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Úvod
Úvod
Dokument Program rozvoje obce Štěpánov na období let 2019–2030 byl zpracován na základě požadavku
zpracování komplexního rozvojového dokumentu pro:

- návrh rozvojových projektů obce a jejich zařazení do časové a místní posloupnosti realizace,
- koordinace záměrů obyvatelstva a zastupitelstva obce,
- přípravu rozpočtů obce na jednotlivé roky a pro zpracování požadovaných rozpočtových výhledů.

Zpracování dokumentu probíhalo od poloviny až do konce roku 2019.
Program rozvoje obce je dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové priority dané obce. Zejména v
malých obcích bývá běžné, že představitelé obce sice určité priority vnímají, ale pouze v myšlenkové
rovině; nejsou uvedeny písemně, tzn. přístupné všem. Přitom teprve až písemná podoba struktury cílů a
priorit napomůže k jejich snadnějšímu naplnění – jednak je stanovena hierarchie jednotlivých priorit
(které priority jsou důležitější než jiné) a časový plán jejich naplnění, jednak jsou v dokumentu definovány
realizační podmínky (konkrétní činnosti, odpovědný subjekt, využitelné zdroje financí apod.).
Program rozvoje tak přispívá k tomu, aby obec efektivněji využívala finanční prostředky z vlastního
rozpočtu i dostupné dotace.
Program rozvoje obce (dále nejčastěji jen PRO) obsahuje dvě základní části – část analytickou, zaměřenou
na zachycení stávajícího stavu, a část návrhovou, shrnující zvolené budoucí cíle a možné cesty k jejich
dosažení. Do formulace obou těchto částí byla zahrnuta i veřejnost – celý proces tvorby dokumentu byl
předmětem projednání pracovní skupiny sestavené ad hoc; mimo to měli všichni obyvatelé obce možnost
zapojit se do dotazníkového šetření a také se k dokumentu vyjádřit v rámci jeho veřejného projednání.

Program rozvoje obce tedy představuje hlavní problémy a předpoklady obce a stanovuje možná řešení. Je
podkladem pro rozhodování orgánů obce v záležitostech budoucího rozvoje obce a v neposlední řadě
zvyšuje šance získat finanční prostředky z vnějších zdrojů (dotací apod.).
Průvodní slovo a poděkování
Obec Štěpánov v roce 2007 vytvořila a následně její Zastupitelstvo obce schválilo Strategický rozvojový
plán obce 2007 -2013. V roce 2015 byl obcí zpracován nový Plán rozvoje obce Štěpánov na leta 2015 –
2020, s vizí do roku 2030. Podle těchto programů postupovala v následujících letech při schvalování a
realizacích investičních i neinvestičních akcích v obci. Do roku 2019 byl posledně zpracovaný Rozvojový
plán z větší části splněn a plánované akce byly rozpracovány a vyvstala potřeba dokument aktualizovat.
Veliké poděkování při zpracování této verze Strategického rozvojového plánu, resp. aktualizace patří
panu Jaroslavu Škodovi z Moravské Huzové, studentovi Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který v roce
2019 požádal vedení obce o spolupráci při vypracování jeho bakalářské práce na téma „Program rozvoje
obce Štěpánov“.
Strategický rozvojový plán obce Štěpánov je základním programovacím a koncepčním dokumentem,
prostřednictvím něhož obec plánuje realizaci svých budoucích aktivit v oblasti rozvoje. Aktivity jsou
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plánovány v horizontu dvou volebních období, tedy cca 8 let. K Strategickému rozvojovému plánu obce
bude přihlíženo při plánování investic a sestavování rozpočtu obce. Umožní tak naplňovat vizi obce a
přispěje k vylepšení koordinace plánovaných aktivit v obci. Hlavním účelem je poskytnout nástroj pro
řízení rozvoje obce. To znamená vytvořit harmonogram akcí, systém monitorovacích ukazatelů a
navrhnout strukturu financování tak, aby byla zajištěna co nejvyšší míra transparentnosti při řízení
rozvoje území.
Zastupitelstvo obce by mělo tento plán nejméně jednou za dva roky revidovat a aktualizovat.
Budoucnost obce je nejistá jen tehdy, pokud si jeho samospráