografickou vizi oblasti ve vztahu
k budoucnosti. Účelem celého procesu je sladění nabídky a poptávky na trhu sociálních služeb.
Realizací projektu dochází k naplnění všeobecného cíle zabránění zvyšování počtu sociálně
vyloučených osob.
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První projekt Komunitního plánování sociálních služeb Konicka byl realizován z grantového
schématu „Podpora sociální integrace v Olomouckém kraji“ v rámci opatření 3.2 Společného
regionálních operačního programu ČR. Partnerem projektu bylo Město Konice a Mikroregion
Konicka. Realizační fáze probíhala od ledna 2007 do dubna 2008.
Výstupy projektu:
Komunitní plán sociálních služeb Konicka na období let 2008 – 2011
Průvodce sociálními službami Konicka
Analýza uživatelů sociálních služeb Konicka
Sociodemografická analýza Konicka
Pracovní skupiny v procesu KPSS (rodiny s dětmi, senioři, osoby se zdravotním postižením)
Druhý projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Konicka byl realizován
z prostředků ESF prostřednictvím OPLZZ a státního rozpočtu ČR. Partnerem projektu bylo Město
Konice a Středisko rozvoje sociálních služeb Jeseník. Realizační fáze probíhala od dubna 2011 do
března 2013.
Výstupy projektu:
- Restrukturalizace organizační struktury
- Plán komunikace
- Sociodemografická analýza
- Zjišťování potřeb poskytovatelů sociálních služeb Konicka
- Zjišťování potřeb uživatelů a veřejnosti
- Finanční analýza
- Aktualizovaná data katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb Konicka
- Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Konicka pro roky 2013 – 2016
- Implementační plán (monitorovací a evaluační plán)
V současné době probíhají tyto aktivity:
- pravidelné schůzky pracovních skupin a realizačně manažerského týmu KPSSK
- intenzivní komunikace s uživateli, poskytovateli a zadavateli sociálních a návazných služeb
- komunikace s veřejností
- komunikace s politickou reprezentací zapojených obcí
- začlenění výstupů do strategických dokumentů obcí
- spolupráce s krajskou koordinační skupinou OL kraje
- publicita
Realizátor projektu:
Název:
IČ:
Ulice:
Město:
PSČ:

Charita Konice
47921218
Zahradní 690
Konice
798 52

Kontakty:
Kontaktní osoba:
koordinátor projektu
Mgr. Jana Procházková
mobil: 739 246 008
e-mail: prochazkova@kpsskonicka.cz
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Dostupnost sociálních služeb v obci
V samotné obci Polomí se zařízení se sociálními službami nenachází, obyvatelé však mohou využívat
Domova s pečovatelskou službou v obci Luká a sociálních služeb okolních obcí. Charita Konice v rámci
terénní a pečovatelské služby jezdí přímo do obce Polomí do domů ke starším občanům.
Poskytovatelé sociálních služeb v Regionu HANÁ
Tabulka 29 Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Regionu HANÁ

Organizace

Forma

Název zařízení

Poskytované sociální
služby

1.

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

p.o.
kraje

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

Domov pro seniory

2.

Domov důchodců
Jesenec, p.o.

p.o.
kraje

Domov důchodců
Jesenec, p.o.

Domov pro seniory

3.

Domov pro seniory
Kostelec na Hané, p.o.

p.o.
obce

Domov pro seniory
Kostelec na Hané, p.o.

Domov pro seniory

4.

Domov pro seniory
Ludmírov

p.o. obce
obce

Domov pro seniory
Ludmírov

Domov pro seniory

5.

6.

7.

Domov se zvláštním
režimem Bílsko

Charita Konice

o.p.s..
kraje
??

církevní
organizace

Domov se zvláštním
režimem Bílsko
Dům pokojného stáří
Bohuslavice a Konice

Domov se zvláštním
režimem
Domov pro seniory

Charitní pečovatelská
služba

Pečovatelská služba

Pomadol Olomouc

s.r.o.

Pomadol Olomouc

Pečovatelská služba

8.

Trilobit o.p.s.

o.p.s.
zřizovatelem
obec
Čelechovice
na Hané

Trilobit o.p.s.

Chráněné bydlení

9.

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

církevní
organizace

Dům pokojného stáří
s pečovatelskou
službou Čechy pod
Kosířem

Pečovatelská a
ošetřovatelská služba

Zdroj: Vlastní zpracování, internetové stránky obcí

9 subjektů poskytuje v RH celkem 10 registrovaných sociálních služeb.

32

A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1. SITUAČNÍ ANALÝZA OBCE

OBEC POLOMÍ
PROGRAM ROZVOJE OBCE

DPS Luká – dům s pečovatelskou službou.
Podmínky pro život seniorů:
Ano v rámci možností, pořádají se hudební akce, posezení pro seniory.

1.5.5

Kultura

Traduje se, že jméno vesnice je odvozeno od lesních polomů, které byly v okolních lesích velmi časté.
V latinských zápisech Zemských desek se objevuje většinou pojmenování „Polom”, výjimečně
najdeme ve starých dokumentech jiné označení, např. „Polomey” či „Polomie”. K ustálení názvu
„Polomí” došlo pravděpodobně až v 19. Století, přesto se i nadále v pramenech často setkáváme
s pojmenováním „Polom”, a to nejen v českých dokumentech, ale rovněž v německých dokladech
z 19. A 20. Století (v tomto případě můžeme narazit i na název „Pollom”).
Na počátku 20. Století bylo Polomí klidnou vesnicí, jejíž obyvatelé se živili povětšinou zemědělstvím.
O životě obce ve 20. Století existuje již větší množství informací, z nichž můžeme zmínit v roce 1921
stavbu silnice spojující obce Bohuslavice – Polomí – Luká, elektrizaci obce v roce 1938, útrapy
obyvatel během druhé světové války (gestapem byly zatčeny 3 osoby, další posláni na nucené práce
do Říše), sloučení obce s Bohuslavicemi a Hačkami v roce 1960, výstavba a opravy obce,
osamostatnění obce apod.
Významným rodákem z Polomí je kněz František Jedlička (13. 8. 1877 – 30. 11. 1966) působící ve
Velké Bíteši jako katecheta měšťanské školy, funkcionář místní školní rady, biskupský rada, člen
výboru TJ Orel a archivář. Velká Bíteš jej považuje za svého významného občana.
Její historické počátky jsou spojeny se jménem Miliče I. Z Náměště, jenž obec vlastnil v letech 13181337. Další osudy Polomí byly (ostatně jako u dalších okolních obcí) spojeny s častým prodejem či
dědickým převodem majetku, a tak si můžeme ve starých listinách přečíst řadu dalších jmen
příslušníků významných šlechtických rodů, které se na rozvoji obce Polomí podílely (páni z Rakové,
rod pánů z Bařic, Dietrichsteinové či Sylva-Taroucc). V novodobé historii ztratilo Polomí na čas svoji
samostatnost. Od roku 1990 je opět samosprávnou obcí. V obci pobýval významný český malíř 19.
Století Josef Mánes.
KULTURNÍ ATRAKTIVITY V OBCI:

33



zvonice sv. Martina – z konce 18. Století, v jejíž věžičce je umístěn zvon z roku 1807
zhotovený Wolfgangem Straubem z Olomouce. Na zvonu jsou reliéfy Svaté rodiny a svaté
Barbory



kamenný kříž – před zvonicí z roku 1922, který nechali zhotovit manželé Švecovi aj. Mikmek.



pískovcový kříž – u silnice z roku 1939, který pořídil P. František Jedlička. Jedná se o umělecké
dílo – tělo Krista i kříž jsou z jednoho kusu pískovce.



Lípy Svobody – u silnice byly vysazeny 28. Října 1928 u příležitosti 10. Výročí vzniku
Československa.



o Božích mukách – která stojí v blízkosti lip a kříže, se zatím bohužel nenašly žádné písemné
záznamy. S jistotou lze říci, že pocházejí nejpozději z první třetiny 19. Století. Původní Boží
muka měla čtvercový půdorys a obrázky ve výklencích byly pořízeny až na přelomu 60. A 70.
Let 20. Století. Zobrazují Ježíše (Nejsvětější Srdce Ježíšovo), Pannu Marii, svatého Josefa a
svatou Ludmilu.
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obrázek Matky Boží – který visí na okraji lesa při polní cestě vedoucí od hřiště k hájence. Proč
byl obrázek do lesa umístěn, není známo, ovšem není původní, během doby byl totiž vybledlý
a povětrnostními podmínkami zničený obrázek vždy nahrazován novým a novým.



Sluší se připomenout stodolu – patřící k usedlosti rodiny Jedličkových (č. p. 1). Jednalo se o
objekt lidového stavitelství, který se ovšem do dnešních dnů nedochoval. Z důvodu
nedostatečné ochrany ve 2. Polovině 20. Století vzala za své rovněž Boží muka, která se
nacházela asi 1 km jihovýchodně od Polomí (Na hradisku).

Zvonice a kříž na návsi
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 30 Akce – kalendář (významné akce pořádané v obci)

Datum

Přehled významných akcí pořádaných
v obci

Leden

Novoroční česnečka

Únor

Dětský karneval

Březen

Pořádající
Multifunkční dům č. p. 71
SDH Polomí

Josefovská zábava

Multifunkční dům č. p. 71

MDŽ

Obec Polomí a SDH Polomí

Duben

Pálení čarodějnic a stavění májky

SDH Polomí

Květen

Kácení májky

SDH Polomí

Červenec
Listopad

34

Polomícup – fotbalový turnaj v malé
kopané
Nájemní guláš
Rozsvícení vánočního stromu

Multifunkční dům č. p. 71
Myslivecké sdružení ve spolupráci s OÚ Polomí
SDH Polomí + OÚ
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Přehled významných akcí pořádaných
v obci

Pořádající

Mikuláš

SDH Polomí

Prosinec Silvestrovský ohňostroj
svařeného vína

s ochutnávkou

SDH Polomí + OÚ

Zdroj: vlastní zpracování

Dostupnost kultury v okolí:
Občané převážně dojíždí za kulturou spádově do Prostějova, Olomouce, Litovle a sousední Konice.
Městské kulturní středisko Konice pořádá nejrůznější hudební festivaly, divadelní akce, Vánoční trhy,
expozice zvyků a řemesel, výstavy atd. Více informací poskytuje turistické informační centrum (TIC)
v Konici – (provozní doba: Pondělí – Pátek: 9:00 – 12:30 a 13:00 – 16:00 hod., tel.: 582 334 987,
Mobil.: 739 333 721, e-mail: lexmanova@mekskonice.cz).
Sály (pro divadlo), kina, výstavní prostory, koncertní prostory apod.:
 multifunkční dům u hřiště – parket
 dětské hřiště
Kulturní památky nehmotné:
V obci Polomí není klasický folklor, ani jiná kulturní památka nehmotná.
Kulturní počiny v obci (v uplynulých letech a plánované):
 r. 2022 – Sjezd rodáků
 r. 2022 – 120. Výročí založení SDH Polomí
 r. 2012 – svěcení obecních symbolů a 110. Výročí založení SDH Polomí

1.5.6

Sport a volnočasové aktivity

V obci Polomí mohou občané využít tuto infrastrukturu pro sport a volný čas a to fotbalové hřiště a
hasičské hřiště. Fotbalové a hasičské hřiště využívají jak děti, tak dospělí. Na fotbalovém hřišti se
scházejí neorganizovaně a to každou neděli, kdy hrají fotbal (organizátor setkání p. Nakládal). Kromě
hasičského a fotbalového hřiště je v obci dětské hřiště pro malé děti, které je v dobrém stavu a je
průběžně opravováno a doplňováno nové prvky.
V obci funguje sbor dobrovolných hasičů a to SDH Polomí, který se stará i o malé děti a jezdí s nimi na
soutěže v hasičském sportu. Hasičský sport provozují i dospělí. SDH Polomí pořádá, jak soutěže
v požární sportu a taneční zábavy.
V zimě v rámci sportovního vyžití občané jezdí na bruslení a hokej do města Konice. Za sportovním
vyžitím občané vyjíždějí i do okolí a to zejména do Konice a Prostějova.
V okolí mohou obyvatelé obce provozovat tyto aktivity:
Konice
Hvozd
Náměšť na Hané
Litovel
Vilémov

kluziště, fotbal, masáže
sportovní hala, squash
posilovna, badminton
plavecký bazén, posilovna, menší wellness atd.
rybaření, fotbal

