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1 ÚVOD
Strategie rozvoje Obce Dolní Studénky je rozvojovým dokumentem, který vznikl na základě potřeby
vytvořit dlouhodobou vizi rozvoje obce a stanovit jednotlivé kroky k jejímu postupnému naplňování.
Dokument však není zpracován jako souhrn představ zastupitelů, ale jeho vznik je spojen se širší
diskuzí s aktivními občany obce a tzv. hybateli rozvoje obce (zástupci podnikatelů, neziskových
organizací, školských a volnočasových zařízení apod.).
Forma, kterou je dokument zpracován vychází z metodiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR
pro tvorbu programů rozvoje obcí a obsahuje 3 základní části:
a) Analytická část
b) Návrhová část
c) Implementační část
Strategie rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně
č. 128/2000 Sb., o obcích, je chápán jako klíčový dokument pro řízení rozvoje obce.

1.1 Význam programu rozvoje obce
-

-

zachycuje hlavní problémy rozvoje obce a formuluje možná řešení – umožňuje tak komplexní
přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání finančních a personálních kapacit
obce i celkového potenciálu obce;
slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce – slouží tak k prevenci budoucích
sporů a zajišťuje kontinuitu rozvoje;
podporuje vytvoření platformy spolupráce různorodých subjektů v obci tak, aby byl využit
potenciál lidí i organizací působících v obci;
zvyšuje připravenost obce k podání žádostí o dotační podporu a zvyšuje šance získat vnější
finanční prostředky;
je podkladem pro cílený a zdůvodněný územní průmět rozvojových aktivit v územním plánu;
je nástrojem koordinace rozvoje v širším území (reflexe rozvojových záměrů okolních obcí,
zohlednění vazeb jednotlivých programů rozvoje obcí, mikroregionů, MAS apod.);
je podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech
lze jej využít jako marketingový/informační nástroj (vůči potenciálním obyvatelům,
investorům, resp. i návštěvníkům)

Písemná podoba vize, struktury cílů, opatření a aktivit napomůže k jejich snadnějšímu naplnění –
jednak je stanoveno, co je více a co méně důležité včetně časového plánu, jednak jsou definovány
realizační podmínky (konkrétní činnosti, odpovědný subjekt, využitelné zdroje financí apod.)
Jedná se o koncepční dokument pro řízení obce pro období následujících 10-20 let.
Dokument obsahuje:
1) Komplexní zhodnocení situace obce a zachycení hlavních problémů a limitů
2) Dlouhodobou vizi směřování rozvoje obce
3) Způsoby naplňování vize ve střednědobém období v podobě opatření a aktivit
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1.2 Struktura strategického rozvojového dokumentu obce

Obrázek č. 1: Struktura strategického rozvojového dokumentu obce

1.3 Forma zpracování dokumentu

Tvorba dokumentu byla zvolena formou komunitního plánování, tzn. se zapojením veřejnosti.
Zapojení obyvatel obce proběhlo prostřednictvím
1) Informací v místním tisku
2) Setkání s občany – veřejná projednávání v průběhu tvorby strategie
Tvorba dokumentu probíhala tzv. komunitním způsobem, který je založený na aktivním podílení se
veřejnosti na tvorbě dokumentu, např. formou účastí na veřejných projednáváních. Zainteresování
veřejnosti při tvorbě dokumentu napomáhá vytvářet dobrou a funkční spolupráci mezi představiteli
obce a jejími dalšími obyvateli a zároveň mezi obyvateli obce navzájem.
Strategický rozvojový plán je pak komunitní dohodou – společnou formulací problémů z pohledu
veřejnosti a dohodou nad způsoby jejich řešení, dohodou o prioritách v oblasti rozvoje obce.
Jedná se o dokument, který vzniká procesem „plánování odspodu“, na jeho přípravě a pravidelné
aktualizaci spolupracují místní lidé, obyvatelé Obce Dolní Studénky za účasti odborníků. Samotná
tvorba dokumentu představuje množství komunitních projednávání a veřejných setkání a jeho
kvalitní příprava tak zabere několik měsíců. V případě komunitní strategie se tak nejedná pouze
o sběr názorů veřejnosti, občanů obce, ale zároveň o vytváření atmosféry důvěry v to, že názory
občanů/široké veřejnosti jsou při rozvoji obce a financování místních aktivit zohledňovány.
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Důležitým znakem komunitního plánování je partnerství – nejedná se tedy o „ukládání úkolů
obecnímu úřadu ze strany občanů obce“, ale naopak o partnerský postup všech místních subjektů
(např. školy, neziskových organizací, podnikatelů apod.) k řešení veřejností vytyčených úkolů.
Proces komunitního plánování zahrnuje 2 přístupy – komunitní týmovou práci s facilitací s důrazem
na spolupráci v týmu a týmovou kulturu a druhý přístup je expertní za účasti externích zpracovatelů
dokumentu.

Strategický občanský tým pro tvorbu strategie
V týmu pro tvorbu strategie spolupracovalo 106 lidí, z toho 12 členů zastupitelstva, a z celkového
počtu spolupracujících bylo 24 žen. Podíl na práci týmu a rozsah týmové práce jsou zachyceny
v sumáři týmové práce v tabulce níže. V týmu byly zastoupeny věkové kategorie nad 15 let a dále
široký okruh zájmových i profesních kategorií občanů. Z celkového počtu 15 ti zastupitelů se tvorby
dokumentu v některé z jeho fází přípravy aktivně účastnilo 12 osob. Tým se scházel na večerních
schůzkách, termín konání se vždy dohodl na schůzce předchozí. Schůzky byly obvykle tříhodinové
s jednou přestávkou v půli. Celkem jich bylo šest.
Členové týmu odpracovali ve svém volném čase v týmu strategie celkem 318 hodin (člověkohodin).
Tabulka č. 1: Prezenční listina a sumář týmové práce na aktualizaci strategie
Datum
Jméno

20.11.2012 28.11.2012 11.12.2012 14.4.2016 23.5.2016 13.6.2016

%

Hod.

3

3

3

3

3

x

x

x

x

x

x

x

x
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CELKEM
Z

Jakub Dolníček, Mgr.

33

6

Z

Vladimír Dolníček

66

12

Z

Martin Rutar
Naděžda Řeháková,
Ing.

49,8

9

33

6

Vlasta Sršňová, Mgr.

66

12

x

x

x

x

Ivana Dolníčková, Bc.

15

x

x

x

x

Marie Jílková, Ing., Mgr.

12

x

x

x

x

Olga Nevrlá, Bc.

3

Z
Z

Želimír Nevrlý, Mgr.
Z

Petr Strnad
Radim Sršeň, Ing., PhD.

12

83

x
x

x
x

x

12
15

x
x

x

x
x

x

x

Metoděj Březina

15
3

x

Vladimír Remeš

3

x

František Klaus

9

x

x

x

Milan Švéda

3

x

83

x

x
x

15

Jarmila Lokajíčková
Michal Strnad

x

x

15

Olga Hajduková, Mgr.
Z

x

3
66

Martina Remešová, Bc.
Z

x

x

x

5

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

Pavel Valenta

3

x

Jiří Růžička

3

x

9
3

x

Blanka Vénosová

6

x

Lenka Krčilová, Ing.

3

x

Jiří Strnadel

3

x

Jan Lokajíček

6

x

Antonie Bakalíková

3

x

Františka Vyhlídalová

6

x

x

Jindřiška Povýšilová

6

x

x

Kamila Vepřková, Mgr.

3

x

Jiří Šobr

3

x

Jana Viktorinová

3

x

Helena Kalinová

3

x

Eliška Zrcková

3

x

Jitka Skokanová

3

x

Karel Rybka

9

x

Jiří Duchounek

3

x

Arnošt Švéda

3

x

Vladimíra Šulová

3

x

9

x

Věra Kočí

3

x

Miroslav Kočí

3

x

Vítězslav Plhák, Ing.

3

x

Ivana Třeštíková, Mgr.

6

x

Olga Maturová, Mgr.

6

x

Miroslav Lokajíček

3

x

Jiří Suchomel

3

x

Patrik Vénos

3

x

Adolf Jílek, Ing.

3

x

Petr Körner

3

x

Jaroslav Horáček

3

x

Anna Lokajíčková

3

Z

Zdeňka Mihulková, Ing.

