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Úvod
Strategie rozvoje Řepiště je aktivizačním nástrojem řízení rozvoje a s ohledem na
dispozice dané územním plánem formuluje představy o budoucnosti obce a navrhuje způsoby,
jak těchto představ dosáhnout. Strategie rozvoje obce je zpracována na období 2021–2025.
Strategie rozvoje obce se věnuje oblastem, ve kterých chceme něco změnit či nově vytvořit,
podporuje efektivní využívání finančních prostředků obce i jejího celkového potenciálu. Slaďuje
představy jednotlivých subjektů (zastupitelů, občanů, organizací působících v obci, podnikatelů
apod.) o rozvoji obce, respektuje aktuální potřeby, regionální i historické konsekvence a bere
v úvahu místní limity rozvoje. Je prostředkem k maximálnímu využití potenciálu území
prostřednictvím volných finančních prostředků obce, ale také absorpcí dotační podpory
ze strukturálních fondů, národních programů, krajských dotací, nadací a soutěží.
Strategie rozvoje obce se skládá ze dvou částí, bez jejichž vzájemné provázanosti není možné
dosáhnout požadovaných výsledků, tedy konkrétně:


analytická část,



návrhová a implementační část.

Postup zpracování
Na základě výběrového řízení v rámci projektu „Komunikační nástroje, strategické dokumenty
a pasporty pro potřebu DSO Region Slezská Brána, jeho města a obce“, reg. č.
CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731 byla jako zpracovatel díla vybrána společnost AQE
advisors, a.s., která má se strategickým plánováním ve veřejném sektoru více než dvacetiletou
zkušenost.
V červnu 2021 byl vytvořen dotazník v písemné i v elektronické podobě. Ten byl distribuován
mezi občany v průběhu července 2021. Obyvatelé mohli vyjádřit svůj názor na stávající stav v
jednotlivých oblastech života v obci a také podat návrhy na zkvalitnění a budoucí rozvoj Řepišť.
V srpnu 2021 byl dotazník vyhodnocen společně s veřejně dostupnými statistickými daty.
Na tomto základě pak byla zpracována analytická část dokumentu, na kterou navázala
návrhová a implementační část. Dle zadání objednatele byla analyzována data za roky 2016 –
2020. Návrhová a implementační část popisuje cíle a budoucí rozvojové aktivity obce.
V průběhu zpracování Strategie rozvoje
komunitnímu veřejnému projednání.

obce

došlo

k realizaci

kulatého

stolu

a ke
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A Analytická část
Analytická část popisuje aktuální stav, vývoj a rozvojové možnosti klíčových oblastí života
v Řepištích. Základním charakterem analytické části je zmapovat stav aspektů života na daném
území. Smyslem je vytvořit přehledný a podrobný koncept výstižně charakterizující oblasti
života v obci, které jsou pro následný vývoj v území klíčové. K tvorbě analytické části
přistupujeme s rozmyslem a s nadhledem.
Cílem není zahlcení daty a podání zcela vyčerpávajícího přehledu všech oblastí života v obci,
ale především jejich cílený výběr s ohledem na důležitost, která zohledňuje jejich provázanost
a vzájemnou závislost. Tedy vytvořit vhodnou základnu pro následnou formulaci SWOT analýzy,
vize a cílů.

A.1 Území
A.1.1

Základní údaje o obci

Obec Řepiště se rozkládá na slezské straně historické zemské hranice Moravy
a Slezska. Obec se nachází v polovině cesty mezi městy Ostravou a Frýdkem-Místkem na
pravém vyvýšeném břehu řeky Ostravice. Charakter zástavby je v centru obce soustředěný.
Mimo centrum je zástavba roztroušená, tzv. rozptýlená slezská zástavba. Zdejší zvlněná krajina
s výhledy na nedaleké Beskydy si, i přes intenzivní výstavbu rodinných domů, zachovala
venkovský charakter a malebnost.
Obec Řepiště se bude v budoucnu rozvíjet jako sídlo s převažující funkcí obytnou,
částečně obslužnou a dopravní, omezeně výrobní a příměstskou rekreací.
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Rakovec

Halda

Vinohrady

Obrázek 1: Základní mapa obce Řepiště
Zdroj: ČUZK

Řepiště byly založeny zřejmě na konci 13. století v době kolonizace Těšínska Lužickými Srby.
V současné době má Řepiště 1898 obyvatel. Katastrální území obce lehce přesahuje 800
ha.
Obec disponuje výbornou občanskou vybaveností. Ta je soustředěna především v centru
obce kde se nachází důležité následující instituce a služby.










zdravotní středisko s ordinacemi obvodního lékaře,
pošta,
prodejna potravin,
obecní úřad,
základní a mateřská škola,
knihovna,
požární zbrojnice
společenský sál
komunitní centrum

Z demografického hlediska je stav obyvatelstva v posledních letech stabilní s mírným nárůstem
v posledních letech (viz demografická situace).

strana 7

A.2 Sociodemografická analýza
A.2.1

Demografická situace

Následující kapitola přibližuje změny ve vývoji počtu obyvatel a věkové struktury obce, které
významně ovlivňují zdejší socioekonomické prostředí.
Od roku 2016 doby se počet obyvatel každoročně zvyšuje. Od této doby se počet obyvatel zvýšil
o 73. Z dlouhodobého pohledu daný trend odpovídá celému regionu populace FrýdeckoMístecka kde se mezi lety 2016-2019 zvýšila celková populace zhruba o 2,2 %.
Růst počtu obyvatel je zapříčiněn intenzivním rozvojem výstavby rodinných domů, dobré poloze
v zázemí větších center i přítomností veškeré základní občanské vybavenosti.
Tabulka 1: Vývoj v počtu obyvatel obce mezi lety 2016 – 2020 (stav k 31. 12.)
Počet
obyvatel
Řepiště

2016

2017

2018

2019

2020

1 825

1 833

1 838

1 869

1 898

2016

2017

Zdroj: ČSÚ

1 930
1 900
1 870
1 840
1 810
1 780

1 750
2018

2019

2020

Obrázek 2: Graf počtu obyvatel v obci

Věková struktura obyvatel
Složení obyvatelstva podle věku patří k významným faktorům sociálně ekonomického vývoje
obce. Ve sledovaném období, převažuje seniorská složka obyvatel nad dětskou. Hodnota
indexu stáří za rok 2020 dosáhla 110,5. Tedy na 100 dětí do 15 let věku připadá
110 obyvatel ve věku 65 a více let. V roce 2016 byly tyto poměry nižší a hodnota indexu stáří
tak byla 105. Změna indexu stáří je však velmi nízká. Průměrný věk dosahuje 41,9 let (za
rok 2020), což je nižší než průměrný věk v kraji. Nejvíce převažuje věková skupina od 40 do
44let. Hojně zastoupena je také kategorie dětí a mládeže.
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Tabulka 2: Počet obyvatel dle věkových skupin (31. 12. daného roku)
Počet
obyvatel
celkem
2016
1 825
2017

1 833

2018

1 838

2019

1 869

2020

1 898

v tom ve věku (let)
0-14

15-64

65 a více

322
327
325

1 167
1 166
1 170

336
340
343

322
323

1 201
1 218

346
357

Zdroj: ČSÚ

Růst této hodnoty indexu stáří pomáhá stabilizovat migrační aktivita a relativně vysoká bytová
výstavba v minulých letech, která v obci rozšiřuje počet obyvatel v produktivním věku.

Pohyb obyvatel
Vývoj počtu obyvatel území ovlivňují dva pohyby, přirozený přírůstek a stěhování (migrace).
Ve sledovaném období 2016 až 2020 byl přirozený přírůstek v záporných hodnotách. Celkově
se jednalo však o mírný úbytek -4.
Druhou složkou celkového přírůstku obyvatelstva je migrační přírůstek. Ten se skládá z počtu
přistěhovalých minus odstěhovaných obyvatel. Migrační přírůstek je ve sledovaných letech
kladný.
Tabulka 3: Pohyb obyvatelstva v letech 2016 – 2020
Rok

Živě
narození

Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

2016

10

14

36

25

2017

14
18
16
7

13
12
14
16

44
52
31
28

23
34
19
22

2018
2019
2020

Přírůstek (úbytek)
přirozený
-4
1
6
2
-9

stěhováním

celkový

11

7

21
18
12
6

22
24
14
-3

Zdroj: ČSÚ

Díky těmto hodnotám roste dlouhodobě počet obyvatel. Zvyšující počet obyvatel má kladný vliv
na finanční příjmy obce a pomáhá s udržením základních služeb v obci.
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Vzdělanostní struktura obyvatel
Vzdělanostní struktura obyvatel obce odpovídá dynamickému mladému obyvatelstvu
v aglomeraci. Projevuje se především intenzivním růstem vysokoškolsky vzdělaných obyvatel.
Vzdělanostní struktura obyvatel pomáhá při zapojování obyvatelstva.
Tabulka 4: Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání
Celkem

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let

z toho podle
stupně vzdělání

1 419

bez vzdělání
základní včetně
neukončeného
střední vč. vyučení (bez
maturity)
úplné střední (s maturitou)
nástavbové studium
vyšší odborné vzdělání
vysokoškolské

2
194
478
457
45
12
201

Zdroj: Sčítání lidí domů a bytů

Českou národnost vykázalo při sčítání v roce 2011 nejvíce obyvatel. Národnostní menšiny se
na území obce téměř nevyskytují. Blíže popisuje sociální situaci v regionu samostatný
strategický dokument zabývající se rozvojem soc. služeb na území DSO Region Slezská Brána
Tabulka 5: Obyvatelstvo podle národnosti
Obyvatelstvo celkem
z toho
národnost

česká
moravská
slezská
slovenská
polská
Ukrajinská
maďarská

Celkem
357
1 124
98
20
26
3
3
1

Zdroj: ČSÚ
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A.2.2

Ekonomický sektor

Z hlediska trhu práce je důležité zmínit, že od roku 2016 se situace na trhu práce v Řepištích
mění a dochází ke snižování podílu nezaměstnaných osob. Trend však kopíruje
celorepublikové trendy. Rok 2020 je ovlivněn pandemií koronaviru. Ve srovnání s okolními
obcemi vykazuje Řepiště jednu z nejnižších nezaměstnaností. Tyto údaje značí velmi dobrou
ekonomickou kondici v obci a také dostupnost pracovních míst v oblasti, především díky
blízkosti města regionálních center. Pro další rozvoj obce je důležité udržet nízkou míru
nezaměstnanosti.
Tabulka 6: Vývoj podílu nezaměstnanosti a počtu uchazečů o zaměstnání (k 31. 12.)
Rok k 31. 12.
Podíl nezaměstnaných osob (%)
Ekonomicky aktivní obyvatelstvo (15 - 64 let)

2016

2017

2018

2019

2020

3,8

3,1

1,9

2,0

2,9

1 167

1 166

1 170

1 201

1 218

Zdroj: ČSÚ

Ekonomické subjekty
Obec Řepiště nedisponuje pozemky pro výstavbu průmyslové zóny. Územní plán obce vymezuje
pro průmyslovou výrobu pouze bývalé areály po těžbě surovin (větrací jáma Řepiště, cihelna
Řepiště) a po zemědělském družstvu (areál JZD Řepiště, areál statku Řepiště), případně jejich
rozšíření.
V obci se nachází velké množství malých a drobných podnikatelů. A obec se tak ve srovnání
s okolím vyznačuje průměrnou mírou podnikatelské aktivity (počet podnikatelských subjektů
na 1 000 obyvatel). Hrozbou je pak především mírné zhoršení tohoto čísla. Aktuálně
podnikatelská aktivita dosahuje 178. Případné zvýšení podnikatelské aktivity v obci může vést
k rozvoji či alespoň k zachování místních služeb a podpoře veřejného života v obci.
Nejvýznamnější ekonomické subjekty





FCC Česká republika s.r.o, skládka průmyslových odpadů kategorie nakládání s odpady,
provozování skládky odpadů, vlastník areálu bývalé cihelny,
Silvan Špicar – autojeřáby, těžká doprava, stavebnictví – vlastník areálu bývalé větrací
jámy Řepiště
DIAMO s.p.– bývalá těžba uhlí – ukončení těžební činnosti, likvidace těžební činnosti,
provoz a rekultivace odvalu hlušiny z těžby černého uhlí na k. ú. Řepiště
VALIGURA - OKS s.r.o. – zámečnická výroba, vlastník areálu bývalého JZD Řepiště

Lokální producenti a podnikatelé
 Potraviny Bednář – obchod s potravinami a smíšeným zbožím
 Lašská pekárna, s.r.o. – pečení řepišťského chleba, regionální výrobek
 Mystická Mydlárna s.r.o. – vaření přírodních mýdel, regionální výrobek
 Rakovecká s.r.o. – pohostinství, ubytovací služby – restaurace bowling Rakovec
 Roman Gelner – pohostinství – restaurace Na Hřišti
 Václav Hrdý – zemědělství, soukromě hospodařící zemědělec (cca 40 ha)
 Jaroslav Michenka – zemědělství, soukromě hospodařící zemědělec, chov skotu
 Jaroslav Tabaček – velkoobchod, areál bývalého kuřína JZD
 Jiří Barák – zahradnictví
 Pěstitelská pálenice Řepiště, vlastník obec Řepiště – destilace, moštování - v objektu
domu zahrádkářů
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Mezi převažující činnosti místních podnikatelů patří odvětví velkoobchodu a maloobchodu,
významné zastoupení má také stavebnictví, zemědělství, lesnictví a rybářství a také profesní
činnosti. Ve srovnání s okolními obcemi se jedná o typické rozložení sekcí podnikatelských
subjektů, pouze podíl průmyslu je v Řepištích zastoupen méně.
Hospodářská činnost obce je tvořena provozem pěstitelské pálenice a drobným prodejem v
tělocvičně, dále pronájmy bytů (3 bytové domy s 16 byty) a nemovitostí k podnikání (trafika,
ordinace lékaře, pošta, bar) a pronájmem vodohospodářské infrastruktury (části veřejných
vodovodů, splašková kanalizace a ČOV). Obec pronajímá objekt Společenského domu s
restaurací U Máně (restaurace s venkovní zahrádkou a společenským sálem) a v roce 2021
2022 bude dokončena výstavba Komunitního domu Řepiště s 19 malometrážními
bezbariérovými byty.
V obci bylo v roce 2020 evidováno 233 podniků se zjištěnou aktivitou, z toho 80 % tvořily
fyzické osoby (spolu se zemědělskými podnikateli).
Tabulka 7: Podnikatelské subjekty podle právní formy (31. 12. 2020)
Podniky se zjištěnou
aktivitou

Fyzické osoby

233
188

Fyzické osoby podnikající

178

Celkem

8
45
34

Zemědělští podnikatelé
Právnické osoby
Obchodní společnosti
akciové společnosti

-

Družstva

-

Zdroj: ČSÚ

Poslední dostupná data ohledně rozdělení subjektů dle počtu zaměstnanců pochází z roku 2013.
V obci bylo 100 podniků bez zaměstnanců (OSVČ nebo bez zjištěné aktivity), 15 mikropodniků
do 9 zaměstnanců a 2 malé podniky do 49 zaměstnanců. Nad tuto hranici se v obci nenacházejí
žádné podniky. 139 z celkového počtu neuvedlo žádné informace o počtu zaměstnanců.
Tabulka 8: Podnikatelské subjekty podle počtu zaměstnanců
Subjekty
Počet subjektů bez
zaměstnanců
Počet subjektů s 1-9
zaměstnanci - mikropodniky
Počet subjektů s 10-49
zaměstnanci - malé podniky
Počet subjektů s >49
zaměstnanci

Počet subjektů
115
32
3
1

Zdroj: ČSÚ
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A.3 Bytový fond
Pro sídelní strukturu celého správního obvodu ORP Frýdek-Místek je charakteristická vysoká
hustota osídlení (s výjimkou horského území na jižním okraji regionu). Problémem obce je velká
rozptýlenost zástavby v krajině (tzv. slezská zástavba). S tím souvisí i vysoké náklady na
obnovu a pořízení technické infrastruktury. Proto je velký tlak na zástavbu proluk mezi domy a
malá ochota a ekonomická rentabilita vlastníků a investorů zasíťovat nové plochy pro zástavbu
mimo proluky. Obec se snaží dostupnými prostředky tyto skutečnosti regulovat (územní plán,
aktivity při dělení a územních řízeních apod.)
Jeden z ukazatelů bytové politiky obce (roční počet dokončených bytů na 1000 obyvatel) je
v posledních 5 letech nadprůměrný a dosahuje hodnoty kolem 4 bytů/rok. V úvahách
založených na tradiční analýze vývoje cenzových domácností a odpadu bytů je obecně
uvažováno s potřebou nové bytové výstavby v České republice s tempem 40 000 bytů ročně,
tj. intenzitou asi 3 až 4 byty na 1 000 obyvatel ročně. Obec Řepiště tak tento ukazatel
splňuje.
Obec rozvíjí v posledních letech i systém nájemních bytů, především cíleně pro samostatně
bydlící pro seniory. Mimo současné 3 bytové domy na ul. Vinohradské v současné době
dokončuje projekt Komunitní dům Řepiště, jehož součástí je 19 malometrážních bezbariérových
bytů cílených na samostatně bydlící – nejenom seniory. Výstavbou a provozem obecních
nájemních bytů dokáže předcházet problémům souvisejícím s bytovou problematikou v obci a
sociálním vyloučením určitých skupin obyvatel.
Tabulka 9: Počet dokončených bytů v obci
Rok

Byty celkem

2016

14

2017

13

2018

9

2019

8

2020

9

Zdroj: ČSÚ

Dle Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 bylo v obci 518 domů, z toho většinu zaujímají domy
rodinné. Bytové doby a bydlení v nich tak tvoří pouze minoritní část. Celkový počet bytů v celé
obci byl 719 bytů, z tohoto počtu bylo 680 bytů obydlených. Podíl obydlených bytů je
nadprůměrný a neobydlené budovy v obci nezpůsobují závažnější komplikace. Oproti obcím
z turistických oblastí
Tabulka 10: Domovní fond (SLBD 2011)
Celkový počet domů

Rodinné domy

Bytové domy

Ostatní budovy

518

509

3

6

Zdroj: SLBD 2011, ČSÚ, domovní fond

Tabulka 11: Počet bytů v obci a jejich obydlenost (SLDB 2011)
Celkový
počet bytů

Počet
obydlených
bytů

719

680

Neobydlené byty
Počet
neobydlených
bytů
39

Slouží k
rekreaci

Nezpůsobilé k
bydlení

13

10

Zdroj: SLDB 2011, ČSÚ → vlastní výběr → SLDB 2011 → počet bytů – obydlenost domu

strana 13

Z hodnocení procentuální naplněnosti rozvojových ploch v obci z územního plánů vyplývá, že
existuje dostatečná nabídka rozvojových ploch pro nové zájemce o bydlení. Nové
plochy vymezené k zastavění mimo současný územní plán obec neplánuje.
Ze zjištěných informací (Změna č. 1 územního plánu, 2019) vyplývá, že platný územní plán po
odpočtu již využitých zastavitelných ploch stále vykazuje 64 zastavitelných ploch, do
budoucna využitelných zařazených do plochy smíšené obytné.

Část oslovených obyvatel je nespokojena s vysokou rychlostí výstavby nových rodinných domů
na území obce.
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A.4 Dopravní a technická infrastruktura
A.4.1

Dopravní obslužnost

Obec Řepiště je zapojena do integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje
KODIS. Obec Řepiště má historicky nadstandardní dopravní obslužnost, na kterou obec
vynakládá více jak 1 mil. Kč ročně. Tato skutečnost je dána polohou obce a historickými
souvislostmi (doprava do zaměstnání Nová huť a Vítkovice v Ostravě, železárny v Lískovci,
okresní město Frýdek-Místek, integrace s Vratimovem).
Do obce zajíždí mimo autobusy základní dopravní obslužnosti také městská hromadná doprava
z Ostravy a Frýdku-Místku a ze sousedních Sedlišť (přestupní uzel MHD na zastávce U Kříže).
Četnost spojů je s ohledem na velikost obce velmi vysoká. V obci je 5 zastávek autobusové
dopravy (docházková vzdálenost do 20 minut). V obci stojí denně několik desítek spojů osobních
vlakových (směr Ostrava a Frýdek-Místek). Nádraží je na okraji obce a je hůře dostupné z
centra obce (docházková vzdálenost cca 30 minut). Na nádraží dojíždí z obce autobus (cca 5
spojů za den).
Systém základní autobusové dopravní obslužnosti, městské hromadné dopravy a hromadné
dopravy osob po železnici bude zachován. Autobusové zastávky budou dovybaveny
zastávkovými pruhy s řádnými nástupišti. ČD na železnici projektují optimalizaci železniční trati
(elektrifikace, zdvoukolejnění) a také vybudování nové bezobslužné zastávky pro nádraží
Paskov s úpravou nástupišť a nejbližšího okolí a demolici stávající dopravní budovy (2023 –
2026).

A.4.2

Dopravní infrastruktura

Obec Řepiště leží na silnici II/477 mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem, která prochází středem
obce. Dále je obec napojena silnicí III/4794 na Paskov a jím vedoucí rychlostní komunikaci R56
Ostrava-Frýdek-Místek.
Dopravní intenzita je vysoká, dle údajů z r. 2016 se jedná o cca 4.600 automobilů za 24 hodin.
(nárůst oproti roku 2010 o cca 600 vozidel)
Přes obec Řepiště prochází podél řeky Ostravice páteřní cyklotrasa Ostrava-Beskydy. Tato
cyklostezka je přímou spojnicí Ostravy s Beskydami a je hojně využívána cyklisty a In Line
bruslaři (díky atraktivnímu prostředí a asfaltovému povrchu). Dále přes obec prochází dvě
regionální cyklotrasy.
Síť místních komunikací v řešeném území bude doplněna o přístupové trasy pro nově
navrhované funkční plochy. Jedná se především o
 systém komunikací pro obsluhu lokality Návsí,
 propojení ulic Jižní a U Vodojemu
 propojení ulic Úvozové a Oldřicha Stibora
 propojení ulic Na Kůtách, Na Pastvinách a Selské
 propojení ulic Mírové a Selské
Pro pěší dopravu jsou navrženy samostatné stezky pro chodce
 podél železniční trati
 spojnice ulic Úvozové a Selské podél Datyňky
 pěší propojení ulice Dolní a ulice Mírové.
Největší problém v rámci dopravní infrastruktury tvoří dle oslovených obyvatel intenzita
dopravy spojená s porušováním dopravních předpisů. Zkvalitnit, případně doplnit by se podle
občanů mělo i dopravní značení.
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A.4.3

Doprava v klidu

Plochy pro parkování jsou v obci nedostatečné. Velkým problémem je centrum obce s velkým
množstvím veřejných budov a budov občanské vybavenosti a také parkování v obytné zástavbě
a u zahrádkových osad v části Vinohrady.
Pro odstavování osobních automobilů obyvatel stávajících bytových domů na ulici Vinohradské
budou vybudovány další kapacity, a to formou stání na terénu v rámci příslušných ploch.
Pro parkování osobních automobilů územní plán navrhuje tři nové parkovací plochy –
u železniční stanice a dvě u železniční trati pro potřeby zahrádkářských osad.
V centru obce dochází k rozšiřování parkovacích ploch: kapacita parkovišť na autobusovém
stanovišti U Kříže 16 aut, kapacita parkoviště u MŠ (20 aut), kapacita parkoviště u kostela 4
auta, kapacita parkovišť u OÚ 10 aut, před Společenským domem s restaurací U Máně 10 aut,
plánovaná realizace parkoviště na novém návsí (mezi OÚ a tělocvičnou a novou ZŠ, 2022 2023) 33 aut, plánovaná realizace parkoviště u nové ZŠ (2022-2023) 10 aut.
Absence parkovacích ploch nebyla občany v dotazníkovém šetření zmiňována.

A.4.4

Technická infrastruktura1

Vodovod – Obec Řepiště je zásobována pitnou vodou z centrálních zdrojů Ostravského
oblastního vodovodu (OOV), přivaděče Bruzovice – Krmelín ze zdroje Šance přes úpravnu vody
Nová Ves. Infrastruktura je dostačující a zůstane zachována.
Pro zajištění potřeby pitné vody je navrženo rozšířit stávající vodojem Vinohrady. Stávající
vodovodní síť bude rozšířena o nové vodovodní řady pro zásobování vymezených zastavitelných
ploch. Ve stávající zástavbě chybí vodovod především na ul. Cihelní (cca 10 RD), zásobování
vlastní studny.
Kanalizace a čistírna odpadních vod – o obci probíhá likvidace odpadních vod z centrální
část obce gravitační splaškovou kanalizací na mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s
vypouštěním předčištěných odpadních vod do vodního toku Datyňka a odpadních vod z místní
části Rakovec gravitační splaškovou kanalizací čistírnu odpadních vod na území města
Vratimova. Infrastruktura je dostačující a zůstane zachována. Pouze však cca 30 % obyvatel je
však napojeno na kanalizaci zakončenou v ČOV.
Dalších cca 30% obyvatel napojeno na jednotnou kanalizaci zakončenou volnou výustí bez
dalšího čištění, cca 10 % nemovitostí má domácí ČOV, zbytek nemovitostí cca 30% má žumpu
či septik s nejasným řešením přepadu z něj. Infrastruktura je nedostačující a bude rozšiřována.
Jako jedno z řešení, obec v r. 2021 zpracovává studii pro odvádění a likvidace odpadních vod a
nakládání se srážkovými vodami. Studie, které jsou předmětem smlouvy, mají vyřešit odvádění
a likvidaci odpadních vod na zbylých cca 2/3 území obce (cca 1200 EO), které dosud nebyly
řešeny v předchozí projektech.



1

Projekt Kanalizace a ČOV Řepiště, 1.etapa je již realizován a odkanalizuje cca 525 EO v
centrální části obce a byla v rámci něj pořízena ČOV pro 800 EO.
Projekt Kanalizace a ČOV Řepiště, 6. etapa odkanalizuje cca 100 EO v místní části
Rakovec s napojením na ČOV Horní Datyně a je právě v realizaci. Obě tyto etapy vyřešily
v letech 2018 – 2021 centrální část obce a jednu místní lokalitu a odkanalizují cca 600
EO a cca 1/3 nemovitostí).

Zdroj: Územní plán obce.
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Studie bude řešit záležitosti spojené s odváděním a likvidací odpadních vod a nakládání
s dešťovými vodami koncepčně, ekonomicky a v návaznosti na platnou legislativu, nové trendy
a technologie.
Současný Územní plán Řepiště (schválen v r. 2010) vymezil pro bydlení nové plochy pro více
jak 250 rodinných domů a tedy postupné navýšení počtu obyvatel na cca 2200. Studie bude
řešit složitou morfologii obce a rozptýlenost stávající zástavby v území, které neumožňují
jednoznačné a konkrétní jedno řešení. Dále budou ve studii řešeny veřejné kanalizace ze 70.
a 80. let minulého století, které kromě dešťových vod odvádějí částečně i splaškové vody
z nemovitostí do různých vodotečí a řeky Ostravice.
Řeka Ostravice je územím NATURY 2000, které vyžaduje přísnou ochranu, mimo jiné i kvality
a čistoty vody. Objednatel potřebuje vyřešit uvedené kanalizační systémy pro jejich existenci
do budoucna, využívání a provoz v souladu s platnou legislativou, způsob jejich provozování,
plány oprav a rekonstrukcí. Dalším významným důvodem, který se objevuje v posledních
letech, je extrémní sucho a snaha o zadržení a udržení vody v krajině, tedy ne pouze její
odvedení do vodotečí a rychlý odtok z obce.
V neposlední řadě by studie měla navrhnout možnosti financování navržených řešení s ohledem
na aktuální zdroje a možnost maximálního využití stávajících či realizovaných opatření
(ukončení financování ze zdrojů EU). Zhotovitel ve Studii zanalyzuje stávající stav, zpracuje a
projedná návrhy i v případných variantách.
Pro likvidaci odpadních vod z jižní části zastavěného území obce je v Územním plánu Řepiště
prozatím navržena výstavba čistírny odpadních vod na jižním okraji území obce s odvedením
předčištěných odpadních vod do pravobřežního přítoku vodního toku Ostravice.
U zástavby, která je mimo dosah navržené kanalizační sítě a do doby vybudování navržené
kanalizace budou odpadní vody likvidovány individuálně v malých domovních ČOV nebo
žumpou.
Energetika – Potřebný transformační výkon pro byty, vybavenost, objekty druhého bydlení
a podnikatelské aktivity bude zajištěn výstavbou nových distribučních trafostanic spolu
s rozšířením veřejné sítě NN.
Pro vyvedení výkonu z rozšířené Elektrárny Dětmarovice (EDĚ) se navrhuje výstavba vedení
2 x 400 kV v trase EDĚ – Vratimov – Nošovice.
Plynofikace – plynofikována celá obec Řepiště vyjma ulic Urbišova a Cihelní a vyjma části obce
Rakovec (cca 85% plynofikováno). V obci funguje decentralizovaný způsob vytápění pro
stávající i novou výstavbu s individuálním vytápěním RD, objektů druhého bydlení
a samostatnými kotelnami pro objekty vybavenosti a podnikatelských aktivit. Infrastruktura je
dostačující a zůstane zachována.
Plynofikace nové zástavby bude zajištěna rozšířením stávající středotlaké plynovodní sítě,
v případě plynofikace místní části Rakovec pak napojením na místní plynovodní síť města
Vratimov
Veřejné osvětlení – v obci je funkční veřejné osvětlení. Územní plán předpokládá jeho
doplnění v rozvojových plochách. V r. 2019 bylo veřejné osvětlení rekonstruováno s ohledem
na energetické úspory (nová LED svítidla, dálkové řízení). Také bylo řešeny výměny stožárů a
vedení na ul. Mírová a O. Stibora. Nutno dořešit postupné výměny vodičů za izolované z důvodů
častých výpadků při nepříznivých povětrnostních situacích.
S technickou infrastrukturou spokojeni. Občané zmiňovali problémy s přeplněnými popelnicemi
na odpad, případně menším počtem nádob na tříděný odpad a problém se skládkou
průmyslového odpadu.
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A.4.5

Odpadové hospodářství

Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů, včetně
systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Řepiště a následně jeho úhrada
formou místního poplatku, případně uzavření smlouvy o provádění sběru, přepravy
a zneškodnění odpadu, vyplývá z platných obecně závazných vyhlášek obce.
V obci se nachází několik stanovišť s hnízdy na tříděný odpad, jejichž počet je v tuto chvíli
vzhledem k velikosti obce nedostačující. Komunální odpady z řešeného území jsou odváženy
mimo území obce. Obec je napojena na systém EKO-KOM.
Stávající skládka průmyslových odpadů kategorie S-NO bude po ukončení provozu
rekultivována. V obci se nenachází sběrný dvůr, do budoucna plánuje obec jeho vybudování.
V r. 2021 byla zpracována studie optimalizace obecního systému nakládání s odpady v obci
Řepiště, která bude projednána v září 2021 zastupitelstvem. Jedním z výstupů studie je
vyhodnocení možnosti další podpory třídění odpadů v obci, dále další možnosti využití
kolektivních systémů u komodit, u kterých v současné době neprobíhá zapojení. Studie řeší
komplexně celé území obce Řepiště, a to všechny komunální odpady vč. stavebních od občanů
vznikajících na území obce. Ve studii je uvedeno řešení, které povede k optimalizaci jednotlivých
prvků celého systému s důrazem na dodržování hierarchie nakládání s odpady, snižování
množství směsných KO, odklon biologicky rozložitelných komunálních odpadů ze skládek
a ekonomická udržitelnost celého řešení.
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A.5 Občanská vybavenost
Obec má dobrou až velmi dobrá dostupnost většiny zařízení občanské vybavenosti dle
standardů dostupnosti obcí obdobné velikosti. Na území obci se nacházejí následující prvky
občanské vybavenosti:







A.5.1

Mateřská škola
Základní škola
Praktický lékař
Pošta
Sportoviště
Knihovna

Školství a vzdělávání

Na území obce se nachází vzdělávací zařízení předškolního a základního stupně. Základní škola
a Mateřská škola Řepiště, příspěvková organizace je neúplná základní škola pro 1. - 5. ročník.
Předškolní vzdělávání je poskytováno v budově mateřské školy na ul. Br. Musálků 249, jejíž
součástí je i školní kuchyně a školní jídelna pro děti ZŠ. Mateřská škola má 3 oddělení
s kapacitou 72 dětí s možností navýšení na 84 dětí. Budova prošla kompletní rekonstrukcí a
energetickými opatřeními v r. 2008 – 2009. Přístavba z důvodu navýšení kapacity byla
realizována v roce 2013. Následující rok byla realizována přírodní zahrada u MŠ.
Základní škola byla zateplena a modernizována naposledy r. 2009 – 2010. Jedná se o budovu
původní školy z r. 1875. Škola už z hlediska dnešních požadavků na výuku a provoz
nevyhovuje a prostor kolem školy neumožňuje řešit plnohodnotně uvedený problém
přístavbou či nástavbou stávající budovy, rovněž tak i ekonomicky.
Při zpracovávání požadavků na přístavbu a nástavbu stávající budovy základní školy v Řepištích
na ul. Mírová v letech 2018 – 2019 se ukázalo, že prostor kolem budovy školy neumožňuje
plnohodnotně a bez zásadních kompromisů řešit tento úkol. Při hledání řešení byla navržena
myšlenka, zda by nebylo lépe postavit školu novou u budovy stávající tělocvičny.
Zastupitelstvo obce Řepiště na svém zasedání dne 7. 5. 2019 rozhodlo na základě posouzení
a vyhodnocení předložených variant - přístavby a nástavby základní školy a výstavby nové školy
u tělocvičny řešit dále pouze variantu výstavby nové školy s knihovnou u tělocvičny.
Na základě tohoto usnesení nechala obec zpracovat architektonickou studii. V září až listopadu
2020 byla ve spolupráci s pracovní skupinou Škola dokončena studie nové budovy školy pro
první stupeň s novou knihovnou a propojením se stávající budovou tělocvičny. Kapacita školy
zůstává 150 dětí v 5 ročnících prvního stupně a 3 oddělení školní družiny. Rovněž byly
zpracovány návaznosti nové budovy na okolní stavby, pozemky a infrastrukturu. Níže je shrnutí
argumentů a odpovědí na otázky spojené s novou školou.
Proč obec potřebuje novou školu?
 stávající prostory školy nevyhovují požadavkům na současné školní vzdělávání
a bezpečnost, chybí kapacita odborných a speciálních učeben, zázemí pro žáky,
vyučující, administrativní a technický personál, skladové prostory, chybí prostory pro
inkluzi, škola není bezbariérová, škola nemá dostatečné sociální a hygienické zázemí
 kvalita, dostupnost, modernost a dostatečná kapacita školství v obci závisí mimo jiné
na přiměřeném zázemí. Samozřejmě dobrou školu dělají především kvalitní učitelé, kteří
však ke své práci potřebují vhodné podmínky a žáky
 investice do školní infrastruktury je dlouhodobá investice do rozvoje obce
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školní budova byla do dnešní podoby postavena téměř před 100 lety a její podoba a
uspořádání se od té doby změnilo jen minimálně, škola byla postavena adaptací staré
budovy původní školy z r. 1875 a přístavbou nové části

V čem je lepší řešení nová škola u tělocvičny oproti rekonstrukci stávající budovy?
 studie nové školy je logickým a správným vyústěním dlouhodobého procesu řešení
centra obce z hlediska potřeb obce a jejího dalšího rozvoje
 novostavba umožňuje lepší dispoziční a prostorové řešení školy a učeben
 novostavba umožňuje minimalizování kompromisů
 novostavba bude mít přímou návaznost na stávající tělocvičnu a venkovní sportoviště
 koncept „vše pod jednou střechou“ – všechny prostory k výuce, k tělocviku, k družině,
ke stravování, k volnočasovým aktivitám budou v rámci jedné budovy (uzavřeného
areálu)
 vznikne větší nástupní prostor před vstupem do školy s přímým napojením na zastavěné
území obce
 stavebně technické parametry novostavby budou výrazně lepší, než u rekonstruované
budovy
 výrazné zvýšení bezpečnosti v souvislosti se silnicí II/477 (přechod u školy)
 bezpečný příchod a příjezd dětí s rodiči do školy a odchod ze školy
 lepší organizační a bezpečnostní podmínky – odstranění přesunů žáků přes silnici II/477
mimo školní budovu (ranní příchody, výuka tělocviku, stravování žáků – obědy, přesuny
ze školní družiny do kroužků – sport, ZUŠ, keramika, odpolední odchody)
 do novostavby vejdou všechny potřebné prostory pro výuku i mimoškolní aktivity ve
škole
 novostavba umožní integrovat do stavby novou knihovnu, která bude zároveň
prostorem využívaným školou
 posílení funkce školní tělocvičny, větší využitelnost tělocvičny a venkovních sportovišť
pro děti a mládež
 novostavba ponechává kolem školy dostatek prostoru pro školní zahradu a školní dvůr
 novostavba bude mít předvídatelný průběh stavby, předvídatelné investiční náklady
 odpadne provizorní výuka a stěhovaní žáků a učitelů v průběhu rekonstrukce stávající
školy, nelze z bezpečnostního hlediska řešit rekonstrukci školy za provozu, obec nemá
vhodné prostory pro výuku žáků na cca 1,5 roku rekonstrukce školy
 ekonomické důvody – novostavba bude z hlediska finančních nákladů téměř srovnatelná
s rekonstrukcí stávající školy
 větší odstup od komunikace
 prostor centra bude novostavbou školy dokončen, zacelí se mezera mezi úřadem a
tělocvičnou, vznikne zpevněná plocha náměstí
 smysluplné řešení problému, co dostavět k tělocvičně
 posílení infrastruktury pro využívání volného prostoru mezi hřištěm TJ a kurty pro
pořádání větších obecních akcí
 vytvoření moderních a atraktivních podmínek pro výuku žáků odpovídajících 21. století
Proč obec nerealizuje i druhý stupeň základní školy? (Obec možnou variantu výstavby
druhého stupně základní školy odpovědně posuzovala s následujícími výstupy)
 bylo vyhodnoceno, že druhý stupeň základní školy v Řepištích o cca 1900 obyvatelích a
s rozvojovým potenciálem obce do cca 2300 až 2500 občanů není ekonomicky a
kvalitativně dlouhodobě udržitelný
 dlouhodobě má škola naplněnost mezi 90 – 120 žáky v pěti třídách v pěti ročnících, tedy
průměrně 18 – 24 žáků na třídu. Při rozšíření školy o druhý stupeň by přibyly 4 ročníky
ve 4 třídách, tedy dalších 70 – 100 žáků. Někteří žáci však po 5. ročníku a výše odcházejí
na víceletá gymnázia
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zajistit na druhém stupni při 4 ročnících ve 4 třídách při velkém množství předmětů
výuky druhého stupně aprobovaný a kvalitní pedagogický personál je při stávajícím
systému výuky a financování státního školství a nedostatku pedagogů nemožné a bylo
by to na úkor kvality vzdělávání a s tím spojeného dalšího odlivu žáků do „lepších“ škol
v okolí
naše obec i škola neměla nikdy v historii druhý stupeň a není ani obcí a ani školou
spádovou
v blízkosti obce v sousedních obcích a městech je v dosažitelné vzdálenosti a
přepravním čase (do 10 minut jízdy autobusem městské hromadné dopravy) více než 7
kvalitních škol s druhým stupněm, které mají dostatečné kapacity pro naše žáky

Co potom se stávající budovou školy?
 záležitost zastupitelstvo dosud neřešilo a pro vlastní rozhodnutí o výstavbě nové školy
není důležitá a podstatná. Obec novou školu chce postavit, protože ji potřebuje, a ne
proto, že má pro stávající školu vhodné využití
 otázka bude řešena až po zajištění financování a schválení stavební realizace nové školy,
předpokládáme v roce 2022 či 2023
 do ukončení výstavby a kolaudace nové školy budou děti využívat stávající školu ke
školní docházce
 možné využití – byty, kanceláře nebo prostory pro služby k pronájmu, pobočky Domu
dětí nebo Základní umělecké školy apod.

Kdy se nové školy dočkáme?
 pokud proces přípravy půjde bez větších problémů, tak bychom výstavbu nové školy
mohli zahájit v r. 2022 a otevřít a předat dětem 1. září 2023 nebo 1. září 2024
 před obcemi se nyní rýsují velké příležitosti čerpání dotací na výstavbu (v r. 2021 je
začátek nového programového období, zřízen je i fond spravedlivé transformace či
modernizační, dále národní programy MŠMT a MF a mnoho jiných.

Obrázek 3: Základní škola a mateřská škola Řepiště
S mateřskou školou je dle výsledků dotazníkového šetření spokojeno 94 % respondentů, se
spádovou základní školou je pak spokojeno 85 % respondentů.
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A.5.2

Sociální a zdravotní péče

Přímo na území obce se nachází ordinace
praktického lékaře. Další lékaři a specialisté mají
ordinace v okolních obcích a městech. V obci se
nenachází lékárna. Nejbližší nemocnice s akutní
lékařskou péčí se nachází ve Frýdku-Místku. Další
nemocnice jsou v Ostravě (městské v OstravěFifejdy a Ostravě-Vítkovicích, fakultní v Ostravě
Porubě).

S oblastí sociální péče v obci je spokojeno 74 % respondentů, s dostupností zdravotní péče je
pak spokojeno 49 %. Dle výsledků otevřených otázek v dotazníkovém šetření si někteří
obyvatelé přejí vybudovat domov pro seniory v obci.

A.5.3

Sportovní a kulturní vyžití, volný čas

V obci se nachází sportovní areál s nabídkou sportovních ploch pro trávení volného času
obyvatel obce. V areálu se nachází klubovna s občerstvením. Zázemí fotbalového hřiště
potřebuje rekonstrukci (budova a zázemí). Víceúčelové venkovní hřiště s umělým povrchem je
i v části Rakovec.

Obrázek 4: Sportovní a společenský areál (vlevo) a společenský sál v obecním domě (vpravo)
V obci funguje Místní knihovna Řepiště, Knihovna se nachází v nové budově Obecního úřadu,
a to ve 3.NP bez výtahu (půdní vestavba). Jelikož obec plánuje výstavbu nové školy a chce
knihovnu otevřít především dětem, je součástí nové školy na novém návsí i nová bezbariérová
místní knihovna s moderní přednáškovou místností a kvalitním zázemím pro její uživatele,
kterou bude využívat také základní škola.
Dle výsledků z realizovaného šetření je s možnostmi aktivit v místních spolcích spokojeno
většina respondentů, se sportovním vyžitím pak 75 % respondentů a s dětskými hřišti pak
87 %. V rámci hodnocení, se jedná o velmi dobrá hodnocení spokojenosti obyvatel s těmito
tématy.
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A.5.4

Bezpečnost

Další zdroj dat mapující bezpečnost v obci je server policie ČR (kriminalita.policie.cz) dle jeho
údajů se bylo v obci zaznamenáno v roce 2020 - 39 přestupků a z toho jedna krádež vloupáním.
Dle mapy kriminality je index kriminality2 v obvodním oddělení Brušperk (místně příslušné
obvodní oddělení) 81 (rok 2019), což je v celorepublikovém srovnání nižší hodnota (nižší
i než např. v obvodu Nošovice) V roce 2020 bylo v celém obvodním oddělení spácháno 158
zjištěných trestných činů.
Z hlediska dopravní bezpečnosti byly v roce 2020 zaznamenány dvě vážné dopravní nehody
a 10 lehčích nehod především na krajské silnici II/477 ul. Mírová.
Obecně lze konstatovat, že obec nepatří k obcím s příliš velkým bezpečnostním rizikem
kriminality.
U otázky „Co se Vám na životě v Řepišti nelíbí?“ volila řada respondentů jako možnost odpovědi
právě téma dopravy a rychlosti na komunikacích. Objevily se zde návrhy na další bezpečnější
přechody pro chodce či budování radarů, retardérů, kamer, měřiče rychlostí apod.
Velmi často byl zmiňován i chybějící přechod u školy.