Za četnými sportovními aktivitami dojíždějí obyvatelé obce do Prostějova a Olomouce.
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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.
Půdní fond, kvalita půd, míra ohrožení erozí
Zemědělská půda tvoří téměř 68% rozlohy katastru obce, lesní pozemky pak 26%. Ze zemědělské
půdy je téměř 93% orná, a cca 3,5% trvalé travní porosty a 4% zahrady a sady.
Vzhledem k charakteru krajiny a svažitosti území je zemědělská půda potenciálně náchylná k vodní
erozi. V současné době díky způsobu hospodaření nedochází k výraznějším problémům se splachem
půd.
Kvalita ovzduší
V obci neexistuje větší zdroj znečištění ovzduší. Problémem, zejména v chladnější polovině roku, je
bodové znečištění nesprávným topením v lokálních v některých domácích topeništích (kotle, krby,
kamna), a to zejména v období inverzního klimatu.
Částečným problémem je místní znečištění průtahem silnice III/4481 přes katastr obce (zejména
prašnost, komunikace není v uspokojivém stavu).
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.
Z jihovýchodní části obce vytéká levostranný přítok Bohuslavického potoka – potok Provázky. Dále se
vlévají do Šumice.
Míra ohrožení hlukem
Nejzávažnějším zdrojem hluku v obci je průtah silnice III. Třídy přes centrum obce. Vzhledem
k relativně nízkému provozu však zatížení není významné.
V obci se nenacházejí žádné plochy nebo areály brownfields, či lokality s ekologickými zátěžemi, které
by obec musela řešit.
Přehled nejvýznamnějších prvků ovlivňujících životní prostředí obce pozitivně:
- blízkost lesů
- plynofikace v obci
- v obci je fungující sběr odpadů
- nenachází se zde žádná skládka
Přehled nejvýznamnějších prvků ovlivňujících životní prostředí obce negativně
- místní znečištění průtahem silnice Bohuslavice – Luká (kamiony, prašnost)
- spalování topenišť (pevná paliva)
- případné přívalové deště – následné škody na majetku

1.6.2

Ochrana životního prostředí

Obec Polomí neleží na území žádného velkoplošného zvláště chráněného území. Nejbližšími
velkoplošnými chráněnými územími jsou CHKO Litovelské Pomoraví a CHKO Moravský Kras. Na
katastru obce se nenachází žádné maloplodé zvláště chráněné území, ani nezasahuje do území
přírodního parku.
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Rozvojové záměry obce tedy nejsou ve střetu s územní ochranou přírody. Obec také neeviduje žádné
závažnější problémy obecné ochrany přírody na svém území.
V obci nepůsobí žádná organizace, věnují se systematicky oblasti ochrany přírody.
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1.7 Správa obce
1.7.1

Obecní úřad a kompetence obce

Velikost úřadu, personální zajištění
Tabulka 31 Personální zajištění OÚ Polomí

Personální zajištění OÚ Polomí
Orgán

Počet
osob/členů

Funkce

OÚ

2

starosta, místostarosta

Zastupitelstvo

7

starosta, místostarosta, 5 členů

Finanční výbor

3

předseda, 2 členové

Kontrolní výbor

3

předseda, 2 členové

Obecní zaměstnanci

4

Kronikářka a knihovnice, 2 VPP, účetní

Zdroj: www.polomi.cz

Vybavenost obce Polomí
Tabulka 32 Vybavenost obce Polomí

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
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Obecní úřad
549983
Prostějov
Konice
Konice
Konice
Konice
Bohuslavice
NE
ANO
ANO
NE
ANO
NE
NE
NE
NE
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Dostupnost sídla kraje (km)

32

Dostupnost sídla okresu (km)

25

Zdroj: ČSÚ – karty obcí

Organizace zřízené obci
Obec Polomí není zřizovatelem žádné další organizace kromě JSDH Polomí.
Obecní vyhlášky
Přehled vydaných obecních vyhlášek:
http://www.polomi.cz/vyhlasky.php?sekce=5

1.7.2

Hospodaření a majetek obce

S majetkem obce úzce souvisí finanční ukazatel celkové likvidity obce. Tedy jak je majetek obce
schopný přeměnit se na peníze za sledované období. Likvidita obce je vyjádřena podílem oběžných
aktiv ku krátkodobým závazkům. Míra likvidity v obci Polomí za rok 2014 je na hodnotě 6,62, vhodná
míra je 1,5. Míra likvidity obce Polomí je mírně vyšší. V okolí však existují i obce, které mají míru přes
10. Nejméně likvidní jsou budovy, nejvíce likvidní peníze.
Rozpočet obce a jeho zhodnocení za 5 let, (vyrovnaný/přebytkový/deficitní rozpočet)
Saldo rozpočtu značí rozdíl mezi příjmy a výdaji obce. Kladnou hodnotou se rozumí přebytek
rozpočtu, zápornou schodek. Tabulku doplňuje graf č. 7, ze kterého lze jasně vypozorovat, že saldo
rozpočtu obce Polomí v pětiletém horizontu roste a značí tak, že rozpočet obce je v posledních 3
letech přebytkový.
Deficit v r. 2010 byl způsoben tím, že proběhla rekonstrukce parkoviště u hřiště, celková rekonstrukce
místní komunikace a parku, obecního rozhlasu. V r. 2012 proběhl sjezd rodáků.
Tabulka 33 Rozpočet obce Polomí

Celkem saldo
(po konsol.)
Na obyvatele

2010

2011

2012

2013

2014

-680 800 Kč

97 002 Kč

-76 864 Kč

865 920 Kč

193 087 Kč

-4 479 Kč

638 Kč

-506 Kč

5 697 Kč

1 270 Kč

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/2015/obce/detail/00576239
Graf 7 Rozpočet obce Hačky

Zdroj: vlastní zpracování
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Nelze však přesně určit, zda přebytkový rozpočet je pozitivní a deficitní negativní. Více informací o
zhodnocení rozpočtu obce můžeme získat z rozpočtové třídy 8 financování. Saldo je záporné protože
došlo k převodu prostředků mezi účty na pokrytí realizovaných akcí.
Strukturu obecních příjmů a výdajů uvádějí tabulky č. 34 a č. 35.
Tabulka 34 Příjmová stránka obecního rozpočtu

Rok
2010
2011
2012
2013
2014

Daňové příjmy
1 110 tis. Kč
1 128 tis. Kč
1 442 tis. Kč
1 368 tis. Kč
1 441 tis. Kč

Nedaňové příjmy
517 tis. Kč
84 tis. Kč
92 tis. Kč
98 tis. Kč
47 tis. Kč

Přijaté transfery
2 827 tis. Kč
130 tis. Kč
166 tis. Kč
267 tis. Kč
212 tis. Kč

Kapitálové příjmy
0 Kč
0 Kč
316 Kč
503 tis. Kč
11 tis. Kč

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

Příjmová stránka obce je charakteristická největším podílem z daní, což je typické pro obecní
rozpočty. Do daňových příjmů obecně patří svěřené či sdílené daně a místní, správní a ostatní
poplatky. Z tabulky je zřejmé, že výše daňových příjmů v letech roste, což je pozitivní skutečnost pro
obec Polomí.
Tabulka 35 Výdajová stránka obecního rozpočtu

Rok

2010
2011
2012
2013
2014

Průmyslová Bezpečnost Služby pro
Všeobecná Zemědělství, Sociální věci a
a ostatní
státu a
obyvatelstvo
veřejná
lesní
politika
odvětví
právní
správa a
hospodářství zaměstnanosti
hospodářství
ochrana
služby
a rybářství
443 tis. Kč
12 tis. Kč
4 053 tis. Kč 625 tis. Kč
0 Kč
0 Kč
31 tis. Kč
37 tis. Kč
558 tis. Kč
618 tis. Kč
0 Kč
0 Kč
12 tis. Kč
27 tis. Kč
844 tis. Kč
595 tis. Kč
0 Kč
0 Kč
16 tis. Kč
35 tis. Kč
633 tis. Kč
680 tis. Kč
0 Kč
0 Kč
27 tis. Kč
23 tis. Kč
769 tis. Kč
687 tis. Kč
6 tis. Kč
5 tis. Kč

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

Výdajová stránka obecního rozpočtu je charakteristická nejvyššími výdaji služby pro obyvatelstvo.
Další velkou část obecních výdajů tvoří výdaje veřejnou správu a průmyslové a ostatní odvětví
hospodářství. Výdajová stránka rozpočtu obce je relativně stabilní.
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. udává
získané nenárokové dotace v posledních 5 letech.
Tabulka 36 Získané nenárokové dotace v posledních 5 letech

Rok
2010
2011

Poskytovatel
--Ol. Kraj
SZIF

2012
40

----

Účel

Dotace (v tis. Kč)
----------Obnova kamenného kříže u zvonice v obci
95.000,Polomí
Rekonstrukce místních komunikací, oprava
3.500 000,veřejného rozhlasu, úprava parku na návsi
----------
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2013
2014
2015
2015

----------SFDI
POV

OBEC POLOMÍ
PROGRAM ROZVOJE OBCE

----------------Stavba nového chodníku v obci Polomí
Novostavba autobusové zastávky v obci
Polomí

----------1.831 847,210.000,-

Finanční majetek obce
Obec Polomí nedisponuje žádným finančním majetkem.
Přehled nejdůležitějších budov ve správě obce a jejich stav (nemovitý majetek obce, jeho stav a
způsob využívání)
Tabulka č. 37 uvádí přehled nejdůležitějších nemovitostí v majetku obce. Tak jako ve většině obcí,
vlastní i obec Polomí typické nemovitosti jako je budova obecního úřadu spolu s hasičskou zbrojnicí a
obecního domu nebo drobné sakrální stavby. Obec nevlastní byty, po kterých by ani zřejmě nebyla
poptávka.
Tabulka 37 Přehled nejvýznamnějších nemovitostí v majetku obce

Název objektu
(nemovitosti)

Stav *

Potřebná opatření a investice ke
zlepšení stavu

Hasičská zbrojnice

Uspokojivý

Výměna vrat, podlaha,
elektroinstalace

OÚ č.p. 20 + obchod

Uspokojivý

Výměna střechy, sociálního zařízení,
výměna dveří a oken

Obecní dům č.p. 32

Nedostačující

Celková rekonstrukce budovy, omítky,
elektroinstalace, výměna krytiny a
oplechování

Kaple

Velmi dobrý

Výměna dveří

Multifunkční dům č.p.
71

Uspokojivý

Zateplení budovy, výměna oken,
dveří, rekonstrukce topení

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

Vlastnictví obecních pozemků (lesy, pole, pozemky k zastavění)
Obec Polomí vlastní lesy – cca 3 ha. Pozemky cca 3-4 stavební parcely.
Technické a technologické vybavení (tech. služby, apod.):
Obec vlastní drobné technické vybavení k tradičnímu obstarávání obce (sekačka, křovinořez,
traktorek).
Personál:
Obec využívá technického pracovníka na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce.
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Bezpečnost

Bezpečnostní situace v obci nevybočuje z průměru. Obci jsou na standartní výši přestupky (cca 2
ročně). Obec využívá přestupkové komise ve městě Konice. V obci není v současné době obecní
policista, který by řešil případný vandalismus v obci a dohled nad obcí.
V rámci prevence kriminality se obec snaží již od mladého věku občany podporovat ve sportovaní.
Největším problémem v obci Polomí je dopravní bezpečnost, která souvisí s dopravním zatížením na
silnici 3. třídy. V obci existuje sbor dobrovolných hasičů a to SDH Polomí (JPO V), které řeší případné
náhle příhody (problematika přívalových dešťů). V případě náhlých událostí jsou hasiči svoláváni
obecním rozhlasem.

1.7.4

Vnější vztahy a vazby

Následující tabulka prezentuje přehled nejvýznamnějších organizací, svazků obcí, sdružení, jichž je
obec členem.
Tabulka 38 Přehled DSO, organizací, sdružení, partnerských obcí

Přehled DSO, organizací, sdružení, partnerských obcí

ANO/NE

Mikroregion Konicko, z.s.

ANO

Region HANÁ, z.s.

ANO

Partnerské obce v ČR

NE

Partnerské obce v zahraničí

NE

Zdroj: Vlastní zpracování

Polomí je členem DSO Mikroregion Konicko z.s., místní akční skupiny Region HANÁ, z.s. Obec nemá
žádné partnerské obce v České republice ani v zahraničí.
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A.2. PROBLÉMOVÁ ANALÝZA
Problémová analýza řeší hlavní problémy rozvoje obce. Problémy byly stanoveny programovacím
týmem, který se tvorbou PRO Polomí zabýval. Některé podněty vznikly i na základě dotazníkového
šetření mezi obyvateli obce.
Nejzávažnější problémy, které negativně ovlivňují život obce, jsou rozpadající se požární nádrž ve
středu obce, špatný stav budovy č.p. 32, chybějící zpevněná příjezdová komunikace k zástavbám
č.p.5, č.p. 21 a č.p. 37. Obec Polomí má problém s výkupem pozemků v horní části obce, které nejsou
ve vlastnictví OÚ.
Více informací o problémech v obci prezentuje následující tabulka č. 39.
Tabulka 39 Analýza problémů obce Polomí

ANALÝZA PROBLÉMŮ

Hlavní problém rozvoje

Požární nádrž

Obecní dům č.p. 32

43

Významnost
(nejmenší
1-10
největší)

Příčina

Riziko neřešení
situace

10

Kamenné stěny nádrže se
postupně rozpadají

hrozí rozpad požární
nádrže, zásobárna
vody v obci pro
případný požár v obci

9

Velká vlhkost zdiva,
Celková rekonstrukce
budovy, omítky,
elektroinstalace, výměna
krytiny a oplechování

Postupné chátrání
budovy, částečné
zřícení budovy
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ANALÝZA PROBLÉMŮ

Hlavní problém rozvoje

Dobudování místní komunikace
k zástavbě č.p. 5 a č.p. 21, č.p.
37

Výkup pozemků v horní části
obce

Protažení místní komunikace ve
spodní části obce

Veřejné osvětlení chodníku
budovaného v r. 2015
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Významnost
(nejmenší
1-10
největší)

Příčina

Riziko neřešení
situace

8

Chybějící zpevněná
příjezdová komunikace
k zástavbám č.p. 5, 21 a
37

Nespokojenost
občanů, hrozí
vystěhování těchto
obyvatel

8

Pozemky nejsou ve
vlastnictví obecního
úřadu, které by sloužily
pro případné vybudování
místní komunikace
vedoucí k zástavbě č.p. 5,
21 a 37

Nespokojenost
místních živnostníků
bydlících v horní části
obce, hrozí
vystěhování těchto
obyvatel

5

Protažení místní
komunikace ve spodní
části obce k některým
chalupám

Nespokojenost
chalupářů, stížnosti
na OÚ

4

Je nutné vybudovat
osvětlení k nově
vybudovanému chodníku

Nespokojenost
občanů, špatná
viditelnost v noci
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ANALÝZA PROBLÉMŮ

Hlavní problém rozvoje

Multifunkční dům čp. 71

Zdroj: vlastní zpracování
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Významnost
(nejmenší
1-10
největší)

Příčina

Riziko neřešení
situace

8

Přístavba a rekonstrukce
objektu, bezbariérové
řešení

Nespokojenost
občanů, chátrání
objektu, velké tepelné
ztráty
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A.3. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Součástí tvorby daného strategického dokumentu bylo i dotazníkové šetření. Samotné dotazníkové
šetření probíhalo v termínu od 08. 01. 2016 – 22. 01. 2016. Dotazník byl distribuován mezi občany
obce Polomí do každé domácnosti. Obyvatelé měli možnost dotazník vyplnit jednak elektronicky
prostřednictvím webových stránek obce, ale i písemně (listinná forma).
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 26 respondentů z 35, což činí 74 %. Z toho dotazník vyplnilo 17 mužů (65,4 %) a 9
žen (34,6 %). Nejvíce respondentů vyplnilo dotazník ve věk 30 – 49 let a to 12 osob (46,2 %). Nejméně
ve věku 15-29 let a 65 a více let a to 4 osoby (15,4 %). Dále následovala kategorie 50-64 let a to 6
osob (23,1 %). Většina respondentů měla střední odborné vzdělání a to 10 osob (38,5 %), následovalo
vzdělání střední odborné s maturitou 6 osob (23,1 %), vysokoškolské vzdělání 5 osob (19,2 %),
základní vzdělání 3 osoby (11,5 %), vyšší odborné vzdělání 2 osoby (7,7 %). Dotazník vyplnila většina
respondentů, kteří žijí v obci od narození 13 osob (50 %). Ostatní respondenti se do obce přistěhovali
v dospělosti před více než pěti lety, a to 10 osob (38,5 %), někteří se přistěhovali do obce v dětství
spolu s rodiči 2 osoby (7,7 %) a 1 osoba (3,8 %) se přistěhovala v dospělosti v posledních pěti letech.
Většina respondentů je bez dětí a v domácnosti s nezaopatřenými dětmi, a to 11 osob (44 %), dále
existuje jiná domácnost 2 osoby (8 %) a ostatní domácnost 1 osoba (4 %).
Vlastní dotazník je přílohou tohoto dokumentu.
Následující tabulka prezentuje přehled získaných výsledků (souhrn otázek č. 1,5,6 a 7).
Tabulka 40 Přehled získaných výsledků

velmi
spokojen
velmi
dobře
ab relat.
s.
(%)
12 46,2

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.
(%)
8
30,8
5
19,2
1
3,8
0
0

11

42,3

14

53,8

1

3,8

0

0

0

0

4

15,4

8

30,8

4

15,4

1

3,8

9

34,6

2

7,7

8

30,8

9

34,6

3

11,5

4

15,4

4

15,4

11

42,3

4

15,4

4

15,4

3

11,5

Zhodnocení obce z hlediska
kultury a společenského života

9

34,6

9

34,6

3

11,5

1

3,8

4

15,4

Zhodnocení obce z hlediska
sportovního vyžití

5

19,2

12

46,2

3

11,5

2

7,7

4

15,4

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
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velmi
spokojen
velmi
dobře
ab relat.
s.
(%)

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.
(%)

Zhodnocení obce z hlediska
životního prostředí

12

46,2

9

34,6

0

0

0

0

5

19,2

Zhodnocení obce z hlediska
péče obce o své prostředí

13

50

5

19,2

7

26,9

0

0

1

3,8

2

7,7

6

23,1

7

26,9

3

11,5

8

30,8

10

38,5

6

23,1

3

11,5

2

7,7

5

19,2

8

30,8

9

34,6

6

23,1

1

3,8

2

7,7

4

15,4

16

61,5

3

11,5

2

7,7

1

3,8

6

23,1

15

57,7

4

15,4

0

0

1

3,8

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?

Zdroj: vlastní zpracování (dotazníkové šetření)

Komentář k tabulce:
Tabulka uvádí přehled spokojenosti obyvatel s životem v obci. Dle šetření se občanům v obci žije
velmi dobře. Z průzkumu je zřejmé, že obyvatelé jsou spokojeni s bydlením v obci a také s veřejnou
dopravou, s kulturou a společenským životem, či sportovním vyžitím v obci. Obyvatelé obce dobře
hodnotí životní prostředí v obci, péči obce o své prostředí a rozvoj obce.
Komentář k otázce č. 1: Jak se Vám v obci žije?
Na otázku „Jak se Vám v obci žije” odpověděli obyvatelé Polomí hodnocením velmi dobře 46,2%, 30,8
% hodnotilo odpovědí spíše dobře a ani dobře ani špatně volilo 19,2 % respondentů. Odpověď spíše
špatně volilo pouze 3,8 % dotazovaných a velmi špatně nevolil žádný respondent. Respondenti si
nemyslí, že by se v obci žilo špatně.
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Graf 8 Jak se Vám v obci žije?