Z

Jiří Mihulka

Z

Z

František Dolníček

49,8
16,6

49,8

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

počet osob

106

39

23

15

13

8

8

počet hodin

318

117

69

45

39

24

24
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2 CHARAKTERISTIKA OBCE – sociodemografická analýza
2.1 Základní údaje o obci
Obec Dolní Studénky s místní částí Králec se rozkládá na nivě Desné v Šumperské kotlině, 3 km jižně
od Šumperka. Nadmořská výška má rozpětí od 296 do 330 m. Východně od obce se zvedají zalesněné
hřbety, které patří horopisně k Úsovské vrchovině. Nejvyšší vrchol je Dražník s výškou 506 m.
Hranici katastru tvoří částečně řeka Desná. Její tok tvoří četné meandry a zákruty. Desná má
průměrný průtok 4m3/s. Částečně zde protéká i Hraběšický potok a Malínský potok, který napájí
Třemešské rybníky.
Katastrální rozloha obce 852 ha a žije zde 1325 obyvatel. Osídlení obce probíhalo podél komunikace
Šumperk – Sudkov, je to typ obce silniční, naprostou většinu představují rodinné domy, seřazené
po obou stranách silnice.
První písemné zmínky o obci jsou z roku 1353, ale víme, že nejstarší osady zde byly podstatně dříve,
již v době kamenné 5000 – 3000 let př.n.l.. Dokladem jsou nalezené kamenné nástroje v okolí. Prvním
majitelem obce byl Jan z Kravař, výrazněji se do historie obce zapsal rod Tunklů z Brníčka a Zábřeha,
po roce 1437, kdy vrchnost sídlila převážně na Zámku Třemešek a vybudovala také třemešské
rybníky. Asi nejdéle, téměř tři století, patřil zámek a obec rodu Žerotínů. Do historie obce zasáhly
také obě světové války s výrazným vlivem na úbytek obyvatel obce.
V období let 1979 – 1989 byla obec integrací přičleněna k Šumperku. Po roce 1989 došlo k oddělení
obce na základě výsledků referenda a vznikl zde samostatný obecní úřad.
Tabulka č. 2: Základní informace o obci
Základní informace
Název obce
Kraj
Okres
Počet obyvatel (31.5.2016)
Katastrální plocha
Obec s rozšířenou působností
Obec s pověřeným obecním úřadem
Sousední města a obce

Dolní Studénky
Olomoucký
Šumperk
1325
852 ha
Šumperk
Šumperk
Bludov, Dlouhomilov, Hrabišín, Nový Malín,
Šumperk, Sudkov

Nadmořská výška (m n.m.)
300
Zeměpisné souřadnice (WGS-84)
16° 58' 16'' E , 49° 56' 6'' N
První písemná zpráva (rok)
1353
PSČ
788 20
Zdroj: ČSÚ: www.czso.cz; data MV ČR: www.risy.cz, data OÚ Dolní Studénky
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Obrázek č. 2: Mapa katastru obce Dolní Studénky a okolních obcí

V obci se nachází základní škola pro 1. až 5.ročník a dvě mateřské školy. V budově obecního úřadu
sídlí pošta, lékař a místní knihovna s veřejným internetem. O společenské dění se v obci starají
především zájmové organizace Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol, Český svaz žen, Český
zahrádkářský svaz, Myslivecké sdružení Bašta, Český svaz chovatelů, Dechová hudba „Kdo Má Čas“
a nově vznikající Dolnostudénské vzdělávací centrum, z.s. - komunitní škola. Střediskem akcí se stal
venkovní kulturní areál.
Obec je plynofikována a napojená na kanalizaci a vodovod.

Rodákem z Dolních Studének byl profesor a redaktor časopisu Příroda a škola Jan Kranich (1870 –
1932). Památkou renesanční architektury z roku 1587 je Zámek Třemešek, romanticky přestavěný
v letech 1857-1863.
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2.2 Obyvatelstvo
Počet obyvatel v obci Dolní studénky je sledován dle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ),
vzhledem ke skutečnosti, že pro detailnější analýzy složení obyvatel v obci je možné čerpat pouze
z tohoto zdroje. Celkový počet obyvatel je však sledován také v rámci statistik Ministerstva vnitra
(MV ČR) a statistik obce samotné. V datech těchto tří zdrojů tak mohou být drobné nepřesnosti.
Tab.č. 3: počet obyvatel Obce Dolní Studénky dle dostupných statistik
MV ČR

zdroj

Obec Dolní
Studénky

ČSÚ

celkem

rok

občané (vč. cizinců) obyvatelé

obyvatelé
1276
1278
1273
1279
1299
1313
1320
1307
1287
1296
1294
1287
1296

31.12.2003
1275
1276
1278
1 273
31.12.2004
1275
1275
1 279
31.12.2005
1271
1279
1 299
31.12.2006
1296
1309
1 313
31.12.2007
1305
1317
31.12.2008
1313
1324
1320
31.12.2009
1298
1309
1307
31.12.2010
1303
1314
1310
31.12.2011
1314
1323
1296
1294
31.12.2012
1314
1319
1287
31.12.2013
1303
1310
31.12.2014
1286
1296
1 273
31.12.2015
1296
1309
Zdroj: www.czso, www.risy, OÚ D. Studénky
Graf č. 1: Počet obyvatel obce dle různých zdrojů
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01.01.2009

01.01.2008

01.01.2007

01.01.2006

01.01.2005

01.01.2004

01.01.2003

obec Dolní Studénky
obyvatelé

Dle dat sledovaných obcí samotnou, dochází aktuálně k pozastavení rasantního úbytku obyvatel
a naopak obec opět zaznamenává přírůstek obyvatel v posledním pětiletém období. Data ČSÚ ještě
tuto změnu nezaznamenala.
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Počet obyvatel obce Dolní Studénky dle oficiálních údajů Českého statistického úřadu dosáhl svého
vrhcholu v roce 2008 (1320 obyvatel) od té doby pozvolna klesá. V průběhu posledních dvaceti let
sice vzrostl počet obyvatel až o 60 osob v roce 2008, ale následně opět postupně poklesl, takže
v průběhu dvacetileté periody lze výsledně vypozorovat nárůst počtu obyvatel o cca 30 osob.

Graf č.2 : Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel
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2005
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2007
2008
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2010
2011
2012
2013
2014

1200

Zdroj: ČSÚ: www.czso.cz

Graf č. 3: Aktuální vývoj počtu obyvatel (i se SLDB 2001)
1340
1320
1300
1280
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1200
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Zdroj: ČSÚ: www.czso.cz
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Celkový počet obyvatel obce je sumou přirozeného přírůstku/úbytku a přírůstku/úbytku z důvodu
migrace.
Zatímco do roku 2008 počet obyvatel v obci přibýval především díky přistěhovalým a v roce 2008
částečně i nově narozeným obyvatelům, v následujících letech již vlna přistěhovalých slábne
a přirozený přírůstek dosahuje záporných čísel (narodilo se méně dětí, než v obci zemřelo obyvatel).
V roce 2014 lze dokonce konstatovat, že oba sledované ukazatele dosahují záporného čísla,
což především znamená, že obec již téměř vyčerpala připravené volné plochy pro další výstavbu,
do obce se tak nestěhují v takové míře noví obyvatelé, kteří by potenciálně mohli následně pozitivně
ovlivnit přirozený přírůstek obyvatel.
Graf č. 4: Vývoj salda migrace a přirozeného přírůstku
25
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přirozený přírůstek
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-15
-20

Zdroj: ČSÚ: www.czso.cz

Věková struktura obyvatel
Graf č.5: Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel dle věkových skupin
240
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Zdroj: ČSÚ: www.czso.cz
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Z hlediska věkové struktury hodnotíme vývoj počtu obyvatel ve srovnání dvou skupin obyvatel,
a to dětí a mládeže do 15ti let (v předproduktivním věku) a věkové skupiny nad 65 let
(v postproduktivním věku).
Počet dětí do 15 let převyšoval věkovou skupinu 65+ naposledy v období let 2002-2004, v roce 2005
došlo k vyrovnání a následně k převrácení poměru, kdy v posledních šesti letech se jedná opravdu
o výraznou početní převahu věkové skupiny 65+. Což má vliv nejen na ekonomickou situaci (lidé
v produktivním období budou v menšině oproti postproduktivní skupině), ale také na požadované
služby v rámci obce, které se budou muset čím dál více přizpůsobovat lidem, kteří jsou závislí
na pomoci druhých.
Graf č.6: Vývoj indexu stáří ve srovnání s Olomouckým krajem
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Zdroj: ČSÚ: www.czso.cz

Z hlediska skladby obyvatel lze Dolní Studénky považovat za obec s homogenní skladbou obyvatel, ale
vzhledem ke změnám v národnostním složení evropských obyvatel a jejich vyznání, uvádíme srovnání
také v těchto kategoriích.
Graf č.7: Náboženské vyznání obyvatel obce

Graf č.8: Národnostní složení obyvatel obce
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Z věřících hlásících se k církvi či náboženské společnosti tvoří více jak 80 % lidé hlásicí se
k římskokatolické církvi (konkrétně 162 osob). Výsledky SLDB 2011 o religiozitě v Dolních Studénkách
odpovídají celorepublikovým statistikám. Dolní Studénky lze tedy považovat za obec ateistickou.

Vzdělanostní struktura obyvatel
Obec Dolní Studénky je obcí s vysokou mírou vyššího vzdělání. V kategorii vysokoškolské vzdělání
překračuje průměr Olomouckého kraje o 2% a v kategorii střední s maturitou a vyšší odborné
vzdělání převyšuje průměr v Olomouckém kraji o 4%.
Tabulka č.4: Vzdělanostní struktura obyvatel
Dolní Studénky
základní a bez vzdělání
střední (bez maturity)
střední (s maturitou) a vyšší odborné
vysokoškolské

18%
40%
31%
10%

Olomoucký kraj

Česká republika

22%
39%
27%
8%

20%
35%
33%
13%

2.3 Bydlení a vybavenost obce
V Obci Dolní Studénky je 429 domů, z nichž je pouze 8 bytových. Dle SLDB 388 domů bylo trvale
obydlených, v 6 probíhala přestavba a 20 je vyžíváno k rekreaci. Celkově je na území obce 536 bytů
a 494 bytů je dlouhodobě obydlených. Ve více jak sto bytech či domech žije pouze jedna osoba, což
souvisí se stárnutím obyvatelstva a vede k paradoxní situaci růstu výstavby domů a úbytku
obyvatelstva.
Graf č.9: Historický vývoj počtu obyvatel a domů
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Graf č.10: Obsazenost domů a bytů
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Zdroj: ČSÚ: www.czso.cz
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Graf č.11: Vývoj počtu dokončených bytů v rodinných domech
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Zdroj: ČSÚ: www.czso.cz
Indikátorem rozvoje menších obcí je počet dokončených bytů či domů, a v Obci Dolní Studénky
dochází po letech hospodářské krize k opětovnému rozvoji související s bytovou výstavbou.
V obci se nachází základní škola pro 1. až 5.ročník a dvě mateřské školy. V budově obecního úřadu
sídlí pošta, dětská lékařka, kadeřnice, kosmetika a místní knihovna s veřejným internetem. V obci
jsou celkem tři hostinská zařízení, z nichž jedno je s velkým společenským sálem. Střediskem akcí se
stal venkovní kulturní areál.
Obec je napojená na kanalizaci a vodovod.
Obec je plynofikována, proto je hlavním palivem pro vytápění bytů zemní plyn, který je využíván
u 289 bytů a pouze 48 bytů je vytápěno elektřinou. Je zajímavé, že dle údajů uvedených v rámci SLDB
2011 nejsou vůbec využívána pevná paliva.
Tabulka 12: Vybavenost obydlených bytů dle SLDB 2011

Technické vybavení bytů
plyn zaveden do bytu
vodovod v bytě
teplá voda v bytě
přípoj na kanalizační síť
připoj na žumpu či jímku
splachovací záchod v bytě
koupelna v bytě

Počet
obydlených
bytů
328
444
444
420
22
446
447

Podíl bytů

Počet obyvatel bytů
s daným vybavením

71%
96%
96%
91%
5%
96%
96%

920
1 201
1 208
1 162
54
1 209
1 214

V Obci Dolní Studénky jsou ubytovací kapacity a to na Zámku Třemešek (cca 40 lůžek), sloužící jako
sociální ubytovna a ubytování v soukromí u paní Soklové v Králci (cca 6 lůžek).
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2.4 Hospodářství
Na katastru Obce Dolní Studénky působí v období 2009 až 2015 - 223 až 251 podniků, z nichž pouze
cca 120 ČSÚ definoval, jako podniky se zjištěnou aktivitou. Vývoj počtu podniků se zjištěnou aktivitou
dle druhu podnikání zachycuje níže uvedený graf. U průmyslných podniků dochází ke stagnaci
a postupnému poklesu jejich počtu a na druhou stranu dochází ke stabilnímu růstu podniků spadající
do kategorie M Profesní, vědecké a technické činnosti.
Graf č.13: Počet registrovaných podniků a podniky se zjištěnou aktivitou
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Zdroj: ČSÚ: www.czso.cz
Graf č.14: Počet podniků se zjištěnou aktivitou dle druhu podnikání
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Zaměstnanost
Graf č.15: Počet pracujících obyvatel dle sektoru podnikání
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Zdroj: ČSÚ: www.czso.cz
V Obci Dolní Studénky dle SLDB 2011 bylo 546 zaměstnaných obyvatel, z nichž 172 pracovalo
v průmyslu, což bylo významně více než v jiných oblastech hospodářství (viz výše uvedený graf).
Pro Obec Dolní Studénky je charakteristická vyjížďka za prací, protože 295 osob dojíždí za prací
do jiné obce. To znamená, že 55 % zaměstnaných obyvatel obce, vyjíždí mimo svou obec za prací.
Valná část vyjíždějících z Obce Dolní Studénky přirozeně směřuje za prací do 4 km vzdáleného Města
Šumperka, kde pracovalo 230 obyvatel Obce Dolní Studénky. Dojížďka do jiných obcí není nijak
markantní. Nejčastějším dopravním prostředkem byl dle dat SLDB 2011 automobil, ale velmi
významný počet dojíždějících využívá kolo. Navíc SLDB 2011 probíhalo ještě před výstavbou
cyklostezky Šumperk – Dolní Studénky – Sudkov. Lze očekávat, že výstavba cyklostezky vedla
k dalšímu růstu dojížďky za prací.
Graf č.16: Způsob dopravy do zaměstnání
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Zdroj: ČSÚ: www.czso.cz
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Nezaměstnanost
Graf č.17: Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti (k 31. 12.)
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Během období 2001 až 2015 k 31. 12 daného roku v obci neexistovala volná pracovní místa. Během
těchto čtrnácti let jsou výjimkou pouze roky 2007 a 2008, kdy v Dolních Studénkách Úřad práce ČR
registroval 4 volná pracovní místa a pak rok 2015, kdy bylo registrováno jedno volné pracovní místo.
Graf č.18 : Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání v Obci Dolní Studénky
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Zdroj: ČSÚ: www.czso.cz
Aktuální počet nezaměstnaných mírně přesahuje hranici 60-ti osob, což je důsledek sezónního
masivního propouštění v Šumperské společnosti PARS NOVA a.s., která je tradiční českou firmou
v oblasti výroby, modernizací a oprav kolejových vozidel. Od roku 2013 dochází k postupnému
poklesu počtu nezaměstnaných, což souvisí s hospodářským oživením a jedná se o celorepublikový
trend.
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Graf č.19: Krátkodobý vývoj nezaměstnanosti v Obci Dolní Studénky
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Zdroj: ČSÚ: www.czso.cz

Nezaměstnanost v Obci Dolní Studénky se pohybuje pod hranicí 8%, což je mírně nad průměrem
v okrese Šumperk.
Graf č.20: Krátkodobý vývoj nezaměstnanosti v Obci Dolní Studénky a okrese Šumperk
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Zdroj: ČSÚ: www.czso.cz
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2.5 Životní prostředí
Koeficient ekologické stability (KES) Dolních Studének je 0,59%.
Koeficient ekologické stability je definován jako poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních
krajinotvorných prvků.
Stabilní prvky
Nestabilní prvky
Lesní půda
Orná půda
Vodní plochy a toky
Antropogenizované plochy
Trvalý travní porost
Chmelnice
Pastviny
Mokřady
Sady
Vinice
Hodnoty koeficientu jsou interpretovány následovně :
KES <= 0,1 území s maximálním narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být
trvale nahrazovány technologickými zásahy
0,1< KES <= 0,3 území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur, základní
ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány technickými zásahy
0,3 < KES <= 1,00 území intenzivně využívané zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení
autoregulačních pochodů v ekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje
vysoké vklady dodatkové energie
1,00 < KES < 3,00 vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v souladu
s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší potřeba energo-materiálových vkladů
KES >= 3,00 přírodní a přírodě blízká krajina s výraznou převahou ekologicky stabilních struktur
a nízkou intenzitou využívání krajiny člověkem.
Struktura využívání půdy v katastru obce
Pozemky v Obci Dolní Studénky jsou z velké míry hospodářsky využívány buď v rámci lesního
nebo zemědělského využití. Zastavěná plocha činí necelých 17 hektarů.
Graf č.21: Struktura využívání katastrálního území
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2.6 Doprava

Obec Dolní Studénky neleží na hlavním dopravním tahu Šumperk – Zábřeh, takže intenzita dopravy
byla v roce 2010 relativně mírná a dosahovala pouze 2,5 tisíce vozidel/den, z nichž pouze 346 byla
těžká motorová vozidla (nákladní vozy).
Obrázek č.3: Mapa - Intenzita dopravy dle ŘSD v roce 2010

Obrázek č.4: Dopravní nehody v období 2010 – 2015 s lehkým zraněním či smrtí
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Mezi lety 2010 a 2015 došlo na území obce k sedmi vážnějším nehodám s lehčím zraněním
a stotisícovými škodami a jedné smrtelné nehodě na silnici spojující Dolní Studénky s Městem
Šumperkem.
Obec Dolní Studénky je svou polohou i terénem vhodnou obcí pro využívání cyklodopravy. Jedná se
o preferovanou trasu pro cyklisty projíždějící v úseku Šumperk – Postřelmov, kdy se průjezdem obcí
Dolní Studénky a Sudkov vyhýbají kritickému úseku na Bludovském kopci.
V letech 2012 – 2014 byly vybudovány úseky cyklostezky mezi Městem Šumperk – Dolní Studénky
a Dolní Studénky – Sudkov, což výrazně přispělo ke zvýšení bezpečnosti i kvality cyklodopravy
obyvatel obce. V současné chvíli zbývá z hlediska cyklodopravy pouze dořešit bezpečný průjezd obcí.

2.7 Kriminalita
Dolní Studénky patří pod obvodní oddělení Šumperk Policie ČR, které je tvořeno městem Šumperk
a 15 obcemi v okolí. V období leden 2013 až prosince 2015 v tomto obvodním oddělení došlo k 3146
trestním činům, což znamená 615,7 bodů v indexu kriminality. Takováto výše indexu kriminality
je nižší, než je průměrné v Olomouckém kraji či celé ČR.
Tabulka č. 13: Kriminalita
Index kriminality
Index „závažné kriminality“ 1
obvodní oddělení Šumperk
615,7
127,8
okres Šumperk
543,3
137,9
Olomoucký kraj
649,1
174,3
Česká republika
821,7
240,0
1 - vraždy, fyzické útoky, loupeže, vloupání, krádeže či distribuce drog

Index kriminality je počítán ze závažných trestných činů – jako jsou vraždy, fyzické útoky, loupeže,
vloupání, krádeže či distribuce drog. V tomto indexu „závažné kriminality“ je obvodní oddělení
Šumperk, kam patří obec Dolní Studénky, pod průměrem vyšších územních celků, tudíž lze tento
region považovat za velmi bezpečný.
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2.8 Správa obce

Obec Dolní Studénky vznikla jako územní samosprávný celek v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990
Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23. 11. 1990. Dle § 1 a § 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obec Dolní Studénky je základním územním
samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území města.
Nejvyšším orgánem v oblasti samostatného působení je zastupitelstvo obce Dolní Studénky, které je
tvořeno 15 členy. Členové zastupitelstva jsou voleni v komunálních volbách na čtyřleté období.
Zastupitelstvo zřizuje dva výbory: finanční výbor a kontrolní výbor zastupitelstva obce Dolní
Studénky.
Rada obce je výkonným orgánem v oblasti samostatné působnosti a ze své činnosti odpovídá
zastupitelstvu obce. Rada má pět členů, kteří jsou voleni zastupitelstvem. Rada obce zřídila 3 komise Komisi stavební a za životní prostředí, Sociální, kulturní a sportovní komisi a přestupkovou komisi.
Funkci starosty v současné době vykonává Ing. Radim Sršeň, Ph.D. (funkce neuvolněná),
místostarostou je Michal Strnad (funkce uvolněná).
Organizace zřízené obcí
- ZŠ a MŠ Dolní Studénky, Dolní Studénky 87
- Místní knihovna Dolní Studénky
- Zásahová jednotka obce

Rozpočet obce
Rozpočet Dolních Studének se ve sledovaném období 2007–2015 pohyboval v rozmezí 10 až 25
milionů korun. Vývoj rozpočtu byl do roku 2012 rovnoměrný a vykazoval přebytek. V roce 2012
dochází k výdajům spojeným s realizací investic do infrastruktury obce budování cyklostezky,
sportovního zařízení a projektu spojeného s ekologickým nakládáním s odpady a výdaje rozpočtu tak
převyšují jeho příjmy. V následujících letech opět dochází k jeho vyrovnávání a v roce 2015 vykazuje
rozpočet výrazný přebytek.
Graf č.22: Vývoj rozpočtových příjmů a výdajů obce v letech 2007-2015
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Zdroj: www.rozpocetobce.cz; vlastní zpracování
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Graf č.23 : Struktura výdajů rozpočtu obce v letech 2007-2015
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Členství obce v organizacích a partnerství
Obec je členem




MAS Šumperský venkov – starosta Obce Dolní Studénky je zároveň předsedou MAS
Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) – starosta Obce Dolní Studénky je zároveň
1. místopředsedou SMS ČR
Svazu měst a obcí České republiky

Partnerskou obcí je slovenská Obec Sebedražie.

2.9 Komunitní život obce
V Obci Dolní Studénky působí několik spolků organizujících aktivity v oblasti komunitního života obce:
 Sbor dobrovolných hasičů
 Myslivecké sdružení Bašta Sudkov
 Český svaz zahrádkářů
 Český svaz žen
 TJ Sokol
 Dolnostudénské vzdělávací centrum, z.s. - komunitní škola Dolní Studénky
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Dechová skupina „Kdo Má Čas“
Pravidelně se opakující akce:
plesy
 hasičský
 sokolský
 obecní
ostatková merenda – SDH
karnevaly
zahradní posezení – TJ SOKOL, SDH, Myslivecké sdružení
sousedské posezení pro důchodce – obec
dětský den – obec, ZŠ, MŠ, TJ SOKOL, SDH
pietní vzpomínka na padlé spoluobčany s posezením u táboráku - obec
pálení čarodějnic – SDH
festival dechových hudeb „Hudba bez hranic“ – obec, MAS Šumperský venkov
turnaje v odbíjené
 květen – Turnaj Osvobození (s mezinárodní účastí)
 srpen – Bohemia cup
 září – Turnaj odborářů
pohárové soutěže hasičů – dospělých
pohárové soutěže hasičů – děti
oslavy výročí
 2002 – zveřejnění znaku a praporu obce
 2003 – 650. let obce
 2004 - 110. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů
 2005 - 100. výročí založení TJ SOKOL
vítání nových občánků
zlaté svatby, životní jubilea starších občanů
přespolní běh pro děti a mládež
cyklistické soutěže
zájezdy za poznáním zajímavých míst v ČR – Český svaz žen
provozování lyžařského vleku, lyžařské závody pro děti, mládež i dospělé, bruslení
"Kandahár přelez" – TJ SOKOL
pravidelné cvičení dětí, mládeže, dospělých, tréninky v odbíjené a stolní tenis
besedy o cestách po cizích zemích spojené s promítáním
Vánoční koncerty v místním kostele a zpívání koled u vánočních stromů v obci
Novoroční koncert
předsilvestrovská recesistická akce „Jitrnice na stromech“
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3 ANALÝZY PROSTŘEDÍ OBCE
3.1 Audit zdrojů
Jaké klíčové zdroje jsou pro rozvoj obce Dolní Studénky k dispozici?
Lidské zdroje

Infrastruktura

Poloha a příroda

Finanční zdroje

Informace

Aktivní lidé /
dobrovolníci

Infrastruktura jako
nezbytný prostředek
pro rozvoj obce

Geografická lokace a
přírodní rozmanitost

Finanční
stabilita obce

Komunikace a
účast veřejnosti
na řízení obce

AKTIVITA/VZDĚLÁNÍ ŠKOLA
- pracující a vzdělaní - existence školy
občané v obci
přímo v obci (1x ZŠ,
- aktivní
2x MŠ)
spoluobčané
- ochotní občané

LOKACE
- blízkost Šumperka, ale
klidná oblast
- blízkost
železničního/dopravního
uzlu - Zábřeh

STABILNÍ
FINANCE OBCE
- nezadluženost
- rostoucí příjmy
v rozpočtu

WEBOVÉ
STRÁNKY
- obecní web
- školní weby
- spolkové weby

SPOLUPRÁCE
- občané obce
táhnou "za jeden
provaz"

VEŘEJNÁ
INFRASTRUKTURA
- základní
infrastruktura v
dobrém stavu (vyjma
vodojemu)

PŘÍRODA
- blízko k přírodě
- bohaté přírodní
prostředí

OBECNÍ
ZPRAVODAJ

SPOLKY V OBCI
- akční místní spolky
- vyvážené
zastoupení různých
"zájmových" skupin
občanů v
zastupitelstvu obce i
ve spolcích

AREÁL TŘEMEŠEK
ZELENÁ OBEC
(rozvojový potenciál)

FINANČNÍ
ŘÍZENÍ OBCE
- využívání
externích zdrojů
(ale ne
předlužování)
- schopnost
získat dotační
zdroje k
financování
projektů

DOBROVOLNÍCI
- dobrovolnické
organizace (spolky)
- práce pro obec na
základě
dobrovolnosti a
solidarity

VOLNÉ OBJEKTY
(jako potenciál
rozvoje především
podnikatelských
příležitostí)

ZÁZEMÍ
KULTURNÍHO
AREÁLU
(venkovní prostory
pro volnočasové
aktivity)
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KOMUNITNĚ
PROJEDNÁVANÁ
STRATEGIE OBCE

3.2 Analýza potřeb
Analýza potřeb identifikuje potřeby obce ve vztahu k jeho rozvoji.
potřeba

Služby, zázemí pro
seniory

nositel potřeby

bližší specifikace potřeby

domov pro seniory
obec, spolky

zdravotní péče
aktivity

Aktivity a zázemí
pro mládež

vhodné aktivity
obec, spolky

bezpečné prostory
kvalitní vzdělání v ZŠ
dořešení cyklostezky přes obec

Bezpečnost v obci

obec, ZŠ, MŠ

vyznačení přechodů v celé obci
opravy a dokončení chodníků

Zelená obec

nová zeleň - aleje (+ MŠ + ZŠ)
obec, spolky, MŠ, ZŠ a
úprava parků
občané
zeleň na hřišti

Vodojem
Společenský sál
Volnočasové
aktivity
Podnikání

obec
obec, spolky, občané

ZŠ, MŠ, spolky, obec

rekonstrukce vodojemu v Králci
společenský sál + hasičská zbrojnice
klubovny pro spolky
podpora aktivit Dolnostudénského
vzdělávacího centra
podpora aktivit spolků

občané, obec

podpora drobného podnikání

V analýze byly týmem pro tvorbu strategie obce identifikovány potřeby v oblastech služeb a zázemí
pro seniory, aktivit a zázemí pro mládež, volnočasových aktivit, zeleně a bezpečnosti v obci a potřeb,
které doplňují či modernizují veřejnou infrastrukturu, a to především rekonstrukce vodojemu
a získání společenského sálu pro obec, který bude nabízet zázemí pro realizaci společenských akcí,
soukromých/rodinných oslav, ale může také sloužit jako prostor pro klubové činnosti. V analýze byla
také identifikována potřeba podpory drobného podnikání.
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3.3 Analýza příležitostí
Analýza příležitostí popisuje příležitosti, které by měla obec využít ve vztahu ke svému rozvoji
a spokojenému životu svých obyvatel z pohledu jejich významu pro rozvoj obce, komunity…
a z pohledu možnosti uskutečnit tyto příležitosti. Pomocí tabulky uvedené níže je možné roztřídit
příležitosti na realizovatelné a nerealizovatelné nebo dlouhodobé vize a krátkodobé cíle…
A
Příležitosti

Váha

B
A*B
Připravenost Vážené
obce
skóre

Pořadí

Rozvoj aktivit školy

4

4

16

1

Revitalizace Třemešku vč. rybníků

5

2,5

12,5

3

Obec pro mladé (náctileté)

5

3

15

2

Senioři v obci

4

2

8

8

Vnitřní kulturní centrum

2

2,5

5

9-10

Bezdrátové připojení se světem

4

3

12

4-5

Parky

3

4

12

4-5

Spolky

1

5

5

9-10

Bezpečnost (doprava,….)

3

3

9

6

Podnikání

3

2,5

7,5

7

tučné písmo = infrastrukturální projekt

Váha: Přiznaná důležitost ke každému faktoru od 1 do 5, založená na pravděpodobném vlivu daného
faktoru na rozvoj města (komunity) jako celku.
1….málo důležité
5….maximálně důležité
Připravenost obce: Výsledky zkoumání rozvojového potenciálu obce. Každé hodnocení je soudem
o tom, jak úspěšně se obec vypořádala s jednotlivými faktory.
Použitá škála: 5-vynikající, 4-nadprůměrný, 3-průměrný, 2-podprůměrný, 1-chabý
Vážené skóre: Násobek váhy každého faktoru (sloupec 2) a jeho připravenost (sloupec 3) pro obec.
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3.4 Analýza rizik

název rizika
č

hodnocení
rizika
P D V=P*D

název opatření ke snížení
významnosti rizika

vlastník rizika

finanční rizika

1

2

3

1

Hospodářská krize, nárůst
nezaměstnanosti v obci

3

Chybějící či nevypsané
dotační tituly na
2
identifikované záměry
/priority obce
Nesoulad požadavků
vypsaných výzev v rámci
dotačních titulů a zaměření či 2
stavu příprav projektových
záměrů
organizační rizika
Nedostatek aktivních občanů
- celková neochota občanů
3
spolupodílet se na aktivitách v
obci

4

12

5

10

5

10

- podpora drobného podnikání
(eliminující masivní dopad
uzavření větších firem),
- podpora aktivního přístupu k
životu obyvatel obce

obyvatelé obce
D. Studénky,
Obec Dolní
Studénky

- sledování dotačních titulů a
přizpůsobování záměrů obce
- aktivní účast obce ve
spolcích/sdruženích, které
mohou ovlivnit nastavení
dotační politiky pro obce

Obec Dolní
Studénky

Obec Dolní
Studénky
Spolky/sdružení
v obci / Škola

3

9

- nabízet a oceňovat příklady
aktivních /zapojených lidí v obci
- práce s mládeží
- vysoká informovanost v obci

2

Migrace za prací

3

3

9

- nabízet atraktivní prostředí pro Obec Dolní
život v obci
Studénky

3

Volby - změna ve vedení obce

2

2

4

- zodpovědný a participativní
systém řízení obce

Obec Dolní
Studénky

Obec Dolní
Studénky
* riziko je velmi
málo ovlivnitelné
ze strany obce

právní rizika

1

2

Legislativní změny - změny
zákonů ovlivňující činnost
obecních úřadů

Majetkoprávní záležitosti
bránící rozvoji obce
technická rizika

4

4

16

- aktivní účast obce ve
spolcích/sdruženích, které
mohou ovlivnit nastavení
dotační politiky pro obce
- aktivní účast zástupců obce v
politice, prostředí, kt. nabízí
možnost ovlivnit legislativu

5

3

15

- aktivní zapojení veřejnosti do
dění v obci

Obec Dolní
Studénky

Obec Dolní
Studénky

Obec Dolní
Studénky

1

Špatný stav budov v majetku
obce

3

2

6

- pravidelná údržba majetku
obce
- využití dotačních titulů pro
modernizaci objektů/případně
jejich znovu využití

2

Nedostatek prostor
pro podnikání

4

2

8

- monitorování volných
prostor/ploch pro podnikání a
jejich aktivní nabídka

3

Chybějící
"vnitřní/zastřešené" veřejné
prostory

12

Obec Dolní
- nalezení možnosti efektivního
Studénky
využívání stávajících prostor
Spolky/sdružení
- vybudování nových prostor
v obci / Škola

4

3
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věcná rizika
1

Nezájem /postupně se
snižující zájem o veřejný život

2

Neochota
provozovatelů/soukromých
subjektů jít do akce

3

3

9

3

Individuální jedinci blokující
rozvoj obce

2

5

10

4

Malá poptávka po službách v
obci - dáno blízkostí města

2

2

4

5

Občané na Třemešku součást obce Dolní Studénky
- pocit domova v obci Dolní
Studénky

2

4

3

4

6

16

- nabízet a oceňovat příklady
aktivních /zapojených lidí v obci
- práce s mládeží
- vysoká informovanost v obci
- větší zapojení místních
provozovatelů do veřejného
života
- podpora "zdravé"
soutěživosti/konkurence =
probuzení zájmu provozovatelů
- nastavení systému vyjednávání
v případě potřeby sladit
individuální zájmy a zájmy o
rozvoj obce
- nabídka vysoké kvality a
individuálního přístupu v rámci
poskytovaných služeb
- vybudování infrastruktury
/nabídka služeb
- aktivní zapojení do života v
Dolních Studénkách (spolkový
život, řízení obce apod.)

Občané obce
Obec Dolní
Studénky
Obec Dolní
Studénky
provozovatelé
v obci
Občané obce
Obec Dolní
Studénky
Občané obce
Obec Dolní
Studénky
Občané obce
Obec Dolní
Studénky

Komentář k tabulce: Hodnocení významnosti rizik je založeno na hodnocení očekávané pravděpodobnosti
výskytu jednotlivých rizik a jejich dopadu (materiálního i nemateriálního) na dosažení cílů strategie.
Pravděpodobnost i dopad - hodnota 1 představuje velmi malý dopad (resp. velmi malou pravděpodobnost)
a hodnota 5 velmi velký dopad (resp. velmi vysokou pravděpodobnost). Významnost rizika pak bude součinem
pravděpodobnosti a dopadu. Hodnota významnosti se bude pohybovat mezi 1 a 25. Vlastníci jednotlivých rizik
(tj. osoby odpovědné za řízení a monitorování daného rizika – tj. průběžné přehodnocování významnosti rizik
a identifikaci reálného výskytu dané rizikové události).

Zásadní rizika, která byla identifikována ve vztahu ke schopnosti naplňovat strategii:
1) Pocit sounáležitosti obyvatel s obcí Dolní Studénky v lokalitě Třemešek. Jedná se o lokalitu
v obci, která se aktuálně rozvíjí, stěhují se do ní noví obyvatelé, kteří využívají zajímavé
lokality pro bydlení („dobré adresy“), ale nejsou zde stejnou rychlostí budovány vztahy
k obci. V lokalitě nejsou vybudovány podmínky pro rozvoj komunitního života a není zde ani
nabídka služeb, které by tento komunitní život podpořily. Navíc lokalita Třemešek byla
identifikována jako lokalita s dalším významným rozvojovým potenciálem a budou zde
směřovány projektové aktivity obce – Zámek Třemešek, Domov pro seniory, Park Třemešek.
2) Majetkoprávní záležitosti bránící rozvoji obce – jedná se o situace, kdy majetek soukromých
subjektů (např. pozemek) je součástí připravovaného projektu, který je významný z hlediska
rozvoje obce a majitel nesouhlasí s jeho využitím (např. cyklostezka apod.)
3) Chybějící "vnitřní/zastřešené" veřejné prostory – riziko je identifikováno ve vztahu
k využitelnosti vnitřních prostor pro spolkové, volnočasové činnosti. Kdy v obci jsou
k dispozici prostory, které ale nemohou být plně využívány (důvody kapacitní, provozní, …..).
Rozvoj komunitních aktivit je však spojen s příležitostmi a zázemím pro jejich vykonávání,
takže existence prostor pro setkávání a realizaci aktivit bez závislosti na přízni počasí je
pro další rozvoj komunitního života v obci nezbytná.
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3.5 SWOT Analýza komunitního týmu
SWOT analýza komunitního týmu vznikla metodou brainstormingu v průběhu úvodních setkání týmu
a je sloučena s výsledky dotazníkového šetření.
SWOT analýza je metoda, která umožňuje nalézt silné a slabé stránky, příležitostmi a hrozby spojené
s rozvojovým záměrem obce. Prostřednictvím tohoto hodnocení je možné nalézt problémy či nové
možnosti rozvoje území. Je to základní nástroj strategického (dlouhodobého) plánování.
pomocné pro dosažení cíle

Interní analýza

S

bránící dosažení cíle

W

( Strengths) Silné stránky

Obyvatelstvo, Komunitní život, vzdělávání,
volnočasové aktivity, sociální oblast
 bohatý kulturní, sportovní a
společenský život v obci
 hodně aktivní spolků v obci
 „vzdělaná obec“ – vysoký podíl osob
s vyšším vzděláním
 obec není „satelit“
 dobře fungující samospráva – obec
není zadlužena
 dobrá komunikace v obci
 „táhneme za jeden provaz“
 prezentace a podílení se ZŠ a MŠ na
akcích, vystoupeních
 dobrá spolupráce s farností
 dojíždění charity do obce
 kluziště v zimním období
 akce navštěvované obyvateli
okolních obcí
 využití sportovišť „i přespolními“
Prostředí obce, vybavení obce,
infrastruktura, služby, doprava
 poloha obce (blízkost Šumperka)
 škola
 2 mateřské školy v obci
 pošta
 knihovna v obci
 kulturní venkovní areál
 hřiště pro nejmenší
 farnost a kostel
 hřbitov v obci
 rozvoj obědů občanům v obci
 údržba chodníků v zimě
 základní infrastruktura v dobrém
stavu, vyjma vodojemu
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(Weaknesses) Slabé stránky