2

Index kriminality přepočítává počet trestných činů na deset tisíc obyvatel daného celku.
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A.6 Životní prostředí a cestovní ruch
V obci se nenachází žádný národní park, chráněné území ani chráněná přírodní lokalita. Podél
řeky Ostravice je Evropsky významná lokalita Řeka Ostravice zařazená do NATURA 2000. Vedle
školy se nachází památný strom lípa srdčitá.
V území se nachází segmenty hodnotných přírodních biotopů – nejrozsáhlejší jsou kvalitní
dubohabřiny v lokalitě Zapadlisko – jsou chráněny prostřednictvím regionálního biocentra
Zaryje.
Ekologickou zátěž představuje skládka průmyslových odpadů S-NO Řepiště společnosti FCC
Česká republika s.r.o., provozovna Ostrava, v areálu bývalé cihelny. Dále odval hlušiny Dolu
Paskov vlastníka DIAMO s.p., tzv. Odval D, dosud neukončená rekultivace
Další ekologickou zátěž představuje rekultivována plocha po bývalé těžní jámě cihlářských jílů
(starý hliník), kde byla v 80. a 90. letech minulého století neřízená a nekontrolovaná skládka
různých odpadů (i průmyslových), riziko ohrožení spodních vod Řepiště. Dále se jedná o 2 velké
areály: bývalé větrací jámy Řepiště (po těžbě černého uhlí) a bývalého JZD. V obci se
nevyskytují černé skládky a není problém se zápachem.
U vytápění domácností je jednou z forem urychlení procesu snížení emisí jsou i tzv. „Kotlíkové
dotace“, které mají umožnit všem občanům výměnu tepelného zdroje za ten správný. V obci
Řepiště bylo v letech 2016 – 2020 celkově podpořena výměna 45 kotlů za 5,7 mil. Kč. Obec
také podpořila tuto výměnu a to částkou cca 340 tis. Kč, kdy bylo možné získat až 95% dotaci
na výměnu kotlů.
Obec vnímá mírně znečištění ovzduší vlivem vytápěním domácností a emisemi z průmyslových
zdrojů mimo území obce (Ostravská aglomerace). Staré ekologické zátěže a brownfieldy na
území obce jsou bývalé JZD a bývalý statek.
Dlouhodobě nedochází k záborům lesní půdy a neklesá lesnatost obce. Lesnatost je středně
vysoká (32,9 %). Většina zastavitelných ploch vymezena na bonitně cenných
zemědělských půdách.
Srážkové vody je nutno v maximální míře zadržet v území (miskovitý tvar terénu, vsakovací
studny). Přebytečné srážkové vody z okolního terénu z území budou odváděny dešťovou
kanalizací nebo povrchově otevřenými příkopy do místních toků. Obec v r. 2021 zpracovává
studii, která se bude zabývat komplexním řešením nakládání se srážkovými vodami a možnými
úpravami stávajícího systému.
Pro ochranu před povodněmi je navrženo vybudování rybníka na vodním toku Horní Datyňka,
dále pak revitalizace vodního toku Datyňka a revitalizace dvou rybníků v severozápadní části
obce.
Dle výsledků z realizovaného šetření se části občanů nelíbí skládka na území obce
a nedostatečná údržba zeleně v centru obce.

A.6.1

Cestovní ruch a rekreace

Obec Řepiště není obcí s rozvinutou turistickou infrastrukturou. Obec slouží především jako
rekreační území pro obyvatele širší aglomerace v rámci příměstské turistiky. Stávající síť
turistických a cykloturistických tras v území je zachována.
Nové turistické trasy nejsou v rámci územního plánu navrhovány. Síť cykloturistických tras je
v řešeném území rozšířena o trasu vedenou z jihu od Frýdku – Místku po ul. Jezdecké, Na
Kútách, Oldřicha Stibora, Lesní a Lipové do Vratimova a spojovací cyklotrasu mezi trasou
č. 6066 a navrženou trasou Frýdek Místek – Řepiště – Vratimov.
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Na území obce se nachází velmi cenná nemovitá kulturní památka. Kostel sv. Michaela
archanděla v Řepištích patří do jedinečného souboru dřevěných kostelů v oblasti Beskyd. Jeho
historie sahá na počátek 15. stol., což bylo prokázáno nalezenými trámy z r. 1424. Jedná se
o nejstarší dřevěné konstrukce v sakrálních objektech v ČR. Kostel byl několikrát opravován,
vždy však dílčím způsobem z důvodu financí (poslední rekonstrukce 1950). Z důvodu špatného
stavu kostela proběhla v letech 2019 – 2020 kompletní revitalizace památky. Celkové náklady
projektu byly 11 mil. Kč, dotace z EU ve výši 10,4 mil. Kč. Objekt slouží k církevním obřadům,
kulturním a společenským akcím a jako památka je přístupný návštěvníkům s průvodcem 3x
týdně v projektu Otevřené chrámy.

A.7 Správa obce
A.7.1

Úřad obce

Obec Řepiště je územně samosprávným celkem s právní subjektivitou, obec je spravována
zastupitelstvem, které je jedenáctičlenné. Základním urbanistickým dokumentem pro řešení
územního rozvoje obce je Územní plán Řepiště.
Příspěvková organizace obce:


Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková organizace

Jedenáctičlenným zastupitelstvem jsou zřízeny (dle zákona) dva výbory, a to finanční
a kontrolní výbor (oba čítají pět členů včetně předsedy). Je zde také zřízena Komise sociální
a pro občanské záležitosti a Komise sportovní a kulturní.
Starosta: Rostislav Kožušník
Místostarosta: Mgr. David Hrbáček
Místostarostka: Pavlína Kučerová
Dle výsledků z realizovaného šetření je s komunikací vedení obce spokojeno většina
respondentů. Nejvyužívanějším zdrojem informací jsou webové stránky a zpravodaj.

Obec je členem následujících institucí:





DSO Region Slezská brána
MAS Slezská brána, z.s.
SPOV MSK
SMO ČR

V obci panuje, alespoň dle dotazníkového šetření, nadprůměrná znalost o činnosti a fungování
DSO Slezská Brána. Činnost svazku neznají pouze 3 procenta lidí.
Obec Řepiště v r. 2014 uzavřela partnerskou smlouvu o spolupráci s polskou obcí Lekawice
a slovenskou obcí Vavrečka. Obě obce leží v Euroregionu Beskydy.

A.7.2

Hospodaření obce

Základním plánem pro hospodaření obce je její rozpočet, který je každoročně schvalován
zastupitelstvem obce a který odráží základní priority rozvoje obce. Daňové příjmy obce
v absolutní výši od roku 2016 postupně rostou. Pozitivní vývoj je dán především pozitivním
vývojem ekonomiky České republiky, který zvýšil příjmy ze sdílených daní.
Obec Řepiště zvláště v posledních letech vykazuje vysokou investiční aktivitu. Od roku 2006
činí průměrné roční investice přes 21 mil Kč. Průměrně tak na jednoho obyvatele ročně investuje
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obec více jak 11 600 Kč (průměrně v ČR na obyvatele připadá přes 5 tis Kč). Obec Řepiště
celkem disponuje k roku 2020 finančním majetkem v hodnotě přes 80 mil. Kč. (započítán je
zde i běžný zůstatek na finančních účtech.)
V souvislosti s nižšími úrokovými sazbami pro subjekty veřejné správy má v tomto ohledu obec
silný investiční potenciál.

Tabulka 12: Hospodaření obce Řepiště
Hospodaření/rok

2016

2017

2018

2019

2020

25,25

27,73

30,54

31,10

30,14

Přijaté dotace

1,41

2,74

8,23

31,28

5,74

Celkem příjmy

30,71

34,25

42,50

69,78

39,77

Běžné výdaje

17,92

16,25

14,28

14,07

20,62

Daňové příjmy

Kapitálové výdaje
Celkem výdaje
Saldo

8,58

11,21

36,73

90,65

20,28

26,50

27,45

54,01

104,72

40,90

4,21

6,79

-11,51

-34,93

-1,13

Zdroj: Monitor státní pokladny (v mil. Kč)
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A.8 Dotazníkové šetření v obci Řepiště
V obci Řepiště proběhlo v červnu a červenci 2021 dotazníkové šetření mezi obyvateli obce,
jehož výsledky jsou použity při tvorbě strategie rozvoje obce. Cílem bylo zjistit, jak jsou místní
s životem v obci spokojeni, co je trápí nebo co doporučují přednostně řešit. Výsledek šetření
je pozitivní, i když k některým oblastem života měli respondenti negativní připomínky.
Šetření bylo doplněno o aktuální otázky rozvoje obce. Struktura respondentů odpovídala věkové
struktuře obyvatel obce, celkem se podařilo získat 134 vyplněných formulářů (přibližně 12
% obyvatel obce starších 18 let).
S obcí jako místem pro život je spokojeno 98 % respondentů, s mezilidskými vztahy v obci
je spokojeno 82 % respondentů. Oba dva výsledky z této otázky jsou velmi pozitivní směrem
k životu v obci a jeho dalšímu rozvoji.

Otázka: Pokud dojíždíte do zaměstnání/do školy mimo obec, uveďte kam.
TOP dvě destinace
1. Ostrava (58 % odpovědí na danou otázku)
2. Frýdek-Místek (8 %)

Pro cestu do zaměstnání občané nejvíce využívají osobní automobil. Přes 15 % obyvatel však
stále využívá autobusové spoje. Dotazník tak potvrdil důležitost veřejné dopravy pro naši obec.

Otázka: Jak jste spokojen/a s životem v obci z následujícího pohledu?
MEZILIDSKÉ VZTAHY V OBCI (%)

MÍSTO PRO ŽIVOT (%)
MÍSTO PRO ŽIVOT (%)

3

83

MEZILIDSKÉ VZTAHY V OBCI (%)

MÍSTO PRO ŽIVOT96(%)

14

MÍSTO PRO ŽIVOT (%)
MEZILIDSKÉ VZTAHY V OBCI (%)
Spokojen(a)

MÍSTO PRO ŽIVOT (%)
Spokojen(a)

Nespokojen(a)

Nespokojen(a)

Nedokážu posoudit

MÍSTO PRO ŽIVOT (%)

Otázka: Co se Vám na životě v Řepištích LÍBÍ/NELÍBÍ?
LÍBÍ (3 top odpovědi)
MÍSTO PRO ŽIVOT (%)
 Klid v obci - samota

!

MEZILIDSKÉ VZTAHY V OBCI (%)
NELÍBÍ (3 top odpovědi)
intenzivní průjezd obcí

 společenský
život
MÍSTO PRO
ŽIVOT (%)

!

Nedostatek služeb (obchod, sportoviště)

!

Doprava
(absence infrastruktury
MEZILIDSKÉ
VZTAHY V OBCI (%)
a bezpečnost kolem silnice)

 Dostupnost obce – blízko města
MÍSTO PRO ŽIVOT (%)
MÍSTO PRO ŽIVOT (%)

MEZILIDSKÉ VZTAHY V OBCI (%)
MÍSTO PRO ŽIVOT (%)
MÍSTO PRO ŽIVOT (%)
MÍSTO PRO ŽIVOT (%)

MEZILIDSKÉ VZTAHY V OBCI (%)
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Otázka: Ohodnoťte prosím, zda s následujícími výroky o obci souhlasíte.

Dostupnost základní zdravotní péče odpovídá
mým představám

23

Dostupnost základních služeb ve městě odpovídá
mým potřebám

8

19

44

49

Ovzduší je v obci a okolí příjemné

Spíše ano

18

34

Komunikace obce směrem k občanům je na dobré
úrovni

Ano

32

14

33

30

11 5 2

46

Spíše ne

Ne

7 1

17

34

Nedokážu posoudit

Zhodnocení:
Respondenti pozitivně hodnotí venkovský charakter se snadnou dostupností služeb a dobrým
dopravním napojením.

Otázka: Vyjádřete svou úroveň spokojenosti s následujícími tématy.

Údržba chodníků a komunikací
Technická infrastruktura v obci
Možnosti trávení volného času
Dětská hřiště

14

42

19

51

28

Základní škola

28

Možnosti aktivit v místních spolcích

30
21

Velmi spokojen(a)

Spíše spokojen(a)

Velmi nespokojen(a)

Nedokážu posoudit

9

57

18
29

10 5
40

15

8

20
25

9 4

19

33
49

17
17

38

32

Mateřská škola

Prodej potravin

26

32
62

22
15

4 3

Spíše nespokojen(a)
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Zhodnocení:
V rámci hodnocení jsou respondenti spokojeni s naprostou většinou témat. Velmi pozitivní je,
že jsou respondenti spokojeni technickou infrastrukturou a službami. Nejlépe dopadlo
hodnocení mateřské školy, se kterou je nespokojeno pouze minimum občanů. Oblastmi, kde je
i přes dobré hodnocení možné dle respondentů vidět možnosti ke zlepšování možností údržby
veřejného prostoru.

Otázka: Jaké byste chtěli Řepiště za 5 let?
Nejčastější odpovědí bylo, že by byli obyvatelé rádi, aby obec rozvíjela technickou infrastrukturu
(kanalizace, chodníky). Občané však vnímají v posledních letech rychlý rozvoj obce a dá s říct,
že většině obyvatel se líbí. Části respondentů pak chybí vyšší služby či lepší volnočasové vyžití
v obci. Vysoký podíl občanů by také uvítal II stupeň základní školy v obci.
Jako problém vnímají intenzivní dopravu a negativní důsledky z ní vyplývající.
Další odpovědi respondentů jsou předány vedení obce a budou využity při stanovení vize obce.












Určitě už by měla být vyřešená dopravní situace v úseku od základní školy až po
prodejnu potravin.
Myslím si, že Řepiště jdou hodně dopředu ve všem... Skvělé vyžití, co se týče
sportovních a kulturních akcí, tak jim přeji, aby to bylo i tak nadále, určitě v Řepištích
chybí služby (pedikúra, manikúra, kadeřník, kosmetika...) drogerie, cukrárna a co se
týče obchodu jako potravin nic moc výběr... Skvělá dostupnost MHD na Ostravu.
Moderní obec o což se obecní úřad maximálně stará. Upravené
i vedlejší komunikace a chodníky.
Aby se už tak hustě nestavěly rodinné domky, lidé aby chodili více pěšky, nejenom
autem.
Dodělané centrum obce, nová ZŠ, 50 % odkanalizování, opravené cesty
Plnohodnotná ZŠ, dětské hřiště, více sportovišť, propojení na cyklostezky. Mimo
úrovňové přechody pro chodce.
Rekonstrukce komunikací. Malý krytý bazén +
Wellness.
S novou víceúčelovou plochou pro pořádání zábav, výletů, soutěží různého charakteru
pro spolky v obci působící, zábav, zasíťovanou (elektřina, popř. voda, kanalizace),
s možností příjezdu a prodejními stánky pro pořadatele.
Bezpečné, čisté, komunitní, s opravenými chodníky, měřením rychlosti průjezdu obcí,
semaforem u školy, optickým internetem, náměstím, moderním osvětlením až po
vlakové nádraží, sběrným dvorem, uzavřenou skládkou.
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Otázka: Odkud čerpáte informace o dění v obci nejčastěji?
Nejčastěji obyvatelé města čerpají informace ze zpravodaje obce, na druhém místě pak
z webových stránek obce. Při hodnocení komunikace dávali nejčastěji občané průměrnou
známku.

Zpravodaj obce

68

Webové stránky obce

63

Facebookový profil obce

24

Jiné (např. od spoluobčanů)

22

Rozhlas

20

Úřední deska obce

7

Regionální televize

2
0

10

20

30

40

50

60

70

80

Graf zobrazuje podíl odpovědí v %

Otázka: Víte, že je vaše obec součástí Dobrovolného svazku obcí Region Slezská Brána?
50 %
Ano a znám i jeho
projekty.

47 %
Ano,
ale činnost neznám

3%
Ne

Otázka: Struktura respondentů (%)
Poznámka zpracovatele:


respondentem byly ve více případech ženy, které však odpovědi kolikrát vyplňovaly za
rodinu (v případě, kdy jí tvoří).
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pohlaví

muž

43

žena
18-35

57
27

věk

36-50
51-64

32
14

65 a více let

45

žijí v domácnosti dítě/děti mladší 18 let

45

nežijí v domácnosti dítě/děti mladší 18 let

55

Otázka: Připomínky, komentáře občanů (vybrané; text ponechán dle znění respondentů,
zbylé odpovědi byly předány vedení obce).