Zdroj: vlastní zpracování

Komentář k otázce č. 2: Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?
Nejvíce respondentům 84,6 % se líbí blízkost přírody, 76,9 % respondentů volilo klidný život v obci,
dále následuje odpověď kulturní a společenský život, kterou volilo 23,1 % respondentů. Dobré
mezilidské vztahy a příznivé životní prostředí hodnotilo 19,2 % respondentů. Vzhled obce volilo 11,5
% respondentů, 7,7 % se na obci nejvíce líbí sportovní vyžití. Více informací lze vypozorovat z níže
uvedeného grafu.
Graf 9 Co se Vám na Vaší obce nejvíce líbí?

Zdroj: vlastní zpracování
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Komentář k otázce č. 3: Co se Vám na Vaší obci nelíbí?
Z grafu je patrné, že 37,5 % respondentů se na obci nelíbí nedostatek pracovních příležitostí. Dále
následují odpovědi nezájem lidí o obec a nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb, které
byly hodnoceny procentuálně stejně a to 33,3 %. Celkem 25 % respondentů se na obci nelíbí špatné
vztahy mezi lidmi a špatná dostupnost lékařů. Nevyhovující veřejnou dopravu v obci volilo 16,7 %
respondentů. Více údajů prezentuje níže uvedený graf.
Graf 10 Co se Vám na Vaší obci nelíbí?

Zdroj: vlastní zpracování

Komentář k otázce č. 4: Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
V této otevřené otázce respondenti nejvíce v obci postrádají cvičení pro ženy (joga, pilates),
pohostinství na hřišti, lékaře, sportovní vyžití a více pracovních příležitostí.
Komentář k otázce č. 6: Mezilidské vztahy v obci považujete za?
Větší polovina respondentů 61,5 % hodnotilo mezilidské vztahy jako docela dobré, 15,4 %
respondentů hodnotí vztahy jako velmi dobré, 11,5 % respondentů hodnotilo vztahy jako ne moc
dobré, 7,7 % dotazovaných považuje vztahy v obci za špatné a 3,8 % nedovede vztahy v obci
posoudit.
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Graf 11 Mezilidské vztahy v obci považujete za?

Zdroj: vlastní zpracování

Komentář k otázce č. 7: Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným
společenským kontaktům?
Tuto otázku hodnotili respondenti 57,7 % odpovědí spíše ano, 23,1 % respondentů volilo odpověď
rozhodně ano, 15,4 % respondentů volilo odpověď spíše ne, 3,8 % je indiferentních vůči této otázce a
žádný z dotazovaných si rozhodně nemyslí, že by obyvatelé obce neměli dostatek příležitostí ke
vzájemným spol. kontaktům.
Graf 12 Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům?

Zdroj: vlastní zpracování
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Komentář k otázce č. 8: Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
Větší polovina respondentů 38,5 % informace na webových stránkách sleduje občas (cca 1x za měsíc),
23,1 % respondentů nesleduje informace vůbec, 19,2 % respondentů nemá internet a sleduje
informace na webu pravidelně (min. 1x za týden).
Graf 13 Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?

Zdroj: vlastní zpracování

Komentář k otázce č. 9: Jste ochoten / ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
Odpověď rozhodně ano a spíše ano volilo 42,3 % respondentů. Celkem 7,7 % respondentů spíše není
ochotno udělat něco pro rozvoj své obce, 3,8 % odpovědělo rozhodně ne a stejný počet je
indiferentních vůči této otázce.
Graf 14 Jste ochoten / ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?

Zdroj: vlastní zpracování
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Komentář k otázce č. 10: Jak by se měla obec dále rozvíjet? (k 1. 1. 2015 měla obec Polomí 152
obyvatel).
Celkem 53,8 % respondentů si myslí, že by se obec měla postupně rozrůstat. Celkem 23,1 %
dotazovaných si myslí, že by měla obec zůstat přibližně stejně velká, 19,2 % si myslí, že by měla být
využita celá kapacita ploch pro výstavbu domů a 7,7 % je indiferentních vůči této otázce.
Graf 15 Jak by se měla obec dále rozvíjet?

Zdroj: vlastní zpracování

Komentář k otázce č. 11: Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních
prostředků. Na co byste je přednostně využil / a?
Větší polovina respondentů 46,2 % by finanční prostředky využila na podporu kulturních,
společenských a sportovních aktivit, 38,5 % na péči o veřejnou zeleň a prostředí v obci, 34,6 % na
podporu bytové výstavby, 30,8 % na rekonstrukci místních komunikací, 26,9 % by prostředky použilo
na zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci. Celkem 19,2 % respondentů volilo odpověď
častější spoje veřejné dopravy, 15,4 % na opravu místních památek a zlepšení podmínek pro
podnikání. Strukturu odpovědí lze vypozorovat z grafu č. 16.
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Graf 16 Využití obecních finančních prostředků?

Zdroj: vlastní zpracování

Komentář k otázce č. 17: Vaše další náměty, připomínky a komentáře:
Celkem se sešly 2 náměty a připomínky v této otevřené otázce. Tyto podněty byly projednány na
schůzce programovacího výboru dne 19. 2. 2016 v Polomí. Závěrem z projednání je souhrn podnětů
po jednotlivých oblastech, které programovací výbor považuje za důležité pro další rozvoj obce. Mezi
nejvýznamnější připomínky občanů patří:
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A.4. SWOT ANALÝZA
SWOT analýza slouží k identifikaci silných a slabých stránek území (vnitřní vlivy z hlediska území),
příležitostí a rizik (vnější vlivy z hlediska území). Na základě SWOT analýzy je komplexně vyhodnocena
situace na území obce Polomí.
Na základě vytvořené SWOT analýzy jsou definována prioritní témata pro návrhovou část. Ostatní
přednosti a nedostatky obce definované ve SWOT analýze jsou podnětná a slouží jako návrh řešení
limitů rozvoje obce.
Z analýzy vyplývá, že obec má problémy s chybějící místní komunikací v některých částech obce,
chybí stavební parcely pro rozvoj bydlení, obec potřebuje zpracovat nový územní plán a potýká se
s odlivem obyvatel z obce. Dalším problémem je havarijní stav požární nádrže v centru obce.
Obec Polomí má velkou přednost v klidném a kvalitním životním prostředí bez ekologických zátěží,
ideální poloha v blízkosti lesa, což láká zejména houbaře z širokého okolí. Velmi dobrá je poloha obce
v blízkosti větších měst Litovel a Konice.
Příležitostí obce je rekonstrukce multifunkčního domu č. p. 71 pro pořádání kulturních akcí,
rekonstrukce požární nádrže v centru obce včetně revitalizace v okolí požární nádrže.
Více lze vypozorovat ze SWOT analýzy, která byla stanovena v rámci jednání programovacího týmu.
Tabulka 41 SWOT analýza obce Polomí