Obyvatelstvo, Komunitní život, vzdělávání,
volnočasové aktivity, sociální oblast
 stárnutí obyvatel
 stárnou a vymírají věřící
 odliv dětí do škol v Šumperku
 chybí volnočasové aktivity pro náctileté
 nevhodné chování „přespolních“
návštěvníků akcí v obci
Prostředí obce, vybavení obce,
infrastruktura, služby, doprava
 dlouhá obec (roztažená zástavba)
 poloha obce (blízkost Šumperka – děti
opouští školu)
 chybí obecní sál
 chybí domov / školka pro seniory
(stacionář)
 nedořešený obchvat obce
 chybí nízkoprahové centrum pro děti a
mládež
 dopravní situace v obci – bezpečnost
na komunikacích
 velký provoz kamionů v obci
 nevyhovující stav/chybějící chodníky
 vandalismus v obci
 nedostatek stavebních pozemků
Životní prostředí
 málo veřejné zeleně
 průchodnost krajiny
 pálení odpadu
 špatný stav parků
 nedostatek vody – hlavně v letním období
 nefunkční vodojem
Podnikání, pracovní příležitosti, regionální
trh
 málo podnikatelských subjektů
 chybí podnikatelský inkubátor

 malá podpora podnikání
 chybí kvalitní restaurace

Životní prostředí




O

kvalitní systém třídění odpadu
odkanalizovaná obec
plynofikovaná obec

T

(Opportunities) Příležitosti

Hrozby

Obyvatelstvo, Komunitní život, vzdělávání,
volnočasové aktivity, sociální oblast

Obyvatelstvo, Komunitní život, vzdělávání,
volnočasové aktivity, sociální oblast

 zapojování mladých do života obce
 rozšíření nabídky mimoškolních aktivit
 motivace rodičů, aby své děti nechávaly
v místní škole







Prostředí obce, vybavení obce,
infrastruktura, služby, doprava





Externí analýza

(Threats)

odliv mladých a vzdělaných obyvatel
nízký počet žáků v ZŠ
stárnutí populace
zhoršení komunikace mezi lidmi
netolerance lidí v obci/ nezájem lidí o
okolí
 vandalismus/ ničení obecního majetku
mládeží
 malá ochota lidí zapojit se do veřejného
života

prostor pro výstavbu
zámek Třemešek a jeho využití
škola a její využití
vybudování
domova
důchodců,
stacionáře pro důchodce
 klubovna pro mladé
 kulturní
dům/obecní
prostory
Prostředí obce, vybavení obce,
pro kulturní vyžití
infrastruktura, služby, doprava
 využití objektu prázdného hostince
 obecní internet / vysokorychlostní
 nevyřešení situace na Třemešku
internet
 zřícení starého pivovaru
 budování hlukových bariér
 dopravní situace – tranzitní doprava v
 cyklostezka přes obec
obci, nedodržování rychlosti v obci
 plánovaná trasa přeložky silnice I/44
Životní prostředí
 nezájem majitelů pozemků o jejich
údržbu
 obnova parku v obci
 využití lokality Třemešských rybníků

Životní prostředí

Podnikání, pracovní příležitosti, regionální
trh
 prostor pro podnikání
 vznik nových pracovních míst
 obnovení moštárny
 otevření cukrárny v obci
Atraktivita obce pro návštěvníky
 informační tabule v obci,
odpočívadla, mapa obce

turistická
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 povodně, záplavy
 zhoršení ovzduší v obci (v topných
sezónách)
 vztah obyvatel k třídění odpadů
 nedostatek vody - sucho

4 STRATEGICKÁ VIZE OBCE
Dolní Studénky jsou bezpečnou, čistou a zelenou obcí rozvíjející se v souladu
s přírodou a potřebami svých obyvatel.
Obyvatelé obce jsou hrdí na to, že jsou z Dolních Studének, a zároveň
využívají svůj potenciál i pro rozvoj obce.
Obec má své tradice, jednou ze základních hodnot je zde rodina. Lidé
v Dolních Studénkách nejen bydlí, ale také aktivně žijí, je to sportovně
a kulturně žijící obec s bohatým spolkovým životem. Život v obci je
mezigeneračně solidární, lidé nemusejí obec opouštět v žádném stádiu svého
života.
Obyvatelé Dolních Studének jsou slušní, vzdělaní, pracující a pracovití lidé
a především děti za spoluúčasti rodin využívají zázemí pro kvalitní školní
i mimoškolní vzdělání přímo v obci.
Obec je vhodnou lokalitou pro podnikání, zůstává finančně nezávislá
a stabilní a udržuje svou infrastrukturu, nabízí obyvatelům kvalitní služby
a využívá moderní technologie.
Fotografie z tvorby strategie
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5 ROZVOJOVÉ PRIORITY OBCE
Priorita 1: Vzdělávání a spolkový život

Specifické cíle priority:
Udržet v obci vysokou vzdělanostní úroveň obyvatel. Rozvíjet místní školu jako místo moderního
vzdělávání a péče o všestranný rozvoj osobností Dolnostudénských dětí. Místní škola bude
atraktivním místem pro výchovu a vzdělávání.
Rozvíjet komunitní život v obci – všestranná podpora vzdělávacích a volnočasových aktivit občanů
v obci. Doplnění aktivit, které v obci chybí a o něž je ze strany jejích obyvatel zájem.
Budování / modernizace objektů, které slouží vzdělávání a pro provozování aktivit v rámci
spolkového života.
Opatření:
1.1 Atraktivní prostředí pro vzdělávání nejen dětí v obci
1.2 Rozvoj komunitního života v obci
1.3 Podpora sportovních aktivit
Aktivity:
1.1.1 Moderní infrastruktura v rámci vzdělávacích zařízení obce
1.1.2 Zvyšování kvality práce pedagogů
1.1.3 Zvyšování atraktivity vzdělávání v místní škole
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

Komunitní centrum
Podpora aktivit v komunitní škole
Hasičárna
Rozvoj aktivit pro matky s batolaty

1.3.1

Rekonstrukce hřišť / sportovišť za sokolovnou

Fotografie z tvorby strategie
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Priorita 2: Infrastruktura
Specifické cíle priority:
Dobudovat, udržovat a modernizovat veřejnou infrastrukturu v obci tak, aby z Dolních Studének
pomáhala dělat obec bezpečnou, atraktivní pro bydlení, podnikání a trávení volného času.
Opatření:
2.1 Internet
2.2 Voda
2.3 Doprava / Bezpečnost
2.4 Občanská vybavenost
Aktivity:
2.1.1 Broadband do obce /vysokorychlostní internet
2.1.2 Levný internet pro občany
2.2.1

Rekonstrukce vodojemu / nový vodojem

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6

Chodník Králec – Dolní Studénky
Dokončení chodníku Králec (školka – Třemešek)
Přechody pro chodce v obci
Bezpečností prvky (radary/prahy/zrcadla)
Nové autobusové zastávky
Cyklostezka (přes obec, křížek – Sudkov)

2.4.1
2.4.2

Rozšíření kapacit a obnova hřbitova
Úprava ploch okolo kontejnerů

Priorita 3: Zeleň v obci
Specifické cíle priority:
Rozvíjet obec v souladu s přírodou. Budovat obraz Dolních Studének jako „zelené obce“, v níž je
udržovaná zeleň, která slouží nejen jako nástroj pro zvyšování kvality ovzduší, ale také se výrazně
podílí na zatraktivnění podoby obce.
Obec a lidé v ní se chovají zodpovědně k životnímu prostředí.
Opatření:
3.1 Revitalizace parků v obci
3.2 Zeleň v obci
Aktivity:
3.1.1 Park „Korea“
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3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2.1
3.2.2
3.2.3

Park „Na Parku“
Park na Třemešku
Park v okolí řeky Desné – zelený zatravněný pás doplněný lavičkami, stanovišti pro posilování
z přírodního materiálu (vycházka pro všechny generace)
Koncepce úprav veřejné zeleně v celé obci
Výsadba veřejné zeleně
Doplnit zelenou hradbu u MŠ Králec

Priorita 4: Oživení Třemešku
Specifické cíle priority:
Vytvoření multifunkčního zařízení z lokality zámku Třemešek, poskytujícího služby komunitě.
Vybudování domova pro seniory s návaznými službami v části objektu zámku, v němž budou
zároveň umístěny další služby obyvatelstvu tak, aby se lokalita stala vyhledávaným místem
obyvatel obce každého věku (komunitní centrum).
Doplnění infrastruktury lokality Třemešek, aby se lokalita stala místem podporující komunitní
život, ne pouze „satelitem města“.
Opatření:
4.1 Zámek Třemešek
4.2 Domov pro seniory
4.3 Infrastruktura lokality Třemešek
Aktivity:
4.1.1 Rekonstrukce Zámku Třemešek
4.2.1
4.2.2

Domov pro seniory se službami
Založení neziskové organizace (obcí) pro poskytování sociálních služeb pro seniory

4.3.1

Úpravy veřejných prostranství v lokalitě Třemešek (odpočinková místa, místa pro setkávání,
zeleň,…)

Priorita 5: Podnikání
Specifické cíle priority:
Rozvoj podnikatelských příležitostí a aktivit přímo v obci se zaměřením především na drobné
podnikání.
Opatření:
5.1 Rozvoj podnikání
Aktivity:
5.1.1 Podnikatelský inkubátor / mini HUB1
1

Hub je pracovní a sociální prostor, kde můžete sdílet kancelář s ostatními, realizovat své nápady, setkávat se i v klidu
pracovat. Hub sdružuje výhody plně vybavené kanceláře, internetové kavárny a podnikatelského inkubátoru. Hub
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Priorita 6: Tradice

Specifické cíle priority:
Rozvoj tradičních zvyků / akcí v obci. Případně zakládání nových akcí, které se mohou stát tradicí
posilující komunitní život v obci.
Opatření:
6.1 Tradiční zvyky / akce
Aktivity:
6.1.1 Zachování tradičních zvyků – podpora tradičních akcí
6.1.2 Rozvoj tradic
Fotografie z tvorby strategie

zprostředkovává sdílení znalostí, zkušeností, kontaktů a pomáhá získávat kapitál pro sociální, ekologické a další
podnikatelské aktivity.

