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Strategický plán rozvoje obce

ÚVOD
Podle zákona o obcích, č. 128/2000 Sb., je program rozvoje obce základním
plánovacím dokumentem obce. Strategický plán rozvoje obce Určice bude
tedy hlavním nástrojem řízení rozvoje obce na nadcházející roky.
Dokument formuluje představy o budoucím vývoji obce na základě analýzy
současné situace a navrhuje konkrétní aktivity, které umožní tyto představy
uskutečnit.
Strategický plán napomáhá k přehlednému řízení rozvojových činností
zaměstnancům i zastupitelům obce. Dokument je využíván zejména při
rozhodování zastupitelstva, tvorbě rozpočtů či přípravě projektů. Strategie
rovněž zajišťuje vyšší připravenost obce k podání žádostí o dotační podporu,
čímž pomáhá obci se ziskem vnějších finančních prostředků. Důležitým
posláním strategie je také informování veřejnosti a místních podnikatelských
subjektů o směřování obce v dalších letech.
Strategický rozvojový plán je zpracováván na střednědobý časový horizont,
tj. na 5 let. Plánovacím obdobím dokumentu jsou roky 2022–2026.
Na zpracování Strategického plánu rozvoje obce Určice 2022–2026 se
podílel

starosta,

zastupitelé

obce

i

širší

veřejnost

(prostřednictvím

dotazníkového šetření) ve spolupráci s dodavatelskou společností. Všichni
zúčastnění měli možnost vyjádřit svůj názor na nynější situaci v obci
a formulovat své představy o budoucím vývoji.
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ANALYTICKÁ ČÁST
Účelem analytické části je popis současné situace v obci Určice. Na základě
poznatků a zjištěných pozitivních, resp. negativních stránek obce lze vyvodit
závěry a stanovit budoucí kroky významné pro rozvoj obce. Na základě
výsledků analytické části bude formulována návrhová a implementační část
tohoto dokumentu.

2.1

Charakteristika obce

Charakteristika obce obsahuje komplexní zhodnocení současné situace
v obci. Kapitola se zabývá hlavními rozvojovými problémy obce a také
definuje jejich příčiny. Analýza obce je zasazena do prostorového kontextu,
situace

v Určicích

je

tedy

porovnána

se

situací

v ORP

Prostějov

a v Olomouckém kraji.

2.1.1 Historický vývoj obce
Určice jsou prastarým sídlištním místem, mnohé archeologické nálezy
dokazují, že nejstarší osídlení člověkem zde sahá až do období mladého
paleolitu, tedy téměř před 30 000 lety. V roce 1995 byly v trase Za Koutskými
humny asi 250 m severně od Určic odkryty unikátní archeologické nálezy
kostrového pohřebiště (přibližně 40 hrobů) z mladohradištního období. Vedle
nich byly zachyceny i nejstarší stopy osídlení sahající až do 6. a 5. tisíciletí
př. n. l.
První písemná zmínka o obci (tehdy jako o osadě na pokraji Drahanské
vrchoviny) se váže k roku 1288. Od roku 1358 dokládají písemné prameny
příslušnost vsi k plumlovskému panství, jehož držitelé – páni z Kravař – ji
opakovaně zapisovali jako věno svým manželkám. Díl Určic však býval
majetkem olomoucké kapituly.
Poměrně významným se stalo období mezi lety 1480–1511, kdy byly Určice
povýšeny na „městečko“ se všemi výhodami, jež z toho plynuly. Později
Určice opět patřily do plumlovského panství, které se stalo na několik století
majetkem Lichtenštejnů.
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V roce 1828 postihla obec smutná událost, kdy celá obec s výjimkou několika
chalup a panského dvora vyhořela. Kolem roku 1900 čítaly Určice přibližně
třináct set obyvatel, tedy obdobný počet jako v současné době. Obec
v dřívější době získala i statut městyse, nicméně na základě reformy v roce
1954 ho ztratila.
Historický odkaz vývoje obce nese i samotný erb, na kterém je kromě hlavy
sv. Jana Křtitele (patrona kostela v Určicích) vyobrazeno i erbovní znamení
pánů z Kravař (stříbrné zavinuté střely).

2.1.2 Poloha obce
Obec Určice leží v oblasti Hané, přibližně 7 km od města Prostějov.
K 31. 12. 2020 zde žilo 1 401 obyvatel. Náleží do správního obvodu obce
s rozšířenou působností (SO ORP) Prostějov, který je součástí Olomouckého
kraje. Výměra katastrálního území činí 1 121 ha. Je poměrně protáhlé ve
směru východ – západ s netypickým výběžkem v jihozápadní části. Obec
tvoří pouze jedna územní jednotka bez dalšího členění na místní části.
V současné době je členem Místní akční skupiny Prostějov venkov o. p. s.
Jedná se o venkovský svazek obcí z Hané v jižní části Olomouckého kraje,
jenž tvoří celkem 27 členů.
Určice sousedí s katastrálními územími několika dalších obcí. Tou nejvíce
významnou pro místní obyvatele je bývalé okresní město Prostějov situované
na severu (43 651 obyvatel), a dále obce Seloutky (522 obyvatel) a Alojzov
(259 obyvatel) na severozápadě, respektive západě, obce Dětkovice (536
obyvatel), Vincencov (118 obyvatel) a Myslejovice (668 obyvatel) na jihu
a obec Výšovice (486 obyvatel) na jihovýchodě.
Území obce je lokalizováno na pomezí Jihomoravského a Olomouckého kraje,
přičemž se jedná o převážně rovinatou oblast Hornomoravského úvalu.
Nadmořská výška obce se pohybuje kolem 252 m n. m. Západní část katastru
obce pak spadá dle geomorfologického členění do celku Drahanská
vrchovina, čemuž odpovídá i narůstající členitost reliéfu.
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Okolní krajina je součástí národopisné oblasti Haná vyznačující se množstvím
specifických rysů, ať už kulturního nebo historického charakteru. Tvoří ji
především rovinatá a úrodná oblast střední Moravy rozprostírající se po obou
stranách řeky Moravy. Má tedy jedny z nejlepších předpokladů pro
zemědělské využití.
Zástavba obce je kompaktně soustředěna do jedné části celého katastru.
Převažují zde rodinné domy se zahradami, případně méně často se zde
vyskytují venkovská stavení rozsáhlejšího charakteru. Kromě toho se ve
východní části zastavěného území nachází budovy Hospodářského družstva
Určice obhospodařujícího zemědělskou půdu i v katastrech několika okolních
obcí. V samotném jádru obce pak nacházíme veřejné budovy, jako jsou
obecní úřad nebo kostel.
Poměrně významnou stavbou, procházející východní částí území obce, je
dálnice D46 spojující města Vyškov a Olomouc. Nicméně na území obce není
přímé napojení na tuto dopravní komunikaci a obyvatelé tak musejí využít
vzdálenějších nájezdů.

Obr. 1 Poloha a vymezení katastrálního území obce Určice
Zdroj: ZM25, © ČÚZK (2021)
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2.1.3 Přírodní podmínky
Obec leží v oblasti, kde dochází k postupnému přechodu mezi rovinatější
krajinou moravských nížin a členitějším reliéfem vrchovin. Obcí protéká
pouze méně významná říčka Určický potok patřící do povodí řeky Moravy.
Geomorfologicky obec Určice leží přímo na pomezí Hercynského a AlpskoHimalájského systému, proto dále spadá do provincií Česká vysočina
a Západní Karpaty, subprovincií Česko-moravská soustava a Vněkarpatské
sníženiny a oblastí Brněnská vrchovina a Západní Vněkarpatské sníženiny.
Na základě vyjmenované taxonomie tak můžeme obec zařadit i do dvou
geomorfologických celků, jimiž jsou Hornomoravský úval a Drahanská
vrchovina. Ačkoliv na většině území převažují poměrně rovinaté plochy
zmiňovaného Hornomoravského úvalu, v jeho severozápadní, respektive
západní části dochází k postupnému nárůstu členitosti reliéfu sahajícího až
do nadmořské výšky 380 m n. m. Polohu území na hranici mezi rovinatějším
a členitějším reliéfem dokazuje i rozdílnost střední nadmořské výšky. Ta se
na většině území pohybuje mezi 200–300 m n. m., nicméně v západní části
území dosahuje hodnot i mezi 300–400 m n. m.
Na základě klimatické klasifikace dle Quitta se území nachází v mírně teplé
oblasti MT11, pro níž je příznačné déletrvající a suché léto, a naopak mírná
zima s krátkým obdobím se sněhovou pokrývkou. Klimatické charakteristiky
odpovídají oblastem nížinného charakteru např. v okrajových částech České
tabule nebo Moravských úvalů. Průměrná hodnota ročního úhrnu srážek
(550–650 mm) je do jisté míry ovlivněna srážkovým stínem Českomoravské
vrchoviny. Roční teploty se zde průměrně pohybují v rozpětí mezi 9–10 °C.
Oblast lze na základě polohy v rámci ČR zařadit mezi ty náchylnější ke
klimatickým změnám. Důvodem je právě poloha v rovinaté oblasti úvalu.
Kromě již dříve zmiňovaného Určického potoku protéká severní částí katastru
obce Seloutský potok, který je jeho levostranným přítokem. V jižní,
respektive v jihozápadní části území dále zasahuje říčka Hranečnice tekoucí
primárně vedlejší obcí Dětkovice. Severovýchodně, v bezprostřední blízkosti
zástavby Určic, se nachází jediná vodní plocha, rybník Bulharák, o rozloze
přibližně 1 ha.
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V obci Určice se plošněji nevyskytuje žádné území s určitým stupněm
ochrany. Pouze velmi malou částí zasahuje přírodní rezervace Blátka
o celkové rozloze 19,25 ha. Předmětem ochrany rezervace je zachování
lesního komplexu s fragmenty přirozených dubohabřin.

2.2

Obyvatelstvo

V Určicích žilo k 31. 12. 2020 celkem 1 401 obyvatel, z toho 683 mužů a 718
žen. Průměrný věk obyvatel obce se pohybuje kolem 41 let, což je
jednoznačně nižší hodnota ve srovnání s průměrem věku v celé České
republice (42,6 let). Z toho lze usoudit, že obec je více atraktivní i pro mladší
část populace. Jedním z důvodů je blízkost, a tím pádem dobrá dostupnost,
populačně většího města Prostějov, odkud se lidé v současné době stěhují
do klidnějších lokalit.
Hustota zalidnění činí 125,0 obyv./km2, tedy se jedná o hodnotu nižší
v porovnání s nadřazeným územním celkem SO ORP Prostějov (163,4
obyv./km2). Důvodem je bezpochyby velmi rozlehlá plocha katastru, a to
i např. ve srovnání s některými okolními obcemi.
Nutno podotknout, že v minulosti obec prodělala několik územních změn, což
se promítlo i do celkového počtu obyvatel. V roce 1980 se stala součástí Určic
vedlejší obec Dětkovice. Počet obyvatel tak vzrostl o 493. Nicméně při
územní reformě obcí ČR v letech 1990 a 1991 došlo k odtržení obcí Alojzov,
Dětkovice a Seloutky. Celkový počet obyvatel Určic tak poklesl z 2 527 na
1 370. (Tyto změny v následujícím grafu nejsou zahrnuty.)

Počet obyvatel

1 600
1 500
1 400
1 300
1 200
1 100

Obr. 2 Vývoj počtu obyvatel v obci Určice od roku 1869 do roku 2020
Zdroj: ČSÚ (2021): Historický lexikon obcí, Databáze demografických údajů za obce ČR
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Z obrázku č. 2 je zřejmé, že v průběhu sledovaného období dochází
k pozvolnému nárůstu obyvatel obce, a to i přestože v 60. letech počet
obyvatel rapidně poklesl. Za jeden z důvodů lze považovat socialistický
koncept

výstavby

velkých

sídlišť

ve

městech,

kam

lidé

odcházeli

z venkovských oblastí za prací. Ta byla oproti předchozímu období podstatně
více centralizovaná ve větších podnicích v blízkosti větších měst.
K největšímu populačnímu boomu docházelo na přelomu 19. a 20. století,
což sleduje celospolečenskou tendenci nárůstu obyvatel v celé ČR.
V posledních dekádách počet obyvatel Určic stagnoval, případně mírně
poklesl. Nejpatrněji lze tento vývoj pozorovat ve srovnání let 1991 a 2011,
tedy v období poměrně významně postiženém trendem snižování porodnosti,
a tedy i celkovým úbytkem obyvatel.
Nicméně posledních 10 let pro Určice představuje z demografického pohledu
nové možnosti, neboť soustavně dochází k postupnému růstu. Důvodem je
ziskovost obce na úkor vedlejšího velkého města Prostějova související
pravděpodobně s nárůstem mobility a lepší dostupností práce či služeb. Lidé
tak můžou bydlet v klidnějším prostředí a za prací či vyšší nabídkou služeb
dojíždět.
Z obrázku č. 3 vyplývá, že dle velikosti podílů jednotlivých věkových skupin
se jedná o přechod mezi stacionárním a regresivním typem věkové pyramidy.
Nejvyšší počty obyvatel jsou viditelné ve středních věkových kategoriích
kolem 40–49 let. Některé z těchto pětiletých věkových kategorií dosahují až
k hodnotám 60, respektive 70 obyvatel. Ačkoliv počet obyvatel staršího věku
představuje poměrně významnou složku celé populace Určic, mladá složka ji
mírně převyšuje. Jedná se tak o velmi pozitivní skutečnost, kdy doposud
nedochází

k

výraznějšímu

zvyšování

zátěže

na

ekonomicky

aktivní

obyvatelstvo. Nicméně s vývojem celkové struktury a posunem populačně
silných skupin obyvatel (tzv. Husákových dětí) do pozdějšího věku, lze do
budoucna počítat i s určitým tlakem na celkovou populaci – demografickým
stárnutím.
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Obr. 3 Věková pyramida obyvatel v obci Určice (stav k 31. 12. 2020)
Zdroj: ČSÚ (2021): Veřejná databáze

Z věkové pyramidy je také patrné, že počet žen (718) mírně převyšuje počet
mužů (683). Zatímco v některých mladších ročnících převažují muži, tak
nejstarší ročníky zastupují spíše ženy, což je známý celospolečenský jev, kdy
se rodí více chlapců, ale ženy se dožívají vyššího věku.
Ve srovnání s předchozí strategií a rokem 2014 došlo ke zvýšení rozdílu mezi
zastoupením populace z hlediska pohlaví (k 31. 12. 2014 žilo v obci celkem
684 žen a 681 mužů). Struktura tak z obecného hlediska byla podstatně více
vyrovnaná než dnes. Avšak při srovnání produkčních skupin vykazovala
stejný trend jako v současnosti, tedy výrazné převýšení mužů ženami ve
starších věkových kategoriích (125 žen x 88 mužů ve věku 65 a více let)
a naopak výrazné převýšení žen muži v mladších věkových kategoriích
(122 mužů x 88 žen ve věku 0–14 let).
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Bazický index [%]
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100,0
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obec Určice

SO ORP Prostějov

Olomoucký kraj

Obr. 4 Vývoj počtu obyvatel v obci Určice, SO ORP Prostějov a v Olomouckém kraji mezi lety
2000 až 2020
Zdroj: ČSÚ (2021): Veřejná databáze

Obrázek č. 4 porovnává vývoj počtu obyvatel Určic s vyššími správními celky,
a to od roku 2000 do roku 2020.

Lze pozorovat, že trend vývoje počtu

obyvatel SO ORP Prostějov a Olomouckého kraje je v rámci zkoumaného
období poměrně jednotný a vykazuje stabilní vývoj až na drobné výkyvy
plynoucí z lokálních změn. V případě obce Určice však dochází k jednoznačně
výraznějším změnám. Pozitivní je však jednoznačný růst celkového počtu
obyvatel. K poklesu docházelo pouze mezi roky 2000 a 2004, což bylo
způsobeno vyšším migračním úbytkem a trochu i vyšší úmrtností oproti
normálu.
Výraznější meziroční rozdíly v počtu obyvatel Určic určitou měrou kopírují
trendy ve vyšších územních celcích. Ty však v závislosti na podstatně větším
objemu populace nejsou tak evidentní. Zejména se jedná o srovnání let
2004/2005, 2009/2010 a 2018/2019, kdy došlo na základě vysokých
migračních přírůstků k celkovému růstu obyvatelstva v Určicích. Trend
vývoje

počtu

obyvatel

je

tedy

z velké

části

ovlivněn

migračním

přírůstkem/úbytkem. Naopak přirozená měna obyvatelstva se projevuje
v menší míře, neboť její ukazatele, porodnost a úmrtnost, vykazují relativně
stabilnější hodnoty s velmi občasnými výkyvy (např. roky 2009/2010).
Na podkladu těchto pozitivních informací, které plynou zejména z jasného
nárůstu počtu obyvatel, je důležité, aby obec neustrnula a neustále pracovala
na zkvalitňování podmínek života v obci.
14

Strategický plán rozvoje obce

140,0

Index stáří

130,0
120,0
110,0
100,0
90,0
2010

2011

2012

obec Určice

2013

2014

2015

2016

2017

SO ORP Prostějov

2018

2019

2020

Olomoucký kraj

Obr. 5 Vývoj indexu stáří v obci Určice, SO ORP Prostějov a v Olomouckém kraji od roku 2010
do roku 2020 (stav vždy k 31. 12.)
Zdroj: ČSÚ (2021): Veřejná databáze

Vývoj indexu stáří1 (viz obrázek č. 5) odpovídá již dříve uváděným
demografickým projevům populace obce vyznačujících se růstem počtu
obyvatel a zvyšováním objemu mladé populace. Výrazně se odlišuje od
celorepublikového trendu i trendu obou nadřazených celků, tedy SO ORP
Prostějov a Olomouckého kraje. Samotná hodnota indexu stáří v Určicích
během zkoumaných let kolísá v rozmezí 90–100. Jedná se o mírnou převahu
předproduktivní složky populace nad postproduktivní.
Absolutně největší rozdíl ve srovnání všech tří územních celků vykazuje rok
2019, kdy index stáří Určic představuje hodnota 90,3, což je podstatně nižší
číslo než u SO ORP Prostějov (index stáří 129,7) nebo u Olomouckého kraje
(index stáří 132,5).
Obrázek č. 6 zobrazuje pohyb obyvatel v obci Určice mezi lety 2000-2019.
Determinujícími ukazateli pohybu obyvatelstva v obci jsou v tomto případě
hodnoty

určující

migraci

obyvatelstva

(přistěhovalí,

vystěhovalí).

Je

evidentní, že přirozená měna obyvatel má v tomto případě méně významný
dopad na celkový pohyb obyvatel v obci, i když se vyskytují roky
s výraznějšími rozdíly.

1

Index stáří = počet obyvatel ve věku 65 a více let na 100 obyvatel ve věku 0–14 let
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Obr. 6 Pohyb obyvatelstva v obci Určice mezi lety 2000 až 2020
Zdroj: ČSÚ (2021): Databáze demografických údajů za obce ČR

Významně kladné hodnoty zaznamenává zejména rok 2019, a to jak
v přirozeném, tak i migračním přírůstku, což se velmi pozitivně podepisuje
na zvýšení celkové populace obce (nárůst o 29 obyvatel). Z dlouhodobějšího
hlediska se jedná o vyústění postupného trendu růstu imigrace obyvatel do
Určic započatém již v roce 2013. Podobným případem velkého migračního
přírůstku je např. rok 2005, během něhož došlo vlivem stěhování k přírůstku
o 39 obyvatel.

Olomoucký kraj

SO ORP Prostějov

obec Určice
0%

20 %

40 %

Bez vzdělání
Střední odborné bez maturity
Vyšší odborné a nádstavbové vzdělání
Nezjištěno

60 %

80 %

100 %

Základní včetně neukončeného
Úplné středoškolské ukončené maturitou
Vysokoškolské

Obr. 7 Vzdělanostní struktura obyvatel v Určice, SO ORP Prostějov a v Olomouckém kraji
Zdroj: ČSÚ (2021): SLDB 2011
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Výše uvedený graf (obrázek č. 7) zobrazuje strukturu obyvatel obce Určice
podle nejvyššího dosaženého vzdělání. Ve všech uvedených územních celcích
je vzdělanostní struktura obyvatel na srovnatelné úrovni a samotná obec
nevykazuje žádné zřetelné odlišnosti. Úroveň vzdělání v rámci obce je tak na
poměrně vysoké úrovni, což může způsobovat dobrá dostupnost větších
měst. Dalším důkazem jsou i nulové hodnoty obyvatelstva bez vzdělání
a zároveň také významný podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním v obci
(9,1 %), který např. v porovnáním s Olomouckým krajem (11,4 %) není
nijak zásadně rozdílný. Ve všech případech je nejčastější dosažené vzdělání
střední odborné bez maturity a za ním hned následuje středoškolské vzdělání
s maturitou, popř. vyšší odborné a nadstavbové vzdělání. Na základě
uvedeného lze konstatovat, že vzdělanost obyvatel není překážkou pro další
rozvoj obce.

2.3

Ekonomika a situace na trhu práce

Dle registru ekonomických subjektů bylo v obci Určice registrováno celkem
139 podnikatelských subjektů se zjištěnou aktivitou (k 31. 12. 2020). Nejvíce
z nich 56,8 %, působilo v sektoru služeb, 34,6 % v sekundárním sektoru,
tedy v průmyslu a stavebnictví a 8,6 % v zemědělství.
Dle posledního Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 bylo v obci evidováno
celkem 655 ekonomicky aktivních občanů, z toho bylo 602 zaměstnaných
a

53

nezaměstnaných.

Z celkového

počtu

zaměstnaných

bylo

477

zaměstnanců, 13 osob podnikalo a 67 osob pracovalo na vlastní účet.

Index podnikatelské
aktivity

0,16

0,12
0,08
0,04

0,00
Určice

Alojzov

Seloutky

Dětkovice

Výšovice

Obr. 8 Index podnikatelské aktivity v obci Určice a v sousedních obcích
Zdroj: ČSÚ (2021): Veřejná databáze
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Index podnikatelské aktivity2 v obci Určice činí 0,10 – viz obrázek č. 8. Jedná
se o podprůměrnou hodnotu v porovnání s okolními obcemi. Zvýšení
podnikatelské aktivity v obci by mohlo přispět k rozvoji a podpoře veřejného
života v obci a také diverzifikaci pracovních příležitostí. Jednu z velkých
výhod

obce

představuje

přítomnost

významné

dopravní

komunikace

v podobě dálnice D46 spojující Vyškov a Olomouc.
V obci Určice v současnosti působí převážně menší zaměstnavatelé nebo
živnostníci. Výjimkou je pouze Hospodářské družstvo Určice o velikosti
50–99 zaměstnanců, které kromě Určic hospodaří i na územích okolních obcí
(např. Seloutky, Dětkovice, Alojzov, …). Družstvo se zaměřuje zvláště na
rostlinnou a živočišnou výrobu, v menší míře pak na ovocnářství (sady
jabloní a hrušní).
Jak již bylo zmíněno, v ostatních případech se jedná především o menší
podnikatele jako například PINEWOOD s.r.o. (1–5 zaměstnanců) zabývající
se výrobou palet a kontejnerovou dopravou.
Dále zde působí podnikatelé a živnostníci v oblasti stolařství (Stolařství –
Karel Hloch), truhlářství (Truhlářství – Radim Hanzelka), kovovýroby,
autodopravy a dalších různých služeb (kadeřnictví, údržba zeleně, …).
Pro další rozvoj obce v oblasti podnikatelské činnosti je potřeba neustále
vytvářet a zlepšovat podmínky zvláště pro drobnější podnikatele, kteří
představují významnou zájmovou skupinu obce. Proto je v územním plánu
obce navrženo i několik nových ploch určených k výrobě a skladování
(největší leží v jižní části zástavby u silnice vedoucí z Určic do Dětkovic).
Obec Určice, v porovnání s vyššími územními celky, dosahuje nejnižších
hodnot podílu nezaměstnaných osob. Situace v obci Určice však obecně
kopíruje trend vývoje nezaměstnanosti vyšších územních celků. Klesající
tendence přímky směřuje až do roku 2019 (obrázek č. 9), což deklaruje
příznivou situaci na trhu práce v dané oblasti stejně tak jako v celé ČR
(období

ekonomického

růstu).

Od

roku

2019

pak

naopak

dochází

k postupnému nárůstu nezaměstnanosti, kdy je situace na trhu do značné
míry ovlivněna nástupem pandemie COVID-19.

2

Index podnikatelské aktivity = počet podnikatelských subjektů na jednoho obyvatele
obce
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Obr. 9 Vývoj podílu nezaměstnaných osob v obci Určice, SO ORP Prostějov a Olomouckém
kraji v letech 2015–2020 (stav vždy k 30. 6.)
Zdroj: MPSV (2021): Integrovaný portál MPSV – statistiky

I přes to, že nárůst podílu nezaměstnaných osob není příliš výrazný, v rámci
rozvoje obce je důležité i nadále udržovat nezaměstnanost na nízké úrovni.
40
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Počet osob
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2020

Dosažitelní uchazeči 15–64

Obr. 10 Vývoj dosažitelných uchazečů o práci a volných pracovních míst v obci Určice v letech
2015–2020 (stav vždy k 30. 6.)
Zdroj: MPSV (2021): Integrovaný portál MPSV – statistiky

Počet dosažitelných uchazečů o práci v obci Určice postupem času klesal,
a to až do roku 2019. Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání klesl
v tomto období 2015–2019 (viz obrázek č. 10) přibližně na čtvrtinu
(z 38 na 8 osob).
V roce 2020 došlo naopak k mírnému nárůstu dosažitelných uchazečů o 11
osob. Počet volných pracovních míst v obci Určice v průběhu let kolísal.
Nejvyšší počet volných pracovních míst byl zaznamenán v obci v roce 2017
(7 míst). Nejnižší hodnoty bylo naopak dosaženo v roce 2020 (0 míst).
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Tab. 1 Vyjíždějící do zaměstnání a do škol z obce Určice (stav k 26. 3. 2011)

Vyjíždějící
celkem

Do
zaměstnání

Do
škol

328

255

73

248

203

45

vyjíždí do jiných okresů kraje

40

27

13

vyjíždí do jiných krajů

36

21

15

4

4

–

Určice
vyjíždí v rámci okresu

vyjíždí mimo ČR
Zdroj: ČSÚ (2021): SLDB 2011

Z obce Určice vyjíždělo v roce 2011 celkově do zaměstnání a do škol
328 obyvatel, což představuje asi 1/4 všech obyvatel obce. Konkrétně
do zaměstnání vyjížděla většina obyvatel, a to celkem 255 osob (37,7 %
všech ekonomicky aktivních). Do škol pak 73 osob. Bližší rozdělení
vyjíždějících obyvatel je uvedeno v tabulce č. 1. Nejčastější cíl dojížďky
představuje Prostějov (205 osob), což je do značné míry dáno bezprostřední
blízkostí obce vzhledem k uvedenému okresnímu městu. Významné je toto
středisko jak z pohledu dojížďky do zaměstnání, tak i do škol. Další častá
dojížďka se projevuje vůči Olomouci (29 osob) nebo důležitému centru mimo
Olomoucký kraj, kterým je Brno (17 osob). Za důvod lze bezpochyby
pokládat dobrou dopravní a tím pádem i časovou dostupnost. Občané dále
nejčastěji dojíždí do nedaleké okolní obce Smržice, kde se nacházejí podniky
s vyššími počty pracovních míst. Mimo Olomoucký kraj vyjíždělo do
zaměstnání celkem 36 občanů a do škol 15 občanů.
Obecně lze tvrdit, že vzhledem k předcházejícímu období došlo jednoznačně
ke zlepšení situace na trhu práce. Důkazem toho je pokles hodnoty celkové
nezaměstnanosti, dále nárůst počtu ekonomických subjektů v obci (ze 122
v roce 2010 na 139 v roce 2019). Pozitivním faktem je i zachování stávajících
podnikatelských činností, které pomáhají neustále udržovat a zvyšovat
úroveň v obci.
Obec má z dlouhodobého pohledu poměrně dobré postavení na trhu práce,
kdy těží z rychlé dostupnosti okolí díky přítomnosti významné dopravní
komunikace. Do budoucna bude nutností si i nadále udržovat dobré dopravní
spojení s hlavními centry dojížďky, zejména s městem Prostějov.
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2.4

Využití půdy a zemědělství

Rozloha katastrálního území Určic činí 1 120,64 ha. Půdní fond je možné
rozdělit do dvou základních skupin, a to na zemědělský (orná půda,
chmelnice, zahrady, sady a trvalé travní porosty) a nezemědělský (lesní
půda, vodní plochy, zastavěné plochy a ostatní plochy).
Tab. 2 Využití půdy (ha) v obci Určice (stav k 31. 12. 2019)

Typ pozemku

Výměra (ha)

Podíl (%)

1 000,87

89,31

949,16

84,70

32,38

2,89

3,99

0,36

15,34

1,37

119,77

10,69

13,30

1,19

7,28

0,65

Zastavěná plocha

21,15

2,23

Ostatní plocha

78,05

8, 22

Zemědělská půda celkem
Orná půda
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská půda celkem
Lesní pozemek
Vodní plocha

Zdroj: ČSÚ (2021): Veřejná databáze

Z hlediska využití území převládá v oblasti zemědělská půda, zejména orná.
Méně zastoupeny jsou pak zahrady, TTP, lesní pozemky nebo zastavěné
plochy. Zástavba se koncentruje pouze na malé ploše v západnější části
území. Tyto skutečnosti vytvářejí obraz venkovské krajiny s převládajícím
zemědělským charakterem. Veškeré druhy půdy s jejich podíly na celkové
ploše území zobrazuje tabulka č. 2.
Zemědělská půda zabírá 89,31 % z celkové plochy území, přičemž
84,70 % připadá na půdu ornou. Ta je intenzivně zemědělsky využívána
zvláště Hospodářským družstvem Určice. Menší část plochy území přísluší
zahradám, které se koncentrují zejména v okolí zástavby, a dále trvalým
travním porostům. Nezemědělskou půdu nacházíme pouze na 10,69 %
území, přičemž největší část připadá na kategorii ostatní plochy.
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Velmi malou část katastru obce pokrývají lesní porosty (smíšené i jehličnaté)
s výměrou 13,30 ha a vodní plochy (rybník Bulharák a menší vodní toky)
s celkovou výměrou 7,28 ha. Zastavěné plochy se koncentrují pouze v jedné
části území s výměrou 21,15 ha. Na celkový charakter území poukazuje
i přiložená mapa využití půdy, kde jasně převažují plochy se zemědělsky
využívanou půdou.

Obr. 11 Využití území v obci Určice
Zdroj: ZM25, © ČÚZK (2021); Corine Land Cover, CENIA (2018)
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2.5

Cestovní ruch

Z hlediska

atraktivity

cestovního

ruchu

nepatří

Určice

mezi

nejvíce

vyhledávané turistické lokality. Nicméně i přes tuto skutečnost disponují
několika zajímavostmi, které si zaslouží svou pozornost. Je to především
barokní kostel sv. Jana Křtitele ze 17. století, a dále okolní krajina vyznačující
se rozsáhlejšími rovinami, ale i členitějším terénem. Z toho těží některé
druhy turistické infrastruktury, jako například zelená turistická trasa vedoucí
z Otaslavic, přes území Určic až do Plumlova. Nacházejí se zde i dvě značené
cyklotrasy č. 5013 (vedoucí z Prostějova do Uherského Hradiště) a č. 5041
(vedoucí z Určic do Brodku u Prostějova). Jistý nedostatek obce představuje
absence základnější turistické infrastruktury, ať už v podobě restauračního či
ubytovacího zařízení.
Jak již bylo dříve uvedeno, nejvýznamnější historickou turistickou zajímavost
představuje areál barokního kostela sv. Jana Křtitele vystavěný v letech
1727–1734. Určitou zvláštností kostela je netypická samostatně stojící věž –
zvonice vybavená garniturou tří zvonů z roku 1972. Při generálních opravách
kostela, které byly prováděny v 90. letech 20. století, byla znovu objevena
kostelní krypta z počátku 15. století. V ní je kromě několika kněží pohřbena
i významná mecenáška místního kostela paní Kateřina z Kravař.
V dřívějších dobách patřila tato lokalita mezi velmi vyhledávaná poutní místa
zejména díky panně Marii Určické (její obraz je součástí vybavení kostela).
Ta byla spojována s mnoha legendami. Bohužel s příchodem 1. světové války
došlo k útlumu těchto poutí.
Kromě kostela se na území obce nachází i množství dalších sakrálních
památek v podobě pomníků, soch či křížů (např. socha sv. Floriána z roku
1766, sv. Jana Nepomuckého z roku 1877 nebo kamenný kříž u schodů
kostela z roku 1749 sloužící na ochranu proti požárům).
Dalším poměrně zajímavým historickým objektem je památník obětem
padlým v 1. a 2. světové války. Nachází se vedle areálu současného hřbitova
s přístupem přímo od silnice. Na svém náhrobku nese jména bývalých
občanů Určic, kteří během válečných konfliktů zahynuli.
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Obr. 12 Kostel sv. Jana Nepomuckého s přilehlou samostatně stojící zvonicí
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o. (2021)

Potenciál

cestovního

ruchu

v obci

zvyšují

přítomné

prvky

turistické

infrastruktury. V západní části území vede zelená turistická trasa spojující
obec Otaslavice a město Plumlov. Kromě Určic prochází i územími obcí
Vincencov, Dětkovice, Alojzov nebo Seloutky. Krajina v okolí trasy se
vyznačuje přechody mezi zemědělskou a převážně zalesněnou krajinou
Myslejovických hřbetů s vrcholy Chlum (412 m n. m.) nebo Spálený kopec
(433 m n. m.).
Z pohledu cykloturismu územím obce procházejí dvě značené cyklotrasy
následující místní a silniční komunikace III. třídy. První trasa č. 5013 spojuje
Určice bezprostředně s městem Prostějov a obcí Výšovice. Její celková délka
však měří 68,5 km a spojuje Prostějov až s městem Uherské Hradiště. Druhá
trasa č. 5041 je spíše lokálního charakteru a spojuje Určice s Brodkem
u Prostějova. Celková délka této cyklotrasy je 8 km. Prochází obcemi
Dětkovice, Vranovice a Dobrochov. V obou případech se jedná o méně či
středně obtížné trasy, tedy vhodné pro rekreační jízdu na kole.
Nedostatkem je nepřítomnost doprovodné cyklistické infrastruktury např.
v podobě přístřešků, informačních tabulí atd.
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Možnou

příležitost

pro

zlepšení

turistického

ruchu

obce

Určice

prostřednictvím cyklistiky představuje vybudování cyklostezky mezi Určicemi
a Prostějovem, kterou navrhovala předcházející strategie (Strategický plán
rozvoje obce Určice 2016–2021). Umožnilo by to lepší propojení oblasti
bezpečnější cyklodopravou selektovanou od silničního provozu.
Zajímavé lákadlo, jak pro vyznavače pěší turistiky, tak cykloturistiky,
představuje Bernard park. Jedná se o občerstvení v příjemném prostředí
obecního parku s dětským hřištěm, které je otevřeno celoročně. Provoz
občerstvení je uzpůsoben pouze v období letní sezóny (mimo zimní měsíce).
Od polohy obou cyklotras i zelené turistické trasy se nicméně nachází ve větší
vzdálenosti, což může některé návštěvníky odrazovat.

Obr. 13 Průběh turistické trasy a značených cyklotras v obci Určice
Zdroj: ZM25, © ČÚZK (2021); Mapy.cz (2021)

Potenciál

v oblasti

cestovního

ruchu

by

mohla

představovat

možná

spolupráce Určic s okolními obcemi, které také disponují různými turistickými
zajímavostmi. Avšak stejně tak jako v případě Určic nepatří k věhlasně
proslulým. Proto by případná spolupráce indikovala větší množství příležitostí
a výzev.
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2.6

Technická a dopravní infrastruktura

Kapitola se zabývá komplexní charakteristikou technické a dopravní
infrastruktury v obci. V Určicích je vybudován veřejný vodovod, obec je
plynofikována,

elektrifikována

a

nově

disponuje

oddílným

systémem

kanalizace (dešťové x splaškové) s napojením na ČOV. V rámci dopravní
infrastruktury představuje menší nedostatek nepřítomnost železnice, což
realizaci veřejné dopravy omezuje pouze na autobusy.
Tab. 3 Přehled technické a dopravní vybavenosti obce Určice

Obec Určice

Vybavenost

Veřejný vodovod

Ano

Kanalizace a ČOV

Ano

Plynofikace obce

Ano

Elektrické rozvody NN

Ano

Skládka komunálních odpadů

Ne

Sběrný dvůr nebezpečných a objemných odpadů

Ano

Silniční infrastruktura (komunikace, aut. zastávky)

Ano

Železniční infrastruktura

Ne

Zdroj: RIS (2021)

2.6.1 Zásobování pitnou vodou
Zdrojem pitné vody, kterou využívají obyvatelé obce, je prameniště Brodek
u Prostějova. Jedná se o rozsáhlé jímací území, z něhož je voda získávána
skrze hloubkové vrty.
Obec je zásobována pitnou vodou prostřednictvím skupinového vodovodu
Prostějov, konkrétně z větve VDJ Dětkovice – Prostějov. V případě potřeby
je možné vodovodní systém obce využít i jako zdroj požární vody. Spolu
s Určicemi je na tento skupinový vodovod napojena také vedlejší obec
Seloutky. Vlastníkem vodovodu je obec Určice. Provozovatelem jsou
Vodovody a kanalizace Prostějov, a. s. patřící pod rozsáhlou společnost
Moravská vodárenská a. s.
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Parametry vydatnosti tohoto skupinového vodovodu jsou vyhovující, a to
i z požárního hlediska. Proto do budoucna nepředstavují potenciální hrozbu
většího nedostatku vody či případné riziko. Stávající systém zásobování obce
pitnou vodou tak zůstává zachován i nadále. V případě nově vzniklých
stavebních parcel, které jsou v obci plánovány, dojde k napojení na již
stávající síť. Na vodovod je v současnosti napojeno téměř 100 % obyvatel
obce.

2.6.2 Kanalizace a čištění odpadních vod
V oblasti celé zástavby obce je v současné době (dokončena v roce 2020)
vybudován

oddílný

systém

gravitační

kanalizace,

zvlášť

na

dešťové

a splaškové vody. Dešťové vody odvádí stávající dešťová kanalizace.
Likvidace splaškových vod je nově řešena splaškovou kanalizací vyústěnou
na mechanicko-biologické čistírně odpadních vod, dále jen ČOV. Ta leží na
východním okraji extravilánu obce (za rybníkem) při levém břehu Určického
potoka. Vyčištěnou vodu z ČOV dále odvádí Určický potok, který spadá pod
správu Povodí Moravy s. p.
Vybudováním nové splaškové kanalizace a ČOV se zabránilo odtoku
odpadních vod (předešlé přepady ze septiků, žump, …) do stávající dešťové
kanalizace, vsakům do půdy a dalším negativním vlivům na životní prostředí.
Na splaškovou kanalizaci je možné napojit až cca 1 550 EO, což lze z pohledu
obce pokládat za dostatečnou kapacitu i přes dlouhodoběji rostoucí počet
obyvatel (k 31. 12. 2020 v obci žilo 1 401 obyvatel).

Obr. 14 Nově vybudovaná ČOV umístěná ve východní části obce
Zdroj: Obec Určice (2020)
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2.6.3 Odpadové hospodářství
Směsný komunální odpad je z obce svážen společností FCC, a. s. vždy jednou
za 14 dní. Bioodpad se sváží pokaždé v lichém týdnu. Stejně tak jako
v případě komunálního odpadu probíhá jeho svoz vždy jednou za 14 dní,
nicméně v období zimních měsíců je tato frekvence snížena.
V obci Určice je na 8 sběrných místech k dispozici množství nádob určených
na tříděný odpad – plast, papír, sklo, textil i oleje. V docházkové vzdálenosti
do 200 m od těchto sběrných míst se nachází asi 82 % obytných budov.
Zbylých 18 % připadá na docházkovou vzdálenost větší než 200 m. Jedná se
především o okrajovější části západního a východního intravilánu obce.
V

případě

ostatního

odpadu

(tj.

kovy,

elektroodpad,

nebezpečný,

velkoobjemový odpad) je možnost sběru na obecním sběrném místě, které
se nachází na adrese Určice 63. Důležité je uvést, že v roce 2018 proběhla
jeho modernizace. Provoz sběrného dvora funguje od dubna do listopadu
vždy ve středu a v sobotu. V období zimních měsíců (prosinec–březen) obec
umožňuje jeho využití pouze po předchozí domluvě s kontaktní osobou.
Obyvatelé Určic mají dále možnost třídění bioodpadu, a to v nádobách
bezplatně poskytnutých obcí. Svoz bioodpadu z těchto nádob je zajištěn
vlastním svozovým

vozidlem do

kompostárny Korhoň v

Prostějově.

Některé domácnosti mají od roku 2018 také domácí kompostéry.
Textilní odpad (oděvy, obuv, hračky) je možné uložit do speciálního
kontejneru na konkrétním sběrném místě v obci. To se nachází u prodejny
potravin a smíšeného zboží a v areálu sběrného dvora. Odvoz textilního
odpadu z tohoto sběrného místa zajišťuje společnost TextilEco a.s.,
Boskovice.

Obr. 15 Sběrná místa tříděného odpadu v Určicích
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Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o. (2020)

2.6.4 Vytápění a elektřina
Při zásobování teplem je v obci preferován zemní plyn s minimální
doplňkovou

funkcí

elektrické

energie.

Rodinné

domy

pak

disponují

individuálními kotli. Objekty občanské vybavenosti a podnikatelských aktivit
mají samostatné kotelny.
Zásobování obce zemním plynem umožňuje VTL plynovod s regulační stanicí
nacházející se ve východní části zastavěného území u areálu zemědělského
družstva. Vlastní rozvodná síť v obci je provedena ve STL systému.
Síť pokrývá víceméně veškerou oblast zástavby obce.
Území obce je dále zásobováno elektrickou energií z rozvodny 110/22 kV
Prostějov z nadzemního vedení s napětím 22 kV, které prochází východně
a jižně od zástavby. Elektrická energie v obci je distribuována společností
E.ON Distribuce, a.s. prostřednictvím 9 trafostanic. Elektrické stanice jsou
umístěny na betonových sloupech s napájením z nadzemního vedení. Tato
zařízení vykazují dobrý stav a vyhovují současným požadavkům na zajištění
odběrů. Síť nízkého napětí se v obci nachází v podobě železobetonových
stožárů a střešnících i závěsných kabelů. Bohužel jsou však v poměrně
špatném stavu a vyžadují rekonstrukci. Rekonstrukce probíhá od roku 2000
po lokalitách.
V případě

nové

výstavby

lze

do

budoucna

počítat

s vytápěním

prostřednictvím elektrické energie či dalších alternativ, neboť se vzhledem
k plynové přípojce jedná o nutnou a finančně méně nákladnou alternativu
z hlediska připojení na místní síť. Bilance potřeb příkonu pak závisí na
konkrétních potřebách příslušného objektu a je řešena individuálně až v době
stavby.

2.6.5 Dopravní obslužnost a infrastruktura
Určice jsou poměrně dobře spojeny se svým okolím skrze silniční síť.
Převážně se jedná o málo významné silnice III. třídy propojující obec
bezprostředně s obcemi Dětkovice (III/37762), Výšovice (III/4332), Alojzov
(III/37772), Seloutky (III/37762) a městem Prostějov (III/37766).
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Nejvýznamnější

objekt z hlediska dopravní

infrastruktury

představuje

nadregionální dopravní komunikace dálnice D46 spojující města Vyškov
a Olomouc. Kromě toho nese označení mezinárodní silnice E462, což je
komunikace o celkové délce cca 330 km propojující Českou republiku (Brno)
a Polsko (Krakov). Dálnice prochází ve východní části, tedy v dostatečné
vzdálenosti od místní zástavby. Nepředstavuje tak zásadní negativní činitel
ovlivňující

životní

prostředí

obce.

Existující

nedostatek

představuje

nepřítomnost napojení na tuto významnou komunikaci přímo na území
katastru obce. Obyvatelé tak musejí využít nájezdů, které jsou vybudovány
na územích okolních obcí (Vranovice-Kelčice, 4 km; Žešov, 5 km).
Intenzita dopravy na dálnici D46 dosahuje velmi vysokých hodnot. Dle
celostátního sčítání dopravy z roku 2016 zde denně projelo v rozmezí
25 001–40 000 vozidel. Na základě toho lze příslušný úsek zařadit mezi
jednu z nejvíce vytížených oblastí celé ČR.

Dalším a zároveň posledním

úsekem, na němž byla zjišťována intenzita dopravy je silnice s označením
III/37766 propojující Určice s Prostějovem. Zde v průměru denně projíždělo
1 001–3 000 vozidel. Ostatní úseky nebyly do sčítacího procesu zařazeny,
neboť nepatří mezi více frekventované.
Na území obce nevede žádná železniční infrastruktura, což přepravní
možnosti omezuje pouze na silnici. Vzhledem k vytíženosti místních
komunikací silniční dopravou nelze mluvit o problematické situaci, protože
v oblasti zástavby procházejí pouze komunikace lokálního charakteru
(III. třídy). Díky tomu místní obyvatelé nejsou bezprostředně zatíženi
negativními důsledky (např. hluk, prašnost nebo emise), které mají taktéž
neblahý vliv na životní prostředí. Zmíněné důsledky intenzivní dopravy jsou
přítomné pouze v oblasti velmi vytížené dálnice D46, která se ale nachází
v dostatečné vzdálenosti od zástavby obce.
Z přítomnosti dálnice těží i celková dostupnost území v okolí obce. Obyvatelé
potenciálně můžou dojíždět za prací, případně službami atd. do podstatně
větších vzdáleností díky kratší cestovní době. Příslušný rozsah dostupnosti
území i s příklady vybraných měst vyjadřuje tabulka č. 4 a obrázek č. 16.
V případě obrázku se jedná o časovou dostupnost individuální automobilovou
dopravou. U veřejné dopravy (autobusové) je třeba počítat s tím, že rozsah
území by byl podstatně menší.
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Tab. 4 Silniční doprava z Určic do vybraných sídel

Vzdálenost
[km]

Doba jízdy
[min]

Počet obyvatel
v sídle

6,8

11

43 651

Vyškov

21,7

20

20 807

Olomouc

32,0

28

100 663

Přerov

32,0

36

42 871

Sídlo
Prostějov

Zdroj: Mapy.cz (2021); ČSÚ (2021)

Obr. 16 Silniční (časová) dostupnost území z obce Určice
Zdroj: ZM200, © ČÚZK (2021); Openrouteservice (2020)

Autobusovou dopravu v Určicích zřizuje společnost FTL – First Transport
Lines, a.s. se sídlem v Prostějově. Obec patří do integrovaného dopravního
systému Olomouckého kraje. Konkrétně ji obsluhují 2 linky s označením
780 409 a 780 410 na trase Prostějov–Otaslavice, resp. Prostějov–
Myslejovice. Díky tomu mají občané možnost cestovat především do
Prostějova kdykoliv v průběhu dne (viz tabulka č. 5). O víkendu je dopravní
obslužnost veřejnou dopravou realizována s podstatně nižší frekvencí. Na
území obce jsou rozmístěny 3 autobusové zastávky (hřbitov, bývalá hasičská
zbrojnice a Městečko).
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Tab. 5 Autobusové spoje z Určic do Prostějova

Sídlo

Počet spojů
v pracovní
dny

Vzdálenost
[km]

Průměrná
doba jízdy
[min]

Linka

Prostějov

15

9

18

780 409, 780 410

Zdroj: Mapy.cz (2021); IDOS.cz (2021)

Na stavu místních silničních komunikací se významně podepsala výstavba
nové kanalizace s ČOV. Ačkoliv velká část úseků v intravilánu obce již byla
v roce 2020 nově opravena, některé stále vykazují špatný stav. Stejně je
tomu v případě chodníků. Cílem obce je nyní postupně opravit většinu
komunikací.
Ve špatném stavu se bohužel nachází i většina silnic III. tříd spojujících
Určice s okolními obcemi. Důvodem je jejich nepříliš významný charakter, na
základě čehož nepředstavují pro správu krajské silniční dopravy předmět
větších investic.
V rámci cyklodopravy obcí procházejí 2 značené cyklotrasy (č. 5041
a č. 5013). Lze je využít jak k rekreačním účelům, tak zejména v případě
trasy č. 5013 k dojíždění do zaměstnání (spojuje Určice a Prostějov). V obou
případech jsou trasy vedeny po silničních komunikacích, což představuje
určité

bezpečnostní

riziko.

Diskutovanou

otázkou

je

výstavba

nové

cyklostezky (navrhovala předchozí strategie), která by právě propojila Určice
s městem Prostějov.
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2.7

Občanská vybavenost

Kapitola se zabývá charakteristikou občanské vybavenosti. Určice disponují
poměrně širokou nabídkou základních služeb a dalších potřeb nezbytných pro
život v obci, za nimiž obyvatelé nemusejí dojíždět. V poslední době obec
investovala do zařízení občanské vybavenosti v podobě výstavby nové školky
nebo budování sociálních bytů.

2.7.1 Bydlení
Charakter zástavby v Určicích spočívá především v individuálním bydlení
v rodinných domech a v menší míře v bytových domech. Dle SLDB 2011 se
zde nacházelo 455

domů, z toho bylo 445

a 4 patřily do kategorie ostatní.

rodinných,

6 bytových

Převážná většina byla ve vlastnictví

fyzických osob, některé pak ve vlastnictví obce, bytového družstva či ve
spoluvlastnictví vlastníků bytů. Budovy jsou ve většině případů připojeny na
technickou infrastrukturu – vodovod, plynovod, elektrickou síť a kanalizaci.
V současnosti obec disponuje nově množstvím veřejných bytů. V roce 2020
byl v obci realizován projekt spolufinancovaný Evropskou unií s názvem
Sociální bydlení v obci Určice. Cílem bylo vytvořit dostupné nájemní bydlení
osobám v bytové nouzi (např. mladé rodiny či matky s dětmi). Nově
vzniklých 6 bytových jednotek se nachází v budově bývalého kláštera
(č. p. 77) z 19. století, která je nyní zcela opravena. Realizovaný projekt
umožnil vyřešit problém s nedostatkem obecních bytů, s nímž se obec dříve
potýkala. V budově bývalé pošty byly v roce 2018 realizovány 3 sociální byty
Další dva obecní byty jsou umístěny v budově bývalé pošty (nároky bez
stanovených podmínek), případně jsou plánovány další realizace v Domě
služeb (3 byty) nebo v domě s č. p. 63.
Obec se snaží o podporu výstavby nového bydlení. V územním plánu je
k tomuto účelu vymezeno množství nových ploch zvláště pro rodinné domy.
Avšak většina se nachází v soukromém vlastnictví jednotlivých majitelů,
a proto nedochází k rozsáhlejšímu budování. Asi nejrozlehlejší se nachází na
západním okraji intravilánu obce, další jsou například v jižní části v blízkosti
budov školských zařízení, část ploch je také umístěna vedle hřbitova ve
východní části obce.
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Obr. 17 Nově opravená budova bývalého kláštera se sociálními byty
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o. (2021)

V obci existuje i plocha pro výstavbu hromadných bytových zařízení, která
se nachází vedle dvou stávajících bytových domů (č. p. 450 a 451).
V rámci problematiky bydlení nelze opomenout přítomnost brownfieldů3.
Ačkoliv se v obci nenachází žádný rozsáhlejší objekt, existují zde menší
budovy či stavení vykazující velmi špatný stav. Pozitivní je nicméně snaha
obce o regeneraci těchto budov jako např. v případě starého kláštera.

2.7.2 Školství
Součástí občanské vybavenosti je Základní škola a Mateřská škola Určice,
příspěvková organizace. Zřizovatelem je obec. Obě tato zařízení jsou
umístěna na jižním okraji obce v dobré dostupnosti od zastávky veřejné
dopravy (cca 200 m). Jejich součástí je i školní jídelna, školní družina
a přilehlé parkoviště. V areálu školských zařízení se dále nachází budova
tělocvičny, praktických dílen nebo nově vybudované hřiště pro děti
předškolního věku.
Mateřskou školu navštěvují kromě dětí s trvalým pobytem v Určicích i děti
z okolních obcí. Jedná se o zcela nový objekt vybavený moderními
technologiemi, jehož výstavba byla dokončena v roce 2020.
3

Nemovitost nedostatečně využívaná, zanedbaná apod., nejčastěji pozůstatek průmyslové,
zemědělské, rezidenční či jiné aktivity
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Celková kapacita mateřské školy činí 106 dětí a je tak oproti předchozímu
stavu navýšena o 20 osob. Provoz MŠ je celodenní od 6:30 do 16 hodin.
Hlavním cílem MŠ je uspokojovat zájmy a potřeby dětí. Mateřská škola úzce
spolupracuje se základní školou s cílem zabezpečení pozvolného a pro děti
přirozeného přechodu mezi těmito úrovněmi školského vzdělávání.
Historie školství v Určicích sahá až do roku 1672, kdy zde fungovala stará
farní škola. Současná budova školy byla otevřena v roce 1959. Jedná se
o klasické vzdělávací zařízení s 1. a 2. stupněm. Kromě zdejších obyvatel
slouží obyvatelům okolních obcí. Školu navštěvují žáci ze Seloutek, Dětkovic,
Alojzova, Myslejovic, Křenůvek a Kobylniček. Celková kapacita školy činí až
400 žáků, nicméně aktuálně je naplněna přibližně z 60 % (243 žáků) – stav
ke školnímu roku 2019/2020.
V posledních letech se podařilo realizovat její rozsáhlou rekonstrukci (např.
rekonstrukce učeben, školní družiny apod.) a rozšířit výukové prostory.
V roce 2021 byla dokončena oprava praktických dílen, na níž se aktivně
podíleli i zaměstnanci školy a obce. Dalším připravovaným projektem je
propojení jednotlivých budov v areálu školy (samotné budovy školy,
tělocvičny, jídelny).
Při škole funguje spolek Klub přátel školy podporující činnost školy nad rámec
poskytovaný státem či zřizovatelem nebo Asociace školních sportovních
klubů.

Obr. 18 Nově vystavěná budova mateřské školy v areálu ZŠ Určice
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o. (2021)
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2.7.3 Zdravotnictví
Mezi součást nabídky základních služeb obce patří zdravotní středisko, které
občanům obvykle poskytuje nezbytné zdravotní služby v podobě praktického
lékaře pro dospělé, praktického lékaře pro děti a dorost (pediatr) i služeb
zubní ambulance (stomatologie). Za širší nabídkou zdravotních služeb musí
obyvatelé dojíždět např. do nemocnice AGEL Prostějov, která je vzdálená
7 km (10 min). Nemocnice obstarává jak ambulantní, tak lůžkovou péči.
Specializovanější zdravotnické služby se nacházejí ve vzdálenější Fakultní
nemocnici Olomouc (doba dojížďky cca 27 min). Olomoucká nemocnice patří
mezi nejvýznamnější odborná zdravotnická pracoviště v České republice.
Jelikož Určice disponují zdravotním střediskem, staví to obec do pozice
spádové oblasti i pro zdejší okolí. Kromě toho mají zároveň výhodnou polohu
z hlediska dostupnosti vůči okresnímu městu Prostějov, které nabízí
rozšířenější zdravotnické a sociální služby ve smyslu domova pro seniory,
domova se zvláštním režimem, pečovatelskou a odlehčovací službou
a další. Domov pro seniory v Určicích dříve fungoval v budově bývalého
kláštera. Avšak později byl přesunut a nyní jsou zde nově sociální byty.
Prodejna léčiv se v obci Určice nenachází. Nejbližší lékárny se vyskytují buď
v okresním městě Prostějově (10 min) nebo v Plumlově (14 min).

2.7.4 Kultura, sport a spolky
V intravilánu obce se v současnosti nacházejí sportovní zařízení v podobě
travnatého fotbalového hřiště, dvou dětských hřišť, tenisového hřiště, hřiště
na plážový volejbal a místní sokolovny, která je sportovním, společenským
i kulturním víceúčelovým zařízením. Sokolovna leží v blízkosti fotbalového
areálu, skládá se primárně ze dvou sálů (velkého a malého). Využívají ji
zejména místní spolky nebo může dle domluvy sloužit pro soukromé účely.
V současnosti je její stav již nevyhovující. Proto je do budoucna plánována
celková rekonstrukce budovy haly i šaten.
Tenisové i volejbalové hřiště se nacházejí v blízkosti budov ZŠ a MŠ. Slouží
mj. účelům výuky tělesné výchovy.
Obě dětská hřiště v obci jsou ve velmi dobrém stavu, oplocená a vybavená
bezpečnými herními prvky pro děti i zázemím pro rodiče a dospělý doprovod.
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Obr. 19 Dětské hřiště vedle bytových domů a dětské hřiště s občerstvením Bernard park
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o. (2021)

Společenské a kulturní akce neodmyslitelně patří do dění obce. Lze je v rámci
obce pořádat jak v prostorách obecního úřadu, kde se nachází společenský
sál s přísálím – využití i pro soukromé účely (budova je bezbariérová,
s výtahem), tak v prostorách místní sokolovny. V obci se běžně pořádají
maškarní bály, plesy, koncerty, setkání seniorů, školní akademie, den dětí,
pálení čarodějnic, rozsvěcování vánočního stromečku, aj.

Obr. 20 Prostory společenského sálu nacházející se v budově obecního úřadu
Zdroj: Obec Určice (2021)

V obci působí velké množství spolků a klubů, které nabízí a podporují
nejrůznější kulturní, společenské i sportovní vyžití. Mezi nejvýznamnější
sportovní kluby a spolky patří TJ Sokol Určice, Volejbal Určice CUP nebo Sbor
dobrovolných hasičů, který v roce 2018 oslavil již 130 let své existence.
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Dalšími spolky jsou např. ZO Českého zahrádkářského svazu Určice, Český
svaz včelařů, Myslivecké sdružení a Český svaz chovatelů. Tyto spolky ve
spolupráci s obcí organizují kulturní, společenské, vzdělávací, rekreační a
sportovní aktivity v rámci kulturního rozvoje obce.
Obec bude podporovat investiční i neinvestiční projekty obce i výše
uvedených spolků zaměřené na rekonstrukce budov, opravy a pořízení
vybavení pro spolkovou činnost tak, aby bylo zázemí pro spolkovou činnost
co nejlepší a rozvíjela se tak pospolitosti obyvatel.

