CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007392
Podpora strategického řízení obcí na
území Šternberska

Program rozvoje obce
Lužice
na období 2019–2025

Červenec 2019
Zpracoval: Mikroregion Šternbersko
Šternberk 2019

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007392
Podpora strategického řízení obcí na
území Šternberska

Datum schválení programu zastupitelstvem obce:

04. 09. 2019
Aktualizace č. 1
Datum schválení aktualizace programu zastupitelstvem obce:

09. 03. 2020
Aktualizace č. 2
Datum schválení aktualizace programu zastupitelstvem obce:

09. 12. 2020

Pořizovatel dokumentu:
Obec Lužice
Lužice 58
785 01 Šternberk
Zpracovatel:
Mikroregion Šternbersko
E-mail: info@mikroregion-sternbersko.cz
Web: http://www.mikroregion-sternbersko.cz/
Zpracovatelský tým:
Mgr. Marek Sova
Mgr. Jan Rája
Mgr. Pavel Roubínek, Ph.D.
David Berka
Zpracovatelský tým se věnuje problematice regionálního rozvoje a rozvoji venkova. Členové
zpracovatelského týmu mají geografické vzdělání a mnohaleté zkušenosti s plánováním rozvoje obcí.

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007392
Podpora strategického řízení obcí na
území Šternberska

Obsah
Úvod ........................................................................................................................................................ 4
A. Analytická část..................................................................................................................................... 5
A. 1 Charakteristika obce..................................................................................................................... 5
1. Území ........................................................................................................................................... 5
2. Obyvatelstvo ................................................................................................................................ 9
3. Hospodářství.............................................................................................................................. 15
4. Infrastruktura ............................................................................................................................ 22
5. Vybavenost ................................................................................................................................ 24
6. Životní prostředí ........................................................................................................................ 28
7. Správa obce ............................................................................................................................... 29
A.2 Východiska pro návrhovou část .................................................................................................. 32
Hlavní problémy a silné stránky obce............................................................................................ 32
SWOT analýza ................................................................................................................................ 33
B. Návrhová část .................................................................................................................................... 34
B.1 Poslání obce ................................................................................................................................ 34
B.2 Strategická vize............................................................................................................................ 34
B.3 Stanovení dlouhodobých strategických cílů ................................................................................ 34
B.4 Aktivity......................................................................................................................................... 34
B.5 Podpora realizace programu ....................................................................................................... 41
Použitá literatura a zdroje ..................................................................................................................... 42

Program rozvoje obce Lužice 2019–2025
3

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007392
Podpora strategického řízení obcí na
území Šternberska

ÚVOD
Základním plánovacím dokumentem, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
je program rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Česká právní úprava se nevěnuje
nijak významně vymezení struktury, obsahu ani procesu vytváření koncepčních dokumentů
regionálního rozvoje. Zákon o obcích užívá termín program rozvoje obce [§ 84 odst. 2 písm. a)], resp.
program rozvoje města [termín je použit v § 130 písm. g) a v § 131 písm. a)] v souvislosti s úpravou
vztahů mezi statutárními městy a jejich městskými obvody a částmi v rámci statutu města a
oprávněním městských obvodů a částí vyjadřovat se k programu rozvoje města jako celku.
Program rozvoje obce formuluje představy o budoucnosti obce spolu s činnostmi, které vedou
k naplnění dohodnutých představ. Program rozvoje obce:
●

●
●
●
●
●
●
●

zachycuje hlavní problémy a předpoklady 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,
je podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech,
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 šance získat finanční prostředky z vnějších zdrojů (z veřejných dotací, ze soukromého
sektoru),
je podkladem pro cílený a zdůvodněný územní průmět rozvojových aktivit v územním plánu,
je marketingovým nástrojem, který slouží k propagaci cílů obce a zvyšuje její
konkurenceschopnost,
je nástrojem koordinace rozvoje v širším území (reflexe rozvojových záměrů okolních obcí,
zohlednění vazeb jednotlivých programů rozvoje obcí).

Hlavní motivací obce k vytvoření Programu rozvoje obce Lužice na období let 2019–2025 je efektivně
dosáhnout stanovených cílů a lépe využít finančních, personálních a jiných zdrojů.
Program rozvoje obce Lužice byl vytvářen v letech 2018 a 2019 na sedmileté plánovací období 2019–
2025. Zpracovatelem byl autorský kolektiv pracovníků Mikroregionu Šternbersko. Hlavním řešitelem
za obec byl starosta Mgr. Jaroslav Žaluda, dále byla do rozhodování aktivně zapojena i veřejnost a
podnikatelé v obci (dotazníkové šetření). Program rozvoje obce je zpracován v souladu s metodikou
Ministerstva pro místní rozvoj ČR vydanou pro potřeby tvorby rozvojových dokumentů obcí (v rámci
projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ METODICKÁ PODPORA TVORBY ROZVOJOVÝCH
DOKUMENTŮ OBCÍ).
Program rozvoje obce byl zpracován s podporou projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007392 (OP
Zaměstnanost): PODPORA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ OBCÍ NA ÚZEMÍ ŠTERNBERSKA.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A. 1 Charakteristika obce
1. Území
Identifikační údaje obce
Oficiální název:

Obec Lužice

Sídlo Obecního úřadu:

Lužice 58, 785 01 Šternberk

IČ / DIČ:

00849529 / CZ00849529

Obec s rozšířenou působností:

Šternberk

Okres (NUTS 4):

Olomouc

Kraj (NUTS3):

Olomoucký

Vyšší územně správní celek (NUTS2):

Střední Morava

Katastrální plocha:

514 ha

Počet bydlících obyvatel:

399 (k 1. 1. 2019)

Nadmořská výška:

242 m n. m.

Zeměpisné souřadnice (WGS-84):

49°42'57'' s. š., 17°15'34'' v. d.

E-mailová adresa:

obecluzice@obecluzice.cz

WWW stránky:

http://www.obecluzice.cz/
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Poloha a území obce
Obec Lužice se nachází v okrese Olomouc v těsné blízkosti města Šternberk, které jako obec III. typu
pro Lužice vykonává úkony přenesené působnosti. Do centra Šternberka je to vzdušnou čarou cca 3,4
km a po silnici 4,0 km. Časová dostupnost Šternberka je tedy 6 minut, a tak lze polohu Lužic vůči
Šternberku hodnotit jako velmi výhodnou. Právě silnice II/447 je hlavní osou obce, podél které se
soustředí původní zástavba a která zajišťuje téměř veškerou místní i transitní dopravu. Lužice mají
dobrou polohu i vůči dalším regionálně významným střediskům. Do 11,7 km vzdušnou čarou a 14,4
km po silnici vzdáleného Uničova lze, vzhledem k podmínkám provozu, dojet za přibližně 18 minut.
Do Litovle je to z obou vzdálenostních hledisek o 2 km dále a cesta tam trvá přibližně 21 minut. Do
krajské Olomouce lze dojet přes Šternberk a následně silnici I/46 za cca 24 minut.
Tab. 1: Vzdálenost obce Lužice od vybraných středisek

Středisko

vzdušná (km)
3,4
11,7
13,5
13,4
75,0
206,0

Šternberk
Uničov
Litovel
Olomouc
Brno
Praha

Vzdálenost
silniční (km)
4,0
14,4
16,5
16,9
99,0
303,0

časová
6 min
18 min
21 min
24 min
1 h 14 min
3 h 1 min

Zdroj: mapy.cz; vlastní zpracování

Obec Lužice je obklopena celkem čtyřmi obcemi a jedním městem. Severní hranici sdílí s obcí Babice,
východní s městem Šternberkem, jižní hranici jednak s místní částí obce Štěpánova s Moravskou
Huzovou a jednak s obcí Štarnov a západní pak s obcí Hnojice. Tato hranice je nejdelší a měří 3,5 km.
Tab. 2: Sousední obce s obcí Lužice

Název obce
Babice
Šternberk
Štarnov
Štěpánov
Hnojice

Délka hranice (km)
1,35
3,38
0,27
3,48
3,50

Poloha hranice
severní
východní
jižní
jižní
západní
Zdroj: mapy.cz; vlastní zpracování

Lužice nemají výrazně členitý reliéf. Střední nadmořská výška je 242 m a v celém katastru nelze najít
výraznější výškové rozdíly. Jižně od intravilánu obce protéká potok Sitka, který přitéká ze Šternberka
a pokračuje do Štěpánova a Chomoutova, kde ústí do Oskavy. Také z důvodu nízké členitosti reliéfu je
na JV okraji katastrálního území obce územní rezerva pro vzletovou a přistávací dráhu regionálního
významu, vycházející ze záměru v územním plánu VÚC Olomoucké aglomerace.
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Obr. 1: Geografická poloha obce Lužice v rámci ČR, okresu a katastrální území

Zdroj: ArcČR© 2016; vlastní zpracování
Využití území
Na lužickém katastru o výměře 514,7 ha bylo zřízeno pouze jedno katastrální území. Jelikož se obec
nachází v rovinaté a úrodné oblasti Hornomoravského úvalu, není překvapující, že zemědělská půda
o rozloze 477,1 ha tvoří 92,7% podíl z celkové rozlohy obce. Ze zemědělské půdy tvoří většinu ornice
(454 ha). Dále zahrady a ovocné sady (13,8 ha) a trvale travní porosty pouze 9,2 ha. Na území obce
nenajdeme žádné lesy a podíl vodních ploch (0,9 %) je také velmi malý. Zástavba pokrývá 1,9 %
celkové rozlohy obce.
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Tab. 3: Struktura půdního fondu v obci Lužice v roce 2017

Využití půdy

Zemědělská
půda

Zastavěné plochy
Vodní plochy
Lesní půda
Ostatní plochy
Druh zemědělské půdy
Orná půda
Trvalé travní porosty
Zahrady a ovocné sady
Celkem zemědělská půda
Celková výměra

rozloha v ha
454,0
9,2
13,8
477,1

podíl v %
95,2
1,9
2,9
100,0

Rozloha v ha

Podíl v %

10,0
4,8
0,0
22,9

1,9
0,9
0,0
4,4

477,1

92,7

514,7

100,0

Zdroj: ČSÚ, územně analytické podklady SO ORP Šternberk 2017; vlastní zpracování
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Obr. 2: Struktura využití půdy v obci Lužice v roce 2017
Zdroj: ČSÚ, územně analytické podklady SO ORP Šternberk 2017; vlastní zpracování

Historické souvislosti
Název vesnice je odvozen od obecného jména "luh" tj. močálovitý nížinný terén na břehu řeky. První
písemná zmínka o obci pochází z roku 1141, kdy obec patřila kapitule olomouckého katedrálního
kostela sv. Václava. Od 13. století až do vzniku obecních samospráv v roce 1850 byly Lužice součástí
šternberského panství, poté šlo o samostatnou obec v politickém a soudním okrese Šternberk. Její
obyvatelé se živili převážně zemědělstvím, fungovala zde také cihelna a mlýn. Německá škola vznikla
již v roce 1853, česká státní menšinová škola s mateřskou školou vznikla v roce 1921 a v roce
1927 pro ni byla postavena nová budova. Původní lichtenštejnský statek v Lužicích byl za první
republiky v rámci pozemkové reformy rozparcelován, největší zbytkové pozemky získal slavný
zápasník Gustav Frištenský. Lužice byly národnostně smíšenou obcí, kdy např. v roce 1930 zde žilo
555 obyvatel a z toho bylo 248 obyvatel československé národnosti. Po roce 1938 se staly Lužice
součástí Německem zabraných Sudet a byly přímo hraniční obcí s Protektorátem. Jako samostatná
obec byly Lužice začleněny do politického a soudního okresu Šternberk. V roce 1974 se staly Lužice
místní částí Šternberka, od 1. 1. 1992 jsou Lužice opět samostatnou obcí.
Program rozvoje obce Lužice 2019–2025
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2. Obyvatelstvo
Demografická situace
Populační vývoj
V obci Lužice žije v současnosti 399 obyvatel (k 1. 1. 2019). To je přibližně stejně jako při prvním
moderním sčítání lidu, domů a bytů v roce 1869, kdy v obci žilo 386 obyvatel. Ačkoliv v posledních
letech počet obyvatel narůstá, obec zdaleka nedosahuje takového počtu obyvatel jako například
v roce 1930, kdy v obci žilo 555 obyvatel. Při sčítáních na konci 19. století a na přelomu 20. století
počet obyvatel Lužic narůstal, aby v roce 1910 opět klesl na počet 427 obyvatel. Svého maxima
dosáhl počet obyvatel v letech 1921 a 1930, kdy v obci žilo 549, resp. 555 obyvatel. Právě v roce 1930
tvořili většinu obyvatelé německé národnosti, kterých zde tehdy žilo 307 (55 %). Čechoslováků bylo
248 (45 %). Následky 2. světové války výrazně ovlivnily následující roky a snížení počtu obyvatel mezi
roky 1930 a 1950 o třetinu lze právě proto přičítat poválečnému odsunu Němců. V roce 1950 obec
Lužice zaznamenala propad obyvatel na 364, což je o 6 p. b. méně než původní stav v roce 1869. Přes
poměrně vysoký přírůstek obyvatel okolo 60. let 20. století (pravděpodobně způsobený dosídlovacími
procesy) se počet obyvatel nepřestal snižovat a v roce 1991 dosáhl svého minima ve 20. století
s počtem 330 obyvatel.

Počet obyvatel a domů
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Obr. 3: Vývoj počtu obyvatel a domů obci Lužice v letech 1869–2011
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů, Historický lexikon obcí, ČSÚ; vlastní zpracování

Populační vývoj od začátku 90. let 20. století blíže vysvětlí obr. 4. Obecně lze tvrdit, že se obec od
roku 1992 populačně rozvíjí, avšak s mírnými výkyvy. Mezi lety 1992–2000 se počet obyvatel zvýšil o
45. Může za to především migrační přírůstek, protože navzdory tomu, že počet narozených byl menší
než počet zemřelých, se do obce přistěhovalo více lidí, než se z ní vystěhovalo. Mezi roky 2000–2003
přišel opět mírný pokles v počtu obyvatel na 350 v roce 2003. Negativní přirozený přírůstek (−7) a
migrační přírůstek (−14) v roce 2008 způsobil pokles obyvatel z 360 na 339. Pozitivním jevem je to, že
za posledních 10 let se počet obyvatel zvyšoval. Přirozený přírůstek je za posledních 25 let nižší než
migrační, ale má menší rozptyl a dosahuje kladných hodnot v posledních 5 letech. Zato migrační
přírůstek je hlavním důvodem nárůstu počtu obyvatel v posledních letech, ale je méně stabilní, má
větší rozptyl a je více „rozkolísaný“.
Program rozvoje obce Lužice 2019–2025
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Obr. 4: Vývoj počtu obyvatel v obci Lužice v letech 1992–2018 (stav k 1. 1.)
Zdroj: Databáze demografických údajů za obce ČR; vlastní zpracování
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Obr. 5: Vývoj přirozené a mechanické měny obyvatelstva v obci Lužice v letech 2003–2017
Zdroj: Databáze demografických údajů za obce ČR; vlastní zpracování

V tab. 4 jsou mimo charakteristik přirozené a mechanické změny v obci Lužice uvedeny i počty sňatků
a rozvodů. Za posledních 25 let se obci odehrálo 40 sňatků a 14 rozvodů, což jsou průměrně 3 svatby
a 2 rozvody každé 2 roky.
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Tab. 4: Vybrané ukazatele dynamiky obyvatelstva v obci Lužice letech 1993–2017
Období

Narození Zemřelí

Přirozený
Migrační
Přistěhovalí Vystěhovalí
přírůstek
přírůstek

Celkový
přírůstek

Sňatky

Rozvody

1993–1997

10

15

-5

47

26

21

16

5

0

1998–2002

11

14

-3

54

25

29

26

9

3

2003–2007

15

13

2

46

38

8

10

7

5

2008–2012

12

22

-10

35

26

9

-1

6

2

2013–2017

27

16

11

62

45

17

28

13

4

Celkem

75

80

-5

244

160

84

79

40

14

Zdroj: Databáze demografických údajů za obce ČR; vlastní zpracování
Věková struktura
Věková struktura obce Lužice je ve srovnání s okolními obcemi SO ORP Šternberk i s vyššími
územními celky, jako je okres, kraj i celá ČR, mírně nadprůměrná. Vyrovnaný je poměr mezi dětskou a
seniorní složkou populace, kdy 65 obyvatel (16,8 %) je mladší 15 let a 62 obyvatel (16,0 %) přesáhlo
věk 65 let. Na produktivní složku populace (obyvatelé ve věku 15–64 let), kterých je 261, připadá
67,3% podíl na celkové populaci obce Lužice. Průměrný věk všech obyvatel je 40,6 roku, přičemž ženy
jsou cca o 1 rok starší než muži s věkem 41,1 roku. Populace obce Lužice je ve srovnání
s celorepublikovým věkovým průměrem o necelé 2 roky mladší. Obecným trendem ve vyspělých
společnostech je tzv. stárnutí populace, kdy se zvyšuje podíl lidí v důchodovém věku v neprospěch
dětí do 15 let. Index stáří se v obci Lužice zatím drží pod hranicí 100 na hodnotě 95,4, což znamená,
že je v obci 95 obyvatel v seniorském věku na každých 100 dětí do 15 let. Proces stárnutí populace se
tak obci Lužice zatím „vyhýbá“, ačkoliv velmi těsně. Vzhledem k poměrně velkému přirozenému
přírůstku v posledních 5 letech (viz tab. 4), můžeme předpokládat, že tento stav bude dalších několik
let podobný. Index ekonomické závislosti I je velmi podobný jako v okolních obcích a celém okresu.
Index ekonomické závislosti II je naopak nižší. Ve srovnání s celým SO ORP Šternberk je nižší o 5,3 p.
b., to znamená, že produktivní složka populace není tak výrazně zatížena ekonomickou závislostí
obyvatel ve věku 65 a více let. Index ekonomického zatížení, který dává do poměru počet
neproduktivní složky populace (0–14 a 65 a více let) s produktivní složkou populace (15–64 let),
hovoří pro obci Lužice také pozitivně, kdy se drží pod hranicí hodnoty 50.
[HODNOTA]
%

[HODNOTA]
%

[HODNOTA]
%

0–14

15–64

65+

Obr. 6: Věková struktura obyvatel obce Lužice k 31. 12. 2017
Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ; vlastní zpracování
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VĚKOVÉ SKUPINY

Tab. 5: Vybrané charakteristiky věkové struktury obce Lužice
Charakteristiky
Lužice
SO ORP Šternberk
Okres Olomouc
ČR
0–14
16,8
15,9
16,1
15,7
Podíl obyvatel ve věku (%)
15–64
67,3
65,1
64,8
65,0
65+
16,0
18,9
19,1
19,2
muži
40,1
40,6
40,5
40,8
Průměrný věk
ženy
41,1
43,2
43,5
43,6
celkem
40,6
41,9
42,1
42,2
1
Index stáří
95,4
118,8
118,6
122,1
2
Index ekonomické závislosti I
24,9
24,5
24,9
24,2
3
Index ekonomické závislosti II
23,8
29,1
29,5
29,6
4
Index ekonomického zatížení
48,7
53,6
54,4
53,8
Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ; vlastní výpočty
85+
80–84
75–79
70–74
65–69
60–64
55–59
50–54
45–49
40–44
35–39
30–34
25–29
20–24
15–19
10–14
5–9
0–4

4
2
3
8
5
16
12
12
14
20
19
10
13
11
9
9
6
14
25

20

15

10

5

4
6
10
10
10
12
13
7
14
17
11
17
15
13
6
10
10
16

0
5
POČET OBYVATEL

muži

10

15

ženy

20

25

Obr. 7: Věková pyramida obce Lužice k 31. 12. 2017
Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ; vlastní zpracování

Věková pyramida obce Lužice je progresivní u nejmladší složky populace, což je výsledkem vysokého
přirozeného přírůstku v posledních pěti letech. V obci je však velmi malý podíl obyvatel ve věku 5–24
let. Obyvatel starších 25 let opět přibývá a věková pyramida se opět rozšiřuje a s mírným zúžením
přes věkové složky 50–54 a 55–59 pokračuje až do 64 let. Početně v obci mírně převažují ženy,
kterých je 201 (51,8 %). Mužů je 187 a tvoří 48,2% podíl na populaci. Ženy převažují zvláště ve starším
věku. Hrozbou pro vývoj obce v následujících letech může být především nízké zastoupení obyvatel
ve věku 5–24, kteří již jsou nebo brzy dospějí do reprodukčního věku. Lze tedy očekávat, že přirozený

1

Index stáří vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku 65 let a více na 100 dětí ve věku 0–14 let.
Index ekonomické závislosti I vyjadřuje počet dětí ve věku 0-14 let na 100 osob ve věku 15–64 let.
3
Index ekonomické závislosti II udává počet osob ve věku 65 a více let na 100 osob ve věku 15-64 let.
4
Index ekon. zatížení znázorňuje počet dětí ve věku 0–14 let a počet obyv. ve věku 65 a více na 100 osob ve věku 15–64 let.
2
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přírůstek nebude tak velký a pokud celkovému přírůstku nepomůže imigrace, počet obyvatel v obci
Lužice může stagnovat, ne-li klesat.
Vzdělanostní struktura
Vzdělanostní struktura určitým způsobem determinuje potenciál rozvoje obce. Lidé s vyšším stupněm
vzdělání mají lepší předpoklad k většímu zapojení do veřejného dění v obci a k rozvoji podnikání.
Z hlediska vzdělanosti lze obec Lužice hodnotit velice podprůměrně. Podíl obyvatel starších 15 let,
kteří dosáhli na vysokoškolský stupeň vzdělání, je pouze 6,5 %. To je o 1,5 p. b. méně, než je průměr
obcí v rámci SO ORP Šternberk, a dokonce o 8,5 p. b. méně, než je průměr celého okresu Olomouc.
Největší podíl (43,3 %) tvoří obyvatelé s dokončenou střední školou bez maturity. Čtvrtina obyvatel
obce má pouze základní vzdělání. Vzdělanostní vyspělost obce můžeme vyjádřit tzv. syntetickým
ukazatelem vzdělanosti5 (viz tab. 6), který umožňuje porovnání s jinými, početně většími, územními
jednotkami. V Lužicích dosáhl syntetický ukazatel vzdělanosti hodnoty 2,12, což je výrazně méně než
například v rámci celého okresu Olomouc. Předložená data jsou z roku 2011, vzhledem k vyššímu
přirozenému přírůstku v posledních letech je pravděpodobné, že se bude vzdělanost v obci
v horizontu následující 20 let zvyšovat. Prozatím však obec Lužice v tomto ohledu výrazně zaostává.
[HODNOTA]
%
[HODNOTA]
%

[HODNOTA]
%

[HODNOTA]
%

Základní vzdělání

SŠ bez maturity

SŠ s maturitou + VOŠ

Vysokoškolské

Obr. 8: Vzdělanostní struktura obyvatel obce Lužice dle výsledků SLDB 2011
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ; vlastní zpracování
Tab. 6: Porovnání vzdělanostní struktury obyvatel obce Lužice s SO ORP Šternberk a okresem Olomouc

Dosažené vzdělání
Základní vzdělání
SŠ bez maturity
SŠ s maturitou + VOŠ
Vysokoškolské
Syntetický ukazatel
vzdělanosti

Obec Lužice
počet
podíl (%)
71
25,8
119
43,3
67
24,4
18
6,5
2,12

SO ORP Šternberk
počet
podíl (%)
4 560
23,7
7 299
37,9
5 671
29,4
1 744
9,0
2,24

5

Okres Olomouc
počet
podíl (%)
34 541
18,1
64 387
33,8
63 040
33,1
28 518
15,0
2,45

Syntetický ukazatel vzdělanosti je výsledkem ohodnocení jednotlivých stupňů vzdělání. Základní stupeň vzdělání má
známku 1, SŠ vzdělání bez maturity má známku 2, SŠ vzdělání s maturitou má známku 3 a vysokoškolské vzdělání má
známku 4. Ukazatel může nabývat hodnot od 1 (všichni obyvatelé mají pouze základní vzdělání) do 4 (všichni obyvatelé mají
vysokoškolské vzdělání).
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Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ; vlastní zpracování

Sociální situace v obci
V obci se nevyskytují žádné sociální menšiny ani sociálně patologické jevy.
Spolková, osvětová a informační činnost
V obci působí dva spolky – fotbalový klub FC Lužice a Sbor dobrovolných hasičů Lužice.
FC Lužice, z. s.
K 1. 1. 2019 měl fotbalový klub 63 členů a jejich počet pozvolna klesá. Hlavní činností spolku je fotbal.
Družstvo mužů hraje 2. třídu okresního přeboru mužů. Mládežnický fotbal vyvíjí svoji činnost pod
hlavičkou fotbalového klubu 1.OMK Šternberk, z.s., se kterým FC Lužice, z.s. úzce spolupracuje.
Podmínky pro svou činnost má fotbalový klub dobré. K dispozici je fotbalové hřiště se zázemím,
šatnami, umývárnou a toaletami. Spolupráce s obcí je na dobré úrovni již několik let. Na podporu své
činnosti oddíl od obce očekává především finanční příspěvek na činnost klubu a zajištění údržby
fotbalového areálu. Pro fungování a rozvoj činnosti oddílu chybí víceúčelové hřiště, které by mohlo
posloužit z části k tréninkům, ale především k možnosti sportování dětí. Svou činností fotbalový oddíl
obci nabízí zajištění programu volného času občanů. Svými dobrými výkony může přitáhnout
pozornost občanů (fanoušků), kteří chodí na zápasy fandit a vzájemně se setkávat. Fotbalisté také
každoročně pořádají maškarní ples.
Sbor dobrovolných hasičů Lužice
K 1. 1. 2019 měl Sbor dobrovolných hasičů 25 členů, z toho byli 2 členové pod 18 let. Dříve se členská
základna spíše rozrůstala, ale v poslední době, především v důsledku administrativních překážek
(GDPR), počet členů poklesl. Mezi hlavní aktivity hasičů patří zejména zajištění odborné pomoci
občanům při odstraňování škod vzniklých živelnými pohromami. Dále hasiči zajišťují čištění břehů
vodního toku Sitka a blízkého okolí obce, pomáhají se sběrem kovového odpadu nebo likvidací vosích
či sršních hnízd. Hasiči se rovněž pravidelně účastní pohárových soutěží v požárním sportu a buď
sami, nebo ve spolupráci s obcí, se podílí na pořádání kulturních akcí v obci. Mezi kulturní akce, které
hasiči sami pořádají, patří Pálení čarodějnic, Májová veselice, Turnaj v nohejbale, Zakončení prázdnin
a Mikuláš. Přestože je spolupráce s obcí na dobré úrovni, podmínky pro svoji činnost aktuálně nevidí
dobře. Důvodem je chybějící zázemí v podobě hasičské zbrojnice. Proto by rádi, kdyby se obci jednak
podařilo vybudovat hasičskou zbrojnici a zároveň došlo k obnově požárního vozidla. Obci a občanům
můžou hasiči nabídnout již zmíněné kulturní akce nebo odčerpávání vody a likvidaci vosích a sršních
hnízd.
Způsob informování občanů:

