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Úvod
Dokument Program rozvoje obce Senice na Hané na období let 2016 – 2022 byl zpracován
realizačním týmem složeným z pracovníků moderátora - místní akční skupiny (MAS) Region HANÁ a
zástupců obce Senice na Hané. Proces byl v průběhu tvorby jednotlivých částí PRO konzultován a
připomínkován Programovací skupinou, která byla tvořena zástupci obce Senice na Hané, zejména
z řad zastupitelů.
Dokument vychází z analytických podkladů Českého statistického úřadu, z Územního plánu obce
Senice na Hané a z konzultací s Programovací skupinou.
Program rozvoje obce je rozdělen na dvě části – analytickou a návrhovou. V rámci analytické části je
detailně popsaná charakteristika obce Senice na Hané, včetně analýzy SWOT, problémové analýzy a
dotazníkového šetření. V rámci návrhové části je stanovena vize obce na dalších 7 let. V této části
jsou také rozpracovány rozvojové priority s konkrétními aktivitami.
Obyvatelé obce se mohli zapojit do tvorby Programu rozvoje obce Senice na Hané prostřednictvím
dotazníkového šetření a také se k dokumentu vyjádřit na jednání zastupitelstva obce Senice na Hané.
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Starosta obce Senice na Hané: Ing. Michal Tichý,
Pracovníci MAS Region HANÁ, z. s., Náměstí T. G. Masaryka 99, 783
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Termín zpracování dokumentu: listopad 2015 – únor 2016
Termín provedení aktualizace: listopad 2019, červen 2021
SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Program rozvoje obce schválilo v souladu s §84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v
platném znění, Zastupitelstvo obce Senice na Hané na svém 10. zasedání dne 4. 4. 2016.
Datum schválení: 4. 4. 2016
Číslo usnesení: UZ/10/2016/5.
Starosta obce Senice na Hané
Ing. Michal Tichý
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1. SITUAČNÍ ANALÝZA OBCE
1.1 Území
Obec Senice na Hané leží v rovinaté části okresu Olomouc, asi 18 km severozápadně od okresního
města Olomouc a 10 km jihovýchodně od města Litovel. Obec se rozprostírá na březích říčky Blaty.
Nejvyšším bodem v k. ú. Senici na Hané je kopec Bořík s nadmořskou výškou 340 m n. m. První
písemná zmínka o obci pochází z roku 1078. Okolí Senice tvoří půvabná hanácká rovina, na západní
straně pak první kopce Drahanské vrchoviny. V Senici začíná naučná stezka Elišky z Kunštátu, která
má celkem 9 zastavení a je dlouhá asi 11 km.
Příslušnost k územně-správním celkům:
Kraj: Olomoucký
Okres: Olomouc
ORP: Litovel
Senice na Hané je součástí mikroregionu Litovelsko a je členem místní akční skupiny (MAS) Region
HANÁ, z. s.
Obec se rozkládá na ploše o rozloze 1925,7 ha a k 1. 1. 2015 má 1820 obyvatel. V rámci Olomouckého
kraje patří obec Senice na Hané ke středním obcím, avšak v rámci Regionu HANÁ patří spíše k obcím
větším.
Obec Senice na Hané se skládá z 3 samostatných částí obce: Senice na Hané, Odrlice a Cakov. Celkem
jsou na území Senice na Hané a místních částí vymezeny 3 katastrální území.
Tabulka 1 Katastry obcí (výměra)

Rozloha místních
částí (ha)

Místní část
Senice na Hané
Odrlice
Cakov
CELKEM

1 111,44
433,49
380,81

Katastrální území
Senice na Hané
Odrlice
Cakov

Rozloha
katastrálních
území (ha)
1 111,44
433,49
380,81
1 925,74

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011

Obec Senice na Hané sousedí s obcemi: místní část Vojnice, Loučany, Náměšť na Hané, Senička,
místní část Odrlice, místní část Cakov, Dubčany, Příkazy, Těšetice, Cholina, Vilémov, Olbramice,
Bílsko.
Spádovým sídlem je město Olomouc.
Tabulka 2 Dojezdové vzdálenosti

Místní část
Senice na Hané
Odrlice
Cakov

Dojezdová vzdálenost Senice na
Hané (k OÚ) (km)
2
5,4

Zdroj: https://www.google.cz/maps
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Mapa 1 Obec Senice na Hané a místní části

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

Geomorfologie
systém: Hercynský / Alpsko-himalájský
provincie: Česká Vysočina / Západní Karpaty
subprovincie: Krkonošsko-jesenická soustava / Vněkarpatské sníženiny
oblast: Jesenická oblast / Západní vněkarpatské sníženiny
celek: Zábřežská vrchovina / Hornomoravský úval
podcelek: Bouzovská vrchovina / Prostějovská pahorkatina
okrsek: Ludmírovská vrchovina / Křelovská pahorkatina
Územím Senice na Hané prochází z gemorfologického hlediska velmi významná hranice – hranice
geomorfologických systémů Hercynského, a Alpsko-himalájského, a tedy i provincie Česká vysočina a
Západní Karpaty. Senice na Hané leží na pomezí subprovincie Krkonošsko-jesenická soustava na
západě a Vněkarpatské sníženiny na východě. Západní oblast blíže k Cakovu leží v Jesenické oblasti
oproti Senici na Hané, která náleží do oblasti Západní vněkarpatské sníženiny. Tato oblast se člení na
dva významné geomorfologické okrsky. V okolí Cakova se rozprostírá Ludmírovská vrchovina.
Směrem na východ od Senice na Hané a Odrlic nalezneme okrsek Křelovská pahorkatina.
Vodstvo
Nejvýznamnějším tokem, odvodňujícím obec, je řeka Blata. Řeka Blata je pravostranným přítokem
řeky Moravy a pramení poblíž obcí Bílsko a Vilémov. Druhým významným tokem je Vojnická Stružka
(Dubčanka).
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Tabulka 3 Přehled základních povodí na území Senice na Hané a místních částí

Č.
1.
2.

Povodí toku
Vojnická Stružka (Dubčanka)
Blata

ČHP - Číslo hydrologického
pořadí
4-12-01-0030-0-00
4-12-01-0020-0-00

Výměra základního
povodí celková (km2)
27,36
28,95

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

Největší část území náleží k základnímu povodí říčky Blaty. Severní část území patří k povodí Vojnické
Stružky (Dubčanka). Jihozápad Senice na Hané zasahuje do povodí potoku Baběnec. Odrlický katastr
částečně zasahuje do povodí potoku Cholinka.
Využití krajiny
Obec Senice na Hané se nachází v typické zemědělské kulturní krajině, s hodně vysokým
zastoupením orné půdy. Zemědělské půdy zabírají téměř 81,72 % rozlohy území, a z toho většina
připadá na ornou půdu. Zastoupení funkčních typů v řešeném území je dobře patrné z následující
přehledné tabulky.
Tabulka 4 Využití krajiny v katastrech Senice na Hané a místních částí

druh pozemku
orná půda (ha)
zahrady (ha)
chmelnice (ha)
ovocné sady (ha)
trvalé travní porosty (ha)
Zemědělská půda celkem
lesní pozemky
vodní plocha - nádrž umělá
vodní plocha - rybník
vodní plocha - tok přirozený
zastavěná plocha - společný dvůr
zastavěná plocha - zbořeniště
zastavěná plocha - jiná
ostatní plocha - dobývací prostor
ostatní plocha - dráha
ostatní plocha - hřbitov-urn.háj
ostatní plocha - jiná plocha
ostatní plocha - manipulační pl.
ostatní plocha - neplodná půda
ostatní plocha - ostat.komunikace
ostatní plocha - skládka
ostatní plocha - silnice
ostatní plocha - sport.a rekr.pl.
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Cakov (ha)
214,13
8,80
0,00
0,00
7,14
230,07
117,34
0,00
0,00
1,35
0,00
0,03
4,46
0,00
0,00
0,00
2,48
1,67
0,13
14,90
0,00
1,64
0,00

Odrlice (ha)
350,66
9,17
0,00
2,99
0,10
362,93
35,09
0,05
0,00
0,03
0,03
0,17
5,26
0,00
1,50
0,00
0,00
0,36
0,00
11,30
0,00
4,62
0,98

Senice na Hané
(ha)
894,05
27,05
50,32
1,22
5,98
978,60
21,90
6,00
0,00
3,78
0,19
0,09
24,34
0,00
5,62
0,47
10,68
15,72
0,00
27,40
1,67
9,18
1,18

Senice na
Hané celkem
(ha)
1458,84
45,02
50,32
4,21
13,21
1571,60
174,32
6,05
0,00
5,16
0,22
0,30
34,06
0,00
7,12
0,47
13,16
17,75
0,13
53,61
1,67
15,44
2,15
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druh pozemku
ostatní plocha - zeleň
Nezemědělská půda celkem
Celkem katastr

Cakov (ha)

Odrlice (ha)

6,72
150,74
380,81

8,51
67,89
430,82

Senice na Hané
(ha)
4,62
132,84
1111,44

Senice na
Hané celkem
(ha)
19,85
351,47
1923,07

Zdroj: ČÚZK, 2015

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

druh pozemku
celková výměra území
zemědělská půda
lesní pozemky
nezemědělská půda
Zdroj: ČÚZK, 2015
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výměra (ha)
1923,07
1571,6
174,32
351,47

% z celkové výměry území
100,00%
81,72%
9,06%
18,28%
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1.2 Obyvatelstvo
1.2.1

Demografická situace

Obec Senice na Hané má v současné době 1820 obyvatel ve třech místních částech.
Počet obyvatel v letech 2005 – 2015 mírně kolísá (Graf 1) Kolísání je nejvíce patrné v první polovině
sledovaného období (2005 – 2010). Největší počet obyvatel jsme zaznamenali v roce 2005, kdy se
vyšplhal na 1828 osob. Naopak největší úbytek obyvatelstva byl zaznamenán v roce 2008, kdy počet
rapidně klesl na pouhých 1795 obyvatel.
Trend posledních 5 let (od roku 2010 do současnosti) je mírně klesající až stagnující počet obyvatel.
Graf 1 Vývoj počtu obyvatel v letech 2005 - 2015 v Senici na Hané

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS k 30. 6. 2015)
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Z hlediska místních částí jsou 2/3 ekonomicky aktivního obyvatelstva v Senici na Hané, třetina
v místních částech Cakov a Odrlice. Podíl dětí a mládeže a osob v důchodovém věku je obdobný.

Senice na Hané
1. Cakov
2. Odrlice
3. Senice na Hané

50508 1
00459 6
14746 0
14745 1

1774
252
223
1 299

899
125
106
668

248
29
35
184

309
57
47
205

Ekonomicky
aktivní celkem

ve věku
65 a více
let

ve věku
0-14 let

Obyvatelstvo
z toho

ženy

celkem

Okres, obec, část obce (díl),
základní sídelní jednotka (díl)

Kód okresu,
obce,
části obce
(dílu), ZSJ (dílu)

Tabulka 6 Rozdělení obyvatelstva podle místních části

877
116
98
663

Zdroj: ČSÚ (statistický lexikon obcí 2013)

Změna počtu obyvatel
Mapa 2 Změna počtu obyvatel mezi roky 2008 a 2012

Zdroj: interní data MAS RH, z.s.

Z přiloženého kartogramu je jasně viditelné, že ve sledovaném období 2008 a 2012 je v obci Senice na
Hané patrný výrazný nárůstu počtu obyvatel. Na rozdíl od obcí na západu Regionu HANÁ, kde dochází
k postupnému úbytku obyvatel. Obec Senice na Hané patří k větším obcím na celém území Regionu.

9

A. ANALYTICKÁ ČÁST

OBEC SENICE NA HANÉ
PROGRAM ROZVOJE OBCE

A.1.SITUAČNÍ ANALÝZA
Pohyb obyvatelstva – počty narozených a zemřelých, migrace

Tabulka 7 Počty narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých v letech 2008 – 2014 v obci Senice na
Hané

Roky

Živě narození
celkem

Zemřelí celkem

Přistěhovalí celkem

Vystěhovalí celkem

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

16
16
18
16
17
17
21

21
11
10
19
19
14
19

32
40
29
35
27
32
41

53
28
29
36
27
37
35

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2014, verze pro MAS k 30. 6. 2015)
Graf 2 Počty narozených a zemřelých, migrace obyvatelstva v letech 2008 – 2014 v obci Senice na Hané

Zdroj: data z tabulky č. 7

Z tabulky a grafu můžeme vidět, že největší přírůstek obyvatelstva byl v roce 2012 (21 osob),
v průběhu jednotlivých let stagnuje okolo hodnoty 16 – 18 osob. Úmrtnost byla nejvyšší v roce 2008
(21 osob). Nejvíce obyvatel se do obce Senice na Hané přistěhovalo v letech 2009 a 2014 (41 osob),
počty přistěhovalých se pohybují kolem 25 – 35 osob za rok. Nejvíce vystěhovalých bylo v roce 2008.
Obec Senice na Hané má kladnou hodnotu migračního salda, v obci tedy převažuje počet
přistěhovalých obyvatel.
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Obyvatelstvo – rozdělení dle pohlaví

Tabulka 8 Rozdělení obyvatel v obci Senice na Hané dle pohlaví v letech 2008 - 2015

Roky

Počet obyvatel
celkem

ženy

muži

podíl (%) ženy

podíl (%) muži

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

1 795
1 812
1 820
1 816
1 814
1 812
1 820

904
909
918
912
915
920
922

891
903
902
904
899
892
898

50,4
50,2
50,4
50,2
50,4
50,8
50,7

49,6
49,8
49,6
49,8
49,6
49,2
49,3

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

Z tabulky obyvatelstva rozděleného dle pohlaví lze vyčíst, že procentní podíl počtu mužů a žen je
v obci téměř stejný a v jednotlivých letech se výrazně nemění.
Obyvatelstvo – rozdělení dle věkových skupin
Tabulka 9 Rozdělení obyvatel v obci Senice na Hané dle věkových skupin v letech 2008 - 2014

Roky

Počet
obyvatel
celkem

Obyvatelé
ve věku 0–
14 let
celkem

Obyvatelé
ve věku 15–
64 let
celkem

Obyvatelé
ve věku 65
a více let
celkem

Obyvatelé 0-14
(%)

Obyvatelé
15-64 (%)

Obyvatelé 64 a
více (%)

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

1 795
1 812
1 820
1 816
1 814
1812
1 820

246
253
257
261
258
260
260

1 288
1273
1255
1 241
1 232
1 214
1 216

261
286
308
314
324
338
344

13,7
14,0
14,1
14,4
14,2
14,3
14,3

71,8
70,3
69,0
68,3
67,9
67,0
66,8

14,5
15,8
16,9
17,3
17,9
18,7
18,9

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

Z tabulky je vidět dlouhodobý trend zvyšujícího se podílu obyvatel v důchodovém věku. Ekonomicky
aktivních obyvatel mírně ubývá, naopak nepatrně přibývá dětí a mládeže do 15 let.
V porovnání s hodnotami Regionu HANÁ obec Senice na Hané kopíruje dlouhodobý trend.
Nejpočetněji je zastoupena věková kategorie 15-64 let. Obecně lze říci, že obyvatelstvo v území
Regionu HANÁ stárne. Největší nárůst v počtu seniorů byl zaznamenán v průběhu let 2012 a 2013,
stejně tak i v obci Senice na Hané.
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Hustota osídlení
Hustota osídlení v obci Senice na Hané kopíruje počet obyvatel v obci, a pohybuje se nad střední
hodnotou 125 obyvatel/km2.
V porovnání s okolními obcemi Regionu HANÁ je hustota zalidnění vyšší. Obec Senice na Hané se řadí
k obcím s vyšším podílem bytových domů na menší ploše (Lutín, Kostelec n. H., Náměšť na Hané,
Loučany).
Vzdělanostní struktura obyvatelstva
Tabulka 10 Přehled obyvatelstva v obci Senice na Hané podle nejvyššího ukončeného vzdělání v roce 2011

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

z toho podle
úplné střední (s
stupně
maturitou)
vzdělání

nástavbové studium
vyšší odborné
vzdělání
vysokoškolské

Celkem

muži

ženy

1 526
2

746
-

780
2

312

108

204

665

381

284

372

177

195

32

11

21

13

5

8

106

52

54

Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze)

Z tabulky je patrné, že největší podíl představují osoby se středním vzděláním – bez maturity (44%),
úplným střední s maturitou (24%), základním (21%) a vysokoškolským (7%). Z hlediska pohlaví je
tento poměr téměř vyrovnaný – můžeme zaznamenat výraznější rozdíl mezi muži a ženami se
základním a středním vzděláním (bez maturity).
V porovnání s hodnotami ORP Litovel (podíl středoškolsky vzdělaných obyvatel – 64,8%) je obec
Senice na Hané mírně nad průměrem (68%). Podíl osob, které dosáhly nástavbového a vyššího
odborného studia (2,9%), se pohybuje okolo průměru ORP Litovel (3,4%), podíl osob
s vysokoškolským vzděláním (7%) je opět mírně pod průměrem ORP Litovel (8,5%).
Porovnáme-li vzdělanostní úroveň obyvatel podle velikostních skupin obcí, je patrné, že v obcích s
nižším počtem obyvatel je vyšší zastoupení osob se základním vzděláním a středním vzděláním bez
maturity včetně vyučení. Naopak u obcí s vyšším počtem obyvatel (5 000 a více obyvatel) se zvyšují
podíly osob s úplným středním vzděláním s maturitou, vyšším odborným včetně nástavbového a
vysokoškolským vzděláním.

1.2.2

Sociální situace v obci

Sociální situace v obci Senice na Hané je na standardní úrovni, odpovídající situaci ve venkovských
obcích tohoto regionu. V obci se nevyskytují žádné výrazné sociální problémy ohrožující stabilitu a
bezpečnost obce, nebo vyžadujících specifické přístupy.
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V Senici na Hané a místních částech se nenachází žádné sociálně vyloučené lokality dle aktuální
„Analýzy sociálně vyloučených lokalit v ČR (GAC spol. s r. o. 2015)“, jejímž zadavatelem je MPSV v ČR.
Není zde ani žádná soustředěná skupina národnostních menšin. V obci existuje pouze několik
obyvatel, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní. V červenci 2015 činila nezaměstnanost v obci 5,1 %
dle údajů statistiky Úřadu práce.
Pro obyvatele obce jsou dostupné základní sociální služby poskytované subjekty v nedalekém okolí.
Podrobněji o těchto možnostech pojednává kapitola 1.5.4. Sociální péče.
Tato situace je v současné době dostačující, drobným nedostatkem je že obec doposud byla zahrnuta
do „Komunitního plánu sociálních služeb“.

1.2.3

Spolková, osvětová a informační činnost

Spolky a neziskové organizace hrají podstatnou roli v životě občanské společnosti. Významnou
měrou se podílejí na aktivním a smysluplném trávení volného času, na kulturním a společenském
životě obyvatel regionu.
Spolky a NNO působící v oblasti volnočasových aktivit se snaží minimalizovat negativní projevy
soudobého životního stylu a svojí nabídkou činností a aktivit reagují na aktuální potřeby cílových
skupin v regionu. Jejich služby můžeme tedy rozdělit na:


služby výchovného charakteru



služby zaměřené na sportovní aktivity



služby zaměřené na rekreační aktivity



služby zohledňující specifické zájmy příslušníků cílové skupiny.

Přehled spolků působících na území obce Senice na Hané:
Tabulka 11 Přehled spolků působících v obci

Spolek

Kontaktní
osoba

Tel.

E-mail

TJ Senice
na Hané

Ing. Lukáš
Hynek Lenka
Tobiášová

721 677 157
605988756

www.tjsenice.webno
de.cz

TJ Sokol
Odrlice

Ing. Miroslav
Vejrosta

608 718 406

Ewerel2@seznam.cz

SDH Senice David Gbelec
na Hané

SDH
Odrlice
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Petr Kučera,
Lukáš Kuba

775 771 227

774 480 528,
605 009 864

david.gbelec@sezna
m.cz,
sdhsenicenahane@se
znam.cz,
www.sdhsenicenahan
e.estranky.cz

Členská
základna
široké zaměření na 254 členů
sportovní aktivity z toho 114
pro děti, mládež,
do 18 let
dospělé, seniory
54 členů
kopaná
z toho 14
do 18 let
Profil činnosti

požární
100 členů
bezpečnost v obci,
(z toho 20
práce s mládeží,
dětí)
kulturní akce

požární
sdh.odrlice@seznam.
bezpečnost v obci,
cz,
práce s mládeží,
l.kuba402@seznam.cz
kulturní akce

21 čl.
činných,
27 přispívajících
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Spolek
MS Senice
na Hané
AbelonArt,
z.s.

Kontaktní
osoba

Ing. Petr
737 464 245
Vykydal, PhD.
Pavel Dlabal

Aktiv +, z.s.
Hanácká
Mgr.
aktivní
Dominika
společnost, Doláková
z.s.
ZO Českého
svazu
Jaroslav
chovatelů
Novák Dana
Senice
Havelková
na Hané
Stáj Fénix,
z.s.

Tel.

Lukáš Snášel

774 932 983

E-mail
petr.vykydal@
centrum.cz
vydlabucokoli@
centrum.cz

Profil činnosti

Členská
základna

ochrana přírody,
mládež, myslivost

20 členů

umělecké kurzy

3 členů

774 415
157(8)

systematická
www.aktivpráce s dětmi a
plus.webnode.cz,
mládeží,
aktivplus@seznam.cz volnočasové
aktivity, záchrana
památek v obci

732327192
603467271

novak.jaroslav888@s
chov drobného
eznam.cz,
zvířectva, účast na 30 členů
romana.vymetalova@
výstavách
fnol.cz

731505272

http://www.stajfenix.
banda.cz/
Jezdecký klub

10 členů

30 členů

Gabriela
Štursová

606 042 227

info@eldoradoodrlice.cz,
www.eldoradoodrlice.cz

Květoslav
Pytlíček

605503762

Pytlias@seznam.cz

Seniorklub
Haná
Rybářský
spolek
Sdružení
rodičů a
přátel
školy, z.s.

Blažena
Kvapilová

608 537 771

Pavel Vláčil

777 189 371

Hana
Růžičková
Ladislav Bořil

732 377 261
608327796

hana.ruzickova@upol
*)
.cz

175 členů

MS
SeničkaOdrlice

Falc Miloslav
Miroslav
Pospíšil

775755605
774620715

falc.miloslav@seznam
.cz
ochrana přírody,
slavapospisil@sezna mládež, myslivost
m.cz

15 členů

Jezdecký
klub
Eldorado
Odrlice
Seniorklub
Senice na
Hané

Zdroj: Vlastní zpracování
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Jezdecký klub

25 členů

setkání, exkurze,
besedy, výlety

35 členů

kvapilova.blazena@se setkání, exkurze,
znam.cz
výlety, besedy
pavelvlacil@seznam.c
spolek rybářů
z

16 členů
42 členů
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Podpora činnosti spolků ze strany obce
Tabulka 12 Přehled materiální nebo finanční pomoci ve prospěch spolků

Název spolku

Finanční nebo jiná pomoc obce ve prospěch spolku/ročně

Obec každoročně přispívá na provoz neziskových organizací a spolků v obci dle potřeb jednotlivých
spolků. Dále pomáhá s dofinancováním projektů spolků nebo např. zápůjčkou devítimístného auta
Opel, nákupem cen do soutěží, bezplatného pronájmu prostor, parketu apod.
Zdroj: Vlastní zpracování
Tabulka 13 Přehled nejvýznamnějších nemovitostí v majetku spolků

Název objektu
(nemovitosti)

Spolek vlastnící
nemovitost

Stav nemovitosti *

Objekt TJ

TJ Senice na Hané uspokojivý

Sušárna chmele

Aktiv + Hanácká
aktivní
společnost, z.s.

uspokojivý

Potřebná opatření a investice ke
zlepšení stavu
Vybavení nábytkem, rekonstrukce
zázemí s kuchyňkou, rekonstrukce
společenské místnosti a vybavení
šaten rozhodčích, materiální a
technické vybavení (dataprojektor.).
Úprava venkovního prostředí
s posezením a venkovním fitness.
Rekonstrukce topeniště, obnova
původní fasády, doplnění a rozšíření
stále expozice

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

Spolky se sídlem a působností na území obce jsou významnými pořadateli kulturních a společenských
akcí v obci i regionu. Přehled nejvýznamnějších akcí, které spolky a obec pořádají v průběhu
kalendářního roku je součástí kapitoly 1.5.5 Kultura.
Informovanost obyvatel
Pro informovanost obyvatel vydává obec 4 x ročně obecní zpravodaj, využívá obecní rozhlas
(rozesílání hlášení emailem). Obyvatelé mohou využívat internetových stránek obce:
www.senicenahane.cz

1.3 Hospodářství
1.3.1

Ekonomická situace

Charakter hospodářství v obci
Přítomnost podnikatelů v obci ovlivňuje nejen obecní rozpočet, ale přináší i neekonomické výhody.
Obec Senice na Hané je charakteristická různorodou strukturou podnikatelských subjektů. V obci
15
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převládají subjekty zaměstnávající do 10 zaměstnanců a také zejména živnostníci, kteří
nezaměstnávají žádné pracovníky. V obci existují i podnikatelské subjekty zaměstnávající více jak 50
zaměstnanců. Podnikatelské subjekty většinou působí v oblasti zpracovatelského průmyslu,
zemědělství nebo maloobchodu. Konkrétní podnikatelská struktura je dále uvedena v grafu č. 5.
Ukazatel míry podnikání v obci vyjádřený prostřednictvím počtu všech podnikatelských subjektů k
počtu obyvatel v dané obci násobeno tisícem dosahuje hodnoty 89,6 ‰, což odpovídá zhruba 85%
krajského průměru.
Hospodářství v obci charakterizuje výše podílu na daních, které patří do rozpočtu obce. Jedná se o
daně sdílené a to daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, z podnikání, daň z příjmu
právnických osob placené obcemi nebo kraji a daň z přidané hodnoty.
Pro Senice na Hané představuje příjem z daní podnikatelských subjektů včetně HDP do rozpočtu za
rok 2013 částku ve výši 16,1 mil Kč.
Tabulka č. 14 znázorňuje výši odvedených daní podnikatelských subjektů do státního rozpočtu za
sledované období 10 let. Tabulku doplňuje graf č. 3, ze kterého je zřejmé, že odvod daní a tím
podnikatelská aktivita v obci kolísá, v dlouhodobém horizontu se zvyšuje.
Tabulka 14 Výše odvedených daní podnikatelských subjektů

2004

2005

10,8 mil

11,7 mil

2006
12 mil

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

12,7 mil

14,2mil

14 mil

12,9mil

12,1 mil

12,3mil

16,1mil

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování (k 31. 12. 2013)
183000
000 odvedených daní podnikatelských subjektů
Graf
Vývoj
16 000 000
14 000 000
12 000 000
10 000 000
Výše daně
8 000 000
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2 000 000
0
2004

2005

2006

2007

2008

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování (k 31. 12. 2013)
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Počet obyvatel obce zaměstnaných v místních podnicích
Tabulka č. 15 ukazuje, kolik ekonomicky aktivního obyvatelstva celkem pracuje v jednotlivých
odvětvových strukturách podnikání v obci. Podnikatelské subjekty v obci zaměstnávají téměř
polovinu ekonomicky aktivního obyvatelstva.
Tabulka 15 Počet zaměstnaných v odvětví

Zaměstnaní
z toho
celkem

v zemědělství,
lesnictví a rybářství

ve službách

vyjíždějící za prací
mimo obec

11

38

38

6

27

30

47

251

254

104 zaměstnaných
v Cakově
83 zaměstnaných v
Odrlicích
607 zaměstnaných
v Senici na Hané
Zdroj: Statistický lexikon obci za rok 2013

Struktura podnikatelských subjektů působících v obci
Podle Českého statistického úřadu v obci Senice na Hané vykonává aktivně podnikatelskou činnost na
163 subjektů (k 30. 6. 2015).
Tabulka č. 16 uvádí počet podnikatelských subjektů v letech. Z grafu je zřejmé, že počet aktivních
podnikatelských subjektů do roku 2012 rostl a po roce 2012 se snížil. Takový trend je zaznamenán i
v okolních obcích.
Tabulka 16 Počet podnikatelských subjektů v letech

2008
141

2009

2010
2011
Data nejsou k dispozici

2012
172

2013
161

2014
163

Zdroj: čsú, zpracování vlastní, k 31. 12. 2014
Graf 4 Vývoj počtu podnikatelských subjektů v letech
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Zdroj: čsú, zpracování vlastní, k 31. 12. 2014
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Strukturu podnikatelské činnosti dělíme podle odvětví a podle velikosti.
Odvětvová:
Podnikání je v Senici na Hané nejvíce rozšířené v oblasti zpracovatelského průmyslu, také v oblasti
velkoobchodu a maloobchodu a stavebnictví.
Graf č. 5 znázorňuje počet aktivitních subjektů v různých oblastech podnikání. Z grafu je zřejmé, že
převažuje obchod, zpracovatelský průmysl a stavebnictví.
Graf 5 Počet aktivních podnikatelských subjektů v oblastech podnikání

Počet podnikatelských subjektů
2% 1%

zemědělství, lesnictví, rybářství
Zpracovatelský průmysl
Výroba a rozvod elektřiny

4%

Stavebnictví

1%

1%
13%

11%

2%

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel

Ubytování, stravování a pohostinství

24%

7%

Doprava

2%
17%

14%

1%

Zdroj: čsú, zpracování vlastní

V rámci právní formy podnikání je pro obec Senici na Hané typické podnikat na základě
živnostenského oprávnění. Takovou to právní formu využívá na 109 podnikatelů. Tato skutečnost je
charakteristická i ve srovnání s okolními obcemi a není nijak zvláštní. Celkem 18 podnikatelů
provozují činnost na základě právní formy obchodní společnosti (nejčastěji společnost s ručením
omezeným). V Senici na Hané existují i 2 akciové společnosti. Což není pro venkov příliš typická
skutečnost. Pro rozpočet obce však pozitivní. Další možnosti podnikání dle právní formy lze
vypozorovat z tabulky č. 17 V Senici na Hané existuje i 10 zemědělských podnikatelů.
Tabulka 17 Podnikatelské subjekty dle právní formy

RES - právní
forma Státní
organizace

RES - právní
forma Akciové
společnosti
(z obchod.
společností
celkem)

2

2

Zdroj: čsú, zpracování vlastní

18

RES - právní
forma Obchodní
společnosti

16

RES - právní
forma Družstevní
organizace

RES - právní
forma Živnostníci

RES - právní
forma Svobodná
povolání

RES - právní
forma Zemědělští
podnikatelé

RES - právní
forma Ostatní

3

109

9

10

14
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Velikostní:
Dle velikostní struktury v obci se řadí podnikatelské subjekty do 4 kategorií: podnikatelské subjekty
bez zaměstnanců, mikropodniky, malé, střední a velké podniky. Tabulka č. 18 uvádí počet
podnikatelských subjektů v jednotlivých kategoriích.
Tabulka 18 Podnikatelské subjekty dle počtu zaměstnanců

Počet subjektů bez zaměstnanců

99

Počet subjektů s 1-9 zaměstnanců - mikropodniky

19

Počet subjektů s 10-49 zaměstnanců- malé podniky

6

Počet subjektů s 50-249 zaměstnanců- střední podniky

2

Počet subjektů s >249 zaměstnanců- velké podniky

0

Zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=504505

Z tabulky je zřejmé, že nejvíce podnikatelských subjektů je bez zaměstnanců, jedná se o drobné
živnostníky, kteří pro svoji činnost zaměstnance nepotřebují. Druhou početnější skupinou jsou
podnikatelské subjekty se zaměstnanci do 10 osob, tzv. mikropodniky, kterých je v Senici na Hané 19.
V Senici na Hané existuje 6 podniků zaměstnávající více jak 10 zaměstnanců. A další podniky
zaměstnávající více jak 50 zaměstnanců. Tabulku doplňuje graf, ze kterého je poměr struktury
ekonomických subjektů v obci zřejmý.
Graf 6 Podnikatelské subjekty dle počtu zaměstnanců
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Tabulka č. 19 uvádí přehled ekonomicky aktivních podnikatelských subjektů na území obce Senice na
Hané.
Tabulka 19 Přehled ekonomicky aktivních podnikatelů

Podnikatelský subjekt název
Airnet-home, s.r.o.
Automatic Door
Technology s.r.o.
CUTCO a.s.
DAPOS - CB s.r.o.
Dřevovýroba B + Š, s.r.o.
Efficient Energy
Technology s.r.o.
Erudios - učební pomůcky
s.r.o.

Sídlo

Zaměření

Jos. Vodičky 94

Výroba, obchod, komunikační činnost

Zákostelí 65

Pronájem nemovitostí, obchod a služby

Nádražní 212
Radniční 133/1
Cakov 15

Obráběčství, zámečnictví, nástrojařství
Hostinská činnost
Výroba dřevěných výrobků

Vodní 414

Zámečnictví, nástrojařství

Rudé armády 180

Výroba, obchod a služby

FONAP Litovel, s.r.o.

Rudé armády 203

Zámečnictví, nástrojařství

GOPAK spol. s r.o.

Vodní 414

Výroba, obchod a služby

INATELMO cz, s.r.o.

Havlíčkova 311

truhlářství, podlahářství, zednictví

Mikas

Trávník 221

Výroba, prodej, servis – mechanizace, ucpávky

Moravia protect s.r.o.

Prap. Fr. Vrzala 89

technicko-organizační činnost v oblasti požární
ochrany

PAMALU group servis
s.r.o.

Trávník 51

Výroba, obchod a služby

PANAV, a.s.

Nádražní 212

zámečnictví, nástrojářství, opravy ostatních
dopravních prostředků a pracovních strojů

První Aktivní s.r.o.

Náměstí Míru 79

Výroba, obchod a služby

RVmedCentrum privátní
klinika s.r.o.

Havlíčkova 172

ordinace otorinolaryngologie, anesteziologie a
intenzivní medicína

SEFA com. s.r.o.

Zákostelí 41

Zemědělská výroba

Selet, s. r. o.

Žižkov 326

Servis zdravotnické techniky

SENIMASO s.r.o.

Vodní 214

Výroba, obchod

SH odbyt s.r.o.

Vodní 214

Výroba, obchod

SCHIFF und STERN, spol. s
Vodní 414
r.o.
TT Rent s.r.o.
Zdroj: zpracování vlastní
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Nádražní 212

výroba, montáž, opravy, rekonstrukce a
periodické zkoušky vyhrazených tlakových
zařízení
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových
prostor. Výroba, obchod a služby
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Charakteristika klíčových podnikatelských subjektů
Mezi nejvýznamnější podnikatele sídlící v obci patří Panav, a.s., Zemědělské družstvo Senice na Hané,
SCHIFF und STERN s.r.o., FONAP, a. s. a Zemědělské družstvo Haná.
Spolupráce obce s podnikateli
Spolupracovat s místními podnikateli je pro obec velmi důležité, často taková spolupráce přináší
ekonomická, ale i neekonomická pozitiva. Spolupráce vzniká za potřeby dosažení určitého
společného cíle. Mnohdy spolupráce více subjektů přinese větší prospěch, než kdyby určitou činnost
vykonával subjekt sám. Na základě spolupráce obce s podnikatelským subjektem může dojít ke
zvýšení životní úrovně a kvality života obyvatel obce. Obce, při navázání spolupráce s podnikatelským
subjektem, by si měla klást otázky, zda taková spolupráce bude efektivní a účelná a zda jsou schopny
spolupracující subjekty společně komunikovat.

Možnosti spolupráce obce Senice na Hané s firmou jsou takové:
V katastru obce nejsou firmy, které jsou schopné zabezpečit projekty přesahující rozpočet obce.
Stejně tak není založena žádná společná právnická osoba za účelem tvorby zisku. Obec více
spolupracuje s místními podnikatelskými subjekty, zejména při úklidu obce např. v zimním období.
Ekonomické výhody: úspory z rozsahu, zvýšení celkového užitku nebo efektivní alokace veřejných
prostředků
Neekonomické výhody: zkvalitnění služeb, distribuce zodpovědnosti a rizika
Podpora podnikání v obci
Obec Senice na Hané podporuje místní podnikatele např. formou reklamy ve zpravodaji. Informuje
podnikatele prostřednictvím webových stránek o možnosti čerpat dotace z Evropských fondů, o
volných prostorách k pronájmu, o veřejných zakázkách, o legislativě. Obec je široce otevřena všem
podnikatelským záměrům a plně podnikatelské subjekty na území podporuje.
Plochy pro podnikání (k dispozici, poptávka)
Obec nemá vhodné vlastní plochy pro podnikání. Možné však využít bývalé objekty ZD v Cakově a
Odrlicích.
Potřeby podnikatelů
Z dotazníku potřeby podnikatelů nevyplynuly.
Charakter zemědělské výroby v obci
Obec Senice na Hané se nachází v typické zemědělské oblasti Hané. V obci fungují 4 zemědělští
soukromí podnikatelé. Zemědělská půda činí 81,72% (1 571,6 ha) z celkové rozlohy obce, což je
v porovnání s okolními obcemi standartní podíl zemědělské půdy obce. Většinu zemědělské půdy
obdělává společnost Zemědělské družstvo Senice na Hané.
Pozemkové úpravy v obci
Komplexní pozemkové úpravy v obci probíhají (konkrétně v Cakově a Odrlicích). V Senici na Hané
probíhá jednoduchá pozemková úprava (lokalita Véklice).
Komerční služby v obci
Komerční služby jsou v obci bohatě zastoupeny nejen pro obyvatele obce, ale i pro široké okolí.
Nejčastěji se jedná o obchod nebo opravy a údržbu motorových vozidel či restaurační zařízení.
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Chybějící komerční služby v obci
Z dotazníku vzešel od respondentů chybějící bankomat.