36

6 AKČNÍ PLÁN
6.1 Investiční akce

projekt v rámci
aktivity
priorita opatření
1

1.1.1

2

1.1.2

1

1.2.1

aktivita
Modernizace
infrastruktury
ZŠ/MŠ
Modernizace
infrastruktury
ZŠ/MŠ

časový
harmonogram
finanční plán
příprava
realizace příprava
realizace
popis připravenosti projektu

Modernizace
učeben/heren vč.
vybavení

sběr námětů pro
přípravu projektu

Tělocvična u ZŠ

není projekt

Vybudování
komunitního
centra

Komunitní centrum
- vazba na 4.1.1

projektový záměr
bez projektové
dokumentace.
Předpoklad
propojení s
opatřením 4.1.1

příprava
projektového
záměru

hotová projektová
dokumentace

1

1.2.3

Hasičárna
(spolková
klubovna)

Vybudování zázemí
pro činnost spolků rozvoj komunitního
života v obci.
Podpora aktivit
bezpečnosti v obci

1

1.3.1

Rekonstrukce
sportovišť

Rekonstrukce
hřišť/sportovišť za
sokolovnou
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9/20165/2017
2016

20162017

20162017

2015

6/2017 9/2017
20172020

2017

finanční
zdroj

20 000

750 000

Obec
D.Studénky

IROP

1 000 000

12 000
000

Obec
D.Studénky

IROP

Obec
D.Studénky/
soukromý
subjekt

dotace
IROP/
dotace
MMR/
financování
ze
soukromých
zdrojů

200 000 3 000 000

Obec
D.Studénky

IROP

90 000 4 200 000

TJ Sokol
Obec Dolní
Studénky

MŠMT

20172019

20172019

realizátor
akce

projekt v rámci
aktivity
priorita opatření

aktivita

časový
harmonogram
finanční plán
příprava
realizace příprava
realizace
popis připravenosti projektu

realizátor
akce

finanční
zdroj

Vysokorychlostní
internet

nepřipraveno

2017

20172021

4 500 000

Soukromý
subjekt

dotace
(OP PIK)

Rekonstrukce
vodojemu

hotová projektová
dokumentace
(před vydáním
stavebního
povolení)

20132015

20182019

800 000 6 000 000

Obec Dolní
Studénky

Dotace
(MZe)

2.3.1

Chodník Králec Dolní Studénky

hotová projektová
dokumentace
(platné stavební
povolení)

2015

20162017

180 000

10 000
000

Obec Dolní
Studénky

dotace
(SFDI)

2

2.3.2

Dokončení
chodníku Králec
(škola - Třemešek)

nepřipraveno /
průzkum zájmu
občanů

20172018

20192021

200 000

10 000
000

Obec Dolní
Studénky

dotace
(SFDI)

2

2.3.3

Přechody
pro chodce v obci

nepřipraveno

20162017

20172020

50 000 1 000 000

Obec Dolní
Studénky

dotace
(MAS)

nepřipraveno

2017

20172020

50 000

Obec Dolní
Studénky

dotace
(MAS)

2

2

2

2

2.1

2.2

2.3.4

Bezpečnostní
prvky

umístění
bezpečnostních
prvků v obciradary/prahy
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500 000

projekt v rámci
aktivity
priorita opatření

aktivita

časový
harmonogram
příprava
popis připravenosti projektu

finanční plán

realizace příprava

realizátor
akce

finanční
zdroj

realizace

2

2.3.5

Nové autobusové
zastávky

Rekonstrukce /
pořízení nových
autobusových
zastávek

2

2.3.6

Cyklostezka

přes obec, křížek Sudkov

nepřipraveno

20202022

2023 2026

400 000 9 000 000

Obec Dolní
Studénky

dotace
(IROP)

3

3.1.1

Park "Korea"

vyřešeno
majetkoprávně

2017

20172018

300 000

480 000

Obec Dolní
Studénky

Dotace
(OPŽP)

Park "Na Parku"

vyřešeno
majetkoprávně

2017

20182025

50 000

400 000

Obec Dolní
Studénky

Dotace
(OPŽP)

Park na Třemešku

není vyřešeno
majetkoprávně

20172018

20182025

160 000 1 600 000

Obec Dolní
Studénky

Dotace
(OPŽP)

2028

2030

Obec Dolní
Studénky

Dotace
(OPŽP)

20162017

20172020

3

3.1.2

3

3.1.3

3

4

Revitalizace parků
v obci - návaznost
na potřebu
připravit Koncepci
zeleně obce

3.1.4

Nový park

4.1.1

Rekonstrukce
Zámku Třemešek

nepřipraveno

20172018

20182022

200 000 2 000 000

Obec Dolní
Studénky

dotace
(MAS/IROP)

Park v okolí řeky
Desné - zelený
zatravněný pás
doplněný lavičkami,
nepřipraveno stanovišť
dlouhodobý výhled
pro posilování
z přírodního
materiálu
existence
architektonické
studie (I.verze)
poté ale změna
záměru využití
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150 000

2 500 000

1 500 000

28 000 Obec Dolní
000 Studénky

IROP
(realizace
podmíněna
dotací)

projekt v rámci
aktivity
priorita opatření
4

4

5

4.2.1

4.3.1

5.1.1

aktivita
Domov pro seniory
se službami

Třemešek

Podnikatelský
inkubátor/ mini
HUB

časový
harmonogram
finanční plán
příprava
realizace příprava
realizace
popis připravenosti projektu

realizátor
akce

finanční
zdroj

Obec
D.Studénky/
soukromý
subjekt

viz. bod 4.1.1

Infrastruktura
v lokalitě Třemešek
- úprava veřejných
prostranství,
venkovní prostory
pro setkávání

nepřipraveno

2016

vybudování prostor
pro rozvoj
podnikání/ sdílené
kanceláře

nepřipraveno

2018

Fotografie z tvorby strategie
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20172020

20212025

100 000

250 000

1 200 000

Obec Dolní
Studénky

Dotace
(OPŽP)

2 500 000

Obec Dolní
Studénky

Dotace (OP
PIK)

6.2 Neinvestiční akce

priorita opatření
1

1

1

1

2

1.1.2

1.1.3

popis činností v rámci
aktivity

podmínky pro realizaci/ rizika
/stupeň připravenosti

Další vzdělávání, sdílení
Zvyšování kvality dobré praxe, personální
práce pedagogů podpora

- příprava projektu, podmínky
pro podání žádosti již známy

aktivita

Zvyšování
atraktivity
vzdělávání v
místní škole

Zkvalitňování výuky využití moderních forem
výuky, důraz na osobnost
žáka a jeho uplatnění na
trhu práce

- proškolení pedagogického
sboru v moderních formách
výuky/semináře na rozvoj
osobnosti
- spolupráce (děti, rodiče,
neform.vzdělávání,
zaměstnavatelé,…..)

1.2.2

Finanční, osobní podpora,
- zájem ze strany
Podpora aktivit v
podpora v rámci
veřejnosti/zastupitelů
komunitní škole propagace, možnost využití
o činnost komunitní školy
prostor apod.

1.2.4

Rozvoj aktivit pro
matky s batolaty

2.4.1

Rozšíření kapacit
hřbitova

Prostor pro setkávání
matek s dětmi

- nákup vybavení a
spotřebního materiálu
- nalézt vhodný pozemek
v okolí hřbitova
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časový plán
pro realizaci
akce

realizátor akce

finanční
plán

finanční
zdroj

1.1.2017 31.12.2018

ZŠ a MŠ
D.Studénky

700 000

OP VVV šablony

průběžně

ZŠ a MŠ
D.Studénky

viz.1.1.2

viz.1.1.2

od září 2016

komunitní
škola

rozpočet
obce

od září 2016

spolky
komunitní
škola

rozpočet
obce

Obec
D.Studénky

rozpočet
obce
dotace
/OPŽP

výhledově

2

2.4.2

priorita opatření

Úprava ploch
stříšky, ostrůvky, podzemní
v přípravě
okolo kontejnerů
kontejnery

aktivita

popis činností v rámci
aktivity

podmínky pro realizaci/ rizika
/stupeň připravenosti

průběžně

Obec
D.Studénky

rozpočet
obce/ OPŽP

časový plán
pro realizaci
akce

realizátor akce

2018-2020

Obec
D.Studénky

rozpočet
obce/ OPŽP

finanční
plán

finanční
zdroj

3

3.2.1

Koncepce úprav
veřejné zeleně
v obci

3

3.2.2

Výsadba veřejné
zeleně

výsadba stromů v alejích

2018-2020

spolky, Obec
D.Studénky

rozpočet
obce /
OPŽP

3.2.3

Doplnit zelenou
hradbu u MŠ
Králec

výsadba stromů - plot

2017

Obec
D.Studénky

rozpočet
obce

6

6.1.1

Tradiční
zvyky/akce

Zachování tradičních zvyků
- podpora tradičních akcí

průběžně

spolky, Obec
D.Studénky

různé

6

6.1.2

Rozvoj tradic

průběžně

spolky, Obec
D.Studénky

různé

3

úprava parkových prostor,
v přípravě
revitalizace okolí

sportovní, kulturní tradice

- realizace ve "vhodném"
termínu
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7 KALENDÁŘ AKTUALIZACE STRATEGIE
Plán aktualizace
Na přelomu let 2018/2019 po obecních volbách bude provedena první evaluace a aktualizace tohoto
strategického plánu.
Aktualizace bude provedena společně s evaluací za použití stejných týmových metod, jakými byla
strategie vytvořena, facilitovaně v občanském komunitním týmu.
Další evaluace a aktualizace bude vždy ve dvouletých intervalech (2022, 2024….) se zapojením
občanské společnosti, všech sektorů a napříč politickými stranami s využitím facilitované práce
v týmu.

8 VAZBA STRATEGIE NA DALŠÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY
A. Strategie má přímou vazbu na Územní plán obce Dolní Studénky, jehož aktuální znění po změně
č. 1 bylo schváleno na jednání zastupitelstva obce konaného dne 13.6.2011

B. Nejblíže vyšším strategickým dokumentem je Strategie komunitně vedeného místního rozvoje
pro území MAS Šumperský venkov. V následujícím popisu je uvedena souvislost mezi prioritami
strategie Dolních Studének a oblastmi podpory, cíli a opatřeními CLLD MAS Šumperský venkov.

Priorita 1: Vzdělávání a spolkový život
Návaznost priority na specifické cíle SCLLD MAS Šumperský venkov:
1) Podpora celoživotního vzdělávání, rekvalifikace, semináře a kurzy
 tvorba vzdělávacích aktivit pro všechny generace,
 podpora neformálního vzdělávání
 podpora environmentální výchovy (nejen) mládeže a vzdělávání obyvatelstva k udržitelnému
rozvoji
 podpora tradičních řemeslných odvětví (práce se dřevem, plasty, sklem – řemeslné dílny,
komunitní školství)
 podpora dostupného vzdělávání pedagogů
 vytváření příležitostí pro setkávání obyvatelstva a spolupráci
 stabilizace obyvatelstva zvyšováním a změnami jeho kvalifikace a zajištěním pracovních
příležitostí ve venkovském prostoru
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2)

3)





Podpora spolků, osvěta a racionální přístup
podpora a spolupráce v rámci dobrovolných občanských aktivit a spolků
Prevence rizik a krizových situací ve venkovských oblastech
revitalizace areálu a zajištění důstojných podmínek v zázemí pro SDH (přívod pitné vody,
plynu, soc. zařízení), vybavení těchto prostor (úložné prostory, nábytek, IT vybavení)
pořízení vybavení na kulturní akce (party stan a pivní sety, výčep, atrakce pro děti)
vybudování a obnova sportovního areálu včetně potřebného zázemí, výstavba dráhy
pro trénink a soutěže, revitalizace dráhy, bariéry a kladiny
podpora v pořádání akcí a volnočasových aktivit

Priorita 2: Infrastruktura
Návaznost priority na specifické cíle SCLLD MAS Šumperský venkov:
1) Rozvoj volnočasových aktivit
 rozšířit a zvýšit úroveň stávající infrastruktury pro cykloturistiky, pěší, in-line



budování a rekonstrukce infrastruktury pro volnočasové aktivity (hřiště, atrakce pro děti,
sportoviště,...)
2) Budování a zkvalitňování infrastruktury v obcích a mezi obcemi
 zkulturnění a zatraktivnění dopravní infrastruktury (chodníky, silnice)
 zlepšení stavu silnic II. a III. tříd a obecních komunikací, zejména v okrajových částech regionu
a menších obcích
 dostavba rychlostních komunikací páteřních tras a obchvatů obcí
 neutěšený stav autobusového nádraží a zejména autobusových zastávek
 podpora cykloturistiky propojením a navazováním cyklotras - vybudování cyklistické
infrastruktury v mikroregionu s přímou vazbou na spádové Město Šumperk, umožnit
budování i cenově méně nákladných cyklostezek (např.: mlatový povrch)
 podpora kombinované dopravy a udržení zdravého životního stylu (kolo – hromadná
doprava)
 rekonstrukce a zastřešení zastávek
 rekonstrukce a osvětlení chodníků
 rozvoj doprovodné infrastruktury (vyžití pro děti, parkoviště a odstavné plochy
pro automobily v blízkosti významné infrastruktury jednotlivých forem cestovního ruchu,
zeleň)
3) Bezpečná doprava a doprava šetrná k životnímu prostředí
 zmírnit nadřazené postavení automobilové dopravy na úkor chodců, cyklistů a zejména
na úkor celkové bezpečnosti
 komplexní řešení bezbariérovosti a návaznost chodníků
 vytvoření fyzických a psychologických bezpečnostních prvků zklidňujících dopravu,
bezpečnostních prvků na ochranu chodců
 zvyšování koncentrace individuální dopravy
4) Modernizace škol a jejich vybavení
 rekonstrukce škol a školských zařízení a jejich infrastruktury (hřiště, tělocvičny, venkovní
prostranství…)
44







modernizace a rozšíření vybavení, výukových pomůcek, specializované učebny, vč. IT
bezbariérový přístup do škol a školských zařízení
vytváření nových prostor pro spolkové aktivity a obnova stávajících
vybavení prostor pro spolkové aktivity
podpora předškolních zařízení, vč. jeslí

Priorita 3: Zeleň v obci
Návaznost priority na specifické cíle SCLLD MAS Šumperský venkov:
1) Region s čistou a udržitelnou krajinou, ve kterém se dobře dýchá
Specifický cíl: Kvalitní životní prostředí
 péče o obecní zeleň, parky a příslušný inventář

Priorita 4: Oživení Třemešku
Návaznost priority na specifické cíle SCLLD MAS Šumperský venkov:
1) Efektivní sociální inkluze
 rozvoj komunitní plánování sociálních služeb
 spolupráce mezi podnikateli a NNO v sociální oblasti
 efektivní využívání evropských podpůrných fondů
 podpora rozvoje a zvyšování dostupnosti stávajících sociálních služeb
 rozvoj spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb, obcemi a podnikatelskými subjekty
 zavedení koordinace sociálních a zdravotních služeb
 rozvoj dobrovolnictví
 prevence v oblasti sociálního vyloučení vůči cílových skupin
2)




Podpora sociálních služeb a služeb, které na ně navazují
podpora zdravotně sociálních služeb
rozvoj komunitních center a jejich infrastruktury
dostupné sociální služby (časově i finančně - terén, večery, víkendy)



podpora vzniku zařízení pro sociální bydlení
podpora zřizování chybějících pobytových sociálních služeb v místní spádové oblasti
podpora sociálního bydlení např. pro rodiny s dětmi, startovací byty, prostupné sociální
bydlení
podpora existujících zařízení sociálních služeb (domovy pro seniory, domovy se zvláštním
režimem, odlehčovací služba, pečovatelská služba a pečovatelská služba v domech
s pečovatelskou službou, denní a týdenní stacionář)
podpora rozvoje, příp. vzniku zázemí pro volnočasové aktivity (sociálně aktivizační služby,
nízkoprahové služby pro děti a mládež, sportovní a kulturní aktivity, kluby)
rozvoj komunitní péče v regionu a zlepšení její dostupnosti
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Priorita 5: Podnikání
Návaznost priority na specifické cíle SCLLD MAS Šumperský venkov:
1) Podpora zaměstnanosti
 spolupráce soukromého a veřejného sektoru při vzniku nových pracovních míst
 zmírňování bariér začínajícího podnikání
 podpora tvorby pracovních míst v regionu
2) Podpora místních podnikatelů a modernizace jejich infrastruktury
 rozšiřování provozoven malých a středních podnikatelů
 rozšiřování současné nabídky produktů a služeb malých a středních podnikatelů
 motivace a podpora vzniku nových podnikatelských subjektů v regionu
 podpora sociálně odpovědného podnikání (sociální podniky, družstva,..)
 podpora místních výrobků a spotřeby (lokální prodej, farmářské trhy, prodej ze dvora…)

Priorita 6: Tradice
Návaznost priority na specifické cíle SCLLD MAS Šumperský venkov:
1) Péče o památky a podpora tradic a zvyků, kam patří opatření:
 podpora a obnova místních tradic a zvyků
2) Podpora spolků a komunity
 pořízení vybavení k provozování činnosti spolků, které se zabývají volnočasovými aktivitami,
modernizace technického zázemí spolků v obcích
 zatraktivňování prostředí obcí, péče o obce
 podpora kulturních společenských a sportovních událostí v regionu, zejména nadregionálního
charakteru (závody, festivaly)
 podpora spolkové činnosti mládeže - například Sněm mládeže apod.
 udržování tradic v regionu
 zapojování mladých lidí a “novousedlíků” do dění a rozvoje regionu

Fotografie z tvorby strategie
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Schvalovací doložka
Strategie rozvoje obce Dolní Studénky
na roky 2016 -2030

byla schválena zastupitelstvem obce Dolní Studénky jako součást základních dokumentů
obce na řádné veřejné schůzi zastupitelstva dne 29.6.2016
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