Obec nevydává obecní zpravodaj. Občané jsou informováni prostřednictvím webových stránek obce
(https://www.obecluzice.cz/), mobilní aplikace „V obraze“ a roznášením letáků a plakátů přímo do
schránek občanů. Dalším prostředkem pro informování občanů je obecní rozhlas, který je bezdrátový.
Byl rozšířen a rekonstruován v roce 2010 a je napojen na IZS s možností varovných hlášení.
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3. Hospodářství
Ekonomická situace
Tab. 7: Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti v obci Lužice k 31. 12. 2017

Registrované
podniky

Odvětví ekonomické činnosti
A Zemědělství, lesnictví, rybářství
B-E Průmysl celkem
F Stavebnictví
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel
H Doprava a skladování
I Ubytování, stravování a pohostinství
J Informační a komunikační činnosti
K Peněžnictví a pojišťovnictví
L Činnosti v oblasti nemovitostí
M Profesní, vědecké a technické činnosti
N Administrativní a podpůrné činnosti
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
P Vzdělávání
Q Zdravotní a sociální péče
R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
S Ostatní činnosti
X nezařazeno
Celkem

Podniky se
zjištěnou aktivitou
12
9
11

10
9
11

17
3
3
0
3
2
9
2
2
1
0
1
5
0
86

9
1
3
0
1
0
5
1
2
1
0
1
4
0
59

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ; vlastní zpracování
Tab. 8: Podnikatelské subjekty podle právní formy v obci Lužice k 31. 12. 2016

Registrované
podniky

Právní forma
Fyzické osoby
Fyzické osoby podnikající dle živnostenského
zákona
Fyzické osoby podnikající dle jiného
než živnostenského zákona
Zemědělští podnikatelé
Právnické osoby
Obchodní společnosti
Akciové společnosti
Družstva
Celkem

Podniky se
zjištěnou aktivitou
76

50

66

43

4
4
10
4
0
0
86

2
4
6
2
0
0
56

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ; vlastní zpracování

Z hlediska struktury podnikatelských subjektů v Lužicích dominují fyzické osoby podnikající (pouze dle
živnostenského zákona). V rámci právnických osob je pak evidováno 6 obchodních společností se
zjištěnou aktivitou (k 31. 12. 2016). Dle rejstříku ekonomických subjektů Ministerstva financí jsou ke
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12. 4. 2019 registrovány v obci Lužice celkem 4 společnosti s ručením omezeným, avšak žádná
akciová společnost, viz následující tabulka č. 10.
Tab. 9: Společnosti s ručením omezeným v obci Lužice ke 12. 4. 2019
Název
č. IČ subjektu
náplň činnosti dle CZ-NACE
subjektu
4120: Výstavba bytových a nebytových budov
G:
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
25:
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů
a zařízení
256:
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění
Stavgate
1 04462181
38:
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k
line s.r.o.
dalšímu využití
461:
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
6820: Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
81290: Ostatní úklidové činnosti
82110: Univerzální administrativní činnosti
Stavitelství 4120: Výstavba bytových a nebytových budov
2 27835707
Vašíček
4778: Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných
s.r.o.
prodejnách
71110: Architektonické činnosti
G:
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
Stern
00:
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
3 29373956
projekt
živnostenského zákona
s.r.o.
4120: Výstavba bytových a nebytových budov
461:
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení
711:
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické
poradenství
16230: Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství
25620: Obrábění
25720: Výroba zámků a kování
SBW Pro
4 26829215
38:
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k
s.r.o.
dalšímu využití
4120: Výstavba bytových a nebytových budov
6820: Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí
68310: Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur
702:
Poradenství v oblasti řízení
Zdroj: Administrativní registr ekonomických subjektů ARES (http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/; 12. 4. 2019), vlastní
zpracování.

Zemědělství
Převážnou část zemědělské půdy na řešeném území v současné době obhospodařuje firma Paseka,
zemědělská a.s. se sídlem v Babicích. Firma vznikla po listopadu 1989 transformací z bývalého JZD
Paseka. Hospodaří na polích v katastru obcí Lužice, Lhota, Šternberk, Babice, Krakořice, Chabičov,
Hlásnice, Mladějovice, Komárov, Řídeč a Paseka. Rostlinná výroba je zaměřena na pěstování obilí,
cukrovky, řepky, kukuřice, vojtěšky, jetelotrávy, obhospodařuje též četné louky a pastviny.
V posledních letech se počet zaměstnanců společnosti pohybuje mezi číslem 80–90. Společnost
plánuje v nejbližších letech rozšíření výroby i rekonstrukci svých objektů s předpokladem náboru
nových zaměstnanců. Tento záměr rozvoje je momentálně pozastaven z důvodu obtížného získávání
úvěrů a nedostatku kvalifikovaných pracovníků na trhu práce. Po roce 1989 došlo sice k navrácení
zemědělské půdy soukromým vlastníkům, ale hospodářství typu rodinné farmy vzniklo v regionu
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málo. Drobní vlastníci půdu většinou pronajali společnosti Paseka, méně často využívají svá pole pro
vlastní potřebu. Plánovány jsou výsadby zeleně, především obnovení remízků, doprovodné zeleně
kolem polních cest i břehových porostů a vybudování lokálních biocenter.
Průmysl
Obec má spíše zemědělský než průmyslový charakter, průmyslová výroba na katastru je pouze
omezená, nicméně díky blízkosti města Šternberka s poměrně rozsáhlou průmyslovou výrobou je
řada obyvatel obce zaměstnána právě v průmyslu. Na místě, kde stávala cihelna, je dnes poměrně
rozsáhlý areál ŠTEROZ s.r.o. – výroba řeziva a truhlářské práce. Společnost má sídlo ve Šternberku
(Lhotská 1860/6a, 785 01 Šternberk). Podnik zaměstnával až 40 pracovníků, v současné době je však
počet zaměstnanců i aktivita podniku nižší. Na SV okraji katastru je situovaný areál rozvodny ČEZ a.s.,
která je technickým zázemím pro celý šternberský region a patří mezi největší zaměstnavatele v obci.
Ostatní menší provozovny v obci mají převážně charakter služeb, silněji je zastoupena drobná
kovovýroba a kovoobrábění. Výjimky jsou např. firma Claygar s.r.o., výrobce cihel a hliněných
omítkových směsí, která má sídlo v Olomouci, ale sklad a prodejnu v Lužicích. V obci sídlí také
společnosti s ručením omezeným uvedené v tabulce č. 9 věnující se převážně stavebnickým a
architektonickým činnostem.
Plochy pro podnikání
Jižně od rozvodny ČEZ a.s. na SV okraji katastru je navržena rozvojová plocha (cca 1,36 ha) pro
podnikatelské aktivity. Tato lokalita je mimo obytnou zónu s velmi dobrým dopravním napojením.
Služby – obchod, restaurace
Maloobchodní síť v obci je tvořena prodejnou potravin v přístavbě OÚ v centru obce, která zajišťuje
základní sortiment zboží. Vzhledem k počtu obyvatel obce a vzhledem k situaci v jiných obcích
obdobné velikosti je funkční prodejna v obci velmi pozitivním prvkem. Na druhou stranu se v obci
momentálně nenachází žádná restaurace. Restaurace v centru obce, která vznikla v roce 2000, je
trvale uzavřena, což je limitujícím faktorem pro společenský život v obci.
Cestovní ruch
V Lužicích se nenachází žádné lokality individuální rekreace, stejně jako stravovací či ubytovací
zařízení. Krajina katastru obce má výrazně plochý charakter a vyjma zastavěného území a jiných
drobných ploch (především toku Sitky s břehy s dominující zelení) se jedná o intenzivně zemědělsky
využívanou krajinu, což je limitujícím faktorem rozvoje cestovního ruchu v obci. V obci existuje
sportovně-rekreační areál pro každodenní krátkodobou rekreaci. Obec je zapojena do sítě
cykloturistických tras. Hlavní cyklostezka 6105 je vedena přes náves obce, dále podél vodoteče Sitka
až do Šternberka, kde existuje napojení buď na cyklotrasu 6104 ve směru na Olomouc, nebo lze
pokračovat po cyklotrase 6105 ve směru na Babice. V plánu je rozšíření cyklostezky směrem na obec
Stádlo, kde by se napojila na cyklotrasu vedoucí k obcím Žerotín a Hnojice.
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Trh práce
Ekonomická aktivita obyvatelstva
V obci Lužice bylo v rámci SLDB 2011 zaevidováno 161 ekonomicky aktivních osob, mezi kterými
převažovali muži (87) nad ženami (74). V rámci ekonomicky aktivních bylo celkově sečteno 140
zaměstnaných (87 %), zbylých 21 osob připadlo do kategorie nezaměstnaných – z nich o jednu osobu
převyšoval počet mužů (11) nad počtem žen (10). Ve struktuře zaměstnaných osob dominují
zaměstnanci (108), zaznamenáni byli pouze 2 zaměstnavatelé, 23 osob (převážně mužů – 15) pracuje
na vlastní účet. Počet pracujících důchodců a žen na mateřské dovolené se pohybuje
v zanedbatelných jednotkách. Ekonomicky neaktivních osob bylo v roce 2011 zaznamenáno 151,
podíl ekonomicky neaktivních (včetně 21 osob s nezjištěnou ekonomickou aktivitou) k ekonomicky
aktivním je 52 na 48 (%). Z ekonomicky neaktivních osob převažují z hlediska pohlaví ženy (91) nad
muži (60), podle věku pak převažují nepracující důchodci (70) nad žáky a studenty (61). Celkem 82
osob z obce vyjíždí do zaměstnání (49) nebo do škol (33).
Tab. 10: Ekonomicky aktivní obyvatelstvo v obci Lužice (2011)
Obyvatelstvo celkem
V tom
Ekonomická aktivita
abs.
%
muži
ženy
Obyvatelstvo celkem
333
100,0
160
173
Ekonomicky aktivní
161
48,3
87
74
zaměstnaní
140
42,0
76
64
zaměstnanci, zaměstnavatelé,
135
40,5
75
60
samostatně činní, pomáhající
1
0,3
1
v tom pracující studenti a učni
V
pracující důchodci
3
0,9
1
2
tom
ženy na mateřské dovolené
1
0,3
1
nezaměstnaní
21
6,3
11
10
hledající první zaměstnání
5
1,5
2
3
v tom
ostatní nezaměstnaní
16
4,8
9
7
Ekonomicky neaktivní
151
45,3
60
91
nepracující důchodci
70
21,0
25
45
ostatní s vlastním zdrojem obživy
7
2,1
1
6
V
osoby v domácnosti, děti předškolního
tom
13
3,9
3
10
věku, ostatní závislé osoby
žáci, studenti, učni
61
18,3
31
30
Nezjištěno
21
6,3
13
8
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ; vlastní zpracování
Tab. 11: Vyjížďka do zaměstnání a škol z obce Lužice v roce 2011
Vyjíždějící celkem
82
vyjíždějící do zaměstnání
49
v rámci obce
1
do jiné obce okresu
45
v tom
do jiného okresu kraje
V tom
do jiného kraje
3
do zahraničí
vyjíždějící do škol
33
v rámci obce
v tom
mimo obec
33
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ; vlastní zpracování
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Nejvíce osob (45) vyjíždí do zaměstnání v rámci jiné obce okresu. Všichni vyjíždějící studenti a žáci
vyjíždí do škol mimo obec. Významným dojíždějícím střediskem je pro obec Lužice nedaleký
Šternberk, případně krajská Olomouc.