1.3.2

Trh práce

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo
Podnikatelské prostředí je podrobně popsáno v kapitole 1.3.1 (ekonomická situace). Zde se zaměříme
pouze na ekonomicky aktivní obyvatelstvo
Tabulka 20 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity v obci Senice na Hané (2011)

Celkem

muži

ženy

zaměstnanci
zaměstnavatelé

877
794
643
26

488
442
340
21

389
352
303
5

pracující na vlastní účet

77

59

18

pracující důchodci

21

12

9

ženy na mateřské
dovolené

21

-

21

83
855
419
293
42

46
367
163
142
20

37
488
256
151
22

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

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

Tabulka 21 Struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva v obci Senice na Hané v letech 2008 - 2014

Ekonomicky
Počet
aktivní
Roky obyvatel obyvatelstvo OSVČ
celkem
celkem (1536 let)
2008 1 795
1 288
109
2012 1 814
1 232
128
1812
109
2013
1214
1
820
1
216
109
2014

OSVČ
(%)
8,5
10,4
9,0
9,0

Jiná
Jiná
právní
právní
Zaměstnanci
forma Zaměstnanci
forma
(%)
podnikání
podnikání
(%)
142
11,0
1 037
80,5
174
14,1
930
75,5
163
13,4
942
77,6
165
13,6
942
77,5

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

V obci Senice na Hané převažuje počet osob zaměstnaných nad OSVČ a jinými právními formami
podnikání. Stabilně se tato míra drží okolo 76 - 80 % oproti OSVČ, které zaujímají pouze 8,5 – 10,5%.
Analýza příjmů a výdajů domácností – celorepublikové srovnání
Z výsledků analýz vyplývá, že největší peněžní příjmy mají domácnosti v hlavním městě Praze a ve
Středočeském kraji. Naproti tomu nejmenší objem peněžních příjmů domácností je v Ústeckém a
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Moravskoslezském kraji. Peněžní příjmy a výdaje v Olomouckém kraji jsou spolu se Zlínským krajem
přibližně čtvrté nejnižší mezi všemi kraji.
Nejvyšší celkové měsíční náklady na bydlení mají domácnosti v hlavním městě Praze a v Libereckém
kraji. Naproti tomu nejnižší náklady mají domácnosti v Kraji Vysočina a v Pardubickém kraji.
Domácnosti Olomouckého kraje se řadí mezi kraje s nejnižšími náklady.
Průměrná měsíční výše důchodů: Jedná se o průměrnou výši celkových důchodů (předčasné důchody,
invalidní důchody I. a II. stupně, vdovecké a vdovské důchody, sirotčí důchody) a důchodů starobních.
Olomoucký kraj v celorepublikovém srovnání vykazuje nejnižší průměrnou výši důchodů, což se
odráží ve vysokém procentu snížených úhrad za sociální služby poskytované v domovech pro seniory
v Olomouckém kraji. Tento stav dlouhodobě přetrvává a nejnižší důchody v mezikrajském srovnání
jsou evidovány od roku 2008.
Tabulka 22 Vyjíždějící do zaměstnání v obci Senice na Hané (rok 2011)

Vyjíždějících do zaměstnání celkem

v tom

407

v rámci obce

85

do jiné obce okresu

283

do jiného okresu kraje

27

do jiného kraje
do zahraničí

7
5

Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze 2011)

Z celkového počtu vyjíždějících do zaměstnání je 95% těch, kteří za prací dojíždí do jiné obce okresu,
tzn. v dojezdové vzdálenosti 5 – 20 km. 10% vyjíždějících míří za zaměstnáním do jiného okresu kraje
nebo do jiného kraje.
Obyvatelé nejčastěji dojíždějí do Prostějova, Olšan u Prostějova a Olomouce.
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Mapa 3 Míra nezaměstnanosti v roce 2008 v Regionu HANÁ

Z mapy Míra nezaměstnanosti v roce 2008 je zřejmé, že obec Senice na Hané v tomto roce patřila
v Regionu HANÁ k obcím s průměrnou mírou nezaměstnanosti, s výší 6,2 %. V roce 2014 byla v
porovnání se všeobecným trendem nezaměstnanosti nižší, s hodnotou 5,9 %. Z toho nezaměstnaných
žen bylo 5,6 % a mužů 6,3 %.
Tabulka 23 Míra nezaměstnanosti podle pohlaví v obci Senice na Hané v letech 2008 - 2014

Roky
2008
2009
2010
2011
2013
2014

Míra nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti - dosažitelní uchazeči
dosažitelní uchazeči
Dosažitelní uchazeči ženy
celkem *
muži
6,2
12,7
9,9
9,6
7,6
5,9

5,6
12,1
9,4
8,8
8,9
6,3

7,0
13,5
10,7
10,7
6,3
5,6

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

* jedná se o ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o
zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel od ledna 2013 nahradil
doposud zveřejňovanou míru nezaměstnanosti, která poměřovala všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání
pouze k ekonomicky aktivním osobám.
Dosažitelní uchazeči = jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání
při nabídce vhodného pracovního místa - tj. nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání
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Graf 7 Míra nezaměstnanosti v letech

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

Míra nezaměstnanosti byla v obci Senice na Hané nejnižší v červenci 2015 - 5,1% (dle údajů statistiky
Úřadu práce), svého vrcholu dosáhla v roce 2009 (12,7%), v dalších letech vykazuje klesající tendenci.
Obec využívá jednoho pracovníka na veřejně prospěšné práce a 2 pracovníky na společensky účelné
pracovní místo. Tyto pozice se často mění v závislosti nabídky úřadu práce.

1.3.3

Cestovní ruch

Níže jsou blíže popsány některé přírodní a turistické atraktivity v obci a nechybí samozřejmě seznam
ubytovacích a stravovacích služeb. Výčet kulturních atraktivit je umístěn v kapitole 1.5.5 Kultura, kde
je uveden seznam nejvýznamnějších kulturních památek v obci.
PŘÍRODNÍ ATRAKTIVITY V OBCI:






Naučná stezka Elišky z Kunštátu – má celkem 9 zastavení a je dlouhá asi 11 km. Na
jednotlivých zastaveních jsou turisté informováni o historických, přírodních či technických
zajímavostech, které se nachází v okolí Senice na Hané, Cakova a dále i Seničky a Nových
Dvorů.
Svatá Voda - Procházkou z Cakova dojdete ke Svaté Vodě, kde na okraji osady - u pramene
jednoho z přítoků Blaty - je drobná kaplička. Podle pověsti má voda zázračnou moc.
Studánka Odrlice
Senická skála

KULTURNÍ ATRAKTIVITY V OBCI:
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kostel sv. Maří Magdaleny - Senická farnost patří k nejstarším na Moravě, není ovšem
známo, kdy a kým byl kostel s farou založen. Starý senický kostel v roce 1654 vyhořel a
zůstala pouze kostelní věž. Po provizoriu trvajícím celé půl století, byl v letech 1704-1705
postaven v Senici nový kostel. Kostel i fara byly značně poškozeny požáry v letech 1769 a
1771. STAV PAMÁTKY - uspokojivý
socha Ecce Homo – z roku 1827, STAV PAMÁTKY – uspokojivý
boží muka s reliéfem sv. Isidora – z roku 1833, STAV PAMÁTKY - uspokojivý
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smírčí kříž – před sochou sv. Tomáše při silnici do Hliníků, STAV PAMÁTKY - uspokojivý
kaple sv. Josefa – barokní kaple, STAV PAMÁTKY - uspokojivý
socha sv. Jana Nepomuckého – před kostelem sv. Maří Magdaleny, STAV PAMÁTKY uspokojivý
Venkovská usedlost – Odrlice, STAV PAMÁTKY - uspokojivý
Sušárna chmele – Odrlice, STAV PAMÁTKY - uspokojivý
kino Panorama – STAV - uspokojivý

OSTATNÍ TURISTICKÉ ATRAKTIVITY V OKOLÍ:


















Terezské údolí – 3,5 km, Náměšť na Hané. Tato přírodní rezervace se nachází na okraji
Zábřežské vrchoviny a rozprostírá se mezi Laškovem a Náměští na Hané. Rozloha území je 7,6
km2 a jedná se o geomorfologicky, botanicky, zoologicky a archeologicky mimořádné
hodnotné území. http://www.namestnahane.cz/udalosti-v-obci/kam-do-prirody/terezskeudoli/
Černá věž Drahanovice – 6 km, je pozůstatkem gotické tvrze ze 13. a 14. století a je
ojedinělou památkou stavební činnosti nižší šlechty na střední Moravě.
http://www.cernavez.cz/
zámek Čechy pod Kosířem – 12 km, klasicistní zámek obklopený přírodně krajinářským
parkem o rozloze 21,5 ha, který patří k nejcennějším objektům historické zeleně na Moravě,
je spjat se šlechtickým rodem Silva-Tarouca. Přítelem hraběcí rodiny byl slavný český malíř
Josef Mánes, který Čechy pod Kosířem pravidelně navštěvoval a tvořil zde v letech 18491871. http://www.zamekcechy.cz/
lázně Slatinice, a.s. – 8 km, http://www.lazneslatinice.cz/
Veteran muzeum Slatinice – 8 km, na ploše 402 m2 najdeme veterány různých značek z 30.
let minulého století. http://www.veteranmuseum.cz/
rozhledna Velký Kosíř – 13,5 km, Slatinky, http://www.kosir.cz/
zámek Náměšť na Hané, zřícenina hradu v Náměšti na Hané, dolní zámek (Sladovna) – 3,5
km. Zámek byl postaven na přání hraběte Ferdinanda Bonaventury z Harrachu v roce 1766.
Do té doby přebýval v tzv. Dolním zámku, dnes je to budova sladovny. Více informací na
www.zamek.namestnahane.cz
zámecký park v Náměšti na Hané – 3,5 km. Park kruhového půdorysu se rozkládá kolem
budovy zámku, je do čtyř světových stran spojen lipovými alejemi s kruhovou cestou.
Příkazy – 9 km, http://www.hanackeskanzen.cz/
muzeum Cholina – 9 km. Muzeum se nachází ve dvoře budovy obecního úřadu. Začátek
expozice tvoří stylizovaná obytná místnost s předměty denní potřeby, která pokračuje
výstavou hanáckých krojů, sokolských a orelských uniforem. http://muzeum.obeccholina.cz/
hrad Bouzov – 28 km, http://www.hrad-bouzov.cz/
arboretum Bílá Lhota – 17 km, http://mujweb.cz/arboretum/
hrad Úsov – 32 km, http://www.zamky-hrady.cz/1/usov.htm
Javořičské a Mladečské jeskyně – 23 km, http://www.jeskynecr.cz/cz/jeskyne/javoricskejeskyne/

UBYTOVÁNÍ:
V Senici na Hané se nenachází ubytovací kapacity. V okolních obcích nalezneme následující ubytovací
služby:
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turistická ubytovna TJ Sokol Náměšť na Hané – 3,5 km, kapacita 12 lůžek se společnou
kuchyňkou, WC a sprcha společná, internet k dispozici přes wi-fi. Tento druh ubytování je
vhodný pro turisty, pracovní skupiny, nenáročné klienty.
turistická ubytovna SK Náměšť na Hané – 3,5 km, kapacita 84 lůžek se společným sociálním
zařízením.
ubytování Betánie – 3,5 km, turistická ubytovna je umístěna v objektu fary v Náměšti na
Hané v zadní části budovy se samostatným vstupem. Ubytovna je obdélníková místnost, kde
je navržen ubytovací prostor s kapacitou 8 lůžek. Místnost je rozčleněna na lůžkovou část (8
lůžek), společenskou část (4 místa k sezení, koutek pro přípravu stravy s vařičem a dřezem s
teplou vodou, prostor pro uložení sportovního vybavení cca 2 m2).
penzion na Figleně – 8 km, Slatinice, s ubytovací kapacitou až 30 lůžek, poskytující teplou i
studenou kuchyni. Salonek s kapacitou 20-40 míst.
penzion Majorka – 8 km, Slatinice, kapacita 16 pokojů s vlastním sociálním zařízením
v každém pokoji. K dispozici je společenská místnost s jídelnou a možnost stravování formou
polopenze či plné penze. Penzion nabízí i školící místnost, která pojme max. 36 osob.
penzion u Veterána – 8 km, Slatinice, kapacita 25 lůžek s možností snídaní. Všechny pokoje
jsou vybaveny vanou či sprchovým koutem. K dispozici je rovněž přednášková místnost.
penzion Mánes – 8 km, Čechy pod Kosířem, kapacita 40 lůžek. Pokoje mají vlastní sociální
zařízení, TV, telefon, wi-fi. K dispozici je restaurace se salonkem.
ubytování Záložna – 5km, Příkazy, kapacita 24 lůžek, tento druh ubytování je vhodný pro
turisty, pracovní skupiny, nenáročné klienty.

Ubytování lepší kategorie se nachází v Litovli nebo v Olomouci – 18 km (např. NH Collection Olomouc
Congress, hotel ibis Olomouc Centre, Business hotel Alley, hotel Trinity, Clarion Congress hotel
Olomouc aj.).

STRAVOVÁNÍ:
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restaurace U Andulek – Senice na Hané, teplá i studená kuchyně.
Cukrárna Lilie
Hospoda U kostela – studená kuchyně
restaurace ve Mléně – 3 km, Loučany. Restaurace s prostornou zahrádkou. Kapacita je 70
míst v restauraci a 100 míst zahrádka. Teplá i studená kuchyně, možnost pořádání
společenských akcí (svatby, rodinné oslavy, atd.).
hostinec Loučany – 3 km, Loučany. Nabízí teplou i studenou kuchyni, kapacita restaurace je
50 míst. K dispozici je salonek pro pořádání nejrůznějších společenských akcí.
hostinec Na Nové – 6 km, Drahanovice, teplá a studená kuchyně, salonek, zahradní
restaurace. Možnost uspořádání rodinných oslav, svateb, večírků, promocí, třídních srazů
atd. Kapacita restaurace je až 50 míst, salonek 20 míst, zahradní restaurace 60 míst.
Zámecká restaurace – 3,5 km, Náměšť na Hané, teplá i studená kuchyně, k dispozici je
parkoviště a v letních měsících venkovní zahrádka.
Antonio Ristorante – 3,5 km, Náměšť na Hané. Pizzerie spolu s teplou i studenou kuchyní.
K dispozici je parkoviště a zahrádka, která je v provozu v letních měsících.
restaurace u Čarodějnice – 8 km, Ludéřov, teplá a studená kuchyně, kapacita 60 míst,
v letních měsících k dispozici krytá terasa. Možnost pořádní rodinných oslav, svateb, třídních
srazů atd.
hostinec Lhota pod Kosířem – 9 km, nekuřácká, příjemná venkovská hospůdka s vlastním
minipivovarem v zalesněném svahu kopce Velkého Kosíře s venkovním posezením.
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Turistické informační centrum – TIC v Senici na Hané není, sídlo TIC je na zámku v Náměšti na Hané a
v Cholině. TIC poskytuje informace o kulturních akcích, tipech na výlety, informace o ubytování,
poskytování letáčků a brožur, prodej turistických map nebo pohlednic aj. Další TIC je také v lázních
Slatinicích.

1.4 Infrastruktura
1.4.1

Technická infrastruktura

Kanalizace
Tabulka 24 Počet napojených obyvatel na kanalizaci v obci

Obec

Počet obyvatel
(1/2015)

Počet napojených
obyvatel (2015)

Předpokládaný
vývoj r. 2016

Podíl napojení
obyvatelé/
obyvatelé

Senice na Hané

1820

1023

1100

56%

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

V obci Senice na Hané a v místní části Odrlice je splašková i dešťová kanalizace. Splašky z Odrlic jsou
tlakovým potrubím přečerpány do senické kanalizační sítě, která je zaústěna na mechanickobiologickou čistírnu odpadních vod s kapacitou pro 1552 EO.
Zde jsou odpadní vody zpracovávány v kruhové aktivační nádrži. V procesu čištění je odstraňováno
organické znečištění a zároveň sloučeniny dusíku biologickou nitrifikací a denitrifikací. Pro odstraněný
fosforu je dávkován síran železitý. Kalové hospodářství tvoří dva kalojemy, dosazovací a zahušťovací.
Zahuštěný kal je zpracováván na dekantační odstředivce po nadávkování flokulantu. Odvodněný kal
je skladován v kontejneru. Po jeho naplnění je kal odvážen k likvidaci na skládku kompostárnu.

V místní části Cakov je vybudovaná pouze částečně dešťová kanalizace, která je v majetku a správě
obce Senice na Hané. Kanalizace byla realizovaná postupně od 30. do 80. let z betonových trub DN
300-400 v celkové délce 1 600 m. Zástavbou protéká potok Blata a do něj je kanalizace zaústěna 6
výustními objekty. Jednou výustí zaúsťuje do příkopu ústícího do Blaty. Kanalizace je funkční ale
neodpovídá platným ČSN pro odvádění splaškových vod. OV jsou po individuálním předčištění
odváděny kanalizací do vodoteče. Větší část zástavby má jímky na vyvážení. ZD má jímky na vyvážení.
V místní části Cakov je naplánovaná nová splašková kanalizace spolu s ČOV. Problémem budování
nové kanalizace je však vysoká finanční náročnost, kdy obec Senice na Hané nemá dostatečné
finanční prostředky na vybudování takovéto kanalizace, neboť tato místní část Cakov se nachází na
skále.
Vodovody
Tabulka 25 Počet napojených obyvatel na vodovod v obci

Obec

Počet obyvatel
(1/2015)

Počet zásobených
obyvatel (2010)

Předpokládaný
vývoj r. 2016

Počet zásobených
obyvatel/počet
obyvatel

Senice na Hané

1820

9841820

10001820

54%100 %

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

28

A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1.SITUAČNÍ ANALÝZA

OBEC SENICE NA HANÉ
PROGRAM ROZVOJE OBCE

Ve všech částech obce Senice na Hané je vybudován veřejný vodovod, který bude v majetku
Vodovodu Pomoraví - svazku obcí. Vodovodní síť je součástí Vodovodu Pomoraví. Přivaděčem z
tvárné litiny DN 300 je voda dopravována z VDJ Křelov přes zrychlovací čerpací stanici Senice na Hané
do zemního vodojemu Náměšť 2 x 250 m3 (290,00 – 286,25). Z tohoto VDJ je výtlačným řadem DN 80
délky 730 m voda čerpána do VDJ Nové Dvory 2 x 75 m3 (338,00 – 335,25). Přívodním řadem PVC DN
100 délky 755 m je pak voda dopravena do Cakova, kde na něj navazuje rozvodná vodovodní síť PVC
DN 80 – 100. Zásobování je řešeno v jednom tlakovém pásmu, řídícím vodojemem je VDJ Nové Dvory
2 x 75 m3. Údaje o vodovodu délka přívodního řadu 2 335 m a délka vodovodní sítě 1 915 m.
Plynovod
Obec Senice na Hané a její místní části Odrlice a Cakov jsou plynofikovány. Většina obyvatel je na
plynovod napojena. Plynovod je v dobrém technickém stavu a není proto nutné do něj v dalších
letech investovat. Investice se předpokládající dle územního plánu jen v místech, kde bude docházet
k nové výstavbě rodinných domů.
Informační servis obce
Občané obce Senice na Hané a jejich místních části Odrlice a Cakov jsou informování pomocí těchto
způsobů - pomocí obecního zpravodaje, internetových stránek obce, které byly znovu přepracovány a
obecního rozhlasu. Obecní rozhlas byl již v předchozích letech rekonstruován a byl přebudováván na
bezdrátový systém. Všechny místní části jsou tímto rozhlasem pokryty. Avšak jako problém se jeví
signál v místní části Cakov, kde díky přechodu signálu přes vysoké napětí dochází se zeslabení signálu
a tím pádem k problémům při vysílání.
Veřejné osvětlení a elektrická síť
Obnova probíhá průběžně, kdy po nahrazením stávajících lamp veřejného osvětlení technologii led
dojde ke snížení nákladů až o polovinu původních. Obnova probíhá ve všech místních částech.
Odpadové hospodářství
V obci Senice na Hané a její místní části Odrlice a Cakov je směsný komunální odpad vyvážen jednou
za 14 dní. Odvoz směsného komunálního odpadu zajišťují Technické služby Olomouc. Na území obce
je dvakrát ročně zajištěn svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. V rámci třídění odpadů
existují 9 sběrných míst, kde občané mohou odložit tříděný odpad jako plasty, papír, sklo bílé i
barevné, nápojové kartony a jedlý olej. Na obecním úřadě mají možnost odložit i kovy. Obec má
rovněž na svých pozemcích umístěny kontejnery na biodpad, které se po naplnění odváží do
kompostárny v Nákle. Odvoz bioodpadu si řeší obec svým svozovým vozem. V obci Senice na Hané se
nachází funkční skládka odpadu tzv. skládka „Bořík“. Skládkování bude na této skládce prováděno
minimálně do roku 2024 2030. Současná kapacita skládky je dostačující.
Datové sítě, kabelové rozvody
V obci je vybudován optický kabel, který však není využíván. Je zde využívána telefonní linka pro ADSL
a VDSL internet. Připojení přes telefonní linku je zajišťováno pomocí O2. Rychlost i kvalita připojení je
na standartní úrovni. Připojení na internet je též možné pomocí WIFI a poskytovatelů: Doubrava.net,
RPS, OPYX.

1.4.2

Dopravní infrastruktura

Napojení obce na silniční a železniční síť
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Obec Senice na Hané a její místní části Odrlice a Cakov jsou napojeny na silniční síť díky komunikaci 2.
třídy a to II/449. Tato komunikace je v dobrém stavu a prochází obcí, kdy její rekonstrukce byla
provedena po provedené výstavbě nové splaškové kanalizace.
Z města Olomouc a Prostějov je se dále možné se napojit na dálniční sít a to díky R46. V tomto
případě je vzdálenost na nájezd R46 cca 14,7 km (Občané se mohou napojit na R46 u Olomouc nebo
u obce Olšany u Prostějova). Dále je možné se napojit na R35 ve směru na Mohelnici, kde je
vzdálenost na nájezd do Unčovic cca 4,6 km.
Nejbližší napojení obce na železniční trať (trať 275 Olomouc-Senice na Hané - Drahanovice, trať 273
Červenka- Litovel- Senice na Hané- Kostelec na Hané-Prostějov) je v obci Senici na Hané a odtud se
občané mohou dostat dále do Olomouce, Prostějova a Červenky, odkud je možné pokračovat spoji po
celé ČR. Spoje ze Senice na Hané jsou časté a ještě lepší dostupnost je zajištěna pomocí autobusové
dopravy. Dopravní zatížení obce je velké a to díky faktu, že obec leží na důležité dopravní trase –
silnici II/449, která vede přímo přes obec, a to z Unčovic do Prostějova.
Mapa 4 Krajské silnice na katastru obce Senice na Hané

Zdroj:http://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Orthoimagery&keywordList=inspire
Tabulka 26 Stav krajských komunikací

Číslo
II/449

III/44815
III/44912
30

Silnice
Technický stav
Silnice Unčovice- Senice na Hané- Silnice v extravilánu obce ve špatném stavu.
Loučany
výborném stavu.
Silnice v intravilánu obce ve
výborném stavu.
Silnice Senice na Hané- Vojnice
Silnice v intravilánu obce v špatném stavu. Silnice
v extravilánu obce ve špatném stavu
Silnice Odrlice- Dubčany
Silnice v intravilánu obce ve zhoršeném stavu.
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III/3732
III/37313
III/37314

OBEC SENICE NA HANÉ
PROGRAM ROZVOJE OBCE

výborném stavu.Stejný stav má i silnice
v extravilánu obce
CholinaOdrlicekřižovatka Silnice jak v intravilánu obce, tak v extravilánu
III/37313
obce ve špatném stavu.
Silnice Senice na Hané- Senička
Silnice v intravilánu obce ve výborném stavu.
Silnice v extravilánu obce ve zhoršeném stavu.
Senička-Cakov- Vilémov
Silnice v intravilánu obce ve špatném stavu. Silnice
v extravilánu obce v havarijním stavu.

Zdroj: Vlastní šetření

Místní komunikace
Obec disponuje sítí místních komunikací o celkové délce cca 8 115 m. Výše uvedená délka je rovna
délce všech místních komunikací v obci Senice na Hané a jejich místních částech.
Z celkové výměry je 2 443m v havarijním stavu s nutností rekonstrukce v nejbližší době. Ostatní
komunikace jsou ve zhoršeném stavu a jsou kryty živicí. Podrobná mapa stavu místních komunikací
lze naleznout v mapové příloze, kde jde jasně vidět stav místních komunikací a jejich lokalizace.
Místní komunikace jsou udržovány vlastními kapacitami, v případě nedostatku vlastních kapacit
vypomáhají s údržbou najatí soukromí podnikatelé. O údržbu místních komunikací se stará obec.
Tabulka 27 Stav a délka místních komunikací v místní části Senice na Hané

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

Celková délka místních komunikací
v daném stavu
Cca 3 607 m

Cca 2 261 m

Cca 877 m

Zdroj: Vlastní šetření

Tabulka 28 Stav a délka místních komunikací v místní části Cakov

Cakov

Stav místních komunikací

Celková délka místních komunikací
v daném stavu
Místní komunikace v uspokojivém stavu, Cca 892 m
v nejbližších 7 letech nebude třeba výraznějších
investic
Místní komunikace v kritickém stavu, vyžaduje Cca 112 m
okamžitou opravu či investici, velmi zhoršená
sjízdnost
Místní komunikace ve zhoršeném stavu, Cca 0 m
v nejbližších letech nutnost investovat pro
zabezpečení požadované funkčnosti

Zdroj: Vlastní šetření
Tabulka 29 Stav a délka místních komunikací v místní části Odrlice
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Stav místních komunikací

Celková délka místních komunikací
v daném stavu
Místní komunikace v uspokojivém stavu, Cca 244 m
v nejbližších 7 letech nebude třeba výraznějších
investic
Místní komunikace v kritickém stavu, vyžaduje Cca 122 m
okamžitou opravu či investici, velmi zhoršená
sjízdnost
Místní komunikace ve zhoršeném stavu, Cca 0 m
v nejbližších letech nutnost investovat pro
zabezpečení požadované funkčnosti

Zdroj: Vlastní šetření

Parkovací místa
V obci Senice na Hané a její místní části Odrlice a Cakov jsou řešena parkovací místa. Problematika
parkovacích je postupně řešena po komplexní rekonstrukci místních a krajských komunikací, která
následuje po proběhnutém vybudování nové splaškové a dešťové kanalizace. Jsou nově vybudovaná
parkovací místa v ulici Kout a na náměstí.
Cyklodoprava
Cyklodoprava není v současné době v obci nijak řešena. Přes obec v současné době nevedou žádné
cyklostezky. Obec plánuje napojení na sousední obce. V plánu je cyklostezka na Unčovice, na Příkazy
popřípadě na Náměšť na Hané. Nově vybudovaná cyklostezka na Příkazy – čeká se na dopojení do
Příkaz na katastru obce Příkazy.

Chodníky v obci
Chodníky v obci Senici na Hané a jejich místních částech nejsou v dobrém stavu, avšak jsou i místa,
kde chodníky chybí. V rámci vypracování programu rozvoje obce Senice na Hané došlo k zjištění stavu
všech chodníků v obci. Rovněž byla zjištěna potřeba vybudování chodníků nových podél komunikace
krajské komunikace. Stav chodníků, celkové metry lze vyčíst z tabulky viz níže a z přiložené mapy
v příloze tohoto dokumentu. Celková délka chodníků v obci i s plánovanými chodníky činí cca 8 688m.
Chodníky v obci Senici na Hané a jejich místních částech je nutné řešit, ale toto bude navazovat na
další investiční akce obce. V obci chybí chodníky podél krajské komunikace, v nových lokalitách pro
výstavbu rodinných domů. Část stávajících chodníků je ve špatném stavu, proto je bude nutné
rekonstruovat.
Tabulka 30 Chodníky v místní části Senice na Hané

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

Celková délka chodníku v daném stavu
Cca 3729 m
Cca 142 m
Cca 2476 m

Zdroj: Vlastní zpracování
Tabulka 31 Chodníky v místní části Cakov

Cakov
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Stav chodníku
Celková délka chodníku v daném stavu
Chodníky v dobrém stavu, do kterých není Cca 133 m
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potřeba výraznějších investic v dalších letech
Místa bez chodníků, kde je nutné vybudování Cca 0 m
nových chodníků
Chodníky, do jejichž rekonstrukce je nutné Cca 759 m
investovat nejlépe ihned
Zdroj: Vlastní zpracování
Tabulka 32 Chodníky v místní části Odrlice

Odrlice

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

Celková délka chodníku v daném stavu
Cca 0 m Cca 1449 m
Cca 0 m
Cca 1449 m 0 m

Zdroj: Vlastní zpracování

Dopravní obslužnost
V následujících tabulkách je přehledně zobrazena průměrná doba, za kterou je možné se dopravit jak
autobusem, vlakem či osobním automobilem do daných měst.
Tabulka 33 Dostupnost a vzdálenost měst Olomouce, Prostějova a Litovel ze Senice na Hané

Senice na Hané
Olomouc
Prostějov
Litovel

Vzdálenost (km)
16,1
19
10

Dostupnost (min)autobus či vlak
40
60
33

Dostupnost (min)osobní automobil
18
28
15

Zdroj: Vlastní šetření
Tabulka 34 Dostupnost a vzdálenost měst Olomouce, Prostějova a Litovel z Odrlic

Odrlice
Olomouc
Prostějov
Litovel

Vzdálenost (km)
18,1
22,3
9,6

Dostupnost (min) autobus či vlak
50
65
55

Dostupnost (min)osobní automobil
19
34
17

Zdroj: Vlastní šetření
Tabulka 35 Dostupnost a vzdálenost měst Olomouce, Prostějova a Litovel z Cakova

Cakov
Olomouc
Prostějov
Litovel

Vzdálenost (km)
21,1
21,3
14

Dostupnost (min) autobus či vlak
60
90
80

Dostupnost (min)osobní automobil
24
34
21

Zdroj: Vlastní šetření

Počet spojů jak autobusů, tak vlaků je v Senici na Hané 31, a to ve všední den. O víkendu je celkový
počet spojů 10. Doba, za kterou mohou občané docestovat do města Prostějova je cca 60 minut.
Dopravní spojení mezi Senicí na Hané a krajským městem Olomouc je možno přes pracovní dny cca
33
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29 spoji. A o víkendu je možné se dopravit do krajského města 21 spoji. Průměrná doba, která je
potřeba na dopravu do krajského města je cca 40 minut, některé spoje jedou do krajského města i
více než hodinu a to díky faktu, že je nutné přesedat na jiný autobus či vlak. Na většinu návazných
spojů je nutné přesedat v městě Olomouc. Spoje jsou zajišťovány například ARRIVA MORAVA a.s.,
České dráhy a.s. a FTL- First Transport Lines a.s., Tourbus a.s. a Vojtila.

Dopravní spojení do místních částí Senice na Hané je následující:
Tabulka 36 Dopravní spojení do místních částí obce

Místní část

Olomouc (počet spojů)
Prostějov (počet spojů)
Všední dny
Víkend
Všední dny
Víkend
Senice na Hané
29
21
31
10
Odrlice
29
16
38
15
Cakov
17
3
26
12
Zdroj: vlastní šetření, idos.cz, pozn. Počet spojů se rovná kombinaci všech možný spojů s různými
přestupy. V tabulce nejsou uvedeny pouze přímé spoje.
Množství a kvalita spojů je dostatečná, avšak u vlakových spojů, které jedou ze Senice na Hané.
Avšak množství spojů z místních části Cakov není až tak dobré jako z obce Senice na Hané. Tento fakt
jde vidět i z tabulky č. 36, která přesně ukazuje počet spojů. Nejhorší je dopravní dostupnost o
víkendech. Celkově je však dopravní dostupnost obce na nadprůměrné úrovni než v jiných obcích na
území Regionu HANÁ. Například na rozdíl u obcí na Konicku.
Byla by potřeba kvalitnějších dopravních prostředků, které jsou z větší části mnoho let staré a je
potřeba jejich rekonstrukce či jejich celková náhrada za nové dopravní prostředky. Obec nemá
v majetku žádný dopravní prostředek, kterým by vozila občany jak na kulturní akce, tak k lékaři či za
prací, jelikož je tato aktivita dostatečně pokryta soukromými subjekty. Obec je zapojena do systému
IDSOK. V rámci dopravní obslužnosti nechybí žádné spoje. Obec je zapojena i do IDSOK.
Území leží mimo zájmy dopravy vodní, letecké a mimo zájmy výstavby dálnic, resp. rychlostních
komunikací.

1.5 Vybavenost
1.5.1

Bydlení

Níže uvedená tabulka zobrazuje domovní fond v obci Senice na Hané a v místních částech. Tato
tabulka vychází ze SLDB (sčítání lidu, domů a bytů) z roku 2011.
Tabulka 37 Domovní fond

567
501
468
7
1

rodinné
domy
556
490
466
2
-

21
79

Celkem
Domy úhrnem
Domy obydlené
z toho podle
vlastnictví
domu
z toho podle
34

fyzická osoba
obec, stát
bytové družstvo
spoluvlastnictví
vlastníků bytů
1919 a dříve

bytové
domy

ostatní
budovy
8
8
2
2
1

3
3
3
-

20

1

-

78

-
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období
výstavby nebo
rekonstrukce
domu

1920 - 1970
1971 - 1980
1981 - 1990
1991 - 2000
2001 - 2011

158
74
82
66
39

156
73
76
65
39

1
1
5
1
-

1
1
-

Zdroj: ČSÚ (veřejná databáze, SLDB 2011)

Z tabulky je patrné, že v obci bylo v roce 2011 (SLDB) celkem 567 domů, z toho 556 rodinných domů
(tj. 98 %), 8 bytových domů a 3 ostatní budovy. Z toho obydlených domů bylo celkem 501,
obydlených rodinných domů bylo 490 (tj. 98 %), 8 obydlených bytových domů a 3 ostatní budovy.
Z toho podle vlastnictví domu bylo celkem 466 rodinných domů ve vlastnictví fyzické osoby a 2
bytové domy ve vlastnictví fyzické osoby. Obec či stát vlastnil 2 rodinné domy (nyní hospody), 2
bytové domy a 3 ostatní budovy. Bytové družstvo vlastnilo 1 bytový dům. Dále je možné z tabulky
vyčíst období výstavby nebo rekonstrukce domu v jednotlivých letech.
Další tabulka zobrazuje obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností.
Celkem obydlených bytů je 631, obydlených rodinných domů bylo 590, obydlených bytových domů
bylo 38 a 3 ostatní budovy. Z toho právního důvodu užívání bytu je celkem 467 rodinných domů ve
vlastním domě. V osobním vlastnictví bylo 7 bytových domů. Nájemních rodinných domů bylo 13, 22
nájemních bytových domů a 3 ostatní budovy. V obci bylo evidováno i 8 družstevních bytových domů.
Dále je možné z tabulky vyčíst počet obytných místností v rodinných či bytových domech.
Tabulka 38 Obydlené byty podle právního důvodu užívání a počtu obytných místností

rodinné
domy

Celkem
Obydlené byty celkem
ve vlastním
domě
z toho
v osobním
právní
vlastnictví
důvod
užívání bytu nájemní
družstevní
1
z toho s
2
počtem
3
obytných
4
místností
5 a více

bytové
domy

ostatní
budovy

631

590

38

3

467

467

-

-

7

-

7

-

38
8
20
37
100
201
253

13
11
33
92
186
251

22
8
9
4
6
14
2

3
2
1
-

Zdroj: ČSÚ (veřejná databáze, SLDB 20011)

Informace z katastrálního úřadu (ČÚZK) - statistické údaje uvádějí, že k 15. 11. 2015 je v katastru
Senice na Hané 407 rodinných domů č.p., 1 víceúčelová budova č.p., 2 zemědělské stavby č.p., 89
jiných staveb bez čp/če, 24 zemědělských staveb bez čp/če, 4 rozestavěné budovy atd. Více informací
prezentuje níže uvedená tabulka č. 39.
Tabulka 39 Statistické údaje z ČÚZK (stav ke dni: 15. 11. 2015) – katastrální území Senice na Hané

Typ údaje
číslo popisné
35

Způsob využití
bytový dům

Počet
5
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Typ údaje

Způsob využití

Počet

číslo popisné

doprava

1

číslo popisné

jiná stavba

1

číslo popisné

občanská vybavenost

8

číslo popisné

rodinný dům

číslo popisné

víceúčelová budova

1

číslo popisné

výroba

1

číslo popisné

zemědělská stavba

2

bez čísla popisného/čísla
evidenčního

administrativní budova

1

bez čísla popisného/čísla
evidenčního

garáž

22

bez čísla popisného/čísla
evidenčního

jiná stavba

89

bez čísla popisného/čísla
evidenčního

občanská vybavenost

4

bez čísla popisného/čísla
evidenčního

rodinný dům

1

bez čísla popisného/čísla
evidenčního

technické vybavení

10

bez čísla popisného/čísla
evidenčního

výroba

11

bez čísla popisného/čísla
evidenčního

zemědělská stavba

24

rozestavěné

407

4

Celkem BUDOV

592

bytová zástavba

byt

20

Bytová zástavba

garáž

16

Celkem jednotek

36

List vlastnictví

759

spoluvlastník

1064

Zdroj: ČÚZK (stav ke dni 15. 11. 2015)

Informace z katastrálního úřadu (ČÚZK) - statistické údaje uvádějí, že k 15. 11. 2015 je v katastrálním
území Odrlice 73 rodinných domů č.p., 1 zemědělská stavba č.p., 1 objekt rodinné rekreace č.e., 13
jiných staveb bez čp/če, 1 rodinný dům bez čp/če, 1 zemědělská stavba bez čp/če atd. Více informací
prezentuje níže uvedená tabulka č. 40.
Tabulka 40 Statistické údaje z ČÚZK (stav ke dni: 15. 11. 2015) – katastrální území Odrlice
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Typ údaje

Způsob využití

Počet

číslo popisné

rodinný dům

73

číslo popisné

zemědělská stavba

1

číslo evidenční

rodinná rekreace

1

bez čísla popisného/čísla
evidenčního

garáž

4

bez čísla popisného/čísla
evidenčního

jiná stavba

13

bez čísla popisného/čísla
evidenčního

občanská vybavenost

3

bez čísla popisného/čísla
evidenčního

rodinný dům

1

bez čísla popisného/čísla
evidenčního

zemědělská stavba

1

rozestavěné

2

Celkem BUDOV

99

bytová zástavba

byt

2

Celkem jednotek

2

List vlastnictví

202

spoluvlastník

310

Zdroj: ČÚZK (stav ke dni 15. 11. 2015)

Informace z katastrálního úřadu (ČÚZK) - statistické údaje uvádějí, že k 15. 11. 2015 je v katastrálním
území Cakov 1 bytový dům č.p., 94 rodinných domů č.p., 8 garáží bez čp/če, 22 zemědělských staveb
bez čp/če atd. Více informací uvádí níže uvedená tabulka č. 41.
Tabulka 41 Statistické údaje z ČÚZK (stav ke dni: 15. 11. 2015) – katastrální území Cakov

Typ údaje

Způsob využití

Počet

číslo popisné

bytový dům

1

číslo popisné

jiná stavba

1

číslo popisné

občanská vybavenost

1

číslo popisné

rodinný dům

94

bez čísla popisného/čísla
evidenčního

garáž

8

bez čísla popisného/čísla
evidenčního

jiná stavba

7

bez čísla popisného/čísla

občanská vybavenost

2
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Typ údaje

Způsob využití

Počet

evidenčního
bez čísla popisného/čísla
evidenčního

zemědělská stavba

Celkem BUDOV
bytová zástavba

22
136

byt

Celkem jednotek

2
2

List vlastnictví

188

spoluvlastník

283

Zdroj: ČÚZK (stav ke dni 15. 11. 2015)

Počet zájemců o dům/byt:
Obec Senice na Hané eviduje žádosti o bydlení.
Podpora bytové výstavby obcí:
Obec má k dispozici cca 15 bytů.
Rozvojové plochy, územní plán (plochy připravené pro bytovou výstavbu):
Obec má k dispozici cca 27 ploch připravených pro bytovou výstavbu.
Zanedbané a nevyužívané budovy:
Bývalá škola v Odrlicích – nevyužívané prostory, budova chátrá- rekonstrukce na sociální bydlení.
Sociální bydlení:
Obec nedisponuje sociálními byty. V budoucnu však uvažuje o zřízení sociálního bydlení v budově
staré školy v Odrlicích.
Podíl domů využívaných pro rekreaci:
V obci se nachází 47 domů využívaných k rekreaci.
Individuální rekreační objekty:
Turistický areál Cakov.

1.5.2

Školství a vzdělávání

V obci Senice na Hané je dětem a žákům k dispozici mateřská škola se školní jídelnou a úplná základní
škola se školní družinou a jídelnou. V budově mateřské školy je Hanáckou aktivní společností, z.s.
provozována dětská skupina Aktiváčci. MŠ i ZŠ jsou samostatnými subjekty, oba zřizované obcí.
Technické vybavení škol je na dobré úrovni, je neustále modernizováno, ale přesto další investiční
potřeby stále existují. Mateřskou školu navštěvují děti převážně ze Senice na Hané, Odrlic a Seničky,
dále z Cakova a Dubčan. Základní škola je spádovou školou pro žáky z těchto obcí: Senice na Hané,
Odrlice, Senička, Cakov, Loučka, Bílsko, Cholina, Dubčany, Vilémov, ale dojíždí do ní také žáci z jiných
obcí (Loučany, Olbramice, Příkazy).
Školní družina má dle Rejstříku škol a školských zařízení kapacitu 50 dětí. Jídelna při základní škole má
kapacitu 300 osob. Jídelna při mateřské škole má kapacitu 200 osob.
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Mateřská škola
Zřizovatelem Mateřské školy v Senici na Hané je obec. Školu tvoří 3 třídy a děti jsou rozděleny podle
věku. Kapacitu dle Rejstříku škol a školských zařízení a skutečnou naplněnost uvádí tabulka č. 42.
Tabulka 42 Kapacita mateřské školy

Rok
2014/2015
2015/2016

Kapacita
75
75

Naplněnost
75
75

Volná místa
0
0

Zdroj: vlastní šetření, 2015.