Obr. 21 Budova sokolovny ležící vedle fotbalového hřiště v obci
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o. (2021)

2.7.5 Služby
V obci Určice jsou občanům k dispozici jak obchody s potravinami, tak se
smíšeným zbožím. Za dalšími a doplňkovými službami (specializovanější či
rozšířenější sortiment) jsou obyvatelé nuceni dojíždět do blízkého Prostějova.
Co se týče pohostinských zařízení, nachází se zde hospoda Na Hřišti, Bar
u Hospodářského družstva nebo občerstvení Bernard park. Dříve zde
fungoval Hostinec na Hornici, nicméně z důvodu nerentability ho musel
provozovatel uzavřít.
V budově obecního úřadu jsou dostupné služby České pošty spolu
s volně přístupnou poštovní schránkou. V zázemí obecního úřadu (ve
2. patře) je dále zřízena obecní knihovna, která nabízí široké spektrum
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literatury. Kromě literatury poskytuje i internetové služby či pořádá literární
besedy pro děti.
Nově v obci vznikla také výdejna zboží typu Zásilkovna, a to v domě s č. p.
11. Zboží mohou občané vyzvedávat jak v dopoledních, tak odpoledních
hodinách.
Další nabídku služeb v obci poskytuje zdejší Dům služeb s několika
provozovnami, které prošly celkovou rekonstrukcí. Součástí je například
posilovna, která je přístupná vždy v odpoledních hodinách ve všechny
pracovní dny. Kromě toho se zde nachází i kadeřnictví, masážní salon nebo
kosmetické služby, případně pedikúra a manikúra.
V obci není žádná nabídka ubytování. Nejbližší možná zařízení pro turisty se
nacházejí ve městech Prostějově (10 min.) nebo Plumlově (14 min.).

Obr. 22 Obchod s potravinami umístěný ve střední části intravilánu obce
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o. (2021)
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2.7.6 Informační servis obce
K primární informovanosti obyvatel v Určicích slouží místní rozhlas. Dále obec
spravuje úřední desku umístěnou vedle budovy obecního úřadu, která je
přístupná 24 hodin denně, a webové stránky, kde informuje o aktuálních
událostech a dění v obci. Webové stránky jsou velmi přehledně zpracované.
Kromě oznámení a aktualit obsahují informace související s rozvojem obce,
životem v obci atd. V případě zájmu se člověk může dočíst i faktické
informace o historii obce či další mnohé zajímavosti.
Jednu z poskytovaných možností představuje odběr novinek a příspěvků
prostřednictvím e-mailové adresy. Registrace k odběru je umístěna na
webových stránkách obce v sekci ŽIVOT V OBCI – aktuality. Další z možností
odběru novinek je nastavení RSS kanálu.
Dříve obec pravidelně vydávala vlastní občasník. V současnosti vydává pouze
přehled informací distribuovaný v podobě listu A4.

Obr. 23 Fyzická úřední deska umístěná vedle budovy obecního úřadu
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o. (2021)
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2.7.7 Správa obce
Obecní úřad Určice je úřadem se základní působností. Navíc se zde nachází
matriční úřad (spadají obce Alojzov, Dětkovice, Myslejovice a Seloutky).
Příslušný úřad s pověřenou působností, stavební, finanční a katastrální úřad
se nacházejí ve vedlejším městě Prostějově (dostupnost cca 10 min.).
Zastupitelstvo obce tvoří 15 členů. V čele stojí starosta, který je ve funkci od
roku 2016, zastupovaný místostarostou. Dalším orgánem obce je pětičlenná
rada. Kromě zastupitelstva a rady obce fungují prostřednictvím jeho členů
finanční a kontrolní výbor (po pěti členech) a stavební a zemědělská komise
(6 členů).
Z dlouhodobého hlediska je hospodaření obce relativně vyrovnané, nicméně
v letech 2018 a 2019 se obec dostala do vysoce záporných čísel vlivem
velkých výdajů. Důvodem jsou masivní investiční akce v podobě výstavby
ČOV a kanalizace a nové budovy MŠ. V roce 2020 se již přes dokončování
některých investičních projektů podařilo obci ušetřit částku přesahující
4 miliony korun. Stručný přehled příjmů i výdajů obce za poslední tři roky je
uveden v tabulce č. 6.
Tab. 6 Přehled příjmů a výdajů Určic (v Kč)

2018

2019

2020

PŘÍJMY

48 635 415

80 669 300

96 559 064

VÝDAJE

54 368 040

128 868 408

92 302 187

ROZDÍL

-5 732 625

-48 199 107

4 256 876

Zdroj: Monitor.statnipokladna.cz (2021)
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2.8

Životní prostředí

Určice se nacházejí na pomezí nížinaté a vrchovinné oblasti. Okolní krajina
je velmi silně ovlivněná zemědělskou činností člověka. Koeficient ekologické
stability4 činí pouze 0,1 (pro celou ČR činí 1,1; 2020). Na katastru obce
převažují rozsáhlá monokulturní pole s menším zastoupením interakčních
prvků v podobě mezí, remízků apod. Zásadní činitel ve východní části území
představuje dálnice D46. Díky intenzivní silniční dopravě vytváří negativní
vlivy na životní prostředí v podobě emisí CO2, hluku, vysoké prašnosti nebo
zamezení migračním pohybům živočichů. Jednoznačně stabilnější území
najdeme v západní části obce, kde dochází k přechodu mezi zemědělskými
plochami a lesními porosty. Ve velmi malé míře jsou zde zastoupeny plochy
TTP (louky).
Rozsáhlá pole, na nichž se vzhledem k vysoké úrodnosti lokality pěstují
zvláště obiloviny (potravinářská pšenice, sladovnický ječmen), vytvářejí
převládající ráz okolní krajiny. Ten je doplněn o prvky zvyšující stabilitu
přírodního prostředí. Žádoucí by bylo jejich výskyt podstatně zvýšit. Proto je
třeba více pracovat na obnově či tvorbě nových mezí, remízků, případně
dalších forem doprovodné zeleně, které byly během kolektivizace v 50.
letech rozrušeny či zcela zanikly. Jde o důležité prvky ochrany přírody
zamezující erozi zemědělské půdy vlivem stékající dešťové vody a poskytující
ochranu širokému spektru živočichů.
V katastru obce je vymezen územní systém ekologické stability, který
dodržuje

zásady

návaznosti

na

okolní

území.

ÚSES

představuje

nepravidelnou síť ekologicky stabilnějších segmentů krajiny, které jsou v ní
účelně rozmístěny na základě funkčních a prostorových kritérií. Kromě již
realizovaných ploch počítá územní plán obce se vznikem nových skladebných
částí ÚSES, tedy biocenter a biokoridorů, reagujících na současnou převahu
rozsáhlých monokulturních polí. Cílem je podpořit dříve zmiňovanou
protierozní,

ale

i krajinotvornou a ekologickou funkci.

4

KES = (chmelnice + vinice + zahrady + ovocné sady + TTP + pastviny + les + vodní plocha)
/ (orná půda + zastavěné plochy + ostatní plochy); vyjadřuje poměr stabilních a nestabilních
krajinotvorných prvků v území
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Většina biokoridorů a biocenter je lokálního významu, pouze v několika
případech

se

zde

nachází

funkční

biocentra

regionálního

významu

(RBC1 – biocentrum na západě katastru v oblasti začínajícího lesního porostu
a RBC 2 – biocentrum na jižní hranici katastru v údolí Kelčického potoka).
Kromě

toho

zde

prochází

jeden

nadregionální

biokoridor

–

NRBK

1 s označením (K 132).
Území obce nespadá do žádného velkoplošně chráněného území. Pouze velmi
minoritní částí do oblasti jižního výběžku obce zasahuje přírodní rezervace
Blátka s rozlohou 19,25 ha vyhlášená v roce 1985. Její převážná část se
rozprostírá na území obce Vranovice-Kelčice. Rezervaci vymezuje zamokřené
údolí

Klečického

potoka.

Předmětem

ochrany

jsou

fragmenty

polopřirozených lesních i mimolesních společenstev (dubohabřin) s výskytem
zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů v intenzivně
hospodářsky využívané krajině. Součástí rezervace jsou i dvě menší plochy
v podobě rybníků.

Obr. 24 Charakter lesní vegetace v přírodní rezervaci Blátka
Zdroj: Wikipedie (2016)

Protože obcí protékají pouze malé vodní toky (Určický potok, Seloutský potok
a Hranečnice), není zde vymezeno žádné záplavové území. Kromě vodních
toků se v severovýchodní části obce nachází jediná vodní plocha v Určicích –
rybník Bulharák. V návaznosti na vodohospodářaská opatření jsou na území
obce navrženy další 2 vodní plochy (Pod Záblatím a Nad obcí). Jejich účelem
je zadržování vody v krajině či případné opatření proti výskytu bleskových
povodní z intenzivních srážek (zejména vymezená plocha Nad obcí).
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Obr. 25 Vodní plocha (rybník Bulharák) nacházející se v severovýchodní části obce
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o. (2021)

Největší tlak na životní prostředí na území obce vytváří bezpochyby
intenzivní využívání zemědělské půdy, jelikož se zde převážně vyskytují
bonitně nejcennější půdy s velmi vysokou výnosností. Menší členitost
a diverzita polí na obhospodařovaném území ve spojení s mechanizací,
případně chemizací můžou mít za následek vyšší degradaci půdního pokryvu.
Nejnáchylnější oblast na erozní činnost půd leží v západní části území, kde
je členitější reliéf. I proto se zde objevují plochy, na nichž dochází k enormně
vysoké dlouhodobé průměrné ztrátě půd. Tento negativní projev je možné
zmírnit či v některých případech zcela zamezit např. dříve uváděným
vytvářením stabilnějších krajinných prvků.
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2.9

SWOT analýza

SWOT analýza je dnes již standardní analytickou metodou nejen regionálního
rozvoje, jejíž podstatou je odhalení a současně vzájemné porovnávání
vnitřních silných a slabých stránek a vnějších podmínek působících na obec.
Jedná se o analýzu hlavních tendencí současného a budoucího vývoje obce.

Silné stránky (anglicky Strenghts)
Popisují výhody a přednosti obce.
Odpovídají na otázku „Co je na nás dobré?“

Slabé stránky (anglicky Weaknesses)
Popisují slabiny a nedostatky obce.
Odpovídají na otázku „V čem máme rezervy?“

Příležitosti (anglicky Opportunities)
Popisují možnosti a šance pro budoucí rozvoj obce.
Odpovídá na otázku „Co má pro nás potenciál?“

Hrozby (anglicky Threats)
Popisují rizika a potenciální ohrožení pro obce.
Odpovídá na otázku „Co nás může poškodit?“

Smysl SWOT analýzy spočívá v akcentování silných stránek a odstraňování
(nebo

alespoň

omezování)

stránek

slabých,

čímž

se

zvyšuje

pravděpodobnost budoucí realizace příhodných možností, a naopak se
omezuje dopad pojmenovaných hrozeb.
Výsledky SWOT analýzy slouží jako základ pro další analyzování obce,
vymezení problémových oblastí a zaměření rozvojového plánu obce.
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Nízká hodnota indexu stáří – růst
počtu mladých obyvatel

Nízká ekologická stabilita území
způsobená intenzivní zemědělskou
činností

Dostatek pracovních příležitostí
v obci a okolí

Vysoká intenzita dopravy na
dálnici D46 – vliv na životní
prostředí

Příležitosti k podnikání
Dobrá dopravní dostupnost

Nepřítomnost sociálního zařízení
pro starší občany (domov pro
seniory)

Blízká poloha většímu městu
Technická infrastruktura (nová
kanalizace)

Stav dopravních komunikací
v intravilánu obce

Bohatý kulturní, sportovní
a spolkový život

Nedostatečná nabídka
pohostinských zařízení

Kvalitní zázemí pro děti (hřiště, MŠ,
ZŠ)

Stav místní sokolovny
Kvalita internetového připojení
v některých částech obce

Investice do občanské vybavenosti
(školská zařízení, sociální bydlení)

Nedostačující kapacita služeb
související s růstem populace

Rozvoj cyklodopravy

Zvyšující se nezaměstnanost
obyvatel

Rozvoj cestovního ruchu ve
spolupráci s okolními obcemi

Dopady klimatické změny – eroze,
sucho, …

Zlepšení dopravní infrastruktury ve
spolupráci se Správou silnic
Olomouckého kraje

Důsledky pandemie COVID-19
Chátrání některých objektů
zástavby v obci

Spolupráce s MAS Prostějov venkov
o. p. s.

Pasivita obyvatel k dění v obci

Využití finanční podpory z fondů EU
a národních programů k rozvoji
obce
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NÁVRHOVÁ ČÁST
Návrhová část vychází z poznatků analytické části a SWOT analýzy.
Reflektuje témata, která jsou pro další rozvoj obce stěžejní. Návrhová část
postupuje od strategické vize ke konkrétním aktivitám.

3.1

Vize obce Určice

Dlouhodobá vize určuje představu o budoucnosti obce Určice, vyjadřuje, jak
se bude obec rozvíjet a měnit. Strategická vize vychází zejména z poznatků
analytické části. Realizace strategických priorit napomůže k naplnění této
vize a zajistí tak kvalitní životní prostor pro obyvatele Určic.

Určice jsou klidnou, bezpečnou a atraktivní obcí
vytvářející kvalitní zázemí svým občanům.
Leží v bezprostřední blízkosti města Prostějova, které
poskytuje dostatek pracovních příležitostí
a rozšířených služeb. Občané a místní aktéři efektivně
spolupracují s vedením obce, což umožňuje řešit
nejaktuálnější otázky týkající se života v obci.
Vyvážený rozvoj směřuje zvláště do zlepšení podmínek
pro bydlení, kvalitní infrastruktury, občanské
vybavenosti nebo trávení volného času.
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3.2

Strategické cíle

Strategické cíle vychází z potřeb občanů obce, definovaných problémů
v analytické části a vyjadřující žádoucí stav. Plnění cílů vede k postupné
realizaci vize obce Určice.
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3.3

Seznam opatření a rozvojových aktivit

Obec Určice si stanovila strategické cíle, kterých chce dosáhnout do roku
2026, tedy v období následujících 5 let.
1. CÍL

KVALITNÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Priorita 1

Dopravní infrastruktura

1.1.1

Oprava místních komunikací

1.1.2

Realizace nové dopravní křižovatky a oprava
komunikací III. třídy

1.1.3

Revitalizace a výstavba pěších komunikací

1.1.4

Realizace parkovacích míst

1.1.5

Vybudování cyklostezky

Priorita 2

Technická infrastruktura

1.2.1

Rekonstrukce dešťové kanalizace

1.2.2

Obnova veřejného osvětlení

1.2.3

Pokrytí vysokorychlostním internetem

Priorita 3

Odpadové hospodářství

1.3.1

Systém sběru tříděného odpadu „door to door“

1.3.2

Optimalizace sběrných míst

2. CÍL

ATRAKTIVNÍ ZÁZEMÍ A OBČANSKÁ VYBAVENOST

Priorita 1

Základní občanská vybavenost

2.1.1

Realizace obecních/sociálních bytů

2.1.2

Rekonstrukce a dostavba areálu základní školy

2.1.3

Vybavení obce zařízením pro pořádání kulturních akcí

Priorita 2

Správa obecního majetku

2.2.1

Revitalizace budov bývalé MŠ
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3. CÍL

PODPORA AKTIVNÍHO ŽIVOTA V OBCI

Priorita 1

Budování a obnova sportovní infrastruktury

3.1.1

Výstavba sportovní haly v areálu ZŠ a MŠ

3.1.2

Výstavba sportovního areálu – multifunkčního hřiště

3.1.3

Výstavba nových šaten TJ Sokol Určice

3.1.4

Rekonstrukce budovy sokolovny a jejího zařízení

3.1.5

Budování nových hřišť a rozšiřování herních prvků

4. CÍL

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE

Priorita 1

Komunikace s občany

4.1.1

Zavedení mobilního rozhlasu

Priorita 2

Partnerství a spolupráce

4.2.1

Spolupráce s místními spolky a dalšími aktéry

4.2.2

Aktivní členství a spolupráce s MAS Prostějov venkov o.p.s.
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IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
Účelem implementace je zajistit úspěšné zavedení strategie do praxe řízení
obce. Představuje popis přístupů a postupů, které umožní realizovat aktivity
definované v návrhové části.