S vedením obce jsem velice spokojena, jediné co mi opravdu leží na srdci a dost vadí,
je ten chybějící druhý stupeň ZŠ



Nelíbí se mi zanedbaná zelená plocha na točně u kříže, je neudržovaná, zpustlá… jedná
se o srdce obce, kde je velká frekvence lidí… vystavěli jsme v obci spoustu cihlových
pomníků, ale když obcí procházím, projíždím, nemám z toho dobrý pocit, je taková
nijaká…málo rozkvetlá, málo barevná…bez života



Děkuji zastupitelům a vedení obce za usilovnou práci při zvelebování naší obce.



Bylo by fajn, kdyby se v obci udržoval větší pořádek. Cesty od stavby jsou zabahněné,
listí na podzim se průběžně nehrabe, čeká se, až to opadá vše najednou. Hřiště u mlýnku
nebývá posekané, takže díky jetelině je tam spousta včel.



Zřídit zastávku "nádraží Paskov " nahoře na ulici Cihelní na znamení. Když je sníh stejně
tu do té díry nikdo nejede



Celkově je bydlení v obci fajn. Oceňuji vybudování kanalizace a snahu vedení obce o její
zvelebování.



Nelíbí se mi projekt nové školy dle poslední pandemie je nedostatečně připravený jednotlivé třídy jsou malé a nerespektují vzdálenosti od dětí. Stavět je proto, že jsou
peníze z EU, je plýtvání a nekoncepční.
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A.9 Východiska pro návrhovou část
Východiska pro návrhovou část jsou zpracována zejména na základě poznatků
z charakteristiky obce, šetření názorů obyvatel a výstupů z průběžných jednání a rozhovorů.
SWOT analýza pomůže přehledně identifikovat silné i slabé stránky obce, příležitosti rozvoje či
budoucí hrozby. Ze SWOT analýzy se tak vychází při stanovení návrhů opatření a dalšího
zaměření rozvojového plánu obce.
Silné stránky

Slabé stránky

Ekonomický rozvoj obce

Životní prostředí

+

Nízký podíl nezaměstnaných osob výborná situace na trhu práce.

-

Horší hodnota koeficientu ekologické
stability.

+

Přítomnost stabilních ekonomicky aktivních
subjektů v obci.

-

Absence sběrného dvora

-

+

Dostatečná občanská vybavenost (obchod,
knihovna, pošta)

Fragmentovaná krajina a snížená migrační
prostupnost území zástavbou –
nekompaktní zástavba ve volné krajině,
srůstání zástavby se zástavbou sousedních
obcí

-

aktivní sesuvy v zástavbě i zastavitelném
území

-

skládka nebezpečných odpadů Řepiště

Obyvatelstvo
+

Stabilní růst počtu obyvatel v obci
v posledních letech.

Životní prostředí
+

Příroda v okolí obce.

+

Volnočasový potenciál obce pro příměstský
turismus

Správa obce, sociální a zdravotní oblast
-

Bezpečnost v obci (názory občanů
z dotazníkového šetření – spojeno
s dopravní situací v obci).

-

vysoký index stáří

Správa obce, sociální a zdravotní oblast
+

Klidné místo pro život/bydlení.

+

Dostatečné množství obecních bytů

+

Komunikace s občany, úsilí o otevřený
přístup obce.

+
+

Infrastruktura
-

Spokojenost místních občanů s životem
v obci.

Dopravní situace v obci (intenzita, hluk,
smog)

-

Zhoršená bezpečnost na silnicích

Stabilní finanční situace obce.

-

Nedostatek parkovacích ploch

-

Vysoká intenzita dopravy
chybějící veřejné prostranství – náves,
veřejná zeleň v centru obce
nevyužívané areály v intravilánu obce (ZD,
bývalá cihelna)

Infrastruktura
+

Vyhovující veřejná doprava

-

+

Technická infrastruktura (vodovod, elektro,
kanalizace, plynofikace).

-

+

Dobrá dopravní dostupnost

+

Existence cykloturistické trasy.

Školství, vzdělávání a aktivity volného
času
+

Spokojenost uživatelů MŠ, ZŠ.

+

Zázemí MŠ, ZŠ.

+

Aktivní spolky a organizace nabízející
širokou nabídku kulturních, sportovních
a společenských akcí.

Školství, vzdělávání a aktivity volného
času
-

Podíl na organizaci společenského života má
stále stejná skupina aktivních členů většiny
místních spolků.

-

chybějící druhé fotbalové (víceúčelové)
hřiště, dětská sportoviště, workoutové
hřiště
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Příležitosti

Hrozby

Ekonomický rozvoj

Ekonomický rozvoj

 Rozvoj drobného podnikání (kavárna

apod.).
 Využití dotačních příležitostí pro

financování rozvoje obce.
Obyvatelstvo
 Koordinovaný růst počtu obyvatel.

Životní prostředí
 Rozšíření ploch trvalých porostů zeleně

v obci a krajině (obnova liniové zeleně,
alejí atd.).
 Systematická obnova a údržba zeleně.
 Vytvoření nových tras/stezek - prostupnost

obce, spojení do okolních obcí.
 Podpora využívání ekologických zdrojů

vytápění, energie, úspor vody.
Správa obce, sociální a zdravotní oblast
 Budování otevřeného úřadu.
 Podpora zdravotní péče, rozšiřování péče

o seniory.
 Využití dotačních prostředků a spolupráce

s okolními obcemi.
 Spolupráce a členství obce v rozvojových

o Snížení příjmů ze sdílených daní kvůli
zhoršení kondice české ekonomiky,
zhoršení financování obce.
o rozsáhlé poddolované území a sesuvné
území zasahující do zastavitelných ploch
Obyvatelstvo
o Celorepublikový trend stárnutí populace
o Společenské problémy související se
suburbanizací.
Životní prostředí
o Legislativní změny týkající se nakládání
s odpady (omezení skládkování).
o Zvyšující se produkce odpadu.
o Ohrožení suchem, úbytek spodní vody
v krajině.
o ohrožení zástavby zrychleným povrchovým
odtokem vod z plochy povodí – přívalové
srážky
Správa obce
o Nárůst byrokracie a zvyšování
administrativní náročnosti veřejné správy.
Infrastruktura

sdruženích.

o Zvyšující se nároky na technickou
infrastrukturu.

Infrastruktura

o Zvyšující se motorizace a tranzitní
doprava.


 Zvyšování bezpečnosti dopravy (chodníky,

přechody atd.).
 Možnosti doplnění pěší a cyklistické

prostupnosti území.


o Zastaralá a málo kapacitní infrastruktura
Školství, vzdělávání a aktivity volného
času
o Trávení volného času mimo obec.
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A.10 Vyhodnocení strategického plánu 2017-2021
V letech 2017 až 2021 se v obci podařilo realizovat celkem 30 projektů v celkové hodnotě 171
mil. Kč. Část z těchto výdajů (přesněji 56,8 mil.) byla hrazena ze získaných dotací.
Tabulka níže uvádí přehled hlavních projektů
Projekt

Očekávaný přínos

Centrum obce – studie

Plán řešení centra obce a využití obecních budov a
prostranství

Společenský dům s restaurací
U Máně

Zlepšení obecní infrastruktury a vytvoření zázemí pro
společenské a kulturní aktivity

Rekonstrukce bytového fondu
obce

Moderní bytový fond obce

Rekonstrukce veřejných ploch
před kostelem v Řepištích

Zvýšení bezpečnosti občanů, zlepšení obecní infrastruktury,
lepší dostupnost nemovité kulturní památky, zlepšení
vzhledu okolí památky.

Výkupy pozemků pod místními
komunikacemi

Vyřešení vlastnictví pozemků pod místními komunikacemi,
snadnější investice do infrastruktury

Rekonstrukce veřejného
osvětlení na ul. O. Stibora

Nové sloupy a svítidla VO

Rekonstrukce veřejného
osvětlení

Rozvaděče, regulace, nové svítidla, nové vodiče částečně

Splašková kanalizace a čistírna
odpadních vod, I. etapa projektová akt. dokumentace
pro územní rozhodnutí,

Zlepšení obecní infrastruktury, zlepšení životního prostředí

Výkupy pozemků pro ČOV a
věcná břemena pro vedení
kanalizace

Zlepšení obecní infrastruktury, zlepšení životního prostředí

Splašková kanalizace a čistírna
odpadních vod, I. etapa projektová dokumentace pro
stavební povolení

Zlepšení obecní infrastruktury, zlepšení životního prostředí

Splašková kanalizace a čistírna
odpadních vod, I.etapa

Zlepšení obecní infrastruktury, zlepšení životního prostředí

Splašková kanalizace a čistírna
odpadních vod, VI. etapa

Zlepšení obecní infrastruktury, zlepšení životního prostředí

Generel zeleně

Zpracování koncepčního dokumentu obce pro rozvoj a péči
o zeleň

Úprava veřejných prostranství
v obci Řepiště: lokalita Točna a
U Mlýnku

Obnova a zakládání prvků sídelní zeleně v obci

Plocha u zastávky autobusu

Obnova a zakládání prvků sídelní zeleně v obci

Plocha U Máně 1.část

Obnova a zakládání prvků sídelní zeleně v obci
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ČOV

Obnova a zakládání prvků sídelní zeleně v obci

Komunitní zahrada Rakovec

Obnova a zakládání prvků sídelní zeleně v obci

Výsadba aleje na ul. O. Stibora

Obnova krajinných struktur, zlepšení péče o volnou krajinu

Šablony pro ZŠ a MŠ

Zlepšení školské infrastruktury, zvýšení úrovně
předškolního a školního vzdělávání, inkluze

Dětské hřiště U mlýnku

Vytvoření víceúčelového hřiště pro děti a mládež

Dětské hřiště Rakovec

Vytvoření víceúčelového hřiště pro děti a mládež

Projektová příprava akce
Komunitní dům Řepiště - byty
v integraci se zařízením
občanského vybavení

Příprava projektu, územní rozhodnutí, stavební povolení,
žádost o dotaci

Rekonstrukce kostela sv.
Michaela archanděla

Kompletní rekonstrukce kostela jako kulturní památky,
zlepšení stavu kulturní památky v obci, zvýšený zájem
občanů a návštěvníků, turistický ruch

Územní plán Řepiště změna č.1

Zapracování změn z krajských plánů a okolních územních
plánů obcí, řešení centra obce, rozvojové plochy zeleně,
aktualizace zastavěného území obce

Správce majetku

Kvalitní a hospodárná správa majetku obce

Technika pro údržbu majetku
obce

Kvalitní a hospodárná údržba majetku obce

Dopravní automobil pro JPO
Řepiště

Kvalitní dopravní automobil pro potřeby jednotky JPO,
zlepšení mobility v krizových a mimořádných situacích,
rychlejší dojezdy k zásahům

Technické zázemí obce

Vytvoření zázemí pro pracovní četu a možnost dalších
VPP, lepší údržba majetku obce

Investiční pracovník

Zajištění přípravy, realizace a financování projektů z
PRO
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B Strategická část
Návrhová část Strategie rozvoje obce Řepiště vytyčuje základní směry budoucího vývoje obce
a umožňuje vedení obce komplexně identifikovat potenciál rozvoje obce ve střednědobém až
dlouhodobém období.
Obrázek 5: Struktura návrhové části

Vize

Aktivity

Opatření

Priority

Cíle

B.1 Vize
Co je vize? Vize určuje představu o budoucnosti obce, vyjadřuje, jak se bude obec rozvíjet
a měnit.

Řepiště jsou živou a moderní obcí v příměstském
regionu, které se daří realizovat atraktivní projekty.
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B.2 Klíčové směry rozvoje obce Řepiště

Náves

Cílem obce je v okolí současného obecního úřadu vytvořit funkční
prostor pro setkávání - náves. Součástí lokality bude většina
veřejných institucí i volnočasových lokalit, které navíc budou
v docházkové vzdálenosti.
Součástí návsi bude udržovaná veřejná zeleň, mobiliář a dostatek
parkovacích ploch. Náves bude sloužit jako komunitní prostor,
který bude vybízet občany k setkávání a trávení volného času.
Mezi klíčové projekty revitalizace patří výstavba nové budovy ZŠ
včetně knihovny, rekonstrukce sportoviště a výstavba
víceúčelového hřiště pro děti.

Kanalizace

Kanalizace je pro obec klíčový prvek technické infrastruktury.
Absence v některých částech ohrožuje kvalitu životního prostředí.
Budoucnost nakládání s odpadními vodami plánujeme řešit
především podporou domácích čistíren, které v případě potřeby
bude obec finančně podporovat. V hustěji zastavěných částech a
kde je to fyzicky reálné, budeme podporovat výstavbu jednotné
kanalizace. Rozvoj této oblasti blíže specifikuje strategie
odpadového hospodářství obce.

Skládka

Skládka zhoršuje kvalitu života v obci. Finanční prostředky
provozovatele skládky nám však pomáhají realizovat naše
investice. V současné době předpokládáme uzavírání tohoto
prostoru a rekultivaci území do 2-5 let.
Financování rekultivace je čistě v rukou současného
provozovatele. Obec bude činnost podporovat pouze formou
spolupráce.

Škola

Rozvoj školství v Řepištích je jedním ze základních kamenů naší
budoucnosti. Pro zkvalitnění výuky a splnění současných
standardů je jedinou možností výstavba nové budovy školy.
Budova naváže na současnou tělocvičnu a svou funkcí tak doplní
vytvoření nového návesního prostoru v této lokalitě.
Při hodnocení demografických trendů a finanční náročnosti provozu
školské budovy preferujeme výstavbu pouze pro 1. stupeň ZŠ.
Součástí nové budovy bude i knihovna, která propojí výuku
s celoživotním vzděláváním našich obyvatel.
Pro budovu současné ZŠ aktuálně hledáme nejlepší možnost
využití.

Bydlení
v obci

Podporujeme rozvoj bydlení a zástavby v obci. Obec v budoucnu
plánuje v rozumné míře navyšovat kapacitu inženýrských sítí,
která by byla nutným předpokladem dalšího rozvoje.
Důležitou cílovou skupinou jsou v této oblasti mladé rodiny
s dětmi, kterým chceme pomoci se zapojením do komunitního
života v obci.
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B.3 Priority a cíle
Strategické cíle vychází z potřeb občanů obce a definovaných problémů v Analytické části a
vyjadřují žádoucí stav obce. Obsahují i takové aktivity, jejichž realizace může být pro
nedostatek finančních prostředků posunuta do dalších let. Nerealizované projekty tak mohou
být inspirací pro následující strategický plán. Plnění cílů vede k postupné realizaci vize obce.

1. Spokojený a aktivní občan

2. Kvalitní podmínky pro bydlení v obci

3. Zelené a upravené prostředí obce

B.4 Opatření a rozvojové aktivity
Opatření konkretizují cíle a zpřesňují priority, ve kterých se bude obec rozvíjet. Aktivity
konkretizující opatření jsou specifikovány v tabulkové podobě s následující strukturou.
Název
aktivity/projektu
Název aktivity

Důležitost
Důležitost
aktivity:
- vysoká
- střední
- nízká

Termín
realizace
Předpokládané
datum realizace
(důležitá
provázanost na
rozpočet)

Odhad nákladů
na realizaci
(v tis. Kč)
Náklady dle
rozpočtového
výhledu/dle
projektu/nyní
nelze
určit/nestanoveno/
dle potřeby –
celkové náklady,
roční, průběžné u
opakujících se
aktivit

Zdroj
financování
Rozpočet obce
/dotace/
nestanoveno –
z čeho bude
daná aktivita
financována

Komentář: informace o stavu, vysvětlení aktivity, přínos a cokoliv důležitého k aktivitě.
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Priorita 1 Informovaný a aktivní občan
Opatření 1.1 Informovaný a aktivní občan
První cíl, Informovaný a aktivní občan, obsahuje aktivity, které mají zvýšit celkovou
informovanost občanů o dění v obci a podporovat jejich aktivitu i zájem, a to nejen v oblasti
věcí veřejných, ale i té kulturní či sportovní. Může jít i o aktivity, které zvedají aktivitu
obyvatelstva nepřímo, například prostřednictvím investic do zařízení či optimalizací jejich
provozu.