[HODNOTA] %

Počet
zaměstnaných =[HODNOTA] %
[HODNOTA] %
140

primér

sekundér

tercíér

Obr. 9: Podíl obyvatel obce Lužice zaměstnaných v jednotlivých sektorech hospodářství v roce 2011
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ; vlastní zpracování

Nezaměstnanost
Zkoumání problematiky nezaměstnanosti v obci rozdělíme do dvou hlavních period. Nejdřív se
zaměříme na období před a v průběhu hospodářské recese z konce prvního desetiletí 21. století. Data
za obec Lužice srovnáme s údaji za celý správní obvod obce s rozšířenou působností Šternberk. Hrubá
míra nezaměstnanosti v obci byla v první polovině roku 2008 na nízké úrovni, poté se začala zvyšovat.
Můžeme vidět, že v prosinci roku 2009 byly hodnoty až 3x vyšší. S malými výjimkami nebyla volná
pracovní místa dostupná. Počet zaregistrovaných uchazečů o práci se mezi roky také navyšoval. Ve
srovnání se správním obvodem ORP Šternberk je na tom obec Lužice hůře, hodnoty jsou
v jednotlivých časových úsecích vyšší.
Tab. 12: Vybrané ukazatele nezaměstnanosti v Lužici a SO ORP Šternberk (2008–2011)

Lužice
Období
6/2008
12/2008
6/2009
12/2009
6/2010
12/2010
6/2011
12/2011

dosažitelní
uchazeči
9
15
18
26
23
25
24
22

MN (%)
5,2
8,6
10,3
14,9
13,2
14,4
13,8
12,6

SO ORP Šternberk
volná místa
0
0
0
0
1
0
0
0

dosažitelní
uchazeči
752
982
1 518
1 735
1 514
1 646
1 370
1 508

MN (%)
6,1
7,9
12,3
14
12,2
13,3
11,1
12,2

volná místa
66
29
13
25
25
16
17
3

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2018
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Míra nezaměstnanosti (%)

16
14
12
10
8
6
4
2
0
6/2008 12/2008 6/2009 12/2009 6/2010 12/2010 6/2011 12/2011

Období
Lužice

SO ORP Šternberk

Obr. 10: Vývoj nezaměstnanosti v obci Lužice a SO ORP Šternberk v letech 2008–2011
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2018

Situace na trhu práce se v posledních čtyřech letech zlepšovala (nesleduje se už ukazatel hrubé míry
nezaměstnanosti, ale tzv. podíl nezaměstnaných osob). Podíl nezaměstnaných osob začal od roku
2014 kontinuálně klesat z hodnot okolo 10 % až na místy pouhá 2–3 %. Výjimkou byl pouze březen
2015, kdy PNO opět přesáhl 10 % a dostal se přes hodnoty celého SO ORP Šternberk. V červnu 2016
se objevilo 6 pracovních míst a nezaměstnanost opět začala klesat. Nezaměstnanost je v obci menší
než v rámci celého SO ORP Šternberk a celkově odráží celorepublikové trendy na trh práce.
Tab. 13: Vybrané ukazatele nezaměstnanosti v obci Lužice a SO ORP Šternberk (2014–2018)
Lužice
Období
3/2014
6/2014
9/2014
12/2014
3/2015
6/2015
9/2015
12/2015
3/2016
6/2016
9/2016
12/2016
3/2017
6/2017
9/2017
12/2017
3/2018
6/2018

dosažitelní
uchazeči
25
17
17
20
27
18
17
12
12
7
10
8
9
6
11
6
7
5

PNO
9,7
6,6
6,6
7,8
10,5
6,8
6,4
4,5
4,5
2,7
3,8
3
3,4
2,2
4,1
2,2
2,6
1,9

SO ORP Šternberk
volná místa
2
1
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

dosažitelní
uchazeči
1 735
1 443
1 427
1 560
1 549
1 262
1 205
1 261
1 227
972
922
1 004
933
766
670
725
592
481

PNO
10,6
9
8,9
9,7
9,6
7,9
7,6
7,9
7,7
6
5,7
6,2
5,8
4,8
4,2
4,6
3,7
3,1

volná místa
32
43
39
41
97
148
81
106
244
197
204
185
265
273
237
240
247
225

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2018
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Obr. 11: Vývoj nezaměstnanosti v obci Lužice a SO ORP Šternberk v letech 2014–2018
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2018
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4. Infrastruktura
Technická infrastruktura
Kanalizace
Obec disponuje jak dešťovou, tak splaškovou kanalizací. Dešťová kanalizace je přibližně 40 let stará.
Splašková kanalizace je relativně nová, vybudovaná v roce 2010. Délka je 3,6 km. Odpadní vody jsou
odváděny do ČOV Šternberk.
Zásobování vodou
V celé obci je zaveden veřejný vodovod, který je ve správě Vodohospodářské společnosti VHS Sitka,
s.r.o. ve Šternberku. Vodovod byl položen v roce 1932 a je vyroben z 80mm litiny a oceli. Voda je do
obce přiváděna ze dvou stran. Zásobovací řad OC 80 mm je veden z vodojemu Babice jižním směrem
k východnímu okraji obce, ke státní silnici Šternberk – Lužice, a dále podél ní do zástavby obce. Vodní
zdroj je štola Kamínka s vydatností 2,0 l.s-1. Z rozváděcích řadů města Šternberk je z prostoru nad
nádražím ČD veden druhý řad LT 80 mm podél skupinových garáží a dále podél místní cesty souběžné
s vodotečí Sitkou, rovněž k východnímu okraji zástavby obce. Řady jsou spojeny v prostoru bývalé
školy. Odtud je položen větvený rozvod zástavbou obce. Vodovodní síť nepotřebuje rozšíření. Spíše
by se mělo myslet na její stáří a do budoucna plánovat výměnu starého vodovodního potrubí.
Zásobování plynem
Obec Lužice je zásobována zemním plynem. Plynofikace obce proběhla v roce 1999. Zemní plyn je do
obce přiváděn VTL plynovodem DN 200 P N 40 č.645–50, který prochází v blízkosti západního okraje
zastavěného území. Na uvedený plynovod je napojena VTL přípojka DN 100 PN 40. Délka trasy je 20,5
m, provozní tlak 2,1 až 4,0 MPa, maximální průtok je 250 m3/hod. Míra plynofikace je 90 %. Poptávka
po rozšíření je malá.
Elektrická energie
Elektrická síť v obci Lužice je v dobrém stavu a odpovídá současným požadavkům na přenos elektrické
energie. Na severovýchodním okraji katastru je situována rozvodna ČEZ 110/22kV Šternberk.
Rozvodna je napájena linkou VVN 110 kV č. 598, která vede podél severní hranice katastru obce. Dále
přes obec probíhají linky VN 22kV č. 10, 50, 68 a 80, všechny napájené z uvedené rozvodny
Šternberk. Síť nízkého napětí je vybudována jako vrchní síť a vyhovuje současným nárokům na přenos
elektrické energie.
Veřejné osvětlení
Stávající veřejné osvětlení je řešeno výbojkovými svítidly. Stav veřejného osvětlení je dobrý. Délka
kabeláže je cca 3 km a celkový počet svítidel je 72. U předpokládané nové zástavby je nutno uvažovat
s rozšířením stávajícího veřejného osvětlení o nová parková ledková svítidla.
Nakládání s odpady
Směsný komunální odpad je z obce Lužice odvážen se čtrnáctidenní frekvencí firmou Marius
Pedersen a.s. Občané ukládají odpad do nádob o velikosti 240 l, které jsou ve vlastnictví občanů. Do
systému se mohou zapojit i podnikatelské subjekty. V obci je 6 stanovišť kontejnerů na separovaný
odpad (papír a lepenka, plast, bílé sklo, barevné sklo a kov). Kontejnery na separovaný odpad jsou ve
vlastnictví jak obce, tak i společností Marius Pedersen a EKO-KOM. Svoz tříděného odpadu je taktéž
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jednou za čtrnáct dnů. Dvakrát za rok obec objednává svoz velkoobjemného odpadu, elektroniky a
pneumatik. Občané zpracovávají bioodpad do nádob o objemu 240 l, které mají ve výpůjčce od obce.
V obci je také jeden biokontejner na trávu a jeden biokontejner na větve. Skládka, sběrný dvůr,
vrakoviště ani kompostárna se v obci nenachází.
Za posledních pět let (2013–2017) se z obce svezlo 386,2 t směsného komunálního odpadu.
Průměrně za rok se vyveze 77,2 t. Množství SKO na jednoho obyvatele má narůstající trend. V roce
2017 vyprodukoval jeden občan obce téměř 260 kg SKO.
Tab. 14: Produkce směsného komunálního odpadu (SKO) v obci Lužice v letech 2013–2017

Rok
Množství SKO v tunách
Počet obyvatel (střední stav)
Průměr na 1 obyvatel v kg

2013
64,9
359
180,8

2014
71,5
366
195,6

2015
68,0
371
183,3

2016
80,8
377
214,6

2017
100,0
386
259,1

Zdroj: evidence obce

Množství tříděného odpadu s mírnými výkyvy narůstá. To je buď ovlivněno čistě větší spotřebou
obyvatel, nebo to může znamenat, že si občané více uvědomují otázku životního prostředí a více třídí.
Tab. 15: Produkce tříděného odpadu v obci Lužice v letech 2013–2017

Rok
Papír (t)
Plast (t)
Sklo (t)
Bio (t)

2013
3,0
5,4
4,2
–

2014
4,0
5,6
3,6
–

2015
1,5
2,3
2,0
–

2016
4,2
8,0
5,2
14,5

2017
5,1
9,1
6,7
31,0

Dopravní infrastruktura
Katastrálním územím obce procházejí tyto silnice:




II/447 Litovel – Pňovice – Šternberk
II/444 Mohelnice – Šternberk – Město Libavá6
III/44427 Lužice – Lhota u Šternberka (spojovací cesta)

Uvedená silniční síť je doplněna systémem místních komunikací ve správě obce a sítí účelových
komunikací (polní a lesní cesty). V následujících letech je v plánu řadu místních komunikací
rekonstruovat.
Dopravní obslužnost
Obec je zapojena do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Pravidelnou linkovou
autobusovou dopravu v obci zajišťuje dopravce ARRIVA MORAVA a.s. VOJTILA TRANS s.r.o. V
pracovních dnech je obec obsluhována 15 přímými spoji do spádového centra města Šternberk o
víkendech 0 spoji. Průměrná přepravní doba do Šternberka je 7 minut. Četnost spojů je dostatečná.

6

Silnice prochází pouze malou částí na severovýchodě katastru. Pro zastavěnou část území nemá význam.
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5. Vybavenost
Bydlení, domovní a bytový fond
Intravilán obce má poměrně pravidelný tvar a připomíná protáhlý obdélník, jehož osou je silnice č.
447. V roce 2018 bylo v Lužicích celkem 125 domů, z nichž bylo 111 obydlených. Více než 50 % domů
bylo postaveno před rokem 1970, tudíž jsou některé v horším stavu. V posledních 10 letech vznikly 2
nové lokality rodinného bydlení („U Cihelny“), kde vyrostlo více než 15 rodinných domů. Územní plán
obce Lužice počítá s další výstavbou v jiných lokalitách.
Tab. 16: Domovní fond obce Lužice v roce 2011

Domy
Úhrnem
Z toho obydlené
Z toho podle
vlastnictví domu

fyzická osoba
obec, stát
bytové družstvo
spoluvlastnictví vlastníků bytů

Rodinné
domy
113
106
106
–
–
–

Bytové
domy
4
4
3
–
–
–

Ostatní
budovy

Celkem
8
1
–
1
–
–

125
111
109
1
–
–

Zdroj: Obec Lužice

Tab. 17: Domy v obci Lužice podle doby výstavby či rekonstrukce

Období výstavby
1919 a dříve
1920–1970
1971–1980
1981–1990
1991–2000
2001–2011

Počet domů
24
23
11
13
9
6

Podíl (%)
27,9
26,7
12,8
15,1
10,5
7,0

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ

Tab. 18: Struktura bytového fondu v obci Lužice v roce 2011

Obydlené byty
Úhrnem
Z toho právní důvod
užívání bytu

Z toho s počtem
obytných místností

ve vlastním domě
v osobním vlastnictví
nájemní
družstevní
1
2
3
4
5 a více

Rodinné
domy
96
73
–
2
–
3
5
17
29
34

Bytové
domy
21
1
14
5
–
–
–
6
12
2

Ostatní
budovy

Celkem
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

117
74
14
7
–
3
5
23
41
36

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011, ČSÚ
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Školství a vzdělávání
Obec zřizuje mateřskou školu, která má kapacitu 50 dětí. Tato kapacita je v posledních letech plně
vyčerpána. Součástí mateřské školy je i jídelna s vlastní kuchyní. Počet strávníků se každoročně
pohybuje okolo 56. Stravování se účastní i zaměstnanci mateřské školy. Ve školním roce 2018/19 bylo
z celkového počtu padesáti dětí v MŠ 31 dětí s trvalým bydlištěm mimo obec Lužice. Jednalo se
především o Šternberk (21 dětí) a dále okolní obce (např. Babice – 4 děti).
Tab. 19: Počet dětí v MŠ Lužice a počet strávníků ve školní jídelně ve školních letech 2011/12–2018/19
Rok
11/12
12/13
13/14
14/15 15/16
16/17
17/18
18/19
Počet dětí
50
50
50
50
50
50
50
50
Počet strávníků
57
57
55
55
58
56
57
56
Zdroj: MŠ Lužice, 2018
Tab. 20: Počet dětí v MŠ Lužice s bydlištěm v jiné obci