Z tabulky je zřejmé, že mateřská škola je z 100% naplněna. Vzhledem k tomu, že se má počet dětí ve
školkách v nejbližších letech zvyšovat, je možné, že kapacita nebude dostačující.
Mateřská škola má 6 pedagogů a 5 nepedagogických pracovníků. Mateřská škola pro školní rok
2014/2015 disponuje asistentkou pedagoga.
Mateřskou školu pravidelně navštěvuje logoped a speciální pedagog.
Na jednoho učitele připadá v průměru 15 dětí.
Základní škola
Obec Senice na Hané je zřizovatelem úplné základní školy (od 1. do 9. třídy).
Základní škola má pro školní rok 2015 /2016 celkem 15 pedagogů, včetně dvou vychovatelek.
V tomto roce nepracuje na škole žádný asistent pedagoga.
Na jednoho učitele v průměru připadá 13,38 žáka. V Základní škole v Senici na Hané dlouhodobě
ubývají žáci, ve škole již nejsou paralelní ročníky. Důvodem úbytku žáků je především celostátní nižší
porodnost nejen v Senici, ale také v ostatních obcích, a také odchod žáků ze spádových škol v Cholině
a Vilémově do základních škol v Litovli. Průměrný počet žáků na třídu je 19,3 žáka.
Tabulka č. 43 uvádí současný stav kapacity dle Rejstříku škol a školských zařízení a reálnou
naplněnost.
Tabulka 43 Kapacita základní školy

Rok
Kapacita
Naplněnost
420
174
2015/2016
Zdroj.: Rejstřík škol a školských zařízení a vlastní šetření, 2015

Volná místa
246

Z tabulky je zřejmé, že naplněnost základní školy je 41,4%. Tato méně jak poloviční naplněnost není
výhodná pro rozpočet školy. Základní škola v Senici na Hané má v porovnání s okolními školami
nejnižší počet žáků vzhledem k možnosti celkové kapacity.
Školní infrastruktura
Základní škola se nachází ve dvou školních budovách.
1. – 4. třída je umístěna v ulici Zákostelí 164. V budově se kromě kmenových tříd nachází také
jazyková učebna, sborovna, kabinet a nově vybudovaný prostor pro ranní školní družinu. V budově
jsou nová plastová okna a je zabezpečena vstupním videotelefonem, rozvedeným do všech tříd a
sborovny. Třídy i vybavení jsou postupně modernizovány, dvě učebny jsou vybaveny interaktivními
tabulemi, ostatní používají dataprojektory. V posledních letech byly finanční prostředky investovány
do opravy školního dvora, který je nyní využíván nejen pro venkovní výuku (bylinková zahrádka,
venkovní lavice a stoly, pergola), ale také k akcím pro veřejnost (podium). Pro hodiny tělesné výchovy
i další projektové dny využívají žáci 1. stupně přilehlé obecní víceúčelové hřiště i park.
Hlavní budova, ve které jsou kmenové třídy 5. – 9. ročníku, se nachází v ulici Žižkov 300. Kromě
kmenových tříd žáci využívají také některé odborné učebny (počítačová učebna, žákovské dílny,
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žákovská kuchyňka) a další třídy se specifickým zaměřením (učebnu VV, přírodopisu, fyziky a chemie,
učebnu hudební výchovy, jazykové učebny). Tři třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi,
v ostatních lze využít pro výuku dataprojektory. Přístup k internetu je zajištěn wifi sítí po celé budově
školy. V počítačové učebně lze umístit 28 žáků. Prostor vestibulu je určený ke společným setkáním
žáků i rodičů (divadelní představení, veřejná vystoupení), odpočinku žáků (stolní fotbal, stolní tenis) a
pro šatní skříňky žáků. Škola se vyznačuje příjemným prostředím, vhodným školním nábytkem i
moderními učebními pomůckami.
V této školní budově se nachází také II. oddělení školní družiny. I. Oddělení, s nově rekonstruovaným
sociálním zařízením, je umístěno ve venkovním pavilonu.
Škola nemá vlastní tělocvičnu, tělesná výchova probíhá v pronajatých prostorách sálu místní
tělovýchovné jednoty a za příznivého počasí na víceúčelovém hřišti vedle školy. Prostor školního
dvora a sadu je využit především k odpolední činnosti školní družiny a v rámci pracovních činností zde
žáci pěstují zeleninu a květiny. Areál před školou je osazen novou výsadbou okrasných stromů,
doplněný dřevěnými lavicemi a stoly pro odpočinek a venkovní výuku. Prostor školy je nově oplocen
a vstup je zabezpečen videotelefony a pojízdnou branou. Největší investice do budoucna vyžaduje
výstavba tělocvičny, úprava přístupových cest ve školním areálu, oprava střechy a případné
bezbariérové vybavení obou školních budov.
Mimoškolní aktivity
Při základní škole je k dispozici dětem a žákům celá řada zájmových kroužků. Např. sportovní,
jazykové, kroužek pěvecký či dramatický, přírodovědný nebo keramický. Škola dobře spolupracuje i
s externími spolky a dalšími zájmovými organizacemi. V rámci odpoledních aktivit mají děti možnost
navštěvovat pobočku Základní umělecké školy Litovel v oboru klavír nebo taneční soubor při DDM
Litovel.
Práce s dětmi a mládeží
Práci s dětmi a mládeží zastává také TJ Senice na Hané, SDH Senice na Hané, Hanácká aktivní
společnost, z.s. a jezdecký spolek Eldorádo v Odrlicích.
Sociální inkluze
Základní škola má zkušenosti se sociální inkluzí v podobě spolupráce s Pedagogicko – psychologickou
poradnou v Olomouci a se speciálně – pedagogickými centry. Ve spolupráci s těmito subjekty vytváří
škola individuální vzdělávací programy pro integrované žáky a vytváří podmínky pro vhodnou výuku
žáků se specifickými poruchami učení. Dle potřeby pro tyto žáky a pro žáky se sociálním
znevýhodněním zajišťuje také asistenty pedagogů.
Škola se věnuje prevenci sociálně patologických jevů a nabízí pomoc výchovného poradce.
Škola nemá bezbariérový přístup. V budoucnu bude bezbariérový přístup nutný.
Financování školství
Zřizovatel přispívá každoročně na provoz škol, a to na provozní náklady a investice. Z příspěvku státu
jsou financovány platy zaměstnanců školy a některé učební pomůcky. Finanční prostředky lze získat
také žádostmi o různé granty. Základní a mateřská škola dostává příspěvek od státu cca 7 890,- Kč
ročně na žáka. Tabulka č. 44 udává výši financování základní a mateřské školy.
Tabulka 44 Financování školství

Rok
Mateřská škola
Základní škola
Zdroj: vlastní šetření
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Příspěvek zřizovatele
Školní rok 2014/2015
800.000,- Kč
1.736.347,- Kč

Příspěvek státu
3.575.998,- Kč
8.218.465,- Kč
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Graf 8 Podíl financování školství
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1.5.3

Základní škola

Zdravotnictví

V obci se nachází zdravotní středisko (v ulici Kout 26, Senice na Hané). Nejbližší nemocnice je pak
v nedaleké Olomouci (Fakultní nemocnice Olomouc – vzdálena 16 km), Vojenská nemocnice
v Olomouci (vzdálena 19 km), nebo nemocnice v Prostějově (vzdálena 19 km). Zdravotnická
záchranná služba je dostupná z Olomouce, nebo Litovle (max. dojezd 20 min.)
V Senici na Hané je k dispozici základní zdravotnická péče. Specializovaná zdravotnická zařízení se
nachází v Olomouci (např. Poliklinika Olomouc – vzdálena 16 km, SPEA Olomouc – vzdálena 15 km,
Poliklinika AGEL – vzdálena 19 km). V těchto specializovaných zdravotnických zařízeních jsou
poskytovány zejména zdravotnické služby ambulantního typu (péče pro děti a dorost, gynekologie,
interna, kožní oddělení, neurologie, oční klinika, onkologie, ORL, ortopedi, praktický lékař, urologie,
zubní ambulance aj.). Do Olomouce a jiných okolních obcí je velmi dobrá dopravní dostupnost
pomocí veřejné hromadné dopravy.
Tabulka 45 Poskytovatelé zdravotnických služeb v Senici na Hané

1.

Typ zařízení
Ordinace praktického
lékaře pro dospělé

2.

Ordinace praktického
lékaře pro děti a
dorost

3.

Samostatná ordinace
praktického lékaře –
stomatologa

4.

Samostatná ordinace
praktického lékaře –
stomatologa
Zařízení lékárenské
péče

5.
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Jméno a příjmení
Plus Med dva, s. r. o.

Kontaktní informace
Senice na Hané, Kout 26, tel.: 585 947 010,
Ordinační hodiny: Po.: 8:00 – 12:00 a 12:30 –
15:30, Út.: 11:30 – 17:00, St., Pá.: 8:00 – 12:00,
Čt.: 8:00 – 12:30 hod.
MUDr. Jarmila Hufová Senice na Hané, Kout 26, tel.: 585 947 008, email: jarmila.hufova@centrum.cz, Ordinační
hodiny: Po.: 12:00 – 14:00, Út.: 7:30 – 10:30,
Čt.: 8:00 – 11:00, Pá.: 7:45 – 11:00 hod.
Martident, s. r. o.
Senice na Hané, Kout 26, tel.: 585 947 013, email: karel_martinek@centrum.cz, Ordinační
hodiny: Po., Út., St.: 7:45 – 12:00 a 13:00 –
17:45, Čt., Pá.: 7:45 – 12:00 hod.
MUDr. Hana
Senice na Hané, Havlíčkova 352, tel.:
Sedlářová
585 947 017, Ordinační hodiny: Po., St., Pá.:
7:30 – 12:30, Út., Čt.: 13:00 – 19:30 hod.
FREMLOVA
Senice na Hané, Kout 26, tel.: 585 429 427,
APOTHECA
email: info@lekarna-freml.cz, Provozní doba:
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6.

Poliklinika Litovel

7.

Nemocnice Šternberk

Poliklinika Litovel

Gynekologicko –
porodnické oddělení

Po., Út.: 8:00 – 12:00 a 12:30 – 15:00, St., Pá.:
8:00 – 12:00, Čt.: 12:00 – 16:30 hod.
Kollárova 1/664, Litovel 784 01, Tel.:
585 341 672, Provozní doba: denně od 06:45 –
14:30 hod.
Šternberk, Jívavská 20, 785 01, Tel.:
587 800 11, 585 087 300

Zdroj: vlastní zpracování

Jak uvádí výše uvedená tabulka, v obci ordinuje praktický lékař pro dospělé, prakt. lékař pro děti a
dorost, stomatolog a nachází se zde zařízení lékárenské péče. MUDr. Husička poskytuje i služby
rehabilitace.
V obci se nachází gynekologická ordinace v místní části Cakov (MUDr. Gebauerová), dále ve
Slatinicích (Gynap s.r.o.), Náměšti na Hané (Medicom´s) a velké množství ordinací nalezneme
v Olomouci i Litovli.

1.5.4

Sociální péče

Komunitní plánování sociálních služeb v obci Senice na Hané
Obec Senice na Hané, jako součást obce s rozšířenou působností Litovel, komunitně plánuje.
Komunitní plánování sociálních služeb je otevřený a cyklický proces zjišťování potřeb a zdrojů
a hledání řešení, která nejlépe odpovídají místním podmínkám a potřebám lidí. Do procesu jsou
zapojeni zástupci obcí/regionů/krajů, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb a veřejnost.
Přínosy komunitního plánování sociálních služeb:
a) pro uživatele sociálních služeb a širokou veřejnost:
- možnost prosadit své zájmy a potřeby
- spolupráce na tvorbě místní sociální politiky
- zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb
- plánování budoucí nabídky sociálních služeb dle potřeb
b) pro poskytovatele sociálních služeb:
- spolupráce na tvorbě místní sociální politiky
- zmapování aktuálních potřeb uživatelů
- navázání užší spolupráce se zadavatelem a jednotlivými poskytovateli
- prezentace činnosti v katalogu sociálních služeb
c) pro zadavatele:
- užší spolupráce s poskytovateli sociálních služeb
- zmapování regionální potřebnosti sociálních služeb
- efektivní vynakládání finančních prostředků na zajištění služeb
- systém sociálních služeb odpovídá místním potřebám a regionálním specifikům
- lepši možnosti řešení problematiky sociálních služeb a sociálního začlenění
- partnerství a spolupráce
- zapojování místního společenství
- hledání nových lidských zdrojů a finančních zdrojů
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- průběh zpracování komunitního plánování je stejné důležitý jako jeho výsledný dokument
- kompromis přání a možností







Komunitní plánování soc. služeb funguje v Litovli pod hlavičkou Sociální a zdravotní komise Rady
města.
Začátkem roku jsme začali připravovat střednědobý plán rozvoje soc. služeb pro období 2016 -2019
pro SO ORP Litovel. Zatím máme za sebou:
Zpracování sociodemografické analýzy oblasti: výsledky potvrdily výše popsané skutečnosti –
vzhledem k neustále se zvyšujícímu počtu obyvatel nad 65 let, bude stoupat i potřeba
„pečovatelských“ bytů a míst v domovech pro seniory.
Oslovení starostů jednotlivých obcí SO ORP - z vyplněných dotazníků byly získány další
informace o situaci v sociální oblasti na SO ORP Litovel a potřebách jednotlivých obcí. Byl zjišťován i
zájem obcí podílet se na společném projektu v sociální oblasti – tento zájem byl potvrzen téměř od
všech obcí.
Zpracování dotazníku pro poskytovatele sociálních služeb – zajímaly nás především základní
informace jako: kapacita služby a její naplnění, čekací doba na umístění v případě plné kapacity,
struktura žadatelů apod.
Dalším krokem byla příprava podkladů pro zadání externího výzkumu potřeb uživatelů, na které bude
navazovat navázalo zpracování jednotlivých opatření plánu a jeho předložení ke schválení
k projednání zastupitelstvu.

Realizátor projektu:
Název: Charita Litovel (Charita Šternberk)
IČ:
73632899
Ulice:
Vítězná 1129 v budově ZŠ
Město: Litovel
PSČ:
784 01
Kontakty:
Kontaktní osoba:
koordinátor projektu
Ludmila Zavadilová
Tel: 585 341 444, 736 750 222
E-mail: ludmila.zavadilova@sternberk.charita.cz
Web: www.sternberk.caritas.cz
Dostupnost sociálních služeb v obci
V samotné obci se zařízení se sociálními službami nenachází, obyvatelé však mohou využívat
sociálních služeb okolních obcí.
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Poskytovatelé sociálních služeb v Regionu HANÁ
Tabulka 46 Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Regionu HANÁ

Organizace

forma

Název zařízení

Poskytované sociální
služby

1.

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

p.o.
kraje

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

Domov pro seniory

2.

Domov důchodců
Jesenec, p.o.

p.o.
kraje

Domov důchodců Jesenec,
p.o.

Domov pro seniory

3.

Domov pro seniory
Kostelec na Hané, p.o.

p.o.
obce

Domov pro seniory Kostelec
na Hané, p.o.

Domov pro seniory

4.

Domov pro seniory
Ludmírov

p.o.
obce

Domov pro seniory Ludmírov

Domov pro seniory

5.

6.

7.

Domov se zvláštním
režimem Bílsko

Charita Konice

o.p.s..
obce
??

církevní
organizace

Domov se zvláštním režimem
Bílsko

Domov se zvláštním
režimem

Dům pokojného stáří
Bohuslavice a Konice

Domov pro seniory

Charitní pečovatelská služba

Pečovatelská služba

Pomadol Olomouc

s.r.o.

Pomadol Olomouc

Pečovatelská služba

8.

Trilobit o.p.s.

o.p.s.
zřizovatelem
obec
Čelechovice na
Hané

Trilobit o.p.s.

Chráněné bydlení

9.

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

církevní
organizace

Dům pokojného stáří
s pečovatelskou službou
Čechy pod Kosířem

Pečovatelská a
ošetřovatelská služba

Zdroj: Vlastní zpracování, internetové stránky obcí

9 subjektů poskytuje v RH celkem 10 registrovaných sociálních služeb.
Potřebnost sociálních služeb další: dům s odlehčovací službou a denní stacionář. Rozšíření terénních
služeb.
Podmínky pro život seniorů:
V obci fungují dva senior kluby: Senior klub Haná a Senior klub Senice na Hané. Každoročně se pro
seniory ze všech místních částí pořádá Sousedské posezení.
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Kultura

Senice na Hané je název obce, který se poprvé - ve tvaru Scennicze - objevuje v zakládací listině
kláštera Hradisko u Olomouce v roce 1078. Klášter, zasvěcený sv. Štěpánovi Prvomučedníkovi, založil
bratr tehdejšího českého knížete Vratislava II. olomoucký údělný kníže Ota I. Sličný s manželkou
Eufemií jako rodinnou knížecí fundaci. Při této příležitosti byla sepsána zakládací listina, která nese
datum 3. února 1078. V ní jsou vyjmenovány skupiny vsí a Malé Hané, které dostal klášter od svých
zakladatelů jako věno. Mezi nimi je uvedena i Senice s jedním lánem polí. Tato zakládací listina,
dochovaná pouze v opisech z 18. století, je považována za nejstarší známou listinu v českých zemích.
Archeologické nálezy však dokládají existenci osídlení v dnešní obci a jejím okolí již na konci 3. tis.
před n.l. V 11. století tedy patřila část Senice klášteru Hradisko, zbývající část, rozdělena na několik
dílů, patřila různým majitelům, kteří se v důsledku dědictví či prodeje často měnili. Ve 2. polovině 14.
století patřila část vsi pánům z Kunštátu. Dodnes žije v povědomí starousedlíků dcera Smila z
Kunštátu Eliška, která díl Senice zdědila v 1. pol. 15. století. Vlastnila také tvrz Lysov u Seničky a odtud
podél potoka jezdila každou neděli do Senice do kostela. A tak podle pověsti Eliščina stezka nikdy
nezarostla travou.
Po dobu více než jednoho století prameny o Senici mlčí a první torzovité zmínky se objevují až od
druhé poloviny 13. století. Většina Senice patřila původně vladykům ze Senice, později i vladykům z
blízkého okolí, malý díl zůstával majetkem hradišťského kláštera a svůj podíl, byť malý, zde měla už i
olomoucká kapitula. V průběhu 14. století se Senice stala přirozeným centrem celé přilehlé oblasti.
Bylo to dáno zejména tím, že zde existoval farní kostel, jehož existenci dokládá zápis v olomouckém
nekrologiu z roku 1333 o úmrtí senického faráře. Čtyři senické dvory jsou poprvé zmiňovány v letech
1340, 1342, 1355 a 1358 je v pramenech rovněž poprvé uveden senický mlýn a také krčma.
Od počátku 16. století až do r. 1848 patřila Senice s výjimkou malé části patřící stále hradišťskému
klášteru, olomoucké kapitule. Olomoucká metropolitní kapitula u sv. Václava byla po olomouckém
biskupství druhým největším vlastníkem půdy v okolí Olomouce.
KULTURNÍ ATRAKTIVITY V OBCI:











kostel sv. Maří Magdaleny - Senická farnost patří k nejstarším na Moravě, není ovšem
známo, kdy a kým byl kostel s farou založen. Starý senický kostel v roce 1654 vyhořel a
zůstala pouze kostelní věž. Po provizoriu trvajícím celé půl století, byl v letech 1704-1705
postaven v Senici nový kostel. Kostel i fara byly značně poškozeny požáry v letech 1769 a
1771. STAV PAMÁTKY - uspokojivý
socha Ecce Homo – z roku 1827, STAV PAMÁTKY – uspokojivý
boží muka s reliéfem sv. Isidora – z roku 1833, STAV PAMÁTKY - uspokojivý
smírčí kříž – před sochou sv. Tomáše při silnici do Hliníků, STAV PAMÁTKY - uspokojivý
kaple sv. Josefa – barokní kaple, STAV PAMÁTKY - uspokojivý
socha sv. Jana Nepomuckého – před kostelem sv. Maří Magdaleny, STAV PAMÁTKY uspokojivý
Venkovská usedlost – Odrlice, STAV PAMÁTKY - uspokojivý
Sušárna chmele – Odrlice, STAV PAMÁTKY - uspokojivý
kino Panorama – STAV - uspokojivý