Název aktivity/projektu

Důležitost

Termín
realizace

Odhad nákladů
na realizaci
(v tis. Kč)

Zdroj
financování

Zpřehlednění a
modernizace webových
stránek obce

Střední

2022

50 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Cílem aktivity je provést zpřehlednění a modernizaci webových stránek obce dle
současných trendů
o Doplněny by byly funkce:

možnost rezervace pronájmu sportovních zařízení atd., tak aby vznikl
plnohodnotný nástroj pro obyvatele

katalog lokálních firem s odkazy na jejich stránky
Rozvoj e-Government
služeb

Střední

Průběžně

200 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o

Pokračování digitalizace služeb veřejné správy v návaznosti na národní podporu zavádění
nástrojů e-Government, zvyšování možností on-line komunikace s úřadem

Pokračování
v zapojování veřejnosti
do života v obci

Vysoká

Průběžně

180 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Veřejná projednání, rozvoj a zkvalitňování informovanosti obyvatelstva,
spoluzodpovědnost občanů k budoucímu rozvoji obce (participace v plánování obce)
Nový územní plán obce

Nízká

2025+

350 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o

Vytvoření nového územního plánu (případně aktualizace) za účelem revize ploch
vhodných k zastavění

Pasportizace majetku
obce

Nízká

2022

250 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
Vytvoření pasportů majetku obce (hřbitov, zeleň, mobiliář, veřejné osvětlení), lepší a
efektivnější správa majetku
Rozpočet
Vysoká
Průběžně
Podpora aktivit seniorů
400 000
obce/dotace
Komentář:
o

o

V návaznosti na plánovanou výstavbu knihovny a komunitního domu

Volnočasové aktivity
dětí a mládeže

Vysoká

Průběžně

800 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o

Letní tábory, hudební vzdělávání, podpora práce spolků s mládeží
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Název aktivity/projektu

Důležitost

Termín
realizace

Odhad nákladů
na realizaci
(v tis. Kč)

Revize katastru obce

Střední

2022

50 000

Vybavení seniorského
klubu

Vysoká

2022

200 000

Zdroj
financování
Náklady
jiného
subjektu
Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Vybavení komunitní místnosti komunitního domu seniorů; Možnosti aktivního trávení
volného času seniorů, komunitní práce
Dráha pro hasičský sport Střední

2025

400 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Zlepšení zázemí pro dobrovolnou činnost hasičů a zlepšení sportovní infrastruktury obce
Dotační podpora
spolkům a zájmovým
organizacím

Vysoká

Průběžně

4 000 000

Rozpočet obce

Komentář:
o Každoroční dotační podpora z rozpočtu obce; Podpora spolkové a zájmové činnosti
občanů, zájem o komunitní a veřejné záležitosti
Profesionalita úředníků
OÚ

Vysoká

Průběžně

4 000 000

Rozpočet obce

Komentář:
o Kvalitní a všestranný, angažovaný úřední aparát, ekonomika, účetní, investice
Správa obecního
majetku

Střední

2025

2 000 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Zavedení profesionální správy majetku obce - budovy, komunikace, ostatní - řešení buď
zaměstnancem, nebo kombinací zaměstnance a třetí osoby (nákup služby), zlepšení
využívání majetku, jeho správy a údržby, obnovy, ekonomika, efektivita
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Priorita 2 Lepší podmínky pro bydlení v obci
Opatření 2.1 Možnosti bydlení v obci
Druhý cíl, lepší podmínky pro bydlení v obci, obsahuje aktivity, které mají zvýšit kvalitu bydlení
v obci, a to například z pohledu zvyšování dopravní bezpečnosti či občanské vybavenosti na
území obce, a dále podpořit obec jako klidnou a bezpečnou lokalitu pro život. Zahrnuje i aktivitu
na rozšíření možností pro bydlení.

Název aktivity/projektu

Termín
Důležitost
realizace

Odhad
nákladů na
realizaci
(v Kč)

Zdroj financování

Podpora záměrů
soukromých subjektů
s přípravou individuální
bytové výstavby v obci dle
územního plánu

Nízká

1 000 000

Rozpočet
obce/dotace

Průběžně

Komentář:
o Nefinanční podpora, spolupráce, komunikace
o Bezúplatný převod inženýrských sítí a komunikací do správy obce
Rekonstrukce stávajících
jednotných kanalizací

Střední

Průběžně

10 000 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Rekonstrukce a údržba stávající infrastruktury jednotných kanalizací z 70. - 80. let 20.
stol., cca 4 km
Komunitní dům Řepiště,
byty v integraci se
zařízením občanského
vybavení

Vysoká

2021-2022

60 000 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Přestavba osvětového domu na komunitní dům - nájemní bydlení cílené na seniory s 19
byty, komunitními místnostmi a komunitními učebnami keramiky a výtvarných činností,
stavební realizace; Zkvalitnění péče o seniory a osoby zdravotně postižené, lepší nabídka
bydlení, sociální služba pro ohroženou skupinu seniorů
Rozšíření bytového fondu
obce

Střední

2025+

60 000 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Studie, vytipování ploch, projektová dokumentace, realizace – obecní byty
Výkupy pozemků pro
bytovou výstavbu obce

Střední

Průběžně

4 000 000

Rozpočet
obce/dotace

2 000 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Plocha pro realizaci rozšíření bytového fondu obce
Realizace technické
infrastruktury v ploše Z26

Nízká

2025+

Komentář:
o Nová komunikace a inženýrská infrastruktura v ploše Z26 - Za bytovkami, cca 700 bm
komunikace 4,5 m široké + veřejné osvětlení 10 ks; Vybudování dopravně technické
infrastruktury pro budoucí RD, příprava rozvojových ploch obce pro RD
Realizace technické
infrastruktury v ploše Z50

Střední

2024-2025

3 000 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Nová komunikace a inženýrská infrastruktura v ploše Z50 - U domu zahrádkářů;
Vybudování dopravně technické infrastruktury pro budoucí RD, příprava rozvojových
ploch obce pro RD
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Realizace technické
infrastruktury v ploše
Návsí – Z43 - Z47

Nízká

2025+

4 000 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Nová komunikace a inženýrská infrastruktura v ploše Návsí - cca 1100 bm komunikace
4,5 m široké + veřejné osvětlení+ostatní infrastruktura; Vybudování dopravně technické
infrastruktury pro budoucí RD, příprava rozvojových ploch obce pro RD
Realizace technické
infrastruktury v ploše Jižní
x U Vodojemu

Střední

2022-2023

1 000 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Nová komunikace a v inženýrská infrastruktura v ploše Jižní a U Vodojemu - cca 300 bm
komunikace 3,5 m široké + veřejné osvětlení+vodovod; Vybudování dopravně technické
infrastruktury pro budoucí RD, příprava rozvojových ploch obce pro RD
Realizace technické
infrastruktury v ploše Z10
Slezská

Střední

2023-2024

1 000 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Nová komunikace a veřejné osvětlení v ploše Slezská - cca 150 bm komunikace 3,5 m
široké + veřejné osvětlení+vodovod+smíšená kanalizace; Vybudování dopravně
technické infrastruktury pro budoucí RD, příprava rozvojových ploch obce pro RD
Realizace priorit dle
Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb a
souvisejících aktivit DSO
Regionu Slezská brána
2017 -2019

Střední

Průběžně

800 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Potřebné sociální služby:
- Pečovatelská služba
- Domov pro seniory
- Dům s byty zvláštního určení
- Osobní asistence
- Odlehčovací služba
- Krizové bydlení pro matky s dětmi
Některé projekty společné v RSB, individuálně obec zajistí: terénní pečov.sl. 200 tis./rok,
rozvozy obědů 200 tis./rok, platby domovy důchodců 140 tis. Kč, klub seniorů 30 tis./rok,
pomoc soc. skupinám, stacionáře 130 tis./rok, zlepšení služeb pro seniory a sociální
skupiny
Výstavba sociálních bytů

Nízká

2025+

10 000 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o 3 – 5 sociálních bytů pro potřeby obce; Možnost pomoci osobám v sociálně tíživé situaci
či sociálně ohroženým
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Opatření 2.2 Kultura a sport a vzdělání
V rámci opatření budou realizovány aktivity zajišťující optimální nabídku, kvalitu a dostupnost
školního a mimoškolních zařízení tak, aby byly pokryty potřeby obyvatel. 2023-2024. Řepiště
se budou zabývat zejména dvěma příležitostmi pro vytváření místní sounáležitosti - prostředím,
ve kterém lidé žijí a akcemi a aktivitami, které místní sounáležitost vytvářejí.
Širší podpora místních spolků navíc vytváří příležitost pro setkávání a spolupráci. Důležité je
pro nás využití místní knihovny, podpora živé kultury. To vše především jako pomoc při
budování sounáležitosti s obcí jako s místem s historickou pamětí a lokální identitou.
Obec se zasadí o budování infrastruktury i pro nejmladší děti předškolního věku, které zde
v současné době chybí.

Název aktivity/projektu

Důležitost

Termín
realizace

Přístavba a rekonstrukce
požární zbrojnice

Vysoká

2021-2022

Odhad
nákladů na
realizaci
(v Kč)
15 000 000

Zdroj
financování

rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Přístavba garáže a zázemí pro JPO Řepiště, rekonstrukce stávající budovy, zateplení
rekonstrukce vytápění, rekonstrukce a zajištění věže – projekty, realizace
Nová budova ZŠ Řepiště realizace

Vysoká

2023-2024

80 000 000

rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Škola dokončena studie nové budovy školy pro první stupeň s novou knihovnou a
propojením se stávající budovou tělocvičny. Kapacita školy zůstává 150 dětí v 5 ročnících
prvního stupně a 3 oddělení školní družiny, pasivní standart
Rozvoj prostoru
u fotbalového hřiště

Střední

2024-2025

5 000 000

rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Fotbalové (víceúčelové) hřiště, dětská sportoviště, workoutové hřiště doplňující prostor
návsi
Studie využití budovy
současné základní školy

Střední

2024

200 000

Rozpočet obce

Komentář:
o Hledání využití pro budovu v případě realizace novostavby ZŠ
Zlepšení podmínek pro
sport a volnočasové
aktivity

Střední

2023-2024

4 000 000

rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Další travnatá plocha pro sport, kulturu a rekreaci navazující na pozemek TJ Řepiště.
Rozšíření areálu dětského
domova Rakovec
o

Nízká

2025+

2 000 000

Náklady jiného
subjektu

Komentář: Dle ÚP plocha č. Z85
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Vybavení tříd, odborných
učeben a společných
prostor

Vysoká

2024

8 000 000

rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Zlepšení školské infrastruktury, zvýšení úrovně školního vzdělávání, bezpečnost, zlepšení
prostředí ve škole, bezbariérovost, nabídka mimoškolních aktivit, posílení komunitní úlohy
školy, rozvoj obce
Stavební úpravy školní
tělocvičny

Střední

2025+

8 000 000

rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o

Zlepšení školské infrastruktury, zvýšení úrovně školního vzdělávání, bezpečnost, zlepšení
prostředí ve škole, bezbariérovost, nabídka mimoškolních aktivit, posílení komunitní úlohy
školy, rozvoj obce

Pobočka ZUŠ – stavební
úpravy a vybavení

Střední

2025

2 000 000

rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Zlepšení školské infrastruktury, zvýšení úrovně školního vzdělávání, bezpečnost, zlepšení
prostředí ve škole, bezbariérovost, nabídka mimoškolních aktivit, posílení komunitní úlohy
školy, rozvoj obce
Školní zahrada

Střední

2025

5 000 000

rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Zlepšení školské infrastruktury, zvýšení úrovně školního vzdělávání, bezpečnost, zlepšení
prostředí ve škole, bezbariérovost, nabídka mimoškolních aktivit, posílení komunitní úlohy
školy, rozvoj obce
Modernizace mateřské
školy

Nízká

2025+

12 000 000

rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Zlepšení školské infrastruktury, zvýšení úrovně předškolního vzdělávání, bezpečnost,
zlepšení prostředí ve školce, bezbariérovost, rozvoj obce
Společenské centrum –
sekce A a B, dostavba
k objektu Tělocvičny

Nízká

2025+

80 000 000

rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Aktualizace náplně a využití objektu, projektová dokumentace dostavby, stavební
realizace – dokončení projektu
o Původní projekt bude realizován pouze v případě nerealizace projektu nové ZŠ Řepiště
o
Muzeum obce

Nízká

2025+

500 000

rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Vybudování muzea obce s expozicí básníka B. Pavloka, Prozatím neurčeno kde, zachování
historie obce, zvyšování patriotismu občanů na své bydliště
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Zlepšení vnitřního prostředí
Střední
ve školních budovách

2025+

2 000 000

rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Nucené větrání a rekuperace v budově ZŠ a MŠ, projektová dokumentace, stavební
realizace; Zlepšení prostředí v budovách ZŠ a MŠ, zlepšení zdravotního stavu dětí
Oplocení školní zahrady sever

Nízká

2025+

500 000

rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Realizace nového oplocení školní zahrady ze severní strany, cca 100 m plotu
o Uzavření školní zahrady, vizuální a hlukové oddělení sousedního RD
o Původní projekt bude realizován pouze v případě nerealizace projektu nové ZŠ Řepiště
Stavební úpravy a půdní
Nízká
vestavba učeben ZŠ Řepiště

2025+

50 000 000

rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Obnova střechy na budově ZŠ na ul. Mírová 56, vestavba 3 učeben (PC+řemeslná
učebna+jazyková uč.), sociální zařízení, vestavba služebního bytu školníka, vč. vybavení
projektová dokumentace, stavební realizace
o Zlepšení školské infrastruktury, zvýšení úrovně vzdělávání
o Původní projekt bude realizován pouze v případě nerealizace projektu nové ZŠ Řepiště
Počítačová učebna v ZŠ

Střední

2024

500 000

rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Realizace nové počítačové učebny s 15 ks PC + servrem
o Zlepšení školské infrastruktury, nabídka mimoškolních aktivit, posílení komunitní úlohy
školy
Keramická dílna v
Komunitním domě Řepiště

Vysoká

2022

8 000 000

rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Realizace keramické a výtvarné dílny v přízemí Komunitního domu Řepiště č.p. 302,
stavební práce vč. vnitřního vybavení, projektová dokumentace, stavební realizace
o Zlepšení školské infrastruktury, nabídka mimoškolních aktivit, posílení komunitní úlohy
školy
Výuka jazyků,
environmentální výchova a
rozvoj dalších dovedností
dětí v MŠ Řepiště

Střední

2025+

500 000

rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Vybavení MŠ pro výuku ve 3 odděleních
o Zlepšení školské infrastruktury, zvýšení úrovně předškolního vzdělávání
Bezpečná a bezbariérová
škola