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

Vnitřní prostředí
– interní analýza
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Klidné prostředí bez ekologických
zátěží
Kvalitní životní prostředí
Blízkost lesa (houbaření)
Ideální poloha v blízkosti větších měst
Litovel, Konice
Rychlé napojení na dálnici ve směru
Mohelnice – Olomouc
Neexistence
sociálně
vyloučené
lokality
Historicky hluboké tradice spolkového
života
Fungující kulturní život v obci








Chybějící místní komunikace
v některých částech obce
Chybějící stavební parcely pro
rozvoj bydlení
Zastaralý územní plán obce
Odliv obyvatel z obce
Havarijní stav požární nádrže
v centru obce
Chybějící splašková kanalizace a
ČOV
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Hrozby (T)

Příležitosti (O)
vnější podmínky, které mohou realizaci
projektu podpořit


Vnější prostředí
- externí analýza








Zpracování nového územního plánu
obce
Celková rekonstrukce a rozšíření
budovy multifunkčního domu č. p. 71
pro pořádání kulturních a jiných akcí
Vybudování chybějících místních
komunikací v některých částech obce
Rekonstrukce požární nádrže v centru
obce
Revitalizace v okolí požární nádrže
Revitalizace zeleně v obci

Zdroj: vlastní zpracování
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vnější podmínky, které mohou realizaci
projektu zmařit





Migrace, stárnutí obyvatelstva
Odliv mladých lidí z obce
Snižující se příjmy do obecního
rozpočtu
Přírodní riziko – lokální povodně
z přívalových dešťů
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1. STRATEGICKÁ VIZE
/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 Polomí, okres Prostějov
Polomí je samostatná obec, která zodpovědně a transparentně hospodaří se svěřenými
finančními prostředky. To jí umožňuje udržovat stávající infrastrukturu a vybavenost a také
realizovat rozvojové projekty. Obec žije vlastním bohatým kulturním a společenským životem.
V blízkosti obce je dostupné předškolní i školní vzdělávání. Obyvatelům je k dispozici kvalitní
zázemí pro volnočasové aktivity a sportovní vyžití. V Polomí je zdravé životní prostředí a je tu
bezpečno. Polomí chce být obcí s trvale rostoucím počtem obyvatel. Obec Polomí je prostě
místem, kde by chtěl každý žít.
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B.2. OPATŘENÍ A AKTIVITY
Aneb na co se zaměřit v následujících 4 – 7 letech. Dané opatření a aktivity formulují způsoby naplňování vize ve střednědobém období. Jednotlivá
stanovená opatření jsou naplňována prostřednictvím realizace konkrétních rozvojových aktivit. Aktivity se opírají o volební programy a programová
prohlášení vedení obce. Další aktivity vyplynuly ze společných setkání programovacího týmu při tvorbě Programu rozvoje obce Polomí a další vyplynuly
z námětů občanů, kteří měli možnost se vyjádřit v dotazníkovém šetření.
Navržené náklady, termíny a zdroje financování mají pouze orientační vypovídací schopnost. Při přípravě jednotlivých akcí k realizaci musí dojít k upřesnění
nákladů na základě podrobnější předprojektové a projektové dokumentaci.
Tabulka 42 Opatření a aktivity obce Polomí

Zvýšení kvality života a bezpečnosti obyvatel obce

OPATŘENÍ 1
aktivita
1.1.
1.2.
1.3.

název aktivity
Chodník
Autobusová zastávka
Finanční příspěvek nově
narozeným občánkům

důležitost
Velká
Velká

termíny
2015 - 2016
2015 - 2016

odpovědnost
OÚ
OÚ

náklady
1,8 mil.
404 tis.

zdroje financování
Dotace + vlastní fin.
Dotace + vlastní fin.

Střední

2015 - 2020

OÚ

2,5 tis.

Vlastní fin.

Péče o krajinu a životní prostředí

OPATŘENÍ 2
aktivita
2.1.
2.2.
2.3.

název aktivity
Revitalizace prostranství v okolí
požární nádrže a její oprava
Nákup potřebné komunální
techniky
Obnova výsadby ovocného
sadu

důležitost

termíny

odpovědnost

náklady

zdroje financování

velká

2016 - 2018

OÚ

1 mil.

Dotace + vlastní fin.

Velká

2016 - 2020

OÚ

500 tis.

Dotace + vlastní fin.

Střední

2016 - 2020

OU

100 tis.

Vlastní fin.

Podpora volnočasových aktivit v obci

OPATŘENÍ 3
aktivita
3.1.
3.2.

název aktivity
Podpora stávajícího
společenství honitby
Doplnění herních prvků
dětského hřiště

důležitost

termíny

odpovědnost

náklady

zdroje financování

Velká

2016 - 2020

OU

5 tis.

Vlastní fin.

Velká

2016 - 2020

OU

200 tis.

Dotace + vlastní fin.
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Doplnění herních prvků na
obecním hřišti

Velká

2016 - 2020

OU

200 tis.

Dotace + vlastní fin.

Podpora kulturního a společenského života, udržování tradic

OPATŘENÍ 4
aktivita
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

název aktivity
Podávání novoroční česnečky
Slivovice košt
Dětský maškarní karneval
MDŹ
Klapání chlapců na Velikonoce
Stavění Májky
Kácení Májky
Slet čarodějnic
Okrskové hasičské cvičení
Dětský den s hasiči

důležitost
Velká
Velká
Velká
Velká
Velká
Velká
Velká
Velká
Velká
Velká

termíny
2016 - 2020
2016 - 2020
2016 - 2020
2016 - 2020
2016 - 2020
2016 - 2020
2016 - 2020
2016 - 2020
2016 - 2020
2016 - 2020

4.11.

Nájemní guláš

Velká

2016 - 2020

Velká
Velká
Velká

4.12.
4.13.
4.14.

Rozsvěcování vánočního
stromku
Mikuláš
Silvestrovský ohňostroj

odpovědnost
OU
OU
SDH Polomí
OU
OU
SDH Polomí
SDH Polomí
SDH Polomí
SDH Polomí
SDH Polomí
Myslivecké
sdružení
Polomí

náklady
2 tis.
1 tis.
3 tis.
10 tis.
0
1 tis.
1 tis.
1 tis.
3 tis.
5 tis.

zdroje financování
Vlastní fin.
Vlastní fin.
Vlastní fin.
Vlastní fin.

3 tis.

Vlastní fin.

2016 - 2020

OU

2,5 tis.

Vlastní fin.

2016 - 2020
2016 - 2020

OU
SDH Polomí

2 tis.
10 tis.

Vlastní fin.
Vlastní fin.

Vlastní fin.
Vlastní fin.
Vlastní fin.
Vlastní fin.
Vlastní fin.

Podpora a rozvoj spolupráce subjektů v obci a okolí

OPATŘENÍ 5
aktivita
5.1.
5.2.

název aktivity
Společný portál obce
Zapojení podnikatelů do
rozvoje a aktivit obce

důležitost
Střední

termíny
2016 - 2020

odpovědnost
OU

náklady
3 tis.

zdroje financování
Vlastní fin.

Střední

2016 - 2020

OU

3 tis.

Vlastní fin.

náklady
10 tis.

zdroje financování
Vlastní fin.

Péče o infrastrukturu a majetek obce

OPATŘENÍ 6
aktivita
6.1.

název aktivity
Autobusová zastávka s točnou

důležitost
Velká

termíny
2016 - 2020

odpovědnost
OU
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6.3.
6.4.
6.5

Údržba komunikace v zimním
období
Rekonstrukce obecního domu
Rekonstrukce a přístavba
multifunkčního domu
Vybudování kanalizace a ČOV
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Velká

2016 - 2020

OU

3,5 tis.

Vlastní fin.

Velká

2016 - 2020

OU

3 mil.

Dotace + vlastní fin.

Velká

2016 - 2020

OU

3 mil.

Dotace + vlastní fin.

Velká

2019 - 2022

OU

25 mil.

Dotace + vlastní fin.

Zdroj: vlastní zpracování
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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 Polomí na období 2016 – 2022 je: starosta obce
Dokument včetně jeho aktualizací bude zpřístupněn na webových stránkách obce Polomí a v tištěné
podobě v kanceláři obecního úřadu k nahlédnutí.
Postup sledování a vyhodnocování realizace PRO
Monitoring plnění PRO
- Samotný proces monitoringu bude spočívat v zjištění aktuálního stavu plnění/neplnění,
respektive již splnění jednotlivých aktivit (stanoveny v kapitole B.2 „OPATŘENÍ A
AKTIVITY“).
- Garant programu bude průběžně vyhodnocovat PRO a jedenkrát ročně zpracuje
monitorovací zprávu o plnění aktivit PRO.
- Monitorovací zpráva bude předložena před schválením rozpočtu obce tak, aby rozpočet
reagoval na zhodnocení realizace PRO.
- PRO bude vyhodnocovat realizační tým, ve kterém bude starosta obce, případně jím
pověřená osoba.
Způsob aktualizace PRO
-

Program rozvoje obce bude aktualizován při vzniku dotačních titulů a při potřebě investic.
Dokument je možné aktualizovat i na podměty občanů.
Aktualizace se předloží na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.
Aktualizaci bude provádět zastupitelstvo obce.
Změny v Programu rozvoje obce Polomí budou provedeny dodatkem ke stávajícímu
dokumentu.

Program rozvoje obce Polomí na období 2016 – 2022 bude schválen dne 24. 02. 2016 zastupitelstvem
obce Polomí.
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D. PŘÍLOHY
D.1. DOTAZNÍK
Obec Polomí – Program rozvoje obce
Dotazník pro obyvatele
(může vyplnit každý občan, příp. je k dispozici na internetových
http://www.polomi.cz/obecni-urad.php?sekce=3 v elektronické podobě)

stránkách

obce

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

3. ani dobře ani špatně 4. spíše špatně

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

5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek
(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):
Velmi spokojen Spíše spokojen Spíše nespokojen Velmi nespokojen Je mi to lhostejné
1 Bydlení
1
2
3
4
5
2 Školství
1
2
3
4
5
3 Zdravotnictví 1
2
3
4
5
4 Veřejná doprava
1
2
3
4
5
5 Kultura a společenský život
1
2
3
4
5
6 Sportovní vyžití
1
2
3
4
5
7 Životní prostředí
1
2
3
4
5
8 Péče obce o své prostředí
1
2
3
4
5
9 Podmínky pro podnikání
1
2
3
4
5
10 Rozvoj obce 1
2
3
4
5
11 Informovanost o dění v obci
1
2
3
4
5

6. Mezilidské vztahy v obci považujete za:
1. velmi dobré 2. docela dobré 3. ne moc dobré 4. špatné 5. nedovedu posoudit
7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům?
1. rozhodně ano 2. spíše ano 3. spíše ne 4. rozhodně ne 5. nedovedu posoudit
8. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
1. pravidelně (min. 1 x za týden) 2. občas (cca 1 za měsíc) 3. vůbec 4. nemám internet
9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
1. rozhodně ano 2. spíše ano 3. spíše ne 4. rozhodně ne 5. nedovedu posoudit
Pokud ano, jak se můžete zapojit? ………………...........................………….………..........
....................................................................................................................................................
10. Jak by se měla obec dále rozvíjet? (K 1. 1. 2015 měla obec Polomí 152 obyvatel.)
1. měla by zůstat přibližně stejně velká
2. měla by se postupně rozrůstat na přibližně 200 obyvatel
3. měla by být využita celá kapacita ploch pro výstavbu domů (výsledkem by bylo cca 250 obyvatel v
obci)
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4. nedovedu posoudit
11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na
co byste je přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. zlepšení podmínek pro podnikání
2. podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních komunikací)
3. častější spoje veřejné dopravy
4. zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci
5. rekonstrukce místních komunikací
6. podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
7. péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
8. opravy památek v obci
9. jiné: ………………………………………………………………………
12. Jste?
1. muž 2. žena
13. Váš věk?
1. 15–29 let 3. 50–64 let 2. 30–49 let 4. 65 a více let
14. Vaše vzdělání?
1. základní 2. střední odborné 3. střední odborné s maturitou 3. vyšší odborné
4. vysokoškolské
15. V obci:
1. žiji od narození
2. přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči
3. přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti lety
4. přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech
16. Typ Vaší domácnosti:
1. domácnost bez dětí
2. domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)
3. jiné …………………………………
Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Děkujeme za vyplnění.

Vyplněný dotazník prosím odevzdejte do 22. 1. 2016 do příslušných
schránek na obecním úřadě, v obchodě.
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