Spolky se sídlem a působností na území obce jsou významnými pořadateli kulturních a společenských
akcí v obci i regionu. Podrobným přehledem spolků se zabývá kapitola 1.2.3 Spolková, osvětová a
informační činnost. Zde předkládáme přehled nejvýznamnějších akcí, které spolky a obec pořádají
v průběhu kalendářního roku.
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Tabulka 47 Akce – kalendář (přehled významných akcí pořádaných v obci):

Datum

Přehled významných akcí pořádaných v obci
Novoroční koncert v kostele sv. Maří Magdaleny
Tříkrálová sbírka

leden
Hasičský ples
Rybářský ples
Společenský ples
únor

Maškarní bál pro dospělé
Dětský maškarní bál

Pořádající
ŘKF Senice na
Hané obec
ŘKF Senice na
Hané
SDH Senice na
Hané
SDH Senice na
Hané
TJ Senice na
Hané
TJ Senice na
Hané
SRPŠ ZŠ Senice
na Hané

Masopust

obec

březen

Velikonoční jarmark

obec

duben

Pálení čarodějnic

SDH Senice na
Hané

Májový bál
květen

Kácení máje
Čarovný les

červen
Zahradní slavnost
červenec

Senicky hode

Aktiv+
SDH Senice na
Hané
MŠ Senice na
Hané
SRPŠ ZŠ Senice
na Hané
SDH + TJ Senice
na Hané

srpen

Letní kino

obec

říjen

Senická nota

Aktiv+

Odrlecké košt šlihovice

Aktiv+

listopad

Výroba adventních věnečků na faře
Rozsvícení vánočních stromů a adventní jarmark

Prosinec

Vánoční zpívání a vánoční jarmark

ŘKF Senice na
Hané
SDH a obec
Senice na Hané
Obec Senice na
Hané

Zdroj: vlastní zpracování

Dostupnost kultury v okolí:
V obci každoročně pořádá Sdružení rodičů a přátel školy divadelní představení (1x dětské, 1x
dospělé).
Občané převážně dojíždí za kulturou spádově do Prostějova, Kostelce na Hané, Olomouce a Litovle.
Olomouc je městem kultury. Nalezneme zde sídlo Moravské filharmonie a Moravského divadla, které
již oslavilo 80. výročí svého založení. Dalším známým divadlem je Divadlo hudby, které se věnuje
alternativním projektům a jako intimní klubová scéna nabízí širokou škálu představení zaměřenou na
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různorodé publikum. Divadlo Tramtarie a Divadlo Konvikt doplňují olomouckou alternativní scénu a
svým repertoárem přitahují hlavně mladé publikum. Divadlo Konvikt ve spolupráci s Moravským
divadlem pravidelně pořádá na přelomu dubna a května úspěšný festival Divadelní Flora. Pro
nejmenší je v Olomouci loutkové divadlo Kašpárkova říše. V Olomouci nalezneme nespočet galerií,
muzeí (např. Arcidiecézní muzeum, Vlastivědné muzeum, atd.) a kin (Multikino Cinestar, Premiere
Cinemas a Kino Metropol).
Knihova:
Ve všech místních částech je k dispozici místní knihovna (Senice na Hané, Odrlice i Cakov).
Chybějící kulturní zařízení:
V současné době je v obci situace s kulturním zařízením dostatečná, v průběhu dalších let však bude
potřeba investic do stávajících zařízení (kino, sál, venkovní areál).
Sály (pro divadlo), kina, výstavní prostory, koncertní prostory:
 sál OÚ Senice na Hané ve všech místních částech
 venkovní areály ve všech místních částech
 kino Panorama
 Kostel Sv. Máří Magdalény – kulturní akce a koncerty
Kulturní památky nehmotné:
Ačkoliv se obec nachází v tradiční hanácké oblasti, neexistuje zde žádný folklorní nebo národopisný
soubor.
Kulturní počiny v obci (v uplynulých letech a plánované):
 Odhalení a posvěcení pamětní desky Heřmana Tyla, kněze, zatčeného gestapem, který prošel
koncentračními tábory Osvětim a Buchenwald. V 50. letech byl z politických důvodů
odsouzen a vězněn.
 Ocenění pro spolek Aktiv +, cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro za
rok 2014 za záchranu sušárny chmele.

1.5.6

Sport a volnočasové aktivity

Obci Senice na Hané a jejich místních částech Cakov a Odrlice je bohaté sportovní vyžití. Občané obce
mají možnost si vybrat z různých sportovní aktivit. Na území obce Senice na Hané jsou 3 multifunkční
hřiště. Dále pak dva tenisové kurty a bowling, který vlastní největší zaměstnavatel v obci Senice na
Hané Panav a.s. (výroba přívěsů a návěsů pro nákladní automobily). Tenisové kurty jsou k dispozici i
v místní části Cakov, které udržuje SDH Cakov.
V obci Senice na Hané působí TJ Senice na Hané, který má oddíly jako: oddíl házené, oddíl malé
kopané stolního tenisu a oddíl sport pro všechny, který provozuje i různá cvičení ( více informací o TJ
Senice na Hané lze nalézt na jejich internetových stránkách: http://tjsenice.webnode.cz/).
V obci je možné si též zahrát i šipky. V obci Odrlice je Sokol Odrlice. Lidé v Odrlicích mohou cvičit
v sále v Odrlicích. V Odrlicích též existuje jezdecký oddíl.
V obci fungují tři sbory dobrovolných hasičů (SDH Senice na Hané, SDH Odrlice a SDH Cakov),
které se starají i o malé děti a jezdí s nimi na soutěže v hasičském sportu. Hasičský sport provozují i
dospělí. (http://www.sdhsenicenahane.estranky.cz/).
Největším problémem ve sportovní infrastruktuře v obci Senice na Hané je však chybějící tělocvična či
sportovní hala, kde by mohli občané a sportovní kluby trénovat přes zimní sezonu. Největší problém
sportovní infrastruktury – chybějící sportovní hala byl vyřešen. Nově vybudovaná multifunkční
sportovní hala se nachází v areálu základní školy v Senici na Hané.
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1.6 Životní prostředí
1.6.1

Stav životního prostředí

V Senici na Hané se nevyskytuje žádný závažnější jev, negativně ovlivňující životní prostředí.
Půdní fond, kvalita půd, míra ohrožení erozí
Zemědělská půda tvoří téměř 82% rozlohy katastru obce, lesní pozemky pak pouhých 9 %. Ze
zemědělské půdy je téměř 93% orná, více než 3 % tvoří zahrady a sady a 1 % trvalé travní porosty.
Regionálně významná je plocha chmelnic, která tvoří 3,2% rozlohy katastru.
Vzhledem k charakteru krajiny a svažitosti části území (především Odrlice, Cakov), je zemědělská
půda na některých lokalitách potenciálně náchylná k vodní erozi.
Kvalita ovzduší
V obci neexistuje větší zdroj znečištění ovzduší. Problémem, zejména v chladnější polovině roku, je
bodové znečištění nesprávným topením v lokálních v některých domácích topeništích (kotle, krby,
kamna), a to zejména v období inverzního klimatu.
Částečným problémem je místní znečištění zejména průtahem silnice druhé třídy II/449 s poměrně
vysokou intenzitou dopravy přes střed obce Senice na Hané (zejména prašnost a hluk z dopravy).
Kvalita vody z lokálních zdrojů
Poměrně hojné je v obci využívání lokálních zdrojů podzemní vody domácnostmi, jako doplněk
vybudované kompletní vodovodní sítě, u části domácností též výlučné.
Nejvýznamnější tok na území obce – Blata, je významným biokoridorem a osou ekologické stability
v krajině. Stav vody se významně zlepšil po vybudování kanalizace a ČOV v obci. Přesto je zde však
stále dosti obcí na horním toku, které odpadní vody nemají řešeny a vypouští do toku Blaty, což silně
negativně ovlivňuje kvalitu tohoto významného krajinného prvku.
V krajině (zejména v okolí Cakova) se nachází nemineralizovaný pramen pitné vody - areál Svatá Voda
u Nových Dvorů.
Část katastru Senice na Hané (západně od silnice II/449) a část katastru Odrlic spadá do území
Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Kvartér řeky Moravy, což je v současné době
významný limitující prvek pro rozvoj obce.
Míra ohrožení hlukem
Nejzávažnějším zdrojem hluku v Senici na Hané je frekventovaný průtah silnice II. třídy č. 449 přes
centrum obce, komunikace spojující Litovel s Prostějovem. Silnice je často využívána kamionovou
dopravou jako zkratka mezi mohelnickou a brněnskou dálnicí.
Přehled nejvýznamnějších prvků ovlivňujících životní prostředí obce pozitivně
- obec se aktivně zapojuje do systému třídění odpadu
- plynofikace v obci
- čištění odpadních vod v obci
- místní část Cakov je v relativně harmonické kulturní krajině, s vyšším KES
- tok Blaty s břehovými porosty jako významný ekologický prvek v sídle
Přehled nejvýznamnějších prvků ovlivňujících životní prostředí obce negativně
- v obci je stále významné množství domácností se systémem vytápěný tuhými palivy
- navýšení dopravní zátěže v obci, velké množství osobních vozidel a četný průjezd nákladních vozidel
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- obec je v intenzivně využívané, zemědělské kulturní krajině, s nízkým koeficientem ekologické
stability
- skládka odpadů
- absence čištění odpadních vod v Cakově
- vytváření černých skládek v krajině
- sklad živic – problém s vlastnictvím (soukromé vlastnictví, v lokalitě u nádraží)
- zápach ze zemědělské výroby - vepřín

1.6.2

Ochrana životního prostředí

Obec Senice na Hané se svými místními částmi Odrlice a Cakov neleží na území žádného
velkoplošného zvláště chráněného území. Nejbližším velkoplošným chráněným územím je CHKO
Litovelské Pomoraví. Na katastru obce se nenachází žádné maloplošné zvláště chráněné území, ani
nezasahuje do území přírodního parku.
Vzhledem ke způsobu využívání krajiny na nejúrodnějších půdách, a zejména k absenci lesních ploch
na katastru obce Senice a Odrlice, je koeficient ekologické stability území obce velmi nízký. Proto i
jednotlivé ojedinělé prvky krajinné zeleně mají velký význam.
Rozvojové záměry obce tedy nejsou ve střetu s územní ochranou přírody. Obec také neeviduje žádné
závažnější problémy obecné ochrany přírody na svém území.
Závažný je však střet s ochranou podzemních vod – CHOPAV je významným limitujícím faktorem pro
rozvoj obce.
V obci nepůsobí žádná organizace, věnují se systematicky oblasti ochrany přírody. Základní škola
Senice na Hané je vedená jako zelená škola Olomouckého kraje.
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1.7 Správa obce
1.7.1

Obecní úřad a kompetence obce

Velikost úřadu, personální zajištění
Organizační struktura obecního úřadu
Starosta (místostarosta)

– vedoucí stavebního úřadu – referent stavebního úřadu
- referent obecního úřadu (matrika)
- referent obecního úřadu (účetní)
- referent obecního úřadu (pokladní)
- pracovníci obecního úřadu (9 zaměstnanců z toho 3 VPP)

Organizační struktura obce
Obec Senice na Hané

Zastupitelstvo
o
Finanční výbor zastupitelstva
o
Kontrolní výbor zastupitelstva

Rada
Vybavenost obce Senice na Hané
Tabulka 48 Vybavenost obce Senice na Hané

Vybavenost obce
Typ úřadu
Kód obce
Okres
SO ORP
SO POÚ
Finanční úřad
Stavební úřad
Matrika
Kanalizace (ČOV)
Veřejný vodovod
Plynofikace
Pošta
Veřejná knihovna
Zdravotnické zařízení
Lékárna
Mateřská škola
Základní škola
Dostupnost sídla kraje (km)

Obecní úřad
505081
Olomouc
Litovel
Litovel
Litovel
Senice na Hané
Senice na Hané
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
19

Dostupnost sídla okresu (km)

19

Zdroj: ČSÚ – karty obcí
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Organizace zřízené obci
Obec zřizuje základní a mateřskou školu, J SDH Senice na Hané a Odrlice
Obecní vyhlášky
Přehled vydaných obecních vyhlášek:
http://www.senicenahane.cz/informace-o-obci/obecne-zavazne-vyhlasky/

1.7.2

Hospodaření a majetek obce

S majetkem obce úzce souvisí finanční ukazatel celkové likvidity obce. Tedy jak je majetek obce
schopný přeměnit se na peníze za sledované období. Likvidita obce je vyjádřena podílem oběžných
aktiv ku krátkodobým závazkům. Míra likvidity v obci Senice na Hané za rok 2013 je na hodnotě 7,3,
vhodná míra je 1,5. Míra likvidity obce Senice na Hané je vyšší. Nejméně likvidní jsou budovy, nejvíce
likvidní peníze. Ovšem volně ležící finanční prostředky nepřináší žádné výnosy.
Rozpočet obce a jeho zhodnocení za 5 let, (vyrovnaný/přebytkový/deficitní rozpočet)
Saldo rozpočtu značí rozdíl mezi příjmy a výdaji obce. Kladnou hodnotou se rozumí přebytek
rozpočtu, zápornou schodek. Tabulku č. 49 doplňuje graf č. 9, ze kterého lze jasně vypozorovat, že
saldo rozpočtu obce Senice na Hané v pětiletém horizontu kolísá. Výkyv je zaznamenám v roce 2012,
kdy schodek činil 40 mil. Kč z důvodu realizace výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod.
Tabulka 49 Saldo obce

Celkem saldo
(po konsol.)
Na obyvatele

2010

2011

2012

2013

2014

+ 181 930 Kč

+ 1 387 523 Kč

-40 434 178 Kč

+27 932 Kč

-2 489 037 Kč

+ 100 Kč

+ 762 Kč

Zdroj: www.monitor.statnipokladna.cz
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Graf 9 Saldo obce

Zdroj: www.monitor.statnipokladna.cz, zpracování vlastní

Nelze však přesně určit, zda přebytkový rozpočet je pozitivní a deficitní negativní. Více informací o
zhodnocení rozpočtu obce můžeme získat z rozpočtové třídy financování.
Strukturu obecních příjmů a výdajů uvádějí tabulky 41 a 42.
Tabulka 50 Příjmová stránka obecního rozpočtu

Rok

Daňové příjmy

Nedaňové příjmy

Přijaté transfery

Kapitálové příjmy

2010
2011
2012
2013
2014

17 041 tis. Kč
15 840 tis. Kč
16 348 tis. Kč
20 712 tis. Kč
22 115 tis. Kč

3 056 tis. Kč
3 477 tis. Kč
3 597 tis. Kč
4 017 tis. Kč
4 423 tis. Kč

4 710 tis. Kč
6 311 tis. Kč
73 787 tis. Kč
10 047 tis. Kč
9 861 tis. Kč

113 tis. Kč
322 tis. Kč
26 tis. Kč
762 tis. Kč
2 069 tis. Kč

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

Příjmová stránka obce je charakteristická největším podílem z daní, což je typické pro obecní
rozpočty. Do daňových příjmů obecně patří svěřené či sdílené daně a místní, správní a ostatní
poplatky. Z tabulky č. 50 je zřejmé, že výše daňových příjmů v letech roste, což je pozitivní skutečnost
pro obec Senice na Hané.
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Tabulka 51 Výdajová stránka obecního rozpočtu

Rok
2010
2011
2012
2013
2014

Průmyslová a
ostatní
odvětví
hospodářství
3 439 tis. Kč
3 155 tis. Kč
111 854 tis. Kč
16 771 tis. Kč
21 867 tis. Kč

Bezpečnost
státu a právní
ochrana

Služby pro
obyvatelstvo

Zemědělství,
lesnictví a
rybářství

524 tis. Kč
494 tis. Kč
1 488 tis. Kč
1 653 tis. Kč
674 tis. Kč

15 474 tis. Kč
16 784 tis. Kč
16 567 tis. Kč
12 193 tis. Kč
12 166 tis. Kč

0 Kč
225 tis. Kč
274 tis. Kč
178 tis. Kč
249 tis. Kč

Všeobecná
veřejná
správa a
služby
5 155 tis. Kč
3 904 tis. Kč
4 009 tis. Kč
4 714 tis. Kč
6 001 tis. Kč

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

Výdajová stránka obecního rozpočtu je charakteristická nejvyššími výdaji na služby pro obyvatelstvo,
což je typická skutečnost pro obecní rozpočty. Výkyv je zaznamenán v roce 2012, kdy výdaje na
hospodářství obce tvořily 111 mil. Kč z důvodu realizace výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod.
Získané nenárokové dotace v posledních 5 9 letech
Nenárokové dotace jsou dotace, o které se obec musí sama ucházet a dle splnění různých kritérií jsou
obci přiděleny finanční prostředky. Nenárokové dotace jsou účelově zaměřeny. Tabulka č. 52 udává
získané nenárokové dotace v posledních 5 9 letech.
Tabulka 52 Získané nenárokové dotace

Rok
2010

2011

2012

2013
2014

2015
53

Poskytovatel
dotace
LEADER
LEADER
LEADER
ERDF, SFŽP
MMR
SFŽP, FS
SFŽP, FS
KUOK
MMR
SFŽP, FS
KUOK
ERDF, SFŽP
SFŽP, FS
MMR
MMR
ROP
ROP
SFŽP, FS
MŽP
MMR
MMR

Název projektu

Výše dotace

Dětský koutek s cykloodpočívkou
Modernizace stávajících a výstavba nové autobusové
zastávky včetně zeleně
Oprava schodů do odrlické kaple
Obnova zeleně veřejných prostranství
Dětské hřiště Cakov
Zateplení MŠ v Senici na Hané
Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování
varovného systému
Snížení spotřeby energie - výměna oken v budovách KD a
ZŠ
Dětské hřiště při naučné stezce Elišky z Kunštátu
Dostavba kanalizace a výstavba ČOV
Dostavba kanalizace a výstavba ČOV
Obnova zeleně veřejných prostranství - 2.etapa
Dostavba kanalizace a výstavba ČOV (doplatek)
Zahrada splněných přání Odrlice
S radostí a bezstarostně
Revitalizace veřejného prostranství u školky
Výstavba chodníků a parkovacích stání
Dostavba kanalizace a výstavba ČOV (doplatek)
Separace biologicky rozložitelných odpadů
Územní plán Senice na Hané
ZŠ Senice - nová herna

499 998,- Kč
256 230,- Kč
356 000,- Kč
418 212,- Kč
298 000,- Kč
1 724 413,- Kč
1 746 158,- Kč
500 000,- Kč
400 000,- Kč
65 393 905,- Kč
4 000 000,- Kč
680 150,- Kč
7 320 593,- Kč
400 000,- Kč
400 000,- Kč
3 443 585,- Kč
333 994,- Kč
10 462,- Kč
533 991,- Kč
300 000,- Kč
400 000,- Kč
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ROP
ROP
MŽP

2016

2017

2018

2019

ROP
MMR
ROP
MVČR
MMR
MMR
MMR
KÚOK
KÚOK
MŠMT
MZE
MMR
MMR
MMR
KÚOK
KÚOK
KÚOK
SFDI
MMR
MMR
MMR
KÚOK
SZIF
MMR
IROP
MMR

OBEC SENICE NA HANÉ
PROGRAM ROZVOJE OBCE

Revitalizace veřejného prostranství u školky (doplatek)
Výstavba chodníků a parkovacích stání (doplatek)
Energetická opatření - stavební úpravy zdravotního
střediska
Senice na Hané - revitalizace veřejného prostranství
Rekonstrukce kaple sv. Floriána v Cakově
Senice na Hané - revitalizace veřejného prostranství
(doplatek)
Cisternová automobilová stříkačka
Keramická dílna
Komunikace Trávník
Oprava kaple Odrlice
Oprava kříže Odrlice
Sportovní hala
Sportovní hala
Naučná stezka Elišky z Kunštátu
oprava MK Hliníky
Oprava kaple Odrlice II. etapa
Hřiště v MŠ
Oprava kapličky v Cakově
Automobil pro JSDH
Cyklostezka na Příkazy
Cyklostezka na Příkazy
Oprava MK Sokolská
Oprava sokolovny
Atletické sportoviště
Rekonstrukce sociálního zařízení v KD Senice na Hané
Oprava interiéru kaple sv. Josefa v Senici
Relaxační zona v Cakově
Chodník při komunikaci v ul. Zahradní
Rekonstrukce kulturního domu v Senici na Hané

382 620,- Kč
2 304 436,- Kč
1 147 500,- Kč
3 981 860,- Kč
255 451,- Kč
2 604 056,- Kč
2 500 000,- Kč
400 000,- Kč
1 000 000,- Kč
300 000,- Kč
40 985,- Kč
6 000 000,- Kč
11 009 000,- Kč
1 024 144,- Kč
1 000 000,- Kč
300 000,- Kč
400 000,- Kč
29 750,- Kč
100 000,- Kč
920 000,- Kč
5 436 000,- Kč
414 997,- Kč
1 139 448,- Kč
1 667 897,- Kč
160 000,- Kč
285 775,- Kč
400 000,- Kč
570 000,- Kč
4 608 500,- Kč

Zdroj: Vlastní zpracování

Finanční majetek obce
Obec disponuje finančním majetkem, konkrétně akciemi ve Vodohospodářské společnosti, a.s.
v hodnotě 3 885 000,- Kč.
Přehled nejdůležitějších budov ve správě obce a jejich stav (nemovitý majetek obce, jeho stav a
způsob využívání)
Tabulka 53 uvádí přehled nejdůležitějších nemovitostí v majetku obce. Tak jako ve většině obcí,
vlastní i obec Senice na Hané typické nemovitosti jako je hasičská zbrojnice, budova obecního úřadu a
obecního domu nebo drobné sakrální stavby. Obec vlastní 2 bytové domy.
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Tabulka 53 Přehled nejvýznamnějších nemovitostí v majetku obce

Název objektu
(nemovitosti)

Stav

Potřebná opatření a investice ke
zlepšení stavu

Nedostačující

Oprava střešní krytiny, kompletní
zateplení, výměna rozvodů, kompletní
vnitřní rekonstrukce, opona,
rekonstrukce výčepu, vybudování
bezbariérového přístupu,
rekonstrukce sociálního zařízení,
rekonstrukce podlah na sále a v přísálí

Základní škola čp 300

Uspokojivý

Výměna oken, zateplení, oprava střechy,
úprava venkovního prostoru, keramická
dílna, vybudování bezbariérového
přístupu.

Základní škola čp 164

Uspokojivý

Zateplení, odizolování, vybudování
bezbariérového přístupu.

Mateřská škola

Velmi dobrý

Oplocení, vybudování bezbariérového
přístupu. Rozšíření a vybavení oddělení.
Úprava venkovních prostor.

Dům služeb čp 15

Nedostačující

Kompletní rekonstrukce objektu

Hostinec U Kostela čp 62

Nedostačující

Kulturní dům

Kompletní rekonstrukce objektu
Výměna oken, úprava vnitřních prostor a
vybavení
Oprava střechy, výměna oken
Výměna oken, zateplení, bezbariérový
vstup

Spolkový dům čp 14

Uspokojivý

Bytový dům čp 67

Uspokojivý

Bytový dům čp 7

Nedostačující

Hasičská zbrojnice

Velmi dobrý

Kaple sv. Josefa

Uspokojivý

Oprava fasády, kompletní vnitřní
rekonstrukce, oprava vstupních dveří

Nedostačující Uspokojivý

Oprava fasády, střešní krytiny, oken

Uspokojivý

Úprava veřejného prostranství

Kaple sv. Cyrila a
Metoděje
Kaple sv. Floriána
Kulturní dům Odrlice

Nedostačující

Kulturní dům Cakov

Nedostačující

Bývalá škola Cakov

Nedostačující

Bývalá škola Odrlice

Havarijní

Hasičská zbrojnice
Odrlice

Nedostačující

Hasičská zbrojnice Cakov

Nedostačující

Zdroj: Vlastní zpracování
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Oprava střešní krytiny, zateplení,
výměna rozvodů, kompletní
rekonstrukce a modernizace objektu
Oprava střešní krytiny, zateplení,
výměna rozvodů, kompletní
rekonstrukce a modernizace objektu
Oprava střešní krytiny, zateplení,
výměna rozvodů, kompletní
rekonstrukce a modernizace objektu
Probíhá kompletní rekonstrukce
Kompletní rekonstrukce a
modernizace
Kompletní rekonstrukce a
modernizace
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Vlastnictví obecních pozemků (lesy, pole, pozemky k zastavění)
Obec vlastní cca 76 ha lesa a 40 ha polí.
V platné územně plánovací dokumentaci obce jsou navrženy plochy k výstavbě rodinných domů ve
všech místních částech obce.
Ekonomická efektivnost nemovitého majetku, tj. provozní náklady vs. přínosy (příjmy z pronájmu)
Obecní majetek ovlivňuje ekonomickou i sociální úroveň obce. Majetek může být využívaný k veřejně
prospěšným účelům, k výkonu vlastní samosprávy nebo k podnikání. Hospodařit s obecním majetkem
může být pro obec velmi zajímavý příjem, zejména dlouhodobý a stabilní v případě pronájmu.
Tabulka 54 Ekonomická efektivnost majetku

Název objektu (nemovitosti)

Ekonomická efektivnost nemovitého majetku
Provozní N / příjmy z pronájmu =0/14000*12

Spolkový dům

Hostinec u Kostela
Hostinec v Odrlicích

Provozní N / příjmy z pronájmu = 0/144000
Provozní N / příjmy z pronájmu =0/7180*12

Zdroj: Vlastní zpracování

Žádné další nemovitosti negenerují příjmy z pronájmu, jejich správa je ekonomicky ztrátová, jelikož se
vynakládají výdaje pouze na provozní činnost nemovitosti. Podobná situace je i v okolních obcích, kdy
neexistují příjmy z pronájmu obecních objektů.
Taková to situace je pochopitelná a nedá se ani předpokládat, že by obec generovala příjmy
z pronájmu hasičské zbrojnice nebo mateřské školy.
Technické a technologické vybavení (tech. služby, apod.)
Obec vlastní drobné technické vybavení k tradičnímu obstarávání obce:
- traktor TYM
- malotraktor T4K14
- osobní automobil RENAULT Megane BREAK
- nákladní automobil kontejnerový AVIA D100
- žací traktor ETESIA
- žací traktor Wisconsin
- štěpkovač LS 150
- VARI GLOBAL
- křovinořez FS 450 4 x
- vibrační deska NTC VDR 26
- stavební pila Sima Dakar Plus
- vibrační pěch
- úhlová bruska HITACHI
- motorová pila STIHL 3 x
- úhlová bruska Milwaukee
- vrtací kladivo Milwaukee
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- vysokotlaký čistič Kärcher
- sekačka Husqvarna
Personál
Obec využívá 3 technické pracovníky na veřejně prospěšné práce z Úřadu práce a obec má dále 6
stálých pracovníků.

1.7.3

Bezpečnost

Bezpečnostní situace v obci Senice na Hané a jejich místních částech Cakov a Odrlice nevybočuje
z průměru. Obcích jsou na standartní výši přestupky. Obec využívá přestupkové komise ve městě
Litovel. V obci není v současné době obecní policista, který by řešil případný vandalismus v obci a
dohled nad obcí. Pro doložení výše kriminality slouží následující tabulka, kde je popsáno v letech 2012
- 2015 výše trestných činů a přestupků v obci Senice na Hané a místních částech Cakov a Odrlice.
Tabulka 55 Výše kriminality v Senici na Hané a jejich místních částech Cakov a Odrlice

Rok
2015
2014
2013
2012

Trestné činy
22
15
10
23

Přestupky
25
36
30
71

Zdroj: Policie ČR

Tresné činy zahrnují krádeže (včetně vloupání), podezřelá úmrtí, zanedbání povinné výživy (místo
spáchání je určeno bydlištěm poškozeného, nikoliv pachatele), řízení pod vlivem návykové látky atd.
Přestupky zahrnují přestupky v dopravě ( proti BESIP), proti majetku, proti občanskému soužití a proti
pořádku v územní samosprávě.
V rámci prevence kriminality se obec snaží již od mladého věku občany podporovat ve sportování.
Největším problémem v obci Senice na Hané a jejích místních částech Cakov a Odrlice je dopravní
bezpečnost, která souvisí s dopravním zatížením na silnici 2.třídy ( Litovel- Prostějov).
V obci existují sbory dobrovolných hasičů, a to SDH Senice na Hané, SDH Cakov a SDH Odrlice. Obec
má zřízeny 2 jednotky dobrovolných hasičů a to JSDH Senice na Hané (JPO III) a JSDH Odrlice (JPO V).
Na území obce Senice na Hané je možné nalézt dva povodňové hlásiče a srážkoměr.

1.7.4

Vnější vztahy a vazby

Následující tabulka prezentuje přehled nejvýznamnějších organizací, svazků obcí, sdružení, jichž je
obec členem.
Tabulka 56 Přehled DSO, organizací, sdružení, partnerských obcí

Přehled DSO, organizací, sdružení, partnerských obcí
Mikroregion Litovelsko, z.s.
Region HANÁ, z.s.
Partnerské obce v ČR
Partnerské obce v zahraničí
Spolek pro obnovu venkova Olomouckého kraje
Svazek obcí Vodovod Pomoraví
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NE
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Zdroj: vlastní zpracování

Obec Senice na Hané je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregion Litovelsko, MAS Region
HANÁ, z.s., nemá žádné partnerské obce v ČR ani v zahraničí.
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A.2. PROBLÉMOVÁ ANALÝZA
Problémová analýza řeší hlavní problémy rozvoje obce. Problémy byly stanoveny pracovní skupinou,
která se tvorbou PRO zabývala. Některé podněty vznikly i na základě dotazníkového šetření mezi
obyvateli obce.
Mezi nejzávažnější problémy obce patří bezpochyby chybějící tělocvična a další – viz následující
tabulka č. 57.
Tabulka 57 Problémová analýza

ANALÝZA PROBLÉMŮ
Hlavní problém rozvoje

Nedostatek
pozemků ve
obce

stavebních
vlastnictví

Chybějící tělocvična v obci

Chybějící cyklostezka

59

Významnost
(nejmenší 1- Příčina
10 největší)

Riziko neřešení situace

10

Soukromé vlastnictví

Stárnutí
populace,
nedostatek dětí

10

Nedostatek financí

Úbytek dětí,
atraktivita obce

9

Problém
pozemků,
financí

snížená

Snížená atraktivita obce,
s vlastnictvím snížená
bezpečnost,
nedostatek nemožnost
využití
potenciálu volnočasových
aktivit
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ANALÝZA PROBLÉMŮ
Významnost
(nejmenší 1- Příčina
10 největší)

Hlavní problém rozvoje

Úprava koryta potoka

8

Riziko neřešení situace

Chybějící dno potoka

Riziko povodní, riziko
ekologického
a
estetického problému

Nadměrný
průjezd
těžkotonážních vozidel

10

Chybějící obchvat

Snížená
bezpečnost,
poškozené
ovzduší,
narušení statiky domů a
zhoršení stavu cest a
kanalizace

Nadměrná hlučnost
hlavní silnici v obci

na

10

Chybějící obchvat

Snížení atraktivity obce,
ohrožení zdraví

Znečišťování
silnic
zvýšená prašnost

a

9

Zemědělské
stroje
Zhoršení
stavu
cest,
nevyužívají zemědělských
snížená bezpečnost
cest
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ANALÝZA PROBLÉMŮ
Hlavní problém rozvoje

Významnost
(nejmenší 1- Příčina
10 největší)

Riziko neřešení situace

10

Neukázněnost občanů

Zhoršení
prostředí,
zdravotní stavu
zhoršená
prostředí.

Neuspokojivý stav místních
komunikací a chodníků

10

Nedostatečné finance

Snížená
bezpečnost,
snížení atraktivity obce

Neuspokojivý stav budov
v majetku obce

10

Nedostatečné finance

Nemožnost
užívání
budov, omezení služeb
pro obyvatelstvo

7

Nedostatečné
finance, Omezení
turistického
chybějící
prostory, ruchu v obci, snížená
chybějící provozovatel
atraktivita obce

Znečišťování
prostředí
palivem

životního
nevhodným

Chybějící
ubytovací
kapacita v obci týkající se
cestovního ruchu
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ANALÝZA PROBLÉMŮ
Hlavní problém rozvoje

Problém s údržbou veřejné
zeleně

Problémy
skládkami

s černými

Nefunkční rozhlas v místní
části Cakov

Veřejné
osvětlení
je
zastaralé a energeticky
neúsporné
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Významnost
(nejmenší 1- Příčina
10 největší)

7

Riziko neřešení situace

Snížení estetičnosti obce,
Personální kapacita obce,
možnost
vzniku
velká
rozloha,
ekologických problémů,
nedostatečné finance
výskyt hmyzu

Zhoršení
prostředí,
zdravotní stavu
zhoršená
prostředí.

životního
zhoršení
obyvatel,
estetika

7

Neukázněnost občanů

8

Při krizových situacích
Zeslabení signálu vlivem
nedostatečné
vedení vysokého napětí
informování obyvatel

8

Staří
dosavadního
Snížení
bezpečnosti
osvětlení.
Nedostatek
v obci, zvýšené náklady
finančních prostředků
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ANALÝZA PROBLÉMŮ
Hlavní problém rozvoje

Problém se stavem budovy
nádraží Českých drah –
nepořádek a nevyhovující
stojany na kola

Významnost
(nejmenší 1- Příčina
10 největší)

5

Chybějící
splašková
kanalizace v Cakově

10

Chybějící
komunitní
centrum v obci – pro
seniory, pro maminky
s dětmi…

8

Nedostatečný
Českých drah

Snižující se atraktivita
zájem obce,
zhoršující
se
celkový dojem a vzhled
obce

Narůstající
znečištění
Existence pouze dešťové podzemních
a
kanalizace
povrchových vod

Nedostatek financí

Zdroj: Vlastní zpracování, výsledky dotazníkového šetření
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Riziko neřešení situace

Zvýšené náklady, neřešení
společenské
odpovědnosti
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A.3. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Úvodní charakteristika dotazníku
Dotazník byl distribuován mezi občany obce. Obyvatelé měli možnost dotazník vyplnit elektronicky,
ale i písemně. Dotazník byl distribuován do každé domácnosti. Dotazník byl k dispozici v termínu od
1. 11. 2015 do 18. 11. 2015. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit spokojenost občanů, jejich názor
na současnou podobu obce, spokojenost se stavem její vybavenosti, měli možnost se vyjádřit
k žádoucímu směru budoucího vývoje.

Dotazník vyplnilo 136 respondentů z celkových 1 547 oslovených, což činí 8,7 %. Z toho dotazník
vyplnilo 67 mužů (49,3%) a 72 žen (52,9%). Nejvíce respondentů vyplnilo dotazník ve věku 30 – 49 let
a to 52 osob (38,2%). Nejméně ve věku 15 – 29 let a to 11 osob (7,8%). Většina respondentů měla
střední odborné vzdělávání a to 52 osob (38,2%). Dotazník vyplnila většina respondentů žijících v obci
od narození a to 74 osob (54,8%). Dotazník vyplnili i respondenti, kteří se do obce přistěhovali
v dospělosti před více než pěti lety a to 10 osob (7,4%). Většina respondentů je bez dětí a to 62
(47,7%).
Vlastní dotazník je přílohou tohoto dokumentu.
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Přehled získaných výsledků

Otázky

Jak se Vám v obci žije?
Zhodnocení obce z hlediska bydlení
Zhodnocení obce z hlediska školství
Zhodnocení obce z hlediska zdravotnictví
Zhodnocení obce z hlediska veřejné
dopravy
Zhodnocení obce z hlediska kultury a
společenského života
Zhodnocení obce z hlediska sportovního
vyžití
Zhodnocení obce z hlediska životního
prostředí
Zhodnocení obce z hlediska péče obce o
své prostředí
Zhodnocení obce z hlediska podmínek
pro podnikání
Zhodnocení obce z hlediska rozvoje obce
Zhodnocení obce z hlediska
informovanosti o dění v obci
Mezilidské vztahy v obci považujete za?
Myslíte si, že obyvatelé obce mají
dostatek příležitostí ke vzájemným
společenským kontaktům ?

velmi spokojen
velmi dobře
abs. relat. (%)
14,7
20
23,5
32
23,5
32
14,0
19

spíše spokojen
spíše dobře
relat. (%)
abs.
57,4
78
56,6
77
40,4
55
46,3
63

spíše nespokojen
ani dobře ani
špatně
abs. relat. (%)
22,8
31
8,1
11
11,8
16
18,4
25

velmi nespokojen
spíše špatně
relat. (%)
abs.
3,7
5
5,1
7
2,9
4
11,8
16

je mi to lhostejné
velmi špatně
relat. (%)
abs.
1,5
2
6,6
9
21,3
29
9,6
13

16

11,8

67

49,3

20

14,7

15

11,0

18

13,2

19

14,0

51

37,5

26

19,1

10

7,4

31

22,8

18

13,2

51

37,5

26

19,1

10

7,4

31

22,8

18

13,2

63

46,3

28

20,6

13

9,6

14

10,3

15

11,0

68

50,0

21

15,4

12

8,8

20

14,7

12

8,8

35

25,7

21

15,4

9

6,6

59

43,4

24

17,6

59

43,4

31

22,8

3

2,2

19

14,0

29

21,3

75

55,1

14

10,3

2

1,5

16

11,8

9

6,6

59

43,4

45

33,1

9

6,6

15

11,0

26

19,1

59

43,4

29

21,3

4

2,9

18

13,2

Tabulka uvádí přehled spokojenosti obyvatel s životem v obci. Z průzkumu je zřejmé, že obyvatelé
jsou velmi spokojeni s životem v obci z hlediska bydlení a školství a také z hlediska informovanosti o
dění v obci.
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Jak se Vám v obci žije?
Na otázku „Jak se Vám v obci žije“ odpověděli obyvatelé Senice na Hané spíše dobře 57,4%. 14,7%
respondentů odpovědělo dokonce, že se jim v obci žije velmi dobře. Respondenti si nemyslí, že by se
v obci žilo špatně (pouze 1,5%).
Graf 10 Jak se Vám v obci žije?

Otázka č. 1: Jak se Vám v obci žije (v %)
3,7

1,5
14,7

22,8

velmi dobře
spíše dobře
ani dobře ani špatně
spíše špatně

57,4

velmi špatně

Mezilidské vtahy v obci považujete za?
Většina respondentů hodnotí mezilidské vztahy v obci za docela dobré, takto hodnotí 43,4%
respondentů. 33,1% respondentů si myslí, že vztahy v obci nejsou moc dobré a 6,6% si dokonce
myslí, že vztahy jsou špatné. 11% respondentů ani neumí situaci posoudit.
Graf 11 Mezilidské vztahy v obci považujete za?
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Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům?
43,4 % obyvatel hodnotní, že obyvatelé mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům. 19,1% respondentů si však myslí, že dostatek příležitostí rozhodně není a 21,3%
respondentů zastává názor, že příležitosti ke vzájemným kontaktům spíše nejsou.
Graf 12 Mají obyvatelé dostatek příležitostí ke vzájemným kontaktům?

Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
Většina respondentů postrádá v obci tyto služby a zařízení:
- bankomat
- tělocvična - sportovní zázemí
- zlepšení zdravotnictví - kvalita lékařů
- dobře zásobený obchod s potravinami i průmyslovým zbožím
- domov pro seniory
- mateřské - dětské centrum
- dobré restaurační zařízení
- kadeřnictví
Řada respondentů také uvedla, že služby v obci jsou dostačující. Všechny odpovědi jsou uloženy
k nahlédnutí na obecním úřadě Senice na Hané.

Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?
Nejvíce respondentů je spokojeno s klidným životem v obci, to si myslí až 48,1% respondentů. Dále si
dotazovaní pochvalují dobrou dopravní dostupnost. Respondenti jsou také spokojeni s blízkostí
přírody nebo příznivým životním prostředí. Více odpovědí lze vypozorovat z grafu.
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Graf 13 Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?

Co se Vám na Vaší obci nelíbí?
Většina respondentů hodnotí záporně znečištěné ovzduší z topení a pálení trávy, a to až 35,9 %
respondentů. Dále se respondentům nelíbí nezájem lidí o obec a to 32,8%. 27,5% respondentů
hodnotí záporně i špatné vztahy mezi lidmi a opět 18,3% špatnou dopravní dostupnost.
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Graf 14 Co se Vám na Vaší obci nelíbí?
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Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
Většina respondentů sleduje občas, cca jednou za měsíc, dění o obci na webových stránkách a to
celých 44,1% odpovídajících. 8,8% respondentů nesledují stránky obce vůbec a téměř čtvrtina
respondentů sleduje stránky pravidelně.
Graf 15 Sledujete informace o dění v obci?

Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
40,4% respondentů je spíše ochotno udělat něco pro rozvoj své obce. Respondenti odpověděli, že by
mohli pomáhat, neuvedli však jakým způsobem.
Graf 16 Jste ochoten udělat něco pro rozvoj své obce?
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Jak by se měla obec dále rozvíjet?
Většina respondentů si myslí, že by se obec měla postupně rozrůstat, tento postoj zastává
45,6% respondentů.
Graf 17 Jak by se měla obec dál rozvíjet?
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Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků, jak s nimi
naložíte?
Většina respondentů by finanční prostředky využila na výstavbu tělocvičny a rozvoj
sportovních aktivit v obci a to až celých 56,3 % respondentů. Dále by dotazovaní finanční
prostředky nejvíce využili na rekonstrukci místních komunikací, na podporu bytové výstavby
nebo na péči o veřejnou zeleň a prostředí v obci.
Graf 18 Využití obecných prostředků

Komentář k otázce č. 17: Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
20% respondentů napsalo věcné náměty, připomínky a komentáře.
Tyto podněty byly projednány na schůzce programovacího výboru.
Závěrem z projednání je souhrn podnětů po jednotlivých oblastech, které programovací výbor
považuje za důležité pro další rozvoj obce.
- Špatný stav chodníků a komunikací
- Dbát na řádné třídění odpadu a zabezpečit větší klid a čistoty od občanů
- Opravy obecních budov
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- Úprava zeleně
- Znečišťování okolí psy
- Parkoviště u hřbitova
- Znečišťování ovzduší špatným topením
- Aktualizace webových stránek obce
- Dodržování silničního zákona – špatné parkování
- Chybějící cyklostezky
- Špatný stav krajských komunikací
- Dopravní značení v obci
Všechny odpovědi jsou uloženy k nahlédnutí na obecním úřadě Senice na Hané.
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A. 4. SWOT ANALÝZA
Na základě vytvořené SWOT analýzy jsou definována prioritní témata pro návrhovou část. Ostatní
přednosti a nedostatky obce definované ve SWOT analýze jsou podnětná a slouží jako návrh řešení
limitů rozvoje obce.
Tabulka 58 SWOT analýza

Vnitřní prostředí
– interní analýza

SWOT ANALÝZA
Přednosti

Nedostatky

Silné stránky (S)

Slabé stránky (W)

faktory, kterými je nositel projektu schopen
podpořit jeho úspěšnou realizaci

faktory, kterými nositel projektu může
ohrozit jeho úspěšnou realizaci

-
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Bohatý kulturní život
Dopravní obslužnost
Základní služby pro obyvatelstvo
Činnost spolků
Spolupráce obce a spolků, jejich
podpora
Spolupráce obce a školy
Dobré zajištění bezpečnosti na
základě činnosti JSDH
Existence vlastní skládky

-

Nedostatečná bytová výstavba
Absence tělocvičny
Průjezd těžkých aut a zemědělské
techniky
Absence cyklostezek a nemožnost
napojení
Pestrost sportovního vyžití

A. ANALYTICKÁ ČÁST

Vnější prostředí
- externí analýza

A.4.SWOT ANALÝZA
Příležitosti (O)

Hrozby (T)

vnější podmínky, které mohou realizaci
projektu podpořit

vnější podmínky, které mohou realizaci
projektu zmařit

-

Existence dotací
Zlepšení infrastruktury v obci
Plánovaná výstavba rodinných domů
Plánovaná výstavba tělocvičny
Vybudování mateřského centra
Vybudování biocentra
Rozšíření zdravotnických služeb
(gynekologie)
Existence kulturního kinosálu pro
pořádání akcí

Zdroj: Vlastní zpracování, výsledky dotazníkového šetření
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-

Rostoucí užívání návykových látek
Vandalismus
Vnikání do cizích objektů
Zákon o ochraně půdního fondu
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1. STRATEGICKÁ VIZE
Obec Senice na Hané se svými místními částmi je obcí ležící blízko přírody a zároveň leží na dostupné
trase v blízkosti krajského města Olomouc. Pro občany je zajištěna základní občanská vybavenost.
Obec si zachovává vlastní ráz a zároveň je otevřená mladým lidem. V obci je dostupné předškolní,
školní i mimoškolní vzdělávání. Obec podporuje kulturní a společenské akce.
Základní vizí obce je být do roku 2022 příjemným místem pro život, obcí s kvalitní infrastrukturou a
dobrým životním prostředím.
Obec Senice na Hané bude usilovat o:
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zlepšení stavu životního prostředí v obci
zvýšení bezpečnosti občanů v oblasti dopravy
zajištění možnosti kvalitní výuky tělesné výchovy v základní škole
zajištění zázemí pro spolkovou činnost v obci
zpřístupnění základních služeb v obci pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace
zlepšení protipovodňových a protierozních opatření
dovybudování základní technické infrastruktury v obci.
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B.2. OPATŘENÍ A AKTIVITY

B.2. OPATŘENÍ A AKTIVITY
Aneb na co se zaměřit v následujících 4 – 6 letech. Dané opatření a aktivity formulují způsoby naplňování vize ve střednědobém období. Jednotlivá
stanovená opatření jsou naplňována prostřednictvím realizace konkrétních rozvojových aktivit. Aktivity se opírají o volební programy a programová
prohlášení vedení obce. Další aktivity vyplynuly ze společných setkání realizačního týmu při tvorbě Programu rozvoje obce Senice na Hané a další vyplynuly
z námětů občanů, kteří měli možnost se vyjádřit v dotazníkovém šetření.
Navržené náklady, termíny a zdroje financování mají pouze orientační vypovídací schopnost. Při přípravě jednotlivých akcí k realizaci musí dojít k upřesnění
nákladů na základě podrobnější předprojektové a projektové dokumentace.
Tabulka 59 Opatření a aktivity obce Senice na Hané

OPATŘENÍ 1

Péče o životní prostředí
aktivita
1.1.
1.2.
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Vybudování Biocentra Véklice

Řešení center všech místních
částí včetně zeleně
Komplexní pozemkové úpravy
1.4.
v Cakově, v Odrlicích i v Senici
Revitalizace lesa, lesních a
1.5.
polních cest
Oprava – vybudování dna koryta
1.6.
potoka
Bezpečnost v obci a dopravní infrastruktura
aktivita
název aktivity
Vybudování, oprava či
rekonstrukce místních
2.1.
komunikací ve všech místních
částech
1.3.

OPATŘENÍ 2

název aktivity
Výstavba nové ČOV v Cakově a
odkanalizování Cakova oddílnou
kanalizační soustavou

důležitost

termíny

odpovědnost

náklady

zdroje + financování

10

2020

ZO

35 mil. Kč

Vlastní + dotace

10

2017-2022

ZO

55 mil. Kč

Státní pozemkový
úřad

10

2016 - 2020

ZO

15 mil. Kč

Vlastní + dotace

10

2016 – 2022

ZO

50 mil. Kč

Státní pozemkový
úřad

9

2016 – 2022

ZO

7 mil. Kč

Vlastní + dotace

10

2017

ZO

8 mil. Kč

Povodí Morava, s.p.

důležitost
10

termíny
2016 – 2022

odpovědnost
ZO

náklady
20 mil. Kč

zdroje financování
Vlastní + dotace
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B.2. OPATŘENÍ A AKTIVITY
2.2.
2.3.
2.4.
2.5
2.6
OPATŘENÍ 3

OPATŘENÍ 4
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Vybudování, modernizace
chodníků ve všech místních
částech
Vybudování parkoviště u
hřbitova v Senici na Hané
Vybudování parkoviště v ulici
Rudé armády v Senici na Hané
Vybudování parkoviště při
multifunkční sportovní hale
Oprava horního mostu v Cakově

Rozvoj technické infrastruktury
aktivita
název aktivity
3.1.
Dobudování inženýrský sítí
3.2.
Vybudování sběrného dvora
Rekonstrukce veřejného
3.3.
osvětlení
Zesílení signálu pro rozhlas v
3.4.
Cakově
Rozvoj sportovní a volnočasové infrastruktury
aktivita
název aktivity
Výstavba víceúčelové sportovní
4.1.
haly u ZŠ Senice na Hané
Vybudování a úprava
venkovních dětských a
4.2.
víceúčelových hřišť –
modernizace a údržba
Výstavba nových kabin na
4.3.
fotbalovém hřišti v Odrlicích
Tréninkové středisko pro mladé
4.4.
hasiče a sportovní družstva
Rekonstrukce atletického oválu
4.5.
za ZŠ

10

2016 – 2022

ZO

20 mil. Kč

Vlastní + dotace

9

2018 2019-2022

ZO

1 mil. Kč

Vlastní + dotace

10

2018 2019-2022

ZO

1 mil. Kč

Vlastní + dotace

10

2020 - 2022

ZO

1 mil. Kč

Vlastní + dotace

10

2020 – 2021

ZO

9,5 mil. Kč

Vlastní + dotace

odpovědnost
ZO
ZO

náklady
3 mil. Kč
12 mil. Kč

zdroje financování
Vlastní + dotace
Vlastní + dotace

důležitost
10
10

termíny
2016 – 2022
2017

8

2016 – 2022

ZO

2 mil. Kč

Vlastní + dotace

8

2016 – 2022

ZO

100 tis. Kč

Vlastní + dotace

důležitost

termíny

odpovědnost

náklady

zdroje financování

10

2017

ZO

30 mil. Kč

Vlastní + dotace

8

2016 – 2022

ZO

1 mil. Kč

Vlastní + dotace

7

2020

ZO

1 mil. Kč

Vlastní + dotace

7

2020

ZO

250 tis. Kč

Vlastní + dotace

7

2020

ZO

2 mil. Kč

Vlastní + dotace
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B.2. OPATŘENÍ A AKTIVITY
Vybudování cyklostezek Senice
– Unčovice, Senice – Příkazy,
9
Senice - Náměšť
Rekonstrukce areálu SDH v
4.7.
9
Cakově
Rekonstrukce areálu SDH v
4.8.
9
Odrlicích
Vybudování workoutového
4.9
9
hřiště
Přestavba půdního prostoru
4.10
hasičské zbrojnice na klubovnu
9
mladých hasičů
Stavební úpravy a přístavba
4.11
budovy, klubovny a venkovního
9
areálu TJ Senice na Hané
Podpora investičních a
neinvestičních záměrů pro
4.12
kulturní a společenské aktivity
10
obce, spolků a ostatních
subjektů na území obce
Vybudování, rozšíření infrastruktury pro péči o děti
4.13
10
předškolního
věku
včetně
vybavení
Vybudování sportoviště pro
4.14
9
požární sport
Společensko – kulturní rozvoj obce
aktivita
název aktivity
důležitost
Oprava kulturního domu a
5.1.
přilehlého areálu v Senici na
10
Hané
Vybudování komunitní centra v
5.2.
10
Senici na Hané
4.6.

OPATŘENÍ 5
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2016 – 2022

ZO

20 mil. Kč

Vlastní + dotace

2016 – 2022

ZO

0,5 mil. Kč

Vlastní + dotace

2016 – 2022

ZO

0,5 mil Kč

Vlastní + dotace

2020 - 2022

ZO

1 mil. Kč

Vlastní + dotace

2021 - 2022

SDH Senice

1 mil. Kč

Vlastní + dotace

2021 - 2022

TJ Senice

2 mil. Kč

Vlastní + dotace

2021 - 2022

ZO

1 mil. Kč

Vlastní + dotace

2021 - 2022

ZO

1 mil. Kč

Vlastní + dotace

2021 - 2022

ZO

2,5 mil. Kč

Vlastní + dotace

termíny

odpovědnost

Náklady

zdroje financování

2016 – 2022

ZO

50 mil. Kč

Vlastní + dotace

2016 – 2022

ZO

1 mil. Kč

Vlastní + dotace
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Zlepšení služeb v obci pro
zajištění cestovního ruchu
Rekonstrukce sakrálních staveb
5.5.
ve všech místních částech obce
5.6.
Rekonstrukce kina
Podpora kulturních,
společenských a sportovních
5.7
aktivit organizovaných obcí a
spolky
Správa obce a nemovitostí
aktivita
název aktivity
6.1.
Opravy obecních budov
Vybudování sociálních bytů,
6.2.
startovacích bytů
Bezbariérový přístup k budovám
6.3.
v majetku obce
Revitalizace budovy Základní
6.4.
školy v Senici na Hané včetně
venkovního areálu školy
Nákup SW pro efektivní chod
6.5.
úřadu
5.3.

OPATŘENÍ 6

Zdroj: Vlastní zpracování

80

10

2016 – 2022

ZO

1 mil. Kč

Vlastní + dotace

10

2016 – 2022

ZO

2 mil. Kč

Vlastní + dotace

9

2016 – 2022

ZO

0,5 mil. Kč

Vlastní + dotace

10

2021-2022

ZO

1 mil. Kč

Vlastní + dotace

odpovědnost
ZO

Náklady
50 mil. Kč

zdroje financování
Vlastní + dotace

ZO

5 mil. Kč

Vlastní + dotace

ZO

2 mil. Kč

Vlastní + dotace

ZO

10 mil. Kč

Vlastní + dotace

ZO

1 mil. Kč

Vlastní + dotace

důležitost
10
8
9
10
9

termíny
2016 – 2022
2016 – 2022
2016 – 2022
2016 – 2022
2016 – 2022
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C. PODPORA REALIZACE PROJEKTU
C.1 Způsob zajištění, řízení, organizace naplňování PRO
Způsob zajištění, řízení, organizace naplňování PRO
Garantem Programu rozvoje obce Senice na Hané je Zastupitelstvo obce Senice na Hané.
Zastupitelstvo obce bude odpovídat za monitoring a aktualizaci programu. Vedení obce se detailně
seznámí s PRO a bude odpovídat za jeho realizaci. Zastupitelstvo a občané budou dbát o všestranný
rozvoj území obce a budou aktivně dohlížet na úspěšnou realizaci PRO, jeho aktualizace a plnění
navržených cílů.
Dokument včetně jeho aktualizací bude zpřístupněn na webových stránkách obce Senice na Hané a v
tištěné podobě v kanceláři obecního úřadu k nahlédnutí.
Postup sledování a vyhodnocování realizace PRO
Monitoring plnění PRO bude provádět zastupitelstvo obce včele se starostou obce:
 Plnění PRO bude vyhodnocováno průběžně. Zpráva o plnění bude předložena zastupitelstvu
obce.
 PRO bude vyhodnocovat zastupitelstvo obce.
Způsob aktualizace PRO




Program rozvoje obce může být aktualizován při vzniku dotačních titulů a při potřebě
investic.
Aktualizace bude provedena a schválena Zastupitelstvem obce Senice na Hané.
Změny v Programu rozvoje obce Senice na Hané budou provedeny dodatkem ke stávajícímu
dokumentu.

Program rozvoje obce Senice na Hané schválilo dne 4. 4.2016 Zastupitelstvo obce Senice na Hané na
svém 10. veřejném zasedání usnesením č. UZ/10/2016/5.

81

D. PŘÍLOHY

OBEC SENICE NA HANÉ
PROGRAM ROZVOJE OBCE

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

3. ani dobře ani špatně

4. spíše špatně

2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. klidný život
2. dobré mezilidské vztahy
3. příznivé životní prostředí
4. blízkost přírody
5. dostupnost pracovních příležitostí
6. dobrá dopravní dostupnost
7. kulturní a společenský život
8. sportovní vyžití
9. vzhled obce
10. jiné:………………………………………………………………………
3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. špatné vztahy mezi lidmi
2. nezájem lidí o obec
3. málo kvalitní životní prostředí
4. nedostatek pracovních příležitostí
5. nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
6. nedostatečný kulturní a společenský život
7. špatná dostupnost lékaře
8. nevyhovující veřejná doprava
9. nedostatečná bytová výstavba
10. nepořádek v obci
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11. špatné podmínky pro podnikání
12. jiné: ………………………………………………………………………..
4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
...........................................................................................................................................
……………………………………..........................................................……..................……
5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek
(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):
Velmi spokojen Spíše spokojen Spíše nespokojen Velmi nespokojen Je mi to lhostejné
1 Bydlení
1
2
3
4
5
2 Školství
1
2
3
4
5
3 Zdravotnictví
1
2
3
4
5
4 Veřejná doprava
1
2
3
4
5
5 Kultura a společenský život
1
2
3
4
5
6 Sportovní vyžití
1
2
3
4
5
7 Životní prostředí
1
2
3
4
5
8 Péče obce o své prostředí
1
2
3
4
5
9 Podmínky pro podnikání
1
2
3
4
5
10 Rozvoj obce
1
2
3
4
5
11 Informovanost o dění v obci
1
2
3
4
5

6. Mezilidské vztahy v obci považujete za:
1. velmi dobré 2. docela dobré 3. ne moc dobré 4. špatné 5. nedovedu posoudit
7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům?
1. rozhodně ano 2. spíše ano 3. spíše ne 4. rozhodně ne 5. nedovedu posoudit
8. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
1. pravidelně (min. 1 x za týden) 2. občas (cca 1 za měsíc) 3. vůbec 4. nemám internet
9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
1. rozhodně ano 2. spíše ano 3. spíše ne 4. rozhodně ne 5. nedovedu posoudit
Pokud ano, jak se můžete zapojit? ………………...........................………….………..........
....................................................................................................................................................
10. Jak by se měla obec dále rozvíjet? (K 1. 1. 2015 měla obec 1820 obyvatel.)
1. měla by zůstat přibližně stejně velká
2. měla by se postupně rozrůstat na přibližně ….. obyvatel
3. měla by být využita celá kapacita ploch pro výstavbu domů (výsledkem by bylo cca
… obyvatel v obci)
4. nedovedu posoudit
11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na
co byste je přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. zlepšení podmínek pro podnikání
2. podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních komunikací)
3. častější spoje veřejné dopravy
4. zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci
83

D. PŘÍLOHY

OBEC SENICE NA HANÉ
PROGRAM ROZVOJE OBCE

5. rekonstrukce místních komunikací
6. podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
7. péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
8. opravy památek v obci
9. jiné: ………………………………………………………………………

12. Jste?
1. muž 2. žena
13. Váš věk?
1. 15–29 let 3. 50–64 let 2. 30–49 let 4. 65 a více let
14. Vaše vzdělání?
1. základní 2. střední odborné 3. střední odborné s maturitou 3. vyšší odborné
4. vysokoškolské
15. V obci:
1. žiji od narození
2. přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči
3. přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti lety
4. přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech
16. Typ Vaší domácnosti:
1. domácnost bez dětí
2. domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)
3. jiné …………………………………
17. Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
Děkujeme za vyplnění.
Vyplněný dotazník prosím odevzdejte do 13. 11. 2015 do příslušných
schránek na obecním úřadě.
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