Zpřístupnění dokumentu
Dokument

bude

zveřejněn

na

internetových

stránkách

obce

Určice

a zároveň bude k nahlédnutí, případně zapůjčení v listinné podobě na
obecním úřadu.

Hodnocení plnění strategie
Plnění strategie bude kontrolováno průběžně, bude vyhodnoceno, do jaké
míry byla plánovaná opatření skutečně realizována, či z jakých důvodů
realizována být nemohla. Současně budou případně přehodnoceny jednotlivé
záměry z hlediska možnosti a potřebnosti jejich realizace.

Jednotlivé aktivity
Konkrétní aktivity formulují přístup k naplnění strategické vize. Vize bude
naplněna realizací konkrétních rozvojových aktivit.
Implementační část Strategie rozvoje obce Určice zahrnuje seznam
projektových záměrů určených k realizaci v letech 2022–2026. Strategický
dokument bude procházet průběžným vyhodnocováním a monitoringem ve
vhodných časových intervalech. Specifikace jednotlivých opatření sestává
z části „Východiska“, jež nastiňuje současnou situaci v obci, případně
základní rysy dané problematiky a na tuto část posléze navazuje kapitola
„Popis aktivity“, která již předkládá bližší návrh řešení a ideální stav do
budoucna.
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1. Cíl

KVALITNÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Priorita 1

Dopravní infrastruktura

Opatření 1.1.1: Oprava místních komunikací
Východiska:
Po vybudování splaškové kanalizace, která byla dokončena v roce 2020,
vyžadují stále některé místní komunikace v obci nutné opravy (viz kapitola
Technická infrastruktura). Jedná se především o tyto úseky místních
komunikací: ulice u základní školy, u fotbalového hřiště, v okolí občerstvení
Bernard park, na okraji zástavby v lokalitě Kumberky, podél průmyslového
areálu v severní části obce navazující na komunikaci III. třídy (Určice –
Seloutky), v severovýchodní části obce podél zemědělského objektu, u
sběrného dvora a další kratší úseky zejména v jihozápadní části zástavby
obce.
Popis aktivity:
Postupně bude docházet k opravám uvedených úseků místních komunikací
a jim přiléhajících částí veřejných prostranství. Účelem je vytvořit technicky
odpovídající a bezpečnou síť místních komunikací napojenou na silnice III.
třídy, které spojují obec s okolní sídelní strukturou. V celkovém součtu se
bude jednat o cca 2,5 km místních komunikací.
Odpovědný subjekt: obec Určice
Předpokládaný termín realizace: 2022–2026
Odhad finanční náročnosti: 20 mil. Kč
Zdroje financování: rozpočet obce, MMR ČR
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Opatření 1.1.2: Realizace nové dopravní křižovatky a oprava komunikací
III. třídy
Východiska:
Stávající centrální křižovatka v Určicích, umístěná mezi fotbalovým hřištěm
a hřbitovem, je dopravně problematická. Křižovatka silnic III/4332,
III/37762 a III/37766 je neorganizovaný úsek bez rozhledu. Povrch vozovky
je nejednotný s množstvím výmolů. Celkové uspořádání křižovatky je rovněž
nevyhovující. To způsobuje vznik nepřehledných a nebezpečných dopravních
situací.
Popis aktivity:
Vybudování nové centrální křižovatky je součástí rozsáhlého projektu
„Určice-průtah“, který započal již v roce 2016 a je rozdělen na 3 etapy.
Součástí je realizace oprav úseků silnic III. třídy procházejících obcí.
K záměru vybudování nové dopravní křižovatky je vyhotovena projektová
dokumentace, na jejímž základě by měl v místě současné křižovatky
vzniknout nový kruhový objezd, parkoviště a terminál autobusové dopravy.
Realizace projektu náleží do kompetencí Správy silnic Olomouckého kraje.
Obec bude zajišťovat opravu přilehlých chodníků v tomto úseku, aby byly
akce koncepčně propojené a došlo k úpravě celého prostoru.
Odpovědný subjekt: obec Určice, Správa silnic Olomouckého kraje
Předpokládaný termín realizace: 2022
Odhad finanční náročnosti: dle rozsahu realizace
Zdroje financování: rozpočet obce, Olomoucký kraj, SFDI
Opatření 1.1.3: Revitalizace a výstavba pěších komunikací
Východiska:
Kvalita chodníků v rámci obce je velmi proměnlivá a v některých částech
chodníky podél silničních komunikací zcela chybí, což do značné míry ztěžuje
pohyb osob po obci a může ohrožovat i jejich bezpečnost. Na stavu velké
části pěších komunikací se taktéž podepsala výstavba nové kanalizace.
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Popis aktivity:
Cílem obce je provést opravu nevyhovujícího technického stavu chodníků
v některých částech obce (např. lokalita Dubské) a dobudovat nové úseky
v místech, kde doposud chybějí (např. lokality Výšovická, Dětkovská).
Odpovědný subjekt: obec Určice
Předpokládaný termín realizace: 2022–2026
Odhad finanční náročnosti: dle rozsahu realizace
Zdroje financování: rozpočet obce, dotace z MAS, SFDI, Program obnovy
venkova Olomouckého kraje
Opatření 1.1.4: Realizace parkovacích míst
Východiska:
V obci se nacházejí lokality (např. Školní ulice, úsek před nákupním
střediskem apod.), kde je patná vyšší akumulace automobilů v dané úseky
denní doby (ráno, odpoledne). Kapacita těchto míst neodpovídá současným
požadavkům

a

dochází

ke

vzniku

problematických

situací

(ztížená

průchodnost dopravních komunikací, snížená bezpečnost a jiné) v důsledku
odstavovaní automobilů na nevyhrazených místech.
Popis aktivity:
V rámci tohoto opatření budou navýšeny a optimalizovány možnosti
parkování na území obce. Součástí aktivit je např. realizace parkovacích míst
u nákupního střediska, která bude provedena v součinnosti s opravou
dopravní komunikace před nákupním střediskem.
Odpovědný subjekt: obec Určice
Předpokládaný termín realizace: 2022–2023
Odhad finanční náročnosti: dle rozsahu realizace
Zdroje financování: rozpočet obce
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Opatření 1.1.5: Vybudování cyklostezky
Východiska:
Obcí Určice v současnosti procházejí 2 značené cyklotrasy s označením
č. 5013 (Uherské Hradiště–Prostějov) a č. 5041 (Brodek u Prostějova–
Určice) kopírující komunikace III. třídy, které spojují obec se svým
bezprostředním okolím (Prostějov, Výšovice a Dětkovice). Cyklotrasy však
nejsou segregovány od silničního provozu, což snižuje celkovou bezpečnost
cyklistické dopravy pro zdejší obyvatele i cykloturisty. Navíc absence
cyklostezky způsobuje snížení celkového potenciálu obce z hlediska turismu
i využívání cyklodopravy k zajištění každodenní mobility místních obyvatel.
Popis aktivity:
Záměrem obce je vybudovat cyklostezku vedoucí směrem k městu Prostějov.
Vzhledem k silným socioekonomickým vazbám obce s Prostějovem (dojížďka
do zaměstnání a škol) tak budou mít obyvatelé možnost využít další dopravní
alternativu, která je navíc šetrná k životnímu prostředí.
V současné době je vypracovaná studie, realizace cyklostezky je plánována
po dokončení komplexních pozemkových úprav na katastru obce Určice.

Odpovědný subjekt: obec Určice, město Prostějov
Předpokládaný termín realizace: 2025–2026
Odhad finanční náročnosti: 15–20 mil. Kč
Zdroje financování: rozpočet obce, SFDI, Olomoucký kraj, Integrovaný
regionální operační program (MMR ČR)
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Priorita 2

Technická infrastruktura

Opatření 1.2.1: Rekonstrukce dešťové kanalizace
Východiska:
Pro odvod splaškových vod má obec nově vybudovanou splaškovou
kanalizaci napojenou na mechanicko-biologickou ČOV. Dešťová kanalizace
odvádí dešťové vody z celého intravilánu obce. Dešťové vody ze střešních
svodů jsou většinou napojeny do kanalizace stejně jako uliční vpusti.
Stávající dešťová kanalizace je opravena přibližně z 5 % (úsek podél silnice
III/37772). Podrobnější informace o stavu dešťové kanalizace jsou obsaženy
v pasportu dešťové kanalizace z roku 2020.
Popis aktivity:
Cílem aktivity jsou postupné opravy dešťové kanalizace. Jedním z aktuálních
projektů je např. oprava úseku dešťové kanalizace u nákupního střediska,
která by měla proběhnout současně s opravami dopravní infrastruktury ve
stejné části obce.
Odpovědný subjekt: obec Určice
Předpokládaný termín realizace: 2022–2026
Odhad finanční náročnosti: dle rozsahu provedených oprav
Zdroje financování: rozpočet obce, OP Životní Prostředí
Opatření 1.2.2: Obnova veřejného osvětlení
Východiska:
Vedení obce se průběžně snaží o obnovu veřejného osvětlení a výměnu
svítidel za úspornější LED variantu. V některých úsecích se veřejné osvětlení
nachází v horším technickém stavu, proto je nutná postupná celková obnova.
Jedním z dříve realizovaných projektů byla např. obnova VO v lokalitě
Trpínky (název stavby: „Určice, Trpínky, obnova VO“), na kterou navazují
další.
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Popis aktivity:
Obec chce nadále pokračovat v modernizaci veřejného osvětlení, především
výměnou neúsporných světelných bodů. Aktuální prioritou je lokalita Dubská,
kde je plánována obnova VO. Stávající vedení NN v této části obce bude
demontováno a uloženo do země. Následně dojde k pořízení a umístění
nových sloupů veřejného osvětlení a LED svítidel. Proces realizace bude
koordinován se stavbou III/37762, 37772,4332 Určice-průtah.
V rámci obnovy VO je cílem dále rekonstruovat část svítidel nacházejících se
ve střední části obce. Zde je plánována pouze výměna starých světelných
zdrojů za úspornější LED.
Odpovědný subjekt: obec Určice
Předpokládaný termín realizace: 2022–2026
Odhad finanční náročnosti: 2,7 mil. Kč (lokalita Dubská)
Zdroje financování: rozpočet obce, EFEKT
Opatření 1.2.3: Pokrytí vysokorychlostním internetem
Východiska:
Některé části obce nemají přístup ke kvalitnímu internetovému připojení.
Proto se vedení obce Určice, soustavně s obnovou sítě NN a sítě veřejného
osvětlení, snaží rozšiřovat optickou síť umožňující pokrytí některých lokalit
vysokorychlostním internetem.
Popis aktivity:
Obec cílí na lokality, kde probíhají současně práce na modernizaci další
technické infrastruktury, což zjednoduší celkový proces pokrytí optickou sítí.
Rozšiřování

optické

sítě

umožní

obyvatelům

přistup

ke

stabilnímu

internetovému připojení. Aktivita je plánována např. v oblasti Dubské.
Odpovědný subjekt: obec Určice
Předpokládaný termín realizace: 2022–2026
Odhad finanční náročnosti: dle rozsahu realizace
Zdroje financování: rozpočet obce
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Priorita 3

Odpadové hospodářství

Opatření 1.3.1: Systém sběru tříděného odpadu „door to door“
Východiska:
Současně je tříděný odpad sbírán na 8 sběrných místech v obci. Nádoby na
bioodpad a směsný komunální odpad mají občané umístěny přímo
v domácnostech, odkud se také sváží.
Popis aktivity:
Nádoby na tříděný odpad (především plast a papír) budou taktéž umístěny
přímo do domácností, odkud bude probíhat jejich pravidelný svoz. Produkce
odpadu v jednotlivých domácnostech bude evidována prostřednictvím
čarových/QR kódů. O evidenci jednoduchým načítacím zařízením se poté
následně postarají zaměstnanci obce nebo svozové firmy (dle potřeb
a možností obce). Za jednotlivé činnosti budou občanům udělovány EKO
body, za které pak můžou získat finanční odměnu (Moje odpadky, 2021).
K pilotnímu ověření budou v obci vytipovány zhruba dvě třetiny domácností,
vhodných k umístění nádob.
Bližší informace:
Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství v obci Určice
Odpovědný subjekt: obec Určice
Předpokládaný termín realizace: 2022–2026
Odhad finanční náročnosti: –
Zdroje financování: rozpočet obce, OP Životní prostředí
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Opatření 1.3.2: Optimalizace sběrných míst
Východiska:
Současný systém odpadového hospodářství spočívá v odděleném sběru
odpadu na 8 sběrných místech v obci. Kapacita nádob na třídění skla není
optimálně využita (využití z 60 %).
Popis aktivity:
V případě zavedení nového systému door-to-door by bylo vhodné snížit počet
nádob na třídění plastu a papíru na jednotlivých stanovištích. V případě
ponechání současného systému by bylo vhodné lépe vybavit rozvojové
plochy a přizpůsobovat počet nádob a frekvenci svozu skutečné produkci
odpadu. Na základě prognóz o produkci odpadů lze předpokládat vývoj
určitých druhů odpadů. Pokud jsou prognózy každý rok aktualizovány, jsou
dobrou pomůckou při plánování odpadového hospodářství v následujících
letech.
Odpovědný subjekt: obec Určice
Předpokládaný termín realizace: 2022–2026
Odhad finanční náročnosti: šetření výdajů za svozy
Zdroje financování: –

59

Strategický plán rozvoje obce

2. Cíl

ATRAKTIVNÍ ZÁZEMÍ A OBČANSKÁ VYBAVENOST

Priorita 1

Základní občanská vybavenost

Opatření 2.1.1: Realizace obecních/sociálních bytů
Východiska:
Obec aktuálně disponuje 12 bytovými jednotkami – sociálními byty určenými
primárně mladým rodinám nebo matkám s dětmi (pronájem podmíněn
stanoveným maximálním příjmem). Jsou umístěny v nově opravené budově,
kde se dříve nacházel klášter – č. p. 77 (6 nových bytů) a v přízemí budovy
bývalé pošty (3 byty). Kromě toho vlastní 2 komerční byty nacházející se
v horním patře budovy bývalé pošty a 1 byt v č. p. 63. Realizací a
rozšiřováním základny bytového fondu se obec snaží vytvořit dostatečné a
stabilní zázemí zejména pro sociálně slabší obyvatele.
Popis aktivity:
Obec vybuduje nové bytové jednotky, které umožní naplnit současné
požadavky obyvatel v oblasti veřejného bytového fondu. Plánovaným
projektem je např. realizace 3 bytů v Domě služeb (č. p. 112). Bude se
jednat o komerční byty určené k pronájmu.
Odpovědný subjekt: obec Určice
Předpokládaný termín realizace: 2022–2023
Odhad finanční náročnosti: –
Zdroje financování: rozpočet obce, dotační tituly Ministerstva financí,
Státního fondu podpory investic

Opatření 2.1.2: Rekonstrukce a dostavba areálu základní školy
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Východiska:
V posledních letech došlo k poměrně rozsáhlým investicím do školských
zařízení a jejich infrastruktury. V blízkosti areálu ZŠ Určice vznikla zcela nová
mateřská

škola,

která

byla

dokončena

v roce

2020.

Nahradila

tak

nevyhovující budovy umístěné v centrální části obce. Devítiletá základní
škola v Určicích také prošla úpravami – např. v podobě rekonstrukce učeben,
školní družiny, rozšíření výukových prostor. V roce 2021 byla

dokončena

oprava praktických dílen. Nově vybudované a rekonstruované zařízení
umožňují vytvářet kvalitní a dostatečně kapacitní podmínky pro vzdělávání
místních i obyvatel okolních obcí (Seloutek, Dětkovic, Alojzova, Myslejovic,
Křenůvek a Kobylniček).
Popis aktivity:
Postupně dojde k realizaci dalších fází rekonstrukce a dostavby areálu
základní školy, jejichž cílem je vytvořit moderní vzdělávací zařízení
odpovídající stanoveným standardům a zároveň místním požadavkům.
S realizací projektu souvisejí i další úpravy vnějších prostranství areálu apod.
Realizace projektu je plánována na etapy. V rámci 1. etapy dojde
k propojení školních pavilonů (školy, tělocvičny a jídelny) mezi sebou. Cílem
2. etapy je rekonstruovat prostory školních šaten. 3. etapa se zaměří na
opravu tělocvičny a jejího zázemí a na vybudování 3 nových učeben. Během
4. etapy pak bude revitalizován stávající sportovní areál – multifunkční
hřiště (realizaci 3. a 4. etapy blíže popisují opatření 3.1.1, respektive 3.1.2).
Odpovědný subjekt: obec Určice, ZŠ a MŠ Určice
Předpokládaný termín realizace: 2022–2026
Odhad finanční náročnosti: 100 mil. Kč
Zdroje financování: rozpočet obce, Integrovaný regionální operační
program MŠMT, NSA

Opatření 2.1.3: Vybavení obce zařízením pro pořádání kulturních akcí
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Východiska:
V Určicích funguje široké spektrum spolků a dalších místních aktérů (např.
TJ Sokol Určice, Volejbal Určice CUP, Sbor dobrovolných hasičů nebo
Myslivecké

sdružení),

kteří

se

starají

o

kulturní,

společenský

a sportovní život obce. V případě pořádání venkovních událostí – sportovních
utkání, koncertů nebo slavností jim chybí některé vybavení.
Popis aktivity:
Na základě uvedené aktivity bude uskutečněn nákup mobilního zařízení pro
pořádání veřejných akcí. Nové vybavení v podobě mobilního nábytku či stanů
poskytne obci i místním aktérům větší nezávislost a širší škálu alternativ, což
povede k bohatšímu společenskému životu.
Odpovědný subjekt: obec Určice
Předpokládaný termín realizace: 2022–2026
Odhad finanční náročnosti: 80–100 tis. Kč
Zdroje financování: rozpočet obce, SZIF
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Priorita 2

Správa obecního majetku

Opatření 2.2.1: Revitalizace budovy bývalé MŠ
Východiska:
Pro současné potřeby předškolního vzdělávání byla vybudována nová
mateřská škola umístěná v areálu ZŠ a MŠ Určice. Nová budova školky byla
slavnostně

otevřena

v roce

2020.

Původní

budovy

školky

umístěné

v centrální části obce se staly nevyužívané. V současnosti se hledá její
nejlepší budoucí využití.
Popis aktivity:
Aktivita si klade za cíl vytvořit studii využitelnosti budov bývalé MŠ
a následně realizovat potenciálně nejvhodnější projekt, který bude odpovídat
současným požadavkům obce. Do rozhodování o budoucím využití budovy
školky chce obec zapojit také veřejnost v podobě anketa, která by se měla
konat na podzim roku 2021. V úvahu zatím připadají možnosti zřízení
sociálního bydlení, bydlení pro seniory, případně výstavba zcela nové budovy
na místě bývalé MŠ.
Odpovědný subjekt: obec Určice
Předpokládaný termín realizace: 2022–2026
Odhad finanční náročnosti: –
Zdroje financování: rozpočet obce, MMR ČR
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3. Cíl
Priorita 1

PODPORA AKTIVNÍHO ŽIVOTA V OBCI

Budování a obnova sportovní infrastruktury

Opatření 3.1.1: Výstavba sportovní haly v areálu ZŠ a MŠ
Východiska:
V areálu základní a mateřské školy v Určicích se nachází tělocvična, která
v současnosti není volně přístupná veřejnosti, slouží zejména potřebám
školských zařízení v obci. Přístupnost sportoviště je zajištěna prostřednictvím
vedení ZŠ a MŠ. Tělocvična byla vybudovaná v roce 1960, avšak do dnešní
doby nebyla budova rekonstruována ani modernizována. Technický stav tedy
odpovídá stáří budovy.
Popis aktivity:
Cílem aktivity je provést výstavbu sportovní haly včetně pořízení potřebného
sportovního vybavení budovy tak, aby mohla plnohodnotně sloužit svému
účelu a vytvářet kvalitní zázemí pro rozvoj sportovních činností nejen dětí,
ale i dospělých v obci. Pro výstavbu haly je hotová PD a stavební povolení.
Odpovědný subjekt: obec Určice, ZŠ a MŠ Určice
Předpokládaný termín realizace: 2022–2026
Odhad finanční náročnosti: 60 mil. Kč
Zdroje financování: rozpočet obce, dotační tituly
Opatření 3.1.2: Výstavba sportovního areálu – multifunkčního hřiště
Východiska:
V obci se nyní nenachází žádný venkovní sportovní areál zejména pro výuku
tělesné výchovy na ZŠ a pohybové aktivity dětí v MŠ. To představuje
komplikace, neboť děti nemají žádné vhodné venkovní prostory ke sportu
v blízkosti školských zařízení.
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Popis aktivity:
Cílem aktivity je vybudovat venkovní sportovní areál v blízkosti MŠ a ZŠ
Určice, včetně pořízení potřebného sportovního vybavení. Pro výstavbu
multifunkčního hřiště je hotová PD a stavební povolení.
Odpovědný subjekt: obec Určice
Předpokládaný termín realizace: 2022
Odhad finanční náročnosti: 10 mil. Kč
Zdroje financování: rozpočet obce, Národní sportovní agentura,
Olomoucký kraj
Opatření 3.1.3: Výstavba nových šaten TJ Sokol Určice
Východiska:
Areál TJ Sokol Určice je oplocený, ale veřejně přístupný. Skládá se z hlavní
travnaté plochy (v roce 2020 modernizována, vč. instalace závlahy trávníku),
vedlejší travnaté plochy (v budoucnu nutno nově zatravnit) a budovy
sokolovny. V budově sokolovny je nutná celková rekonstrukce – výměna
oken, fasáda, zateplení, plynofikace. Nutná je rovněž rekonstrukce šaten,
které jsou v havarijním stavu.
Popis aktivity:
Cílem aktivity je výstavba nových šaten v areálu TJ Sokol Určice. Šatny
budou sloužit zejména sportovnímu spolku kopané TJ Sokol Určice, z. s.,
který čítá celkem 2 družstva mužů, 2 družstva přípravky a 2 družstva žáků.
Odpovědný subjekt: obec Určice, TJ Sokol Určice
Předpokládaný termín realizace: 2022–2026
Odhad finanční náročnosti: 10 mil. Kč
Zdroje financování: rozpočet obce, dotační tituly
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Opatření 3.1.4: Rekonstrukce budovy sokolovny a jejího zařízení
Východiska:
Budova sokolovny se nachází v areálu TJ Sokol Určice, jehož součástí je
i hlavní (v roce 2020 modernizována) a vedlejší travnatá plocha sloužící
místnímu fotbalovému mužstvu. Budovu využívají občané a místní spolky
kromě sportovních účelů také k pořádání kulturně-společenských akcí. Těmi
se myslí např. plesy, koncerty, divadelní představení nebo vystoupení žáků
základní a mateřské školy. Součástí je i zařízení v podobě přípravny jídla –
kuchyňky. Stav budovy v současné době nicméně není zcela vyhovující
a zařízení tak nemusí plnit veškeré žádoucí funkce.
Popis aktivity:
Cílem aktivity je celková rekonstrukce budovy – výměna oken, fasáda,
zateplení, plynofikace, což sníží celkovou energetickou náročnost budovy. Ke
zlepšení povede celková oprava vnitřních prostor a dovybavení příslušným
zařízením pro sportování i pořádání kulturně-společenských akcí.
Odpovědný subjekt: obec Určice, TJ Sokol Určice
Předpokládaný termín realizace: 2022–2026
Odhad finanční náročnosti: 7,5 mil. Kč
Zdroje financování: rozpočet obce, OP Životní prostředí
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Opatření 3.1.5: Budování nových hřišť a rozšiřování herních prvků
Východiska:
V obci se nachází několik dětských hřišť (u bývalé MŠ, v parku u hasičů,
v areálu TJ Sokol a v areálu MŠ). Obec uvažuje o rozšíření stávajících hřišť
o sportovní a volnočasové prvky pro všechny věkové kategorie.
Popis aktivity:
Vzhledem k aktuálním trendům mezi dospívajícími uvažuje obec o výstavbě
skate parku, koloběžkového hřiště nebo zřízení WORKOUT hřiště. Prostory
poskytují bezpečné zázemí, kde se mladí scházejí a nepoškozují tak hřiště
pro malé děti. Posilovací stroje na WORK-OUT hřišti mohou používat také
dospělí ke zdokonalení fyzických schopností.
Odpovědný subjekt: obec Určice
Předpokládaný termín realizace: 2022–2025
Odhad finanční náročnosti: 1,2 mil. Kč
Zdroje financování: rozpočet obce, Podpora obnovy a rozvoje venkova
(MMR ČR)
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4. Cíl
Priorita 1

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE A SPOLUPRÁCE

Komunikace s občany

Opatření 4.1.1: Zavedení mobilního rozhlasu
Východiska:
Informační systém obce je založen zejména na webových stránkách
a místním rozhlasu. Jejich prostřednictvím jsou občanům podávány aktuální
informace

související

s děním

v obci.

S neustálými

inovačními

a technologickými procesy se však nabízejí i další možnosti, jak efektivně
informovat místní obyvatele.
Popis aktivity:
Jeden ze současných trendů efektivní komunikace samospráv se svými
občany představuje aplikace Mobilní rozhlas. Funguje na základě zasílání
SMS zpráv, e-mailů atd. Proto obec uvažuje o jejím zavedení a rozšíření
možné

nabídky

komunikačních

nástrojů,

která

ještě

více

zlepší

informovanost občanů o aktuálním dění v obci.
Odpovědný subjekt: obec Určice
Předpokládaný termín realizace: 2022
Odhad finanční náročnosti: 10–15 tis. Kč/rok
Zdroje financování: rozpočet obce
Priorita 2

Partnerství a spolupráce

Opatření 4.2.1: Spolupráce s místními spolky a dalšími aktéry
Východiska:
V Určicích působí široké spektrum spolků, sdružení (např. TJ Sokol Určice,
Volejbal Určice CUP, Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení nebo
ČZS)

a

dalších

aktérů,

jež

vytvářejí

stabilní,

příjemný

a neustále se rozvíjející společenské prostředí pro místní obyvatele. Tím
obohacují život v obci a zlepšují sociální vztahy.
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Popis aktivity:
Průběžně budou i nadále zajišťovány kvalitní a stabilní podmínky pro
spolkovou

činnost

a činnost

dalších místních aktérů. Činnost

bude

podporována jak finančními prostředky, tak i propagací jejich působnosti.
Odpovědný subjekt: obec Určice
Předpokládaný termín realizace: 2022–2026
Odhad finanční náročnosti: dle rozsahu realizace
Zdroje financování: rozpočet obce, místní aktéři
Opatření 4.2.2: Aktivní členství a spolupráce s MAS Prostějov venkov o.p.s.
Východiska:
Určice jsou členem MAS Prostějov venkov o.p.s. Pro naplňování základních
cílů MAS, projevujících se např. zlepšováním kvality života ve venkovských
oblastech, je nutná aktivní účast všech členů společenství.
Popis aktivity:
Pověřená osoba se účastní valných hromad MAS Prostějov venkov o.p.s.
a předává informace od vedení obce. Obec se aktivně zapojuje do projektů
realizovaných MAS, na které čerpá zdroje z dotačních titulů. Projekty
umožňují další rozvoj obce, jakožto člena společenství MAS, v souladu se
zachováváním hodnot regionu.
Podporovány budou záměry na pořízení vybavení pro spolkovou činnost. Dále
záměry rekonstrukcí prostor pro činnost spolků včetně nové výstavby.
Odpovědný subjekt: obec Určice, místní spolky
Předpokládaný termín realizace: 2022–2026
Odhad finanční náročnosti: –
Zdroje financování: SZIF
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Výsledky dotazníkového šetření

Výsledky dotazníkového šetření

Úvod
Dotazníkové́ šetření probíhalo v obci Určice v květnu roku 2021 za účelem
zjištění názorů občanů při přípravě Strategického plánu rozvoje obce Určice
2022-2026.
Při plánování rozvoje, hledání hlavních problémů, formulaci možných řešení,
rozhodování o využití finančních prostředků a lidských zdrojů obce, je důležité
zapojit obyvatele a sladit představy o budoucnosti obce. Zapojení občanů
zkvalitní proces plánování a zajistí účelnější využití prostředků při řízení obce.
Dotazníky byly mezi obyvatele distribuovány v papírové podobě. Vyplněné
tištěné dotazníky občané odevzdávali v úřední dny na úřadě obce.
Celkem bylo vyplněno 276 dotazníků, návratnost dotazníkového šetření
tedy činila 25 % (celkový počet distribuovaných tištěných dotazníků činil
1 090 ks.)

Výsledky dotazníkového šetření

Složení respondentů
Dotazníkového šetření se zúčastnilo 148 žen a 128 mužů.

54 %

46 %
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MUŽI

podíl respondentů [%]
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byla

nejvíce

respondentů

zastoupena věková skupina
45-64 let (39 %) a 65 let a
více (28 %). 19 respondentů
(7 %) bylo ve věkové kategorii
do 20
let

20–29 30–44 45–64 65 a
let
let
let
více let
věková kategorie

20-29 let a skupina do 20 let
byla zastoupena 11 osobami
(4 %).