Obec
Počet žáků
Obec
Počet žáků

Babice
4
Dolní Žleb
1

Žerotín
1
Troubelice
1

Mladějovice
1
Komárov
1

Hlásnice
1
Šternberk
21
Zdroj: MŠ Lužice, 2018

Stav budovy mateřské školy
Budova mateřské školy, jež stojí v obci již přes 90 let, vyžaduje postupnou modernizaci, jak svého
zevnějšku, tak i vnitřních prostor. První kroky ke zlepšení jejího stavu již započaly, když se
v posledních dvou letech podařilo vyměnit linoleum v chodbách, vyměnit okna v celé budově včetně
vchodových dveří, rekonstruovat hygienického zázemí pro děti, pořídit nové šatní skříně pro děti a
položit nové koberce do obou dětských tříd včetně vymalování vnitřních prostor. V dalších letech
však bude nutné v modernizaci pokračovat. Na řadu by měla přijít rekonstrukce kuchyně včetně
pořízení nových elektrospotřebičů a výdejního místa, oprava podlah ve třídách, nová elektroinstalace
a zateplení budovy jako takové. Zapomenout se nesmí ani na úpravu venkovního areálu, který děti
hojně využívají, kde je v plánu do budoucna vybudovat environmentální hřiště, opravit oplocení
areálu včetně chodníku a míst na parkování.
Požadavky ředitelství MŠ na obec jako zřizovatele
Ředitelka školy Mgr. Hausnerová: „Spolupráci s obcí hodnotím velice dobře, nicméně je potřeba i
nadále rozvíjet spolupráci ve všech směrech, např. využití zaměstnance obce na zajišťování drobných
oprav a údržby objektu se nám velice osvědčilo. Je potřeba navýšit příspěvek od obce na provoz
mateřské školy, aby mohly proběhnout neodkladné opravy a mohl být zajištěn bezproblémový chod
mateřské školy. Jednou z dalších oblastí, kterou je potřeba více podpořit, je oblast vzdělávání, protože
pedagogové by měli absolvovat minimálně dvě vzdělávací akce za rok. Od srpna 2018 jsme využili
bezplatné vzdělávací kurzy v Olomouci, ale je třeba se vzdělávat v aktuálních oblastech – a tyto kurzy
jsou převážně placené.“
Náměty ředitelství MŠ Lužice pro rozvoj obce ve vztahu ke školství a výchově dětí:
Ředitelka školy Mgr. Hausnerová: „Spolupráce s obcí a podpora aktivit mateřské školy je pro nás
velice důležitá. V říjnu 2018 poskytl zřizovatel souhlas s žádostí o čerpání ze šablon, což považuji za
nový krok ve výchově a vzdělávání dětí v mateřské škole. Nadále chceme prezentovat mateřskou školu
a její aktivity na veřejnosti a účastnit se veřejných vystoupení v rámci akcí zřizovatele, jako tomu bylo
doposud. Rádi bychom na webových stránkách obce zveřejnili webovou adresu mateřské školy a
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využívali prostor na obecním úřadě pro kulturní a sportovní činnosti dětí – například v zimních
měsících využívat ‚tělocvičnu‘ v přízemí budovy. Chtěli bychom nabídnout spolupráci při akcích pro
seniory apod.“
Pošta
Pobočka pošty se v Lužicích nenachází. Nejbližší pošta je ve Šternberku (4 km) nebo v sousední obci
Hnojice.
Zdravotnictví
V obci neordinuje žádný lékař ani zde není jiné zdravotnické zařízení či lékárna. Obyvatelé obce Lužice
využívají nemocni a ordinace soukromých lékařů ve Šternberku.
Obchod a jiné služby
Obchod
V obci se nachází jeden obchod (momentálně prodejna Adam), který sídlí v budově obecního úřadu.
V dotazníkovém šetření občané často zmiňovali, že by ocenili rozšíření sortimentu o maso a čerstvé
ovoce a zeleninu.
Restaurace
Restaurace v obci není momentálně v provozu.
Knihovna
V I. patře budovy obecního úřadu se nachází místní knihovna. V současné době má na 2000 svazků.
Výpůjční doba je jeden den v týdnu.
Sociální péče
Obec nedisponuje žádnými sociálními službami, ale občané mají možnost využít ošetřovatelských a
pečovatelských služeb poskytovaných v domácnostech klientů, které zajišťuje Charita Šternberk.
Kultura
Pro obce menší velikosti, mezi něž můžeme zařadit i obec Lužice, je kulturní život významný a důležitý
pro zajištění soudržnosti obyvatel a udržení si vlastních tradic. V obci je každoročně pořádáno mnoho
kulturních a sportovních akcí. Mezi již tradiční akce, kterých se občané mohou zúčastnit, patří Turnaj
ve stolním tenise, Dětský karneval a Maškarní bál, Pálení čarodějnic, Gustavova Lužice, Májová
veselice, Filmové léto v Lužici, Turnaj ve volejbale a Turnaj v nohejbale, Loučení s prázdninami,
Rozsvícení stromečku a Mikuláš. Kromě výše uvedených akcí jsou pro občany připraveny další různé
akce, jako např. zájezdy pro seniory nebo rodiče s dětmi či besedy na různá témata. O kulturní vyžití
se obec nejčastěji stará ve spolupráci s místními spolky SDH Lužice a FC Lužice, z.s.
Kulturní památky
V obci se nachází následující památky místního významu:





zvonice na návsi, parc. č. 440/3,
boží muka na konci obce u silnice do Šternberka, parc. č. 222/2,
arkádové náspí u č. p. 10, parc. č. 10/1,
kamenný kříž u č. p. 2, parc. č. 454.
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Sport a volnočasové aktivity
V obci je vybudovaný sportovní areál situovaný v jihovýchodní části zástavby. V areálu nalezneme
hlavní travnaté fotbalové hřiště určené pro trénink a zápasy mládeže a mužů, dále šotolinové hřiště
sloužící zejména pro nohejbal a volejbal a dětské hřiště s několika herními prvky, které slouží těm
nejmenším v obci. Kromě tohoto areálu mohou občané využít herní koutek na parc. č. 11 sousedící
s místním statkem, kde najdou několik posilovacích strojů a dětských prvků. Ke stolnímu tenisu, józe
a dalším aktivitám je využívána menší rekonstruovaná tělocvična v budově obecního úřadu.
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6. Životní prostředí
Obec Lužice leží v úrodné zemědělské oblasti Hané, rozkládá se v Hornomoravském úvalu v severní
části podcelku Středomoravské nivy a okresu Žerotínské roviny. Okolí obce tvoří zemědělská krajina.
Nejvíce zastoupeným půdním typem jsou zemědělsky kvalitní hnědozemě (199 ha) a luvizemě (145
ha) s menším podílem živin. Jelikož se obec nachází také v kvartéru řeky Moravy, jsou zde zastoupeny
i půdní typy, které jsou typické pro říční nivy (fluvizemě) a pro oblasti s vysokou hladinou podzemních
vod (gleje).
Tab. 21: Zařazení území obce Lužice do geomorfologických systémů

Systém
Substystém
Provincie
Subprovincie
Oblast
Celek
Podcelek 1
Zdroj: Demek (1987)

Alpsko-himálajský
Karpaty
Západní Karpaty
Vněkarpatská sníženina
Západní vněkarpatské sníženiny
Hornomoravský úval
Žerotínská rovina

Tab. 22: Zastoupení půdních typů v půdním fondu obce Lužice

Půdni typ
Hnědozemě
Luvizemě
Regozemě
Gleje
Fluvizemě
Černozemě
Pseudogleje
Celkem

Výměra (ha)
199,6
144,5
59,9
24,4
21,5
19,0
0,2
469,0

Zastoupení (%)
42,6
30,8
12,8
5,2
4,6
4,1
0,0
100,0
Zdroj: VÚMOP (online)

Protipovodňová ochrana a ochrana vod
Podél místní vodoteče Sitka bylo stanoveno záplavové území. Průlomová vlna obci nehrozí. Z hlediska
vodohospodářského přináleží řešené území do Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV)
„Kvartér řeky Moravy“. Jedná se o území, které svými přírodními podmínkami tvoří významnou
přirozenou akumulaci povrchových a podzemních vod a má charakter chráněné vodohospodářské
oblasti. Hranice CHOPAV prochází SV okrajem podél silnice II/444. Celý katastr je součástí „zranitelné
oblasti“.
Ochrana ložisek nerostných surovin
Na katastru obce Lužice se nenachází žádné výhradní ložisko nerostných surovin, chráněné ložiskové
území, ani dobývací prostor, taktéž se zde nevyskytuje žádné sesuvné území ani poddolované území.
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7. Správa obce
Obecní úřad a kompetence obce
Obec Lužice je samosprávným subjektem se základní působností, nevykonává správní činnost pro
žádnou další obec a spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností Šternberk. Správní
činnost v oblasti stavebního úřadu pro obec vykonává Stavební úřad Šternberk. Stejně tak obec
Lužice využívá služby Městské policie Šternberk. Městský úřad Šternberk pro obec Lužice řeší i
přestupky.
Zastupitelstvo obce má 7 členů. Starosta a dva místostarostové vykonávají své funkce jako
neuvolnění. Mimo ze zákona povinně zřízených výborů (kontrolní a finanční) zřídilo zastupitelstvo
ještě výbor kulturně-sportovní.
V obci není zřízena funkce tajemníka a obec zaměstnává tyto zaměstnance:



účetní a samostatný referent – 1 osoba (úvazek 1,0)
údržbář – 1 osoba (úvazek 1,0)

Obec také zaměstnává osoby na dohodu o provedení práce. Jedná se o činnosti týkající se údržby
obce a sportovního areálu či služby knihovnice. Pro případ konání větší kulturní či sportovní akce si
obec zajišťuje služby fotografa a v případě realizace větších stavebních akcí pak stavební dozor.
Obec taktéž využívá pracovníky na veřejně prospěšné práce (sezónní práce). V průběhu posledních
pěti let obec zaměstnala celkem 10 lidí na veřejně prospěšné práce:






2014: 1 osoby
2015: 3 osoby
2016: 2 osoby
2017: 1 osoby
2018: 3 osoby

Hospodaření a majetek obce
Rozpočet
Tab. 23: Vývoj rozpočtového hospodaření obce Lužice v letech 2010–2017 (v tis. Kč)
Rok
2011
2012
2013
2014
2015
Daňové příjmy
3 068 3 016 4 861 4 661
4 783
Nedaňové příjmy
413
442
534
372
287

2016
5 311
334

2017
5 802
319

2018
7 869
310

Kapitálové příjmy
Neinvestiční přijaté dotace
Investiční přijaté dotace
Příjmy celkem
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

839
312
0
4 632
2 686
187

4 487 3 446 2 058
243
445
747
0 1 049 2 229
8 188 10 334 10 067
2 893 6 646 4 123
3 549 3 936 3 716

2 686
161
0
7 918
3 099
1 275

1 117
268
0
7 031
3 457
1 151

1 021
283
169
7 594
3 338
6 849

0
538
3 380
12 097
4 317
12 520

Výdaje celkem
Saldo příjmů a výdajů
Podíl kapitálových výdajů
Podíl běžných výdajů na
celkových příjmech

2 873 6 442 10 582 7 839
1 759 1 746
-248 2 228
6,5 % 55,1 % 37,2 % 47,4 %

4 373
3 544
29,1 %

4 608
2 423
25,0 %

10 187
-2 593
67,2 %

16 837
-4 740
74,3%

58,0 % 35,3 % 64,3 % 41,0 %

39,1 %

49,2 %

44,0 %

35,7%

Zdroj: Evidence obce
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Dotace
Tab. 24: Přijaté dotace v letech 2014–2018

Rok

2014

2015
2016
2017
2018

Poskytovatel
SFŽP
MMR
SFŽP
SFŽP
Úřad práce
Úřad práce
OLK
Úřad práce
Úřad práce
MMR
Úřad práce
SFDI
OLK

Účel
Zametací stroj
Dětské hřiště
Protipovodňový hlásicí systém
Revitalizace zeleně
Mzda VPP
Mzda VPP
Příspěvek zásahové jednotce SDH
Mzda VPP
Mzda VPP
Dětské hřiště na hřišti
Mzda VPP
Cyklostezka, stezka pro pěší
BUS točna
Celkem 2014–2018

Investiční/neinvestiční
investiční
investiční
investiční
neinvestiční
neinvestiční
neinvestiční
neinvestiční
neinvestiční
neinvestiční
investiční
neinvestiční
investiční
investiční

Částka (Kč)
1 715 174
399 000
114 345
574 323
53 548
86 324
10 000
168 195
185 826
169 134
204 557
2 880 000
500 000
7 060 426
Zdroj: evidence obce

Organizace zřizované obcí:



Místní knihovna Lužice
MŠ Lužice (viz kapitola 5)

Tab. 25: Výsledky hospodaření MŠ Lužice v letech 2013–2018
Rok
Příspěvek zřizovatele (Kč)
2013
371 000
2014
337 985
2015
577 168
2016
350 000
2017
250 000
2018
457 757

Výsledek hospodaření (Kč)
316,36
12 267,78
873,27
20 037,10
1 288,97
20 667,01
Zdroj: MŠ Lužice

Úvěry obce
Obec v současné době nesplácí žádný úvěr.
Dluhopisy a obligace
Obec v současné době nemá vydané žádné dluhopisy ani obligace.
Finanční majetek obce
Obec má majetkovou účast ve VHS Sitka v hodnotě 5 596 727 Kč, Obec nevykonává žádnou
hospodářskou činnost.
Nemovitý majetek obce
Obec vlastní budovu mateřské školy, která sice není zateplena, ale jsou vyměněna okna a je po
rekonstrukci hygienického zařízení. Budova obecního úřadu je zateplena s vyměněnými okny a
rekonstruovaným sociálním zařízením. Část budovy je využívána také jako tělocvična, klubovna a
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knihovna. Obec vlastní dále budovu č. p. 109, která je součástí sportovního areálu a je využívána jako
zázemí pro fotbalisty a ještě budovu č. p. 45, kterou využívá pro uskladnění obecní techniky včetně
zázemí pro obecní zaměstnance.
Bezpečnost
Zajištění veřejného pořádku a ochrany majetku obyvatel provádí v rámci výkonu své služby Obvodní
oddělení Policie ČR ve Šternberku. S městem Šternberk má obec uzavřenou veřejnoprávní smlouvu
týkající se výkonu přenesené služby v úseku přestupků. Požární ochranu zajišťuje jednotka požární
ochrany Šternberk. Varování obyvatel před nebezpečím je řešeno sirénou, která je napojena na
integrovaný záchranný systém. Zkouška sirén probíhá každou první středu v měsíci.
Vnější vztahy a vazby obce
Obec je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko, jehož členy jsou město
Šternberk a dalších 28 obcí (Babice, Bělkovice-Lašťany, Bohuňovice, Dolany, Domašov u Šternberka,
Hlásnice, Hlušovice, Hnojice, Horní Loděnice, Hraničné Petrovice, Huzová, Jívová, Komárov, Liboš,
Lipina, Lužice, Město Libavá, Mladějovice, Moravský Beroun, Mutkov, Norberčany, Řídeč, Samotišky,
Strukov, Štarnov, Štěpánov, Tovéř a Žerotín). Obec je dále členem MAS Šternbersko, o.p.s., jejímiž
členy jsou vedle 22 obcí taktéž podnikatelé, zemědělci a neziskové organizace z území Šternberska.
Obec Lužice je také členem Svazu místních samospráv a Svazu obcí Střední Moravy.