Nízká

2025+

3 000 000

rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Zpřístupnění budovy ZŠ na ul. Mírová 56 pro integraci zdravot. postižených žáků, zvýšení
bezpečnosti školní budovy, inkluze (výtah, WC pro tělesně postižené, kamerový systém)
o Zlepšení školské infrastruktury, nabídka mimoškolních aktivit, posílení komunitní úlohy
školy, inkluze
o Původní projekt bude realizován pouze v případě nerealizace projektu nové ZŠ Řepiště
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Školní bazén

Nízká

2025+

15 000 000

rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Možná varianta přístavby k tělocvičně, rozšíření možností tělesné výchovy ZŠ a MŠ,
rehabilitace seniorů, plavání veřejnosti
o Zlepšení školské infrastruktury, nabídka mimoškolních aktivit, služby pro seniory a
veřejnost, zlepšení sportovního zázemí v obci
o Původní projektový záměr ze studie bude realizován pouze v případě nerealizace projektu
nové ZŠ Řepiště či jiného využití prostoru u tělocvičny
Rekonstrukce budovy TJ

Střední

2024

2 000 000

Náklady jiného
subjektu

Komentář:
o Projekt + realizace – rekonstrukce šaten a sociálního zařízení, zateplení, výměna oken
o Zlepšení podmínek pro sportovce
Tribuna

Nízká

2025+

3 000 000

Náklady jiného
subjektu

Komentář:
o Projekt + realizace – nová tribuna ze západní strany hřiště
o Zlepšení podmínek pro fanoušky fotbalu
Venkovní zázemí
fotbalového hřiště

Střední

2023

300 000

Náklady jiného
subjektu

Komentář:
o Projekt + realizace – altán pro posezení, výdej občerstvení
o Zlepšení zázemí pro sportovce a občany
Školní knihovna, školní
klub

Vysoká

2023-2024

10 000 000

rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Zlepšení školské infrastruktury, zvýšení úrovně školního vzdělávání, bezpečnost, zlepšení
prostředí ve škole, bezbariérovost, nabídka mimoškolních aktivit, posílení komunitní úlohy
školy, rozvoj obce
Vybavení školní knihovny a
klubu

Vysoká

2024

1 500 000

rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Zlepšení školské infrastruktury, zvýšení úrovně školního vzdělávání, bezpečnost, zlepšení
prostředí ve škole, bezbariérovost, nabídka mimoškolních aktivit, posílení komunitní úlohy
školy, rozvoj obce
Restaurace Bowling
Rakovec

Vysoká

2023-2024

2 000 000

rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Zlepšení infrastruktury služeb a ubytování, náklady spojené s provozováním v r. 2021
zakoupené budovy restaurace s bowlingem a ubytováním, komunitní role budovy v místní
části Rakovec
Restaurace Bowling
Rakovec

Vysoká

2024-2025

5 000 000

rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Energeticky úsporná opatření budovy restaurace s bowlingem a ubytováním, snížení
provozních nákladů
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Opatření 2.3 Dopravní a technická infrastruktura v obci
Cílem je koncentrovat se na řešení místní dopravy, bezbariérovosti a efektivní dopravní
obslužnosti. Pozornost bude zaměřena i na nemotorovou dopravu.

Název aktivity/projektu

Termín
Důležitost
realizace

Odhad
nákladů na
realizaci
(v Kč)

Zdroj
financování

Rekonstrukce stávajících
místních komunikací v obci,

Střední

4 000 000

Rozpočet
obce/dotace

Průběžně

Komentář:
o Postupná rekonstrukce místních komunikací, po kanalizaci, po dořešení majetkoprávních
záležitostí, budování bezprašných povrchů
o Postupně opravované komunikace, budování zpevněných povrchů, 1 mil. Kč ročně

Parkoviště pro veřejné budovy

Vysoká

2023-2024

8 000 000

Rozpočet
obce/dotace

5 000 000

Rozpočet obce/
svozová firma

2 000 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Výstavba parkoviště pro veřejné budovy v centru obce
Rozvoj odpadového
hospodářství v obci

Střední

Průběžně

Komentář:
o Vybudování hospodářského dvora
o Posílení sběrných nádob na vybraných místech
Rekonstrukce a dostavba
chodníků a pěšin u vybraných
komunikací

Střední

Průběžně

Komentář:
o Postupná realizace oprav a vybudovaní chodníků včetně osvětlení (podle technických
možností konkrétního úseku),
Zvyšování bezpečnosti dopravy

Vysoká

Průběžně

2 000 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Zóna 30 na ulicích Vinohradská a Slezská - dle možných řešení umístění dopravně bezpečnostních prvků
Obnova cyklostezky

Nízká

2025+

1 500 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Cyklistická stezka pro jízdu na kol. bruslích - Obnova cyklostezky z Řepišť do Rakovce
Projektová příprava akce
Úpravy průtahu silnice II/477
centrem obce

Vysoká

2022

500 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Projektová dokumentace: studie, DÚR, DSP a DPS, dle dopravně inženýrské studie
průtahu siln.II/477přes Řepiště
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Úpravy průtahu silnice II/477
centrem obce

Střední

2023-2024

12 000 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Komplexní řešení průtahu silnice II/477 centrem obce s ohledem na bezpečnost
o Zvýšení bezpečnosti občanů, zejména dětí, doprovodná opatření (přestupy na MHD,
bezbariérovost, chodníky, přechod, parkování, osvětlení).
Přechod pro chodce u ZŠ

Vysoká

2022-2023

2 000 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Zvýšení bezpečnosti občanů, zejména dětí, doprovodná opatření (přestupy na MHD,
bezbariérovost, chodníky, přechod, parkování, osvětlení).
Obřadní síň

Nízká

2025+

5 000 000

Rozpočet
obce/dotace

Vysoká

2022-2023

12 000 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Vybudování obřadní síně
Rekonstrukce a odvodnění ul.
Vinohradské

Komentář:
o Zlepšení dopravně technické infrastruktury, možnost napojení domácích ČOV
o Rekonstrukce ul. Vinohradská od Dolní po ul. Na Skále
Rekonstrukce ul. Slezská – od
Urbišové dolů

Nízká

2024-2025

8 000 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Zlepšení dopravně technické infrastruktury; rekonstrukce ul. Slezská od Urbišové
Realizace propojení ul. Selské
se hřbitovem

Vysoká

2022-2023

6 000 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Realizace nového propojení hřbitova a kostela na ul. Selskou včetně nového propustku
o Zvýšení bezpečnosti občanů, zlepšení obecní infrastruktury, lepší dostupnost nemovité
kulturní památky
Obnova místní komunikace č.
7b, ul. Zemědělská

Střední

2023

2 000 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Obnova a rekonstrukce místní komunikace ul. Zemědělská, poslední etapa cca 720 bm
o
Zlepšení dopravně technické infrastruktury
Chodník podél silnice III. třídy
(Cihelní)

Nízká

2025+

5 000 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Chodník podél komunikace III. třídy od ul. Mírová (křižovatka se siln. II/477), cca 500 bm
délky
o Zvýšení bezpečností občanů a dětí na ul. Cihelní
Chodník podél silnice III. třídy
(Mírová x Cihelní)

Nízká

2025+

5 000 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Chodník podél komunikace II. třídy od ul. Cihelní (křižovatka se siln. III. tř.), cca 500 bm
délky
o Zvýšení bezpečností občanů a dětí na ul. Cihelní a dostupnost centra obce, dostupnost
průmyslové zóny v bývalé cihelně a statku
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Chodník ZŠ a Selská

Nízká

2024

1 500 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Chodník spojující prostory ZŠ a kostela s ul. Selská, cca 250 bm chodníku, nové propojení
o Zvýšení bezpečností občanů a dětí (nemusí 2x přecházet silnici II/477)
Chodník Kůty x Pisárky

Nízká

2024

1 500 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Chodník spojující ul. Na Kůtách a s ul. Pisárky, nové propojení
o Zvýšení bezpečností občanů a dětí
Místní komunikace ul. Ke Dvoru Nízká

2025+

5 000 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Obnovení místní komunikace Ke Dvoru, cca 500 bm délky
o Obnovení původní komunikace, dnes zabrána skládkou odpadů, nutno řešit v souvislosti s
rekultivací skládky po ukončení skládkování, strategický význam pro obec z hlediska
napojení ul. Slezská se silnicí III. třídy (ul. Cihelní)
Trafika Na konečné

Střední

2023

1 000 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Využití trafiky na konečné - např. služby, obchod apod, rekonstrukce, veřejné WC;
Zlepšení technické infrastruktury obce
Výkupy pozemků pod místními
komunikacemi

Vysoká

Průběžně

2 000 000

Rozpočet

Komentář:
o Vyřešení vlastnictví pozemků pod místními komunikacemi, snadnější investice do
infrastruktury
Věcná břemena pro vedení
kanalizace

Vysoká

Průběžně

500 000

Rozpočet

Komentář:
o Zlepšení obecní infrastruktury, zlepšení životního prostředí
Splašková kanalizace a čistírna
odpadních vod, I.etapa - stoky
A - rozšíření U Hřiště

Střední

2024

1 750 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Projektová příprava, realizace stavby – Dle Studie 2021, stoka A8.1 - ul. U Hřiště, 2 RD, 7
EO, 180 bm
o Zlepšení obecní infrastruktury, zlepšení životního prostředí
Splašková kanalizace a čistírna
odpadních vod, II.etapa - stoky
B - Slezská 2, Jižní, U
Vodojemu

Střední

2025+

20 557 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Projektová příprava, realizace stavby – Dle Studie 2021, stoky B - ul. Slezská od U
Vodojemu po Urbišovou, ul. Jižní a U Vodojemu, 2 čerpací stanice, 1870 bm, 48 RD 168
EO
o Zlepšení obecní infrastruktury, zlepšení životního prostředí
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Splašková kanalizace a čistírna
odpadních vod, III.etapa -stoky Nízká
C - Dolní

2025+

9 342 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Projektová příprava, realizace stavby – Dle Studie 2021, stoky C - ul. Dolní a Na Výsluní,
malá ČOV
o 37 RD, 130 EO, 705 bm
o Zlepšení obecní infrastruktury, zlepšení životního prostředí
Splašková kanalizace a čistírna
odpadních vod, IV.etapa - stoky Nízká
D - Mírová (Lískovec)

2025+

17 505 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Projektová příprava, realizace stavby – Dle Studie 2021, stoky D - ul. Mírová směr
Lískovec (ul.Pod Lesem) malá ČOV, 24 RD, 84 EO, 1480 bm
o Zlepšení obecní infrastruktury, zlepšení životního prostředí
Splašková kanalizace a čistírna
odpadních vod, V.etapa - stoky
E - směr Sedliště

Vysoká

2024-2025

42 497 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Projektová příprava, realizace stavby – Dle Studie 2021, stoky E - ul. Zemědělská, Kůty,
Pisárky, 74 RD, 259 EO, 4050 bm
o Zlepšení obecní infrastruktury, zlepšení životního prostředí
Splašková kanalizace a čistírna
odpadních vod, VI.etapa - stoky Vysoká
F - Rakovec 2

2024-2025

2 158 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Projektová příprava, realizace stavby – Dle Studie 2021, stoky F - 2.etapa v Rakovci, ul.
Rakovecká a Lesní, 4 RD, 14 EO, 210 bm
o Zlepšení obecní infrastruktury, zlepšení životního prostředí
Splašková kanalizace a čistírna
odpadních vod, VII.etapa stoky G - Osadní, Oblesky

Nízká

2024-2025

18 574 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Projektová příprava, realizace stavby – Dle Studie 2021, stoky G - ul. Osadní, Na
Obleskách, 2 malé ČOV, 33 RD, 116 EO, 1500 bm
o Zlepšení obecní infrastruktury, zlepšení životního prostředí
Podpora individuálního čištění
v domácích ČOV

Střední

2024-2025

2 500 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Realizace stavby domácích ČOV – Dle Studie 2021, v lokalitách, kde se nepředpokládá
výstavba splaškových kanalizací, cca 80 DČOV, cca 80 RD, 270 EO, předpokládaný
příspěvek obce do 30 tis. Kč na RD, celkové náklady 9.240 tis. Kč, 1500 bm
o Zlepšení obecní infrastruktury, zlepšení životního prostředí
Vodovod ul. Cihelní

Střední

2023-2024

1 500 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Projektová příprava, realizace stavby – ccca 600 m vodovodu na ul. Cihelní + čerpací
tlaková stanice
o Napojení domků na ul.Cihelní na veřejný vodovod - 10 RD + 2 podnikatelské areály
o Zlepšení obecní infrastruktury, zlepšení životního prostředí
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Rekonstrukce Domu
zahrádkářů

Vysoká

2023

10 000 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Rekonstrukce budovy bývalého domu zahrádkářů na ul. Selská 195, dnes palírna a
moštárna
o Zlepšení obecní infrastruktury (moštárna, pěstitelská pálenice)
Areál bývalého JZD

Střední

2025+

40 000 000

Náklady jiného
subjektu

Komentář:
o Postupné demolice veškerých objektů v JZD a výstavba nových objektů pro zámečnickou
a drobnou strojní výrobu nenarušující životní prostředí
o Využití brownfield bývalého areálu JZD, nová zaměstnanecká místa
Areál bývalého statku a kuřína

Nízká

2025+

10 000 000

Náklady jiného
subjektu

Komentář:
o Část objektu zrekonstruována - sklad výrobků, část dosud nezrekonstruována
o
Využití plochy po brownfield kuřína, nová zaměstnanecká místa
Nádraží Paskov

Střední

2024-2025

35 000 000

Náklady jiného
subjektu

Komentář:
o Rekonstrukce stávajícího nádraží Paskov (budova). Využití objektu staré budovy nádraží a
technické budovy nádraží. Vlastník České dráhy. Řešení prostoru nádraží a jeho okolí
(autobus, vlak, cyklostezka)
o Zlepšení veřejných služeb občanům, využití brownfield starého nádraží
Středisko třídění odpadů
Řepiště

Nízká

2023

5 000 000

Náklady jiného
subjektu

Komentář:
o Areál bývalé cihelny -nakládání s odpady, dotříďovací linka, překladiště kontejnerů,
sociální zázemí
o
Zlepšení veřejných služeb občanům, využití plochy po brownfield cihelny, nová
zaměstnanecká místa
Sociální zázemí a propagace
kostela sv. Michaela archanděla Střední
v Řepištích

2022

2 000 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Projekt turistického odpočívadla a WC (rekonstrukce márnice)
Schodiště, dlažba - kostel vstup Střední

2024

1 500 000

Rozpočet
obce/dotace

2022

100 000

Rozpočet
obce/dotace

1 500 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Projekt opravy schodů a dlažby u kostela
Rozšíření hřbitova - příprava

Střední

Komentář:
o Studie, změna územního plánu, územní rozhodnutí
Rozšíření hřbitova

Nízká

2025+

Komentář:
o Realizace rozšíření hřbitova, oplocení, infrastruktura
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Místa pro pohřbívání na
hřbitově

Vysoká

2022

500 000

Rozpočet obce

Komentář:
o Příprava míst pro pohřbívání na hřbitově v Řepištích – hroby, urny, kolumbárium, vsypová
loučka
o
Zlepšení možnosti pohřbívání na hřbitově, zvýšení kapacity hřbitova
Hospodářský dvůr

Střední

2023

8 000 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Návrh, projekt, realizace – U Domu zahrádkářů, přístřešek, kontejnery, sklad, místo pro
odložení odpadů
o Vytvoření hospodářského dvoru pro potřeby obce (odpady, materiál, údržba komunikací
apod.)
Veřejné prostranství před
novou školou

Vysoká

2023-2024

5 000 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Zlepšení obecní infrastruktury, zlepšení vzhledu centra a zvýšení jeho přitažlivosti, rozvoj
obce, bezpečnost
Parkoviště u nové školy

Vysoká

2023-2024

8 000 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Zlepšení obecní infrastruktury, zlepšení vzhledu centra a zvýšení jeho přitažlivosti, rozvoj
obce, bezpečnost
Zásahový automobil CAS pro
JPO Řepiště

Vysoká

2021-2022

5 000 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Nákup zásahového automobilu pro výjezdní jednotku hasičů JPO – CAS
o Kvalitní zásahové vozidlo pro potřeby jednotky JPO, zlepšení mobility rozšíření možnosti
zásahů v krizových a mimořádných situacích, rychlejší dojezdy k zásahům
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Priorita 3

Zelené a upravené prostředí obce

Opatření 3.1 Funkční a vzhledný veřejný prostor
V rámci opatření budou realizovány aktivity vedoucí k údržbě veřejných prostranství,
k rekonstrukci veřejných ploch, budov a rekonstrukci a obnově památek. Díky péči a výsadbě
zeleně v intravilánu obce navíc dojde k posílení biodiverzity a k celkovému zlepšení prostředí.
Architektonicky dobře naplánovaný intravilán dává příležitost pro tvorbu aktivního využívání
obce – domova. Kvalitní vzhled veřejného prostoru pomůže zajistit dostatečný prostor mj. pro
kulturu a společenské aktivity. Klíčovým faktorem je plnohodnotné využití dostupné
infrastruktury a zázemí.

Název aktivity/projektu

Důležitost

Termín
realizace

Postupná realizace
centra

Střední

2023-2024

Odhad
nákladů na
realizaci
(v Kč)
4 000 000

Zdroj
financování
Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o V návaznosti na studii centra obce, projektová dokumentace dostavby, stavební realizace
(etapově), jednotlivé dílčí projekty typu parkoviště, chodníky, veřejné osvětlení, dětské
hřiště, místo pro akce, veřejná zeleň
Realizace veřejného
prostranství Návsí

Střední

2025

500 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Odpočívadlo pro cyklisty, mobiliář, WC, vývěsky, výsadba - okolí zastávky U kříže
Zastávky MHD

Střední

Průběžně

2 000 000

Rozpočet
obce/dotace

2024

2 000 000

Rozpočet
obce/dotace

2025+

2 500 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Rekonstrukce zastávek MHD – 5 ks
Zastávka MHD Pisárky

Střední

Komentář:
o Nová zastávka MHD na Pisárkách
Lesopark

Nízká

Komentář:
o Realizace výsadeb v ploše Z 26 v návaznosti na plánovanou výstavbu rodinných domů (za
bytovkami)
o Obnova a zakládání prvků sídelní zeleně v obci
Studánky

Nízká

2025+

250 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Realizace studánek
o Obnova krajinných struktur, zlepšení péče o volnou krajinu, zadržení vody v krajině

Odpočívadlo s výhledem

Střední

2025

300 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Realizace turistického odpočívadla s panoramatem na cyklostezce na křižovatce ul. O.
Stibora a Selská (U Nového lesa)
o Obnova krajinných struktur, zlepšení péče o volnou krajinu, podpora cestovního ruchu
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„Trojúhelník“

Vysoká

2022

500 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Realizace výsadby v obytné zástavbě křižovatka ul. Slezská a Horní vč. výtvarného prvku
o Obnova a zakládání prvků sídelní zeleně v obci
Výsadba aleje na ul.
Selská

Nízká

2025+

300 000

Rozpočet
obce/dotace

300 000

Rozpočet
obce/dotace

5 000 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o 400 m dlouhá alej podél ul. Selská (východně)
o Obnova krajinných struktur, zlepšení péče o volnou krajinu
Výsadba aleje na ul. Na
Kůtách

Nízká

2025+

Komentář:
o 400 m dlouhá alej podél ul. Na Kůtách (západní strana)
o Obnova krajinných struktur, zlepšení péče o volnou krajinu
Vybavení pro údržbu
veřejných prostranství

Střední

Průběžně

Komentář:
o Nákup a údržba techniky na údržbu zeleně, veřejných prostranství, prostor a objektů
v majetku obce.
Lokalita Balkán a
porosty nad nádražím

Střední

2025

300 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Realizace výsadeb u odpočívadla cyklostezky u restaurace Balkán a kolem vlakového
nádraží
o Obnova a zakládání prvků sídelní zeleně v obci
Rybník

Nízká

2025+

2 000 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Realizace možného rybníku na ul. O. Stibora (u vodárny)
o Obnova krajinných struktur, zlepšení péče o volnou krajinu, zadržení vody v krajině,
odbahnění
Tůně

Nízká

2024

500 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Realizace úprav a vytvoření tůní na 6 lokalitách
o Obnova krajinných struktur, zlepšení péče o volnou krajinu, zadržení vody v krajině
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Opatření 3.2 Zlepšení ekologických funkcí a celkového stavu krajiny
Ve vazbě na stanovené opatření se bude dlouhodobě podporovat zlepšování životního
prostředí v okolí obce, aktivity navyšující funkčnost krajiny, výsadby stromů (alejí,
extenzivních sadů apod. v intravilánu i extravilánu obce) a úklid krajiny. V kontextu
probíhajících klimatických změn je důležité podporovat projekty všech velikostí vedoucí
k zadržování vody v krajině a zmírňování následků sucha.
Název
Důležitost
aktivity/projektu

Termín
realizace

Komplexní
pozemkové
úpravy na k. ú.
Řepiště

2024-2025

Střední

Odhad nákladů
na realizaci
(v Kč)

30 000 000

Zdroj
financování

Náklady jiného
subjektu

Komentář:
o Provedení komplexních pozemkových úprav v extravilánu obce včetně realizace
následných technických opatření v krajině
o Obnova krajinných struktur, zlepšení péče o volnou krajinu, zpřístupnění pozemků,
uspořádání vlastnické struktury
Pěší prostupnost
krajinou

Střední

Průběžně

1 500 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Obnova polních cest, řešení majetkoprávních vztahů, postupná realizace stezek a cest
pro zvýšení prostupnosti území (krajiny),
o V koordinaci s pozemkovými úpravami,
o Spolupráce při propojování krajiny s okolními obcemi
Výsadba zeleně
v okolí obce

Střední

Průběžně

1 500 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Výsadba biokoridorů, obnova polních cest, alejí podél cest a liniových krajinných prvků,
výsadba kvalitních a odolných dřevin,
o V koordinaci s návrhy územního plánu a pozemkovými úpravami.
Realizace prvků
pro zadržování
vody v krajině

Střední

Průběžně

2 000 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Posílení retenčních schopností krajiny (nádrže, tůně, mokřady), spolupráce se
soukromými investory a jinými subjekty (např. zemědělci)
o V koordinaci s pozemkovými úpravami
Zelená clona –
zástavba x
silnice

Nízká

2025+

800 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Realizace výsadeb podél ul. Mírová a chodníku na Lískovec; Obnova a zakládání prvků
sídelní zeleně v obci
Plocha U Máně
2.část

Vysoká

2022

300 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Plocha veřejné zeleně c centru obce u budovy restaurace U Máně; Obnova a zakládání
prvků sídelní zeleně v obci
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Centrum obce

Vysoká

2024

2 000 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Realizace výsadeb v centru obce; Obnova a zakládání prvků sídelní zeleně v obci
Plocha před
bytovkami

Vysoká

2023

1 000 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Realizace výsadeb u bytových domů na ul. Vinohradské; Obnova a zakládání prvků
sídelní zeleně v obci
Revitalizace
potoku Datyňka

Střední

2023

3 000 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Revitalizace potoku Datyňka od ul. Slezská k budoucí ČOV na ul. O. Stibora, cca 1 km
o Obnova krajinných struktur, zlepšení péče o volnou krajinu, po provedení splaškové
kanalizace a vyčištění potoka
Revitalizace
rybníků

Nízká

2025+

3 000 000

Náklady jiného
subjektu

Komentář:
o Realizace 2 rybníků na O.Stibora
o Obnova krajinných struktur, zlepšení péče o volnou krajinu, zadržení vody v krajině,
odbahnění
Revitalizace
starého hliníku

Nízká

2025+

1 000 000

Náklady jiného
subjektu

Komentář:
o Dokončení rekultivace starého hliníku na les
o Obnova krajinných struktur, zlepšení péče o volnou krajinu, rekultivace starých
ekologických zátěží
Údolnice

Nízká

2025+

1 000 000

Rozpočet
obce/dotace

1 200 000

Rozpočet
obce/dotace

Komentář:
o Plocha veřejné zeleně v ploše Z 50
o Obnova a zakládání prvků sídelní zeleně v obci
Ovocné sady

Střední

2024

Komentář:
o Realizace výsadeb dvou ploch -sad s ovocnými stromy
o Obnova krajinných struktur, zlepšení péče o volnou krajinu
Rekultivace
odvalu D Dolu
Paskov

Střední

2025+

30 000 000

Náklady jiného
subjektu

Komentář:
o Revitalizace skládky bude hrazena z prostředků provozovatele
o Po ukončení těžby uhlí a provozu odvalu jeho rekultivace na les a začlenění do krajiny
o Začlenění do krajiny, ukončení odvalu a s tím spojených rizik
Rekultivace
skládky odpadů

Vysoká

2025

20 000 000

Náklady jiného
subjektu

Komentář:
o Revitalizace skládky bude hrazena z prostředků provozovatele
o Po ukončení skládkování následná rekultivace skládky a její začlenění do krajiny, cca
2020 – 2022
o Začlenění do krajiny, ukončení skládkování a rizik s tím spojených, negativum –
ukončení příjmů obce s uložení odpadů
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B.5 Podpora realizace strategie rozvoje obce
Za koordinaci činností spojených se strategií rozvoje obce a za sledování a vyhodnocování
plnění a aktualizaci strategie je zodpovědný starosta.
Průběžná aktualizace strategie se bude mimo jiné opírat o pravidelné každoroční
setkání zastupitelů obce, aktivních občanů a případně zástupců organizací a právnických osob,
které v obci působí a mají zájem se podílet na rozvoji obce. Toto setkání se uskuteční na podzim
v termínu předcházejícími přípravě rozpočtu na následující rok. V úvodu setkání starosta obce
zrekapituluje plnění strategie rozvoje obce v daném roce a navrhne hlavní změny a dle potřeby
navrhne úpravy aktivit návrhové části.
Návrh aktualizace je diskutován na jednání zastupitelstva a provázán s návrhem rozpočtu,
protože návrh aktualizace musí být projednán a schválen zastupitelstvem obce (obvykle spolu
se schvalováním rozpočtu).
Zhodnocení plnění strategie rozvoje obce obsahuje u jednotlivých aktivit následující
informace:


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



skutečné náklady,



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

Stav realizace lze vyjádřit zabarvením v tabulce s přehledem aktivit (např. zelená = splněno,
oranžová = v realizaci).
Aktualizace strategie rozvoje obce probíhá obvykle 1x ročně. Aktualizací se rozumí
zejména:


doplnění nových aktivit,



zpřesnění/úprava stávajících aktivit (včetně úprav komentářů k aktivitám),



odstranění aktivit, pokud jejich realizace již není relevantní.

Návrh aktualizace bude obsahovat přehled provedených změn. Na jeho základě bude vytvořena
a zveřejněna aktuální podoba strategie rozvoje obce (v ní mohou být provedené změny
zvýrazněny, např. podbarvením).
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B.6 Financování strategie
Obecně lze říci, že mezi hlavní zdroje financování investic patří příjmy daňové, dotační,
nedaňové. Z pohledu významnosti jsou daňové příjmy obcí ty nejdůležitější. Obec hospodaří s
omezeným rozpočtem, proto je klíčové volit investice pečlivě vzhledem k účelu i času. Pro
posouzení stávajícího hospodaření je důležitá zejména provozní část rozpočtu.
Významnou možností krytí investic budou v následujících letech opět možnosti plynoucí
z Evropského strukturálního a investičního fondu respektive z dalších finančních nástrojů.
Z hlediska snižující se alokace jednotlivých programů velmi potřebné uvažovat nad novým
rámcem financování společných strategických potřeb EU, který do tohoto procesu efektivně
zapojí též národní, veřejné i soukromé finanční prostředky.
Příležitost pro jejich alokaci existuje nejen v čistě „zelených oblastech“, ale též v oborech, které
mohou naplňování cílů, plynoucích z Dohody o partnerství, významně napomoci – například v
digitální transformaci, životního prostředí rozvoji síťových odvětvích nebo inteligentní a
udržitelné dopravní infrastruktury.
Jednou z nových možností financování pro obce v Moravskoslezském kraji je i Fond
spravedlivé transformace, jehož smyslem je především zmírňování dopadů procesu
transformace směrem k uhlíkově neutrální ekonomice tam, kde má transformace největší
dopady. Podporuje komplexní transformační projekty zaměřené na vytváření nových pracovních
míst, obnovu území po těžbě uhlí či návazného průmyslu, regionálně specifické projekty v rámci
podnikatelského prostředí, výzkumu a vývoje nebo aktivní politiky zaměstnanosti. Nástrojem
realizace bude Operační program Spravedlivé transformace.
Dalším z možností je Program InvestEU, který neposkytuje nevratné dotace, ale zaručuje se
za návratné formy podpory. Schéma spravedlivé transformace umožní sdílením rizika navýšit
kapacitu určitého existujícího národního programu pro uhelné regiony, který musí být
financován z národních zdrojů. Národní program prostřednictvím finančních nástrojů podpoří
vhodné projekty generující zisk nebo úspory. Jinými slovy, národní program podpory není
dotační, ale bude poskytovat finanční produkty, jako jsou úvěry, bankovní záruky za úvěry nebo
rizikový kapitál. Program bude realizován prostřednictvím úvěrového nástroje, s využitím
Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB).
V roce 2021 byl spuštěn rovněž nový finanční nástroj a to Modernizační fond. Investice
půjdou v následujících deseti letech na zelené projekty, které výrazně sníží závislost na
spalování uhlí a urychlí přechod k čistým zdrojům energie. Cílem investic je přispět ke snížení
škodlivých emisí do ovzduší. Dotaci bude možné získat v 9 programech na řadu opatření k
úspoře energií – od modernizace veřejného osvětlení, pořízení elektrobusů, energetických úpor
v budovách, snižování emisí v průmyslu a energetice až po výstavbu fotovoltaických elektráren.
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Seznam použitých zkratek
Následující tabulka obsahuje základní zkratky, které jsou v tomto dokumentu používány.
Tabulka 13: Seznam zkratek
Zkratka
CZ-NACE
ČR
ČSÚ
ČOV
KES

NRBK
MAS
ÚP

Význam
Klasifikace ekonomických činností
Česká republika
Český statistický úřad
Čistírna odpadních vod
Koeficient ekologické stability
Nadregionální biokoridor
Místní akční skupina
Územní plán
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