Obr. 27 Věkové složení respondentů [%]

Jak dlouho již v obci žijete?
Výběr z možností, zodpovězeno 276x, nezodpovězeno 0x
Nejvíce respondentů (39 %) žije
9%

v Určicích od narození, dalších

4%

87 (31 %) více než 20 let.
V posledních pěti letech se do

méně než 5 let

5–9 let

39 %

17 %

obce přistěhovalo 24 respondentů

10–19 let

(9 %). Pouze 10 respondentů
20 a více let

(4 %) žije v obci 5-9 let. O
vyplnění dotazníku tedy projevili

32 %

zájem zejména starousedlíci, kteří
mají k obci silný vztah.

Obr. 3 Jak dlouho již v obci žijete?

od narození

Výsledky dotazníkového šetření

Rozvoj obce Určice
Jak se Vám v současné době v obci Určice žije?
Výběr z možností, zodpovězeno 276x, nezodpovězeno 0x
V první

otázce

měli

respondenti

3%

hodnotit kvalitu života v obci.
Celkem 145 občanům (52 %) se
v obci

žije

spíše

dobře,

velmi dobře

123
45 %

občanům (45 %) dokonce velmi
dobře. Pouze 8 respondentů zvolilo

53 %

spíše dobře
spíše špatně

možnost spíše špatně a odpověď
velmi

špatně

nezvolil

nikdo.

Převažující kladné odpovědi odkazují
na

dobrou

kvalitu

života

v obci

Obr. 4 Jak se Vám v současné době v obci
Určice žije?

a shodují se s výsledky dotazníkového šetření, které bylo
provedeno pro strategický plán rozvoje obce 2016–2021.

Jak hodnotíte komunikaci a spolupráci obecního
úřadu s občany?
Výběr z možností, zodpovězeno 276x, nezodpovězeno 0x

1%

Druhá otázka byla zaměřena na

4%

velmi pozitivně

hodnocení

komunikace

a spolupráce obecního úřadu
45 %
50 %

spíše pozitivně

spíše negativně

s občany.

138

(50

ji

%)

respondentů

hodnotí

spíše

pozitivně, 124 (45 %) pak
velmi pozitivně. Možnost spíše

velmi negativně

negativně

zvolilo

11

občanů

(4 %), velmi negativně pouze
Obr. 5 Jak hodnotíte komunikaci a spolupráci
obecního úřadu s občany?

3 obyvatelé obce (1 %).

Výsledky dotazníkového šetření

Které informační zdroje využíváte při získávání
informací o aktuálním dění v obci?
Výběr z možností, více možných odpovědí, zodpovězeno 276x, nezodpovězeno 0x

obecní rozhlas

webové stránky obce
zpravodaj

úřední deska, vývěska

odběr informací prostřednictvím e-mailu

jiné
účast na veřejných zasedáních zastupitelstva
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Obr. 6 Které informační zdroje využíváte při získávání informací o aktuálním dění v obci?

Respondenti dle dotazníkového šetření k získávání informací nejčastěji využívají
obecní rozhlas (76 %) a webové stránky obce (61 %).
Ve srovnání s výsledky dotazníkového šetření prováděného v roce 2015 posílila
zejména informovanost prostřednictvím obecního rozhlasu, naopak méně občanů
čerpá informace o aktuálním dění v obci pomocí zpravodaje. To může být
způsobeno změnou formátu zpravodaje, obec v současnosti vydává pouze stručný
přehled informací každého ¼ roku.
Do budoucna obec plánuje zavedení mobilního rozhlasu.

Výsledky dotazníkového šetření

Jak se v posledních 5 letech změnilo bezprostřední
okolí Vašeho bydliště?
Výběr z možností, zodpovězeno 276x, nezodpovězeno 0x

Respondenti

měli

v dotazníku

také možnost vyjádřit se k tomu,

rozhodně se
zlepšilo

1%

zda se v posledních pěti letech
změnilo
jejich

bezprostřední

bydliště.

poloviny

Podle

obyvatel

okolí
téměř
se

14 %

rozhodně zlepšilo, podle 81
občanů
zlepšilo.

(29
38

%)

se

spíše se zlepšilo

7%

49 %

zůstalo stejné

spíše

respondentů

29 %

spíše se zhoršilo

(14 %) si myslí, že prostředí
obce zůstalo stejné, 19 osob
rozhodně se
zhoršilo

(7 %) odpovědělo, že se spíše
zhoršilo a podle 4 obyvatel (1 %)
se rozhodně zhoršilo.

Obr. 7 Jak se v posledních 5 letech změnilo
bezprostřední okolí Vašeho bydliště?

V roce 2015 zvolilo nejvíce respondentů na stejnou otázku možnost „zůstalo
stejné“. Dle občanů tedy v posledních 6 letech došlo k výraznému zlepšení
prostředí a kvality života v obci.

Co se Vám na životě ve Vaší obci líbí?
Výběr z možností, více možných odpovědí, zodpovězeno 276x, nezodpovězeno 0x

Občanům Určic se na obci nejvíce líbí blízká poloha městu, kterou zvolilo 231
respondentů (84 %). Určice jsou vzdálené přibližně 7 km od města Prostějov,
kam obyvatelé dojíždějí za širší občanskou vybaveností. Dalšími nejčastěji
vybíranými oblastmi bylo klidné prostředí (47 %), okolní příroda obce
(46 %) a nabídka vzdělávacích služeb (37 %).

Výsledky dotazníkového šetření

Naopak nabídku pracovních příležitostí zvolil pouze 1 občan (0,4 %). V porovnání
s okolními obcemi Určice vykazují podprůměrnou hodnotu podnikatelské aktivity5.
V obci v současnosti působí převážně menší podnikatelé nebo živnostníci, kteří
mají velmi malý vliv na vytváření volných pracovních míst. Určice však těží z dobré
dostupnosti okolí a města Přerova, který je významným centrem dojížďky
do zaměstnání.
V odpovědích občané také zmiňovali tzv. Ťukovku (udržované místo s ohništěm
a lavičkami, obnovené v roce 2020 místními obyvateli) nebo vyzdvihovali pana
starostu a kulturní činnost sdružení dobrovolných hasičů.

blízká poloha většímu městu
klidné prostředí
životní prostředí (okolní příroda)
nabídka vzdělávacích služeb (MŠ a ZŠ)
nabídka zdravotní a sociální péče
dobrá úroveň mezilidských vztahů
možnost sportovního a kulturního vyžití
dostatek možností k bydlení (dostupnost
bytů, stavebních ploch)
jiné
nabídka pracovních příležitostí
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Obr. 8 Co se Vám na životě ve Vaší obci líbí?

5

Index podnikatelské aktivity = počet podnikatelských subjektů na jednoho obyvatele obce

Výsledky dotazníkového šetření

Které služby v obci nejvíce postrádáte?
Výběr z možností, více možných odpovědí, zodpovězeno 276x, nezodpovězeno 0x

Obyvatelé Určic nejvíce v obci postrádají lékárnu (43 %), která zde
v minulosti byla. Dále občanům chybí bankovní služby (37 %), možnosti
volnočasových aktivit (32 %), nabídka obchodů (24 %) a pohostinská
zařízení (24 %). V Určicích jsou pouze tři malé obchody, které disponují
základním sortimentem. Za širší nabídkou služeb a většími nákupy musí občané
dojíždět do Prostějova. V obci se sice nachází pohostinská zařízení, jejich provoz
je však buď sezónní nebo se jedná o jídelnu. Občané by proto uvítali kvalitní
restauraci s možností stravování také o víkendech. Volnočasové aktivity jsou
v obci dostupné spíše pro nejmenší děti v podobě několika dětských hřišť, pro
dorost a dospělé pohybové vyžití chybí. V odpovědích se objevovaly požadavky
na workoutové hřiště, víceúčelové hřiště nebo cyklostezku do Přerova.
V předchozím dotazníkovém šetření obyvatelé Určic odpovídali téměř totožně.
V minulosti jim rovněž chyběly nejvíce bankovní služby, kultura, sport a sociální
služby. Bankovní služby jsou nejblíže dostupné v Přerově, což je vzhledem
k velikosti obce dostačující.

lékárnu
bankovní služby
volnočasové aktivity (sportovní, kulturní, …)
nabídku obchodů
pohostinská zařízení
jiné
sociální služby
zdravotnické služby
duchovní služby
0%
Obr. 9 Které služby v obci nejvíce postrádáte?
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Výsledky dotazníkového šetření

Uveďte, co se Vám naopak v obci nelíbí:
Výběr z možností, více možných odpovědí, zodpovězeno 276x, nezodpovězeno 0x

Nejhůře hodnocenými oblastmi je pasivní přístup obyvatel k dění v obci
(33 %). Respondenti by uvítali větší aktivní zapojení ostatních občanů do
chodu obce.

Další

špatně

hodnocenou oblastí byla

nabídka

zařízení

k trávení volného času (32 %). Odpovědi se shodují s odpověďmi předchozí
otázky, kdy občané velmi postrádají právě možnosti pro volnočasové aktivity.
Respondenti jsou rovněž nespokojeni se sociálním zázemím pro starší
občany obce nebo s menší nabídkou služeb v obci.
V odpovědích se často objevovala také kvalita vzduchu. Zejména v zimních
měsících občany obtěžuje smog vzniklý spalováním tuhých paliv. Respondenti
rovněž zmiňovali nevhodné parkování aut na chodnících, špatnou údržbu
zeleně v obci nebo hluk projíždějících automobilů v možnosti jiné.

pasivní přístup obyvatel k dění v obci
slabá nabídka zařízení k trávení volného
času (sportoviště, …)
nedostatečná nabídka obchodů a dalších
služeb
nedostatečné sociální zázemí pro starší
občany obce
jiné
dopravní infrastruktura obce
nedostatečný společenský a kulturní život
úroveň technické infrastruktury
nedostatek pracovních příležitostí
0%
Obr. 10 Uveďte, co se Vám naopak v obci nelíbí:
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Co považujete za priority, do nichž by měly
primárně směřovat finanční prostředky obce?
Výběr z možností, více možných odpovědí, zodpovězeno 276x, nezodpovězeno 0x

Občané

Určic

by

nejraději

směřovali

finanční

prostředky

do

dopravní

infrastruktury obce (63 %), s jejímž stavem jsou dlouhodobě nespokojeni. Dále
respondenti nejčastěji vybírali údržbu a rekonstrukci veřejných objektů
(36 %) a podporu školských zařízení a zařízení pro mládež (23 %).
Odpovědi kopírují předchozí otázky, kdy právě s dopravní infrastrukturou
a veřejným prostranstvím obce jsou obyvatelé nespokojeni. Naopak nejméně
financí

by

mělo

směřovat

do

podpory

cestovního

ruchu

(1

%)

a podnikatelské činnosti (1 %). Občané Určic si jsou vědomi toho, že obec
nepatří mezi turisticky vyhledávané lokality.

dopravní infrastruktura obce (parkoviště,
silnice, chodníky, …)
údržba a rekonstrukce veřejných objektů a
prostranství
podpora školských zařízení a zařízení pro
mládež
bezpečnost v obci
sportovní a kulturní zázemí
zlepšení stavu životního prostředí
odpadové hospodářství (nakládání s odpady,
…)
zapojování občanů do rozhodování,
komunikace s občany
jiná
rozvoj v oblasti služeb
podpora výstavby bydlení
technická infrastruktura
podpora cestovního ruchu
podpora podnikatelské činnosti
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %
Obr. 11 Co považujete za priority, do nichž by měly primárně směřovat finanční prostředky obce?

Výsledky dotazníkového šetření

Co považujete aktuálně za největší
problémy/nedostatky v obci, které by měla obec
bezprostředně řešit?
Textová odpověď, zodpovězeno 157x, nezodpovězeno 119x

-

Špatný stav chodníků

-

Hluk způsobený dopravou

-

Absence volnočasových a sportovních aktivit pro dorost
a dospělé

-

Letní záplavy v některých ulicích

-

Špatné internetové připojení

-

Nevhodné parkování aut na chodnících

-

Chybějící cyklostezka do Prostějova

-

Velmi špatný stav komunikací

-

Nedostatek laviček v obci

-

Smog v zimních měsících

-

Vysoká rychlost projíždějících aut

-

Slabá údržba intravilánu obce

-

Nevyhovující tělocvična

-

Malá nabídka obchodů a zdravotních služeb

-

Absence kvalitního restauračního zařízení

-

Vandalismus na obecním majetku

-

Nepořádek v obci

-

Volný pohyb psů na veřejnosti

-

Neukáznění občané

-

Zapáchající bioplynová stanice

Výsledky dotazníkového šetření

Co pokládáte za největší přednosti obce?
Textová odpověď, zodpovězeno 160x, nezodpovězeno 116x

-

Základní a mateřská škola

-

Vybudování technické infrastruktury

-

Poloha obce

-

Pestrá nabídka kulturních akcí

-

Okolní příroda

-

Vedení obce

-

Občanská vybavenost

-

Klid

-

Dobrá dopravní dostupnost

-

Blízkost dálnice

-

Vybudování nových bytů

Uveďte, co se dle Vašeho názoru za poslední dobu
v obci nejvíce povedlo:
Textová odpověď, zodpovězeno 276x, nezodpovězeno 0x

Dle respondentů se v obci za poslední dobu nejvíce povedlo vybudování
technické infrastruktury (85 %), kdy výstavba kanalizace s napojením na ČOV
byla dokončena v roce 2020. Dále občané volili

možnost rekonstrukce

a modernizace školských zařízení (65 %), zejména díky otevření zcela nové
školky v areálu ZŠ.
Naopak nejméně se dle dotazníkového šetření povedlo zlepšení občanské
vybavenosti obce. Výsledky odrážejí odpovědi předchozích otázek, kdy právě
rozšíření nabídky obchodů, stravovacího zařízení nebo vybudování lékárny si
obyvatelé žádají nejvíce.

Výsledky dotazníkového šetření

vybudování technické infrastruktury
(kanalizace, ČOV)
rekonstrukce a modernizace školských
zařízení
oprava místních komunikací
oprava veřejných budov
zlepšení mezilidských vztahů
zlepšení stavu životního prostředí
jiné
zlepšení občanské vybavenosti obce
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Obr. 12 Uveďte, co se dle Vašeho názoru za poslední dobu v obci nejvíce povedlo:

100 %

Výsledky dotazníkového šetření

Prostor pro další náměty a připomínky:
Textová odpověď, zodpovězeno 83x, nezodpovězeno 193x

-

Vyřešit problém s pravidelnými záplavami ve školní ulici
(retardéry situaci jen zhoršily)

-

Omezit pálení biologického odpadu

-

Vybudovat cyklostezku do Prostějova

-

Zaměřit se na opravu památek

-

Doplnit mobiliář v obci

-

Zřídit bankomat

-

Zvýšit poplatek za psy

-

Vybudovat chodníky

-

Špatná kvalita vody

-

Omezit rychlost vozidel v obci (např. umístěním radaru)

-

Zavést optickou síť

-

Rozšířit zeleň v intravilánu obce

-

Špatná autobusová doprava pro děti dojíždějící do školy
do Přerova

-

Vybudovat sportovní zařízení

-

Zvýšit informovanost občanů o dění v obci

-

Zvýšit frekvenci svozu bioodpadu