Obr. 12: Obce Mikroregionu Šternbersko k 18. 6. 2019
Zdroj: Zdroj: ArcČR© 2016; vlastní zpracování
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A.2 Východiska pro návrhovou část
Hlavní problémy a silné stránky obce
Obec Lužice je kompaktním vesnickým sídlem, které leží v těsné blízkosti obce s rozšířenou
působností Šternberk. Obcí prochází silnice II/447, která rozděluje intravilán pomyslně na dvě
rovnoměrné části. Téměř veškerá zástavba se rozkládá podél této silnice. Dopravní obslužnost je
zajištěna pomocí autobusové dopravy. Z dotazníkového šetření mezi obyvateli vyplynulo, že by bylo
dobré zajistit více spojení ve večerních hodinách a o víkendech. Lužice mají poměrně dobrou polohu i
vůči krajské Olomouci, kam se dá dostat prostřednictvím silnice I/46. Obec má rozlohu 5,14 km 2 a
většinu rozlohy (až 93 %) tvoří zemědělská půda. K 1. 1. 2019 zde žilo 399 obyvatel. Hustota zalidnění
je tedy 78 občanů/km2.
Počet obyvatel od konce 2. sv. války klesal, až od 90. let došlo k zastavení a mírnému nárůstu. Může
za to především migrace. Velké migrační přírůstky byly zaznamenány především v roce 2012 a 2014.
V posledních letech (2016) dochází i k nárůstu počtu narozených dětí. S tím souvisí i to, že Index stáří
obce Lužice je stále ještě pod hranicí 100 na hodnotě 95,4. To znamená, že je v obci více dětí než
seniorů. Vzdělanostní struktura obce není však příliš příznivá. Pouze 6,5 % obyvatel dokončilo
vysokou školu. Největší podíl (43,3 %) na populaci starších 15 let tvoří obyvatelé s dokončenou
střední školou bez maturity. Pouze základní školu má až čtvrtina obyvatel. Nezaměstnanost v obci je
na poměrně dobré úrovni (přibližně 2,0 %) a je nižší než nezaměstnanost v rámci celého SO ORP
Šternberk. V obci je však nedostatek volných pracovních míst.
Po stránce technické infrastruktury je na tom obec poměrně dobře. Je zde vybudována dešťová
i splašková kanalizace, ze které jsou splašky odváděny do ČOV Šternberk. Stávající vodovod v obci
plně pokrývá potřeby občanů, do budoucna je však nutné počítat s výměnou starého potrubí. Obec je
plynofikována. Vedení elektrické energie a veřejné osvětlení jsou v dobrém stavu.
Občanská vybavenost odpovídá velikosti obce a také tomu, že většinu služeb si jsou obyvatelé
schopni zajistit ve Šternberku. V obci je mateřská škola, o kterou se obec jako zřizovatel dobře stará a
investuje do oprav. Je zde jeden obchod. Z výsledků dotazníkového průzkumu chybí obyvatelům
restaurace.
Obec poměrně často využívá čerpání dotací a většinou hospodaří s přebytkovým rozpočtem.
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SWOT analýza

●
●
●
●
●
●
●
●
●

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

(pozitiva, rozvojové faktory)

(negativa, problémy)
● Chybějící komunitní centrum
● Transitní doprava přes obec
● Stará infrastruktura (vodovod)

Dobrá poloha vůči Šternberku
Bezpečnost (nízká kriminalita)
Nové lokality pro bydlení
Migrační přírůstek
Dobrý stav technické infrastruktury
Vlastní mateřská škola
Dobrá dopravní obslužnost
Bezdlužnost
Obsazena všechna pracovní místa

PŘÍLEŽITOSTI
(vnější faktory)

OHROŽENÍ
(vnější faktory)

● Plánovaný a kontrolovaný stavební rozvoj ● Zhoršení

stavu
některé
technické
infrastruktury budované ve 20. stol.

obce

● Výstavba přeložky silnice II/447
● Zhoršení stavu dopravní infrastruktury
● Zvýšení daňových příjmů obce díky příchozím ● Nesoudržnost mezi starousedlíky a nově
rezidentům

přistěhovalými obyvateli

● Spolupráce v rámci partnerství obcí
● Zvyšování
bezpečnosti
v dopravě
zkvalitnění příslušné infrastruktury

● Stárnutí obyvatelstva
a ● Technický stav budovy mateřské školy
● Technický stav budovy č. p. 45

● Čerpání dotačních prostředků z dostupných
zdrojů a programů podpory

● Podpora a rozvoj komunitního života v obci
● Existence cyklotras
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 Poslání obce
Poslání obce jako přirozeného sídelního sdružení spočívá především v péči o veřejné věci a společný
majetek sloužící ku prospěchu všem. Hlavním přínosem je péče o základní podmínky k životu.
Klíčovým zákonem pro fungování obce je zákon o obcích č. 128/2000 Sb., který definuje základní
poslání obce v paragrafovaném znění takto:
 Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který
je vymezen hranicí území obce.
 Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích
svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
 Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých
úkolů chrání též veřejný zájem.

B.2 Strategická vize
Základní strategií směřování obce je zachování vesnického způsobu života, který se vyznačuje
pozitivním vztahem a úctou obyvatel k přírodě, ke společenským, sportovním i kulturním tradicím a
k sousedské pospolitosti.
K tomu obec průběžně stanovuje a realizuje nové strategické cíle, které vychází z potřeb občanů a
obce jako takové.
Tyto cíle naplňuje za aktivní účasti obyvatel, kteří se se strategickým směřováním obce maximálně
ztotožňují.
Výsledkem je obec občansky vybavená, klidná a bezpečná, ekologicky progresivní a čistá, s možností
sportovních a odpočinkových aktivit, aktivně podporující rozmanitost okolní přírody.
Obyvatelé obce žijí v harmonické krajině, kde společně budují novodobou historii v respektu
k minulému.

B.3 Stanovení dlouhodobých strategických cílů
Programové cíle stanovují to, čeho chce obec dosáhnout realizací svého programu rozvoje. Tyto cíle
jsou stanoveny na základě problémů definovaných v analytické části dokumentu, potřeb občanů obce
zjištěných v rámci spolupráce občanů na tvorbě rozvojového dokumentu a taktéž na základě
projednání v zastupitelstvu obce. Jednotlivé programové cíle budou naplňovány aktivitami – viz tab.
Cíl 1: Rozvoj a péče o stávající infrastrukturu a občanskou vybavenost v obci.
Cíl 2: Rozvoj a zlepšování podmínek k životu občanů v obci.
Cíl 3: Rozvoj kulturního, společenského a sportovního života v obci.
Cíl 4: Ochrana a rozvoj kulturního a historického dědictví obce.

B.4 Aktivity
Cílů 1–4 bude dosaženo realizací aktivit uvedených v následující tabulce, a to chronologicky dle roku
zamýšlené realizace.
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Cíl č. Název aktivity
1,2

Oprava místní komunikace
podél vodoteče Sitka

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Náklady

Zdroje financování

Stupeň připravenosti

vysoká

2021

Zastupitelstvo obce

cca 5,7 mil. Kč

MMR, obec

stavební povolení
žádost o dotaci

Komentář: Cílem je rekonstrukce stávající místní komunikace podél vodoteče Sitka par. č. 458/1, a to o celkové délce 750 m2. Vydáno stavební povolení.
Žádost o dotaci bude podána z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj. Pokud bude žádost úspěšná, bude akce realizována cca červen až srpen 2021.
1,2

Vybudování chodníku do lokality
„Cihelna“

vysoká

2021-2022

Zastupitelstvo obce

cca 1,7 mil. Kč

SFDI, OLK, obec

projekční práce
před vydáním
stavebního povolení

Komentář: Cílem je vybudování chodníku za účelem zvýšení bezpečnosti chodců do lokality „Cihelna“. Stavební povolení se očekává v I. Q 2021. Následně
bude podaná žádost o dotaci. Pokud bude žádost úspěšná, je možná realizace podzim 2021 až 1. polovina roku 2022.
1,2,3

Vybudování komunitního centra
a technického zázemí pro obec

vysoká

2021-2025

Zastupitelstvo obce

bude
upřesněno

MMR, SFDI, OLK,
obec

studie

Komentář: Cílem je vybudování technického zázemí pro obec a hasiče včetně místnosti pro pořádání kulturních akcí na par. č. 11. Akce je ve fázi zpracování
studie.
1,2,3

Vybudování místa pro
volnočasové aktivity

vysoká

2021-2022

Zastupitelstvo obce

bude
upřesněno

MMR, SFDI, OLK,
obec

studie

Komentář: Cílem je vybudování místa pro volnočasové aktivity na parc. č. 11 (multifunkční hřiště, street workout, parkour, dětské hřiště) pro rodiny s dětmi.

1,2,3

Cyklostezka Lužice – Stádlo

vysoká

2021–2022

Zastupitelstvo obce

bude
upřesněno

SFDI, OLK, obec

projekční práce

Komentář: Cílem je vybudování smíšené stezky, která by propojila naši obec s místní částí Stádlo a do budoucna se mohla stát součástí cyklostezky Gustava
Frištenského, která by propojila město Šternberk a město Litovel. Stavební povolení se očekává v I. Q 2021. Následně bude podaná žádost o dotaci. Pokud
bude žádost úspěšná, je možná realizace v roce 2022.
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1,2,3

Vybudování dětského hřiště a
koloběžkové dráhy na zahradě
Mateřské školy Lužice

vysoká

2021-2022

Zastupitelstvo obce

bude upřesněno

MMR, OLK, obec

projekční práce
žádost o dotaci

Komentář: Cílem je vybudovat koloběžkovou dráhu a dětské hřiště na zahradě MŠ Lužice. Žádost o dotaci bude podána z dotačního titulu Ministerstva pro
místní rozvoj. Pokud bude žádost úspěšná, bude akce realizována v roce 2021 – 2022.
1,2

Přechod pro chodce

vysoký

2021

Zastupitelstvo obce

bude upřesněno

OLK, obec

stavební povolení
žádost o dotaci

Komentář: Cílem je vybudovat přechod pro chodce podle aktuální platné legislativy s cílem zvýšit bezpečnost chodců v obci.

1,2

Rekonstrukce parkoviště a
odstavné plochy v areálu
Mateřské školy Lužice

vysoký

2021-2022

Zastupitelstvo obce

bude upřesněno

MMR, OLK, obec

projekční práce
žádost o dotaci

Komentář: Cílem je provést rekonstrukci stávajícího parkoviště včetně jeho rozšíření a odstavné plochy v areálu Mateřské školy. Žádost o dotaci bude podána
z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj. Pokud bude žádost úspěšná, bude akce realizována v roce 2021 – 2022.

1,2

Vybudování nové vstupní brány a
oplocení v Mateřské škole Lužice

vysoká

2021-2022

Zastupitelstvo obce

bude upřesněno

MMR, OLK, obec

projekční práce
žádost o dotaci

Komentář: Cílem je provést výměnu stávající vstupní brány v MŠ Lužice a pořídit novou samonosnou. Žádost o dotaci bude podána z dotačního titulu
Ministerstva pro místní rozvoj. Pokud bude žádost úspěšná, bude akce realizována v roce 2021 – 2022.

1,2

Renovace veřejného osvětlení

vysoká

2021-2025

Zastupitelstvo obce

1,1 mil Kč

OPŽP, obec

přípravné práce

Komentář: Cílem je provést výměnu stávajících svítidel za LED svítidla. Žádost o dotaci byla podána z dotačního tituly EFEKT 2021 Ministerstva průmyslu a
obchodu. Pokud bude žádost úspěšná, bude akce realizována v roce 2021 – 2022.
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1,2,3

Rekonstrukce fotbalového areálu
- II. etapa

vysoká

2021-2025

Zastupitelstvo obce

bude upřesněno

MMR, MŠMT,
OLK obec

studie

Komentář: Cílem je rekonstruovat stávající fotbalový areál a vybudovat sportovně kulturní zázemí pro obec a spolek FC Lužice, z.s. Cílem je vytvořit takové
místo, kde bude možné nejenom aktivně sportovat (míčové hry), ale i pořádat kulturní a sportovní akce. Akce je ve fázi studie.
1,2,3

Změna č. 1 územního plánu
obce Lužice

vysoká

2021-2022

Zastupitelstvo obce

cca 250 tisíc Kč

projekční práce

cca 200 tis. Kč

projekční a realizační
práce

Komentář: Cílem je aktualizovat stávající územní plán obce Lužice z roku 2010.
3,4

Vybudování pamětního místa
k výročí založení obce Lužice 1131

vysoká

2021

Zastupitelstvo obce

Komentář: Cílem je provést rekonstrukci stávajícího Památníku obětem válek v parku a vybudovat nové pamětní místo k výročí založení obce Lužice 1131.
1,2

Oprava chodníku k Památníku

vysoká

2021

Zastupitelstvo obce

cca 250 tis. Kč

přípravné práce

cca 250 tis.

projekční práce
žádost o dotaci

Komentář: Cílem je provést opravu stávajícího chodníku vedoucího k Památníku obětem válek.
1,2

Rekonstrukce veřejných budov
v obci Lužice

vysoká

2021-2022

Zastupitelstvo obce

Komentář: Cílem je provést rekonstrukci stávající střešní krytiny v budově MŠ Lužice včetně rekonstrukce sociálního zázemí pro zaměstnance. Dále je cílem
provést rekonstrukci elektroinstalace klubovny a dalších místností v 1. patře budovy Obecního úřadu včetně výměny podlahové krytiny a výměny stávajících
plynových topidel. Žádost o dotaci bude podána z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj. Pokud bude žádost úspěšná, bude akce realizována v roce
2021 – 2022.
2,3

Podpora kulturních, sportovních a
společenských akcí

vysoká

2021-2025

Zastupitelstvo obce

bude upřesněno

Komentář: Cílem je finanční a organizační podpora kulturních, sportovních a společenských akcí pořádaných obcí, spolky a SDH Lužice.
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1,2

Oprava účelové komunikace
Za Zídkami – II. etapa

vysoká

2021

Zastupitelstvo obce

cca 100 tis. Kč

MMR, OLK, obec

záměr

bude upřesněno

obec

přípravné práce

MMR, SFDI, OLK,
obec

stavební povolení
žádost o dotaci

Komentář: Cílem je dokončit zbývající část opravy účelové komunikace „Za Zídkami“.
2,3

Vybudování mokřadu a vodní
plochy u vodoteče Sitka

vysoká

2021-2022

Zastupitelstvo obce

Komentář: Cílem je vybudování mokřadu a vodní plochu podél nové cyklostezky ve směru do místní části Stádlo.
1,2

Oprava místní komunikace
Za Křížem

vysoká

2021-2025

Zastupitelstvo obce

bude upřesněno

Komentář: Cílem je rekonstruovat stávající místní komunikaci par. č. 454. Součástí této opravy bude i přeložka ČEZ nadzemní, CETIN, přeložka plynovodu a
obnova dešťové kanalizace.

2

Šternberksko „door to door“
„systém sběru a svozu odpadů“

vysoká

2022-2025

Zastupitelstvo obce

cca 200 tis. Kč

OPŽP, obec

podaná žádost o
dotaci

Komentář: Cílem je pořídit pro obec Lužice budou pořízeny jednak čipy na stávající biopoplednice v množství 100 ks a jednak nádoby na odpad a to v množství
papír (240 l) 160 ks, papír (1100 l) 7ks, plast (240 l) 160ks, plast (1100 l) 7ks, bio (240 l) 50 ks, kov (1100 l) 7ks, velkoobjemový kontejner (20 m3) 6 ks
1,2

Revitalizace návsi obce Lužice

vysoká

2021

Zastupitelstvo obce

cca 250 tis. Kč

SZIF, obec

žádost o dotaci

Komentář: Cílem je doplnit chybějící mobiliář ve středu obce (odpadkové koše, koše na psí exkrementy, lavičky), vysadit nové keře a vybudovat nové herní
prvky. Žádost o dotaci podána z dotačního titulu Státního zemědělského intervenčního fondu. Pokud bude žádost úspěšná, bude akce realizována v roce 2021.

1

Vybudování nové brány a
oplocení na pozemku par. č. st.
7/2

vysoká

2021

Zastupitelstvo obce

cca 75 tis. Kč

Komentář: Cílem je vybudovat novou bránu a oplocení na obecním pozemku.
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2

Výsadba zeleně v extravilánu obce

vysoká

2021-2025

Zastupitelstvo
obce

bude upřesněno

OPŽP, OLK,
obec

přípravné práce

Komentář: Cílem je výsadba zeleně v extravilánu obce, která bude jednak sloužit jako ochrana proti větrné a vodní erozi, a zároveň pomůže obnovit polní cesty
a změnit stávající charakter krajiny.
2

Rekonstrukce mostu přes vodoteč
Sitka

střední

2022-2025

bude upřesněno

MMR, OLK,
obec

projekční práce

Zastupitelstvo
obce

bude upřesněno

MMR, obec

záměr

Zastupitelstvo
obce

bude upřesněno

MMR, obec

projekční práce

Zastupitelstvo obce

Komentář: Cílem je opravit most přes vodoteč Sitka a přitom zachovat jeho původní historický ráz

1,2

Oprava místní komunikace „Za
školkou“

střední

2024-2025

Komentář: Cílem je vybudovat místní komunikaci s asfaltovým povrchem.

1,2

Oprava místní komunikace „Baráky“

střední

2024-2025

Komentář: S ohledem na prozatímní úpravu povrchu v červenci 2020, kdy byl položen nový asfaltový povrch, je tato akce přesunuta do střední důležitosti.
Přesto byly zahájeny projekční práce s cílem v roce 2024-25 žádat o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.

1

Narovnání hranic mezi obecními
pozemky a soukromými

střední

2024-2025

Zastupitelstvo
obce

bude upřesněno

Komentář: Cílem je se pokusit narovnat hranice pozemků tam, kde jsou výrazné nepřesnosti spojené s digitalizací.
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B.5 Podpora realizace programu
Řízení Programu rozvoje obce
Garantem i koordinátorem Programu rozvoje obce Lužice je starosta obce (nyní starosta Mgr.
Jaroslav Žaluda), který spolupracuje se členy zastupitelstva obce. Garant hlídá naplňování programu
rozvoje obce Lužice, zodpovídá za věcné naplňování aktivit programu a vytváří podmínky pro jejich
řízení. Řeší problematiku realizace aktivit v čase a návaznost na aktuální podmínky a možnosti obce.
Navrhuje a iniciuje změny vyplývající z nutnosti adaptovat program na nové podmínky ať už na
národní, krajské, či místní úrovni. Předkládá zastupitelstvu zprávy o realizaci programu a navrhuje
jeho případné aktualizace. Svolává případná jednání zastupitelstva obce pro tyto potřeby.
Koordinátor (nyní starosta Mgr. Jaroslav Žaluda) funguje jako projektový manažer obce. Zodpovídá za
administrativu spojenou s realizací aktivit a s aktualizací programu. Zodpovídá za dodržení
harmonogramu, vyhodnocování a monitoring. Řídí přípravu (podkladů pro rozhodování zastupitelstva
obce). Zodpovídá za zpřístupnění dokumentů a vypořádání připomínek a podnětů, které se v průběhu
platnosti programu vyskytnou. Řídí proškolování osob, jež budou zapojeny do realizace programu.
Provádí přípravu aktualizací, souhrnů, zpráv a dalších podkladů v návaznosti na využití programu.
Podílí se na zajištění dodržování harmonogramu a přípravě podkladů pro vyhodnocování. Zajišťuje
sběr podkladů pro monitoring programu.
Pro zahájení realizace Programu rozvoje obce Lužice na období 2019–2025 je nezbytné, aby se
garant, koordinátor, spolupracující a poradní subjekty detailně seznámili s návrhovou částí tohoto
dokumentu, s časovým harmonogramem a se způsobem vyhodnocování a monitoringem programu.
V případě personálních změn je vhodné, aby byli nový garant, koordinátor případně spolupracující
nebo poradní subjekt řádně proškoleni a informováni.
Zpřístupnění dokumentu
Dokument je zpřístupněn na webových stránkách obce a je k nahlédnutí v listinné podobě na OÚ.
Monitoring a hodnocení
Program bude každé 2 roky vyhodnocován a bude sledováno naplňování aktivit. Obojí zajišťuje
koordinátor ve spolupráci s garantem. Sledování naplňování aktivit bude mít formu přehledu
o realizovaných nebo nerealizovaných aktivitách. Budou zmíněny aktivity, které se aktuálně realizují,
a sice včetně fáze, v jaké se nacházejí. Součástí budou informace předané řešiteli jednotlivých aktivit.
Ti předají informace o činnosti na výzvu koordinátora v dohodnuté struktuře a čase. Vše zmíněné
bude zahrnuto do zprávy, která bude garantem předložena zastupitelstvu obce. Souběžně
s hodnocením bude aktualizován harmonogram plánovaných aktivit a finanční část Programu rozvoje
obce Lužice.
Způsob aktualizace
Aktualizace programu se bude provádět podle potřeby. Revize bude probíhat nejméně jednou za dva
roky zejména při příležitosti vyvození závěrů ze zprávy o vyhodnocení programu a naplňování aktivit.
Aktualizace a revize proběhnou úpravou Programu rozvoje obce s vyznačením čísla a data změny na
úvodní straně. Aktualizace a případné revize provede zpracovatel nebo jiná garantem pověřená
osoba na základě prostudování stávajícího programu a předložení návrhu na změnu zastupitelstvu
obce. Aktualizace a revize mají probíhat na základě změněných potřeb nebo možností obce. Není
vhodné, aby aktualizace a revize programu probíhaly kvůli změně reprezentace v obci.
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Příloha – vyhodnocení dotazníkového šetření mezi obyvateli obce
Cílem šetření bylo zjistit, jak hodnotí stávající stav rozvoje obce její obyvatelé a jak si představují její
další budoucí směřování a rozvoj. Vybrané výsledky šetření byly zapracovány do analytické části a
využity při koncipování návrhů a opatření pro rozvoj obce. Rovněž proběhlo dotazníkové šetření mezi
spolky a podnikateli v obci, které nebylo samostatně vyhodnoceno, ale jeho výstupy byly použity při
tvorbě dokumentu.
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DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU
ROZVOJE OBCE – veřejnost
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 znát Vaše názory
na to, jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat.
Obracím se na Vás proto se žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku.
Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a
poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete průběžně informováni na
internetu, na vývěsce i na veřejných projednáních.
Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.
starosta obce Mgr. Jaroslav Žaluda

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
3. ani dobře, ani špatně

4. spíše špatně
5. velmi 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
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

málo kvalitní životní prostředí
nedostatek pracovních příležitostí
nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
nedostatečný kulturní a společenský život
špatná dostupnost lékaře
nevyhovující veřejná doprava
nedostatečná bytová výstavba
nepořádek v obci
špatné podmínky pro podnikání
jiné: ………………………………………………………………………..

4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí? (např. opravna obuvi, květinářství, ordinace lékaře)
...................................................................................................................................................................
5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek
(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):
Výborné

Velmi
dobré

Dobré

Špatné

Velmi
špatné

1 Bydlení

1

2

3

4

5

2 Školství (MŠ)

1

2

3

4

5

3 Veřejná doprava

1

2

3

4

5

4 Kultura a společenský život

1

2

3

4

5

5 Sportovní vyžití

1

2

3

4

5

6 Životní prostředí

1

2

3

4

5

7 Péče obce o její prostředí

1

2

3

4

5

8 Podmínky pro podnikání

1

2

3

4

5

9 Rozvoj obce

1

2

3

4

5

10 Informovanost o dění v obci

1

2

3

4

5

6. Mezilidské vztahy v obci považujete za:
1. velmi dobré
4. špatné
2. docela dobré
5. nedovedu posoudit
3. ne moc dobré
7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům?
1. rozhodně ano
4. rozhodně ne
2. spíše ano
5. nedovedu posoudit
3. spíše ne
8. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
1. pravidelně (min. 1x za týden)
3. vůbec
2. občas (cca 1x za měsíc)
4. nemám internet
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9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
1. rozhodně ano
4. rozhodně ne
2. spíše ano
5. nedovedu posoudit
3. spíše ne
Pokud ano, jak se můžete zapojit?
....................................................................................................................................................
10. Jak by se měla obec dále rozvíjet? (K 1. 1. 2018 měla obec 388 obyvatel.)
1. měla by zůstat přibližně stejně velká
2. měla by se postupně rozrůstat na přibližně …………….. obyvatel (doplňte číslo)
3. měla by být využita celá kapacita ploch pro výstavbu domů (výsledkem by bylo cca 450
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. podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních komunikací)
2. častější spoje veřejné dopravy
3. rekonstrukce místních komunikací
4. podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
5. péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
6. opravy památek v obci
7. jiné: ………………………………………………………………………
12. Jste?
1. muž
2. žena
13. Váš věk?
1. 15–19 let
5. 50–59 let
2. 20–29 let
6. 60–69 let
3. 30–39 let
7. 70–79 let
4. 40–49 let
8. 80 a více let
14. Vaše vzdělání?
1. základní
4. vyšší odborné
2. střední bez maturity
5. vysokoškolské
3. střední s maturitou
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
3. jiné……………………………………….
2. domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)
Vaše další náměty, připomínky, komentáře:

Děkujeme za vyplnění.
Vyplněný dotazník prosím odevzdejte do 31. 8. 2018 na obecním úřadě paní Švédové nebo do
schránky
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Vyhodnocení dotazníkového šetření v obci Lužice
Profil respondentů
Dotazníkové šetření v obci Lužice probíhalo v srpnu 2018. Obyvatelé obce obdrželi dotazníky do
schránek a také měli možnost vyplnit online verzi dotazníku z odkazu na webových stránkách obce.
Celkově se podařilo získat 45 dotazníků, což je sice 11,5 % obyvatel obce, ale při celkovém počtu 388
obyvatel je to poměrně málo. Nízká návratnost dotazníků může znamenat slabý zájem obyvatel o
rozvoj obce. Z demografického hlediska se do šetření zapojilo 24 mužů (53,3 %) a 21 žen (46,7 %).
Podle věku se podařilo získat respondenty všech věkových skupin. Vždy přibližně třetinu respondentů
tvořili mladší dospělí (20–39 let), lidé ve středním až starším věku (40–59 let) a lidé přes 60 let. 40 %
respondentů žije v obci od narození. Další 4,4 % obyvatel se přistěhovaly v dětství s rodiči. Třetina
obyvatel se do obce přestěhovala v dospělosti před více než pěti lety a pětina obyvatel v posledních
pěti letech. Z pohledu vzdělanosti se do šetření zapojili spíše lidé s dosaženým vyšším stupněm
vzdělání, což potvrzuje to, že vzdělanější obyvatelé mají větší zájem o rozvoj a dění v obci.

Respondenti podle pohlaví:

[HODNO
TA] %

Respondenti podle věku:

[HODNO
TA] %

[HODNO
TA] %
muž
žena

[HODNO
TA] %
[HODNO
TA] %
20–39

40–59

60 a více let

Jak dlouho v obci žijete?

od narození

[HODNOTA] %
[HODNOTA] %

přistěhoval/a jsem se v dětství s rodiči
přistěhoval/a jsem se v dospělosti
před více než 5 lety

[HODNOTA] %

[HODNOTA] %

přistěhoval/a jsem se v dospělosti v
posledních 5 letech
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Respondenti podle složení
domácnosti:

Respondenti podle vzdělání:
[HODNO
TA] %

ZŠ

[HODNO
TA] %

[HODNO
TA] %
[HODNO
TA] %

[HODNO
TA] %

domácnost bez dětí

[HODNOT
A] %

SŠ bez
maturity
SŠ s
maturitou
VOŠ

[HODNOT
A] %

[HODNOT
A] %

domácnost s
nezaopatřenými dětmi
do 18 let
jiné

VŠ

Výsledky šetření
V první části dotazníku obyvatelé hodnotili, jak jsou spokojeni s životem v obci. Více jak pětině (22,2
%) respondentů se v obci žije velmi dobře. Více než polovina obyvatel (55,6 %) hodnotí život v obci
spíše dobře. 22,2 % respondentů odpověděly neutrálně – ani dobře, ani špatně. Pozitivní je, že nikdo
z respondentů neodpověděl, že se jemu v obci žije špatně.

Jak se vám v obci žije?
[HODNOTA]
%

[HODNOTA]
%

[HODNOTA]
%
velmi dobře

spíše dobře

ani dobře ani špatně

Nejvíce se lidem na obci libí klidný život (38,9 %). S odstupem dále blízkost přírody (13,7 %), příznivé
životní prostředí (12,2 %) a vzhled obce (10,4 %). Dopravní obslužnost, mezilidské vztahy, kulturní a
společenský život a dostupnost pracovních příležitostí se libí „pouze“ 4–7 % obyvatel, což může
znamenat, že s těmito jevy obyvatelé moc spokojeni nejsou. Pouze 3 % obyvatel se v obci líbí
možnost sportovního vyžití.
Naopak nejvíce se lidem v obci nelíbí špatné vztahy mezi lidmi (30,8 %) nebo nezájem lidí o obec
(16,7 %). Dále jsou obyvatelé nespokojeni s občanskou vybaveností obce – špatná dostupnost lékaře
(13,7 %), nedostatek obchodů a služeb (12,0 %) a nevyhovující veřejná doprava (8,1 %). 6 % obyvatel
se nelíbí malá nabídka pracovních příležitostí v obci. Mezi další aspekty, které se občanům nelíbí a

Program rozvoje obce Lužice 2019–2025
48

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007392
Podpora strategického řízení obcí na
území Šternberska

uváděli je pod možností „jiné“, patří např. sekání fotbalového hřiště v neděli nebo po 20. hodině,
hustá kamionová doprava či vysoká rychlost a kvalita cest v oblasti nové zástavby „na cihelně“.
Služby a věci, které obyvatelům v obci nejvíce chybí, jsou restaurace (5x), lékař (4x), obchod s masem,
ovocem a zeleninou (4x) nebo kulturní dům (3x). Dále se objevily lokality sportovního vyžití jako
víceúčelové hřiště, tenisový kurt, sportovní hala, přírodní koupaliště. Podle obyvatel by v obci mělo
být více prostoru pro dobrovolné hasiče a měl by také vzniknout dětský kroužek nebo opravna
elektrospotřebičů.

Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?
38,9

0%

10%

13,7

20%

30%

40%

12,2

50%

10,4

60%

6,7

70%

5,9 4,4 4,1

80%

90%

100%

POČET OBYVATEL V %
klidný život

blízkost přírody

příznivé ŽP

vzhled obce

dobrá dopravní obslužnost

dobré mezilidské vztahy

kulturní a společenský život

dostupnost pracovních příležitostí

sportovní vyžití

jiné

Co se Vám na Vaší obci nejvíce nelíbí?

30,8

0%

10%

16,7

20%

30%

40%

13,7

50%

12,0

60%

8,1

70%

80%

8,1

6,0

90%

100%

PODÍL OBYVATEL V %
špatné vztahy mezi lidmi

nezájem lidí o obec

špatná dostupnost lékaře

nedostatek obchodů a služeb

nevyhovující veřejná doprava

jiné

nedostatek pracovních příležitostí

málo kvalitní ŽP

nedostatečný kult. a spol. život

V otázce č. 5 respondenti hodnotili míru spokojenosti s jednotlivými podmínkami v obci. Škála byla od
1 do 5, kde 1 odpovídala míře největší spokojenosti a naopak 5 nejmenší spokojenosti. Nejvíce jsou
obyvatelé spokojeni se školstvím (mateřskou školou), které dostalo průměrnou známku 1,87. Dále
Program rozvoje obce Lužice 2019–2025
49

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_058/0007392
Podpora strategického řízení obcí na
území Šternberska

jsou obyvatelé spokojeni s péčí obce o její okolí (2,07), bydlením (2,07) a rozvojem obce (2,31).
Naopak nejhůře dopadla veřejná doprava (2,69), informovanost (2,58) a sportovní vyžití (2,53).

Míra spokojenosti s podmínkami:
3,0
2,5
2,0

2,69
2,07

2,51

2,53

2,42

2,38
2,07

1,87

2,31

2,58

1,5
1,0
0,5
0,0

Pouze 4,4 % respondentů považuje mezilidské vztahy v obci za velmi dobré. Za docela dobré považuje
mezilidské vztahy v obci 31,1 % obyvatel. 24,4 % dále hodnotí mezilidské vztahy jako ne moc dobré a
pětina obyvatel je považuje za špatné. Další pětina to nedokáže posoudit. Respondenti dále hodnotili,
jestli mají dostatek příležitostí k vzájemným společenským kontaktům. Téměř třetina (31,1 %) toto
hledisko hodnotí, že rozhodně ano. Další třetina (33,3 %), že spíše ano. Třetina obyvatel, že spíše ne
nebo to nedovede posoudit. Ani jeden respondent neodpověděl, že rozhodně ne.

Mezilidské vztahy v obci
považujete za:
[HODNO
[HODNO
TA] %
TA] %
[HODNO
TA] %
[HODNO
TA] %
[HODNO
TA] %

velmi dobré
docela dobré
ne moc dobré

Myslíte si, že obyvatelé obce mají
dostatek příležitostí k vzájemným
společenským kontaktům?
[HODNO
TA] %
[HODNO
TA] %

[HODNO
TA] %

rozhodně
ano
spíše ano
spíše ne

špatné
[HODNO
TA] %

nedovedu
posoudit

Pouze 4,4 % obyvatel sleduje dění v obci na internetových stránkách pravidelně (alespoň jednou
týdně). Více než polovina obyvatel (51,1 %) sleduje webové stránky občas (měsíčně). Více než pětina
obyvatel (22,2 %) nesleduje webové stránky obce vůbec a další pětina (22,2 %) nemá internet.
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Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
[HODNOTA] %
[HODNOTA] %

pravidelně (1x za týden)
občas (cca 1x za měsíc)

[HODNOTA] %

vůbec

[HODNOTA] %

nemám internet

Respondenti byli také dotázáni, zda jsou ochotni udělat něco pro rozvoj obce. Je pozitivní, že téměř
polovina (48,9 %) odpověděla, že rozhodně nebo spíše ano. Necelých 30 % respondentů potom že
spíše nebo rozhodně ne. Lidé napsali, že by byli ochotni například pomoci při organizování kulturních
akcí.

Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj
své obce?
[HODNOTA] %
[HODNOTA] %
[HODNOTA] %
[HODNOTA] %
[HODNOTA] %

rozhodně ano

spíše ano

spíše ne

rozhodně ne

nedovedu posoudit
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Jak by se podle Vás měla obec rozvíjet?
měla by zůstat přibližně stejně velká
[HODNOTA] %

měla by se postupně rozrůstat
[HODNOTA] %
měla by se rozrůst na přibližně 450
obyvatel

[HODNOTA] %

nedovedu posoudit

[HODNOTA] %

44,4 % respondentů odpovědělo, že by měla obec zůstat přibližně stejně velká. 13,3 % obyvatel
napsalo, že by se měla obec postupně rozrůstat na počet 400–500 obyvatel. 11,1 % říká, že by měla
obec zaplnit plnou kapacitu zástavby a dosáhnout počtu obyvatel přibližně 450.
Kdyby obyvatelé mohli rozhodovat o tom, do čeho se investují veřejné obecní finance, využili by je
přednostně pro péči o veřejnou zeleň a prostředí obce (29,6 %) a rekonstrukci místních komunikací
(25,9 %). S poměrným odstupem dále do podpory společenských, kulturních a sportovních aktivit
(10,7 %), opravy památek v obci (9,3 %). Do podpory bytové výstavby a častějších spojů veřejné
dopravy by přednostně investovalo 8,9 %, respektive 7,4 % obyvatel. V otevřené možnosti „jiné“ lidé
psali, že by peníze investovali do stavby kulturního domu nebo rozšíření dětského hřiště. Několik
respondentů napsalo, že by se mělo investovat do snížení počtu projíždějících kamionů formou
obchvatu obce nebo by alespoň ocenili snížení rychlosti aut v obci kamerovým systémem či pomocí
retardérů.

Na co byste přednostně využil/a finanční
prostředky obce?
[HODNOTA] %
[HODNOTA] %
[HODNOTA] %

péče o veřejnou zeleň a prostředí obce
rekonstrukce místních komunikací
podpora spol., kult. a sport. aktivit

[HODNOTA] %

opravy památek v obci
[HODNOTA] %

podpora bytové výstavby

[HODNOTA] %
[HODNOTA] %

častější spoje veřejné dopravy
jiné
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Doslovný přepis některých podnětů:









Zaměřit se na okolí obce, aby lidé měli kam chodit na procházky – opravit i postranní
komunikace,
Pokusit se změnit okolí obce, aby občané mohli chodit na procházky, výstavba rybníků, bio
prvků, oprava všech komunikací, vybudování víceúčelového hřiště a kulturák,
Odklonění kamionové dopravy z obecní silnice, snížení hlučnosti a prašnosti; snížení rychlosti
v ulici u hřiště; zlepšení popřípadě udržení klidového režimu obce, ve kterém bude
obyvatelům obce umožněno trávit příjemně svůj rodinný život – nesekat trávník hřiště o
víkendech ráno a dopoledne, nenavyšovat dopravní zatížení, nechceme tady pouťovou obec,
ale klidné místo pro výchovu a trávení volného času s dětmi,
Nevyhovující příjezdová cesta k novostavbám „na cihelně", Chtělo by to snížení rychlosti v
této lokalitě, protože někteří řidiči zde jezdí jako „hovada“ a je otázkou času, kdy dojde k
neštěstí, kterým by se mělo spíše předcházet. O prašnosti této cesty ani nemluvě. Projede
auto a zvednou se oblaka prachu, snad se v nové době nové cesty dočkáme,
Cyklostezka je zbytečně předimenzovaná.
Chválím údržbu vzhledu obce – sekání trávy, zeleně, čištění po kulturních akcích, jinak by byla
silnice jedno velké smetiště, super bio kontejnery; zajištění kulturních akcí super, starost o
seniory super, zájem o dění občanů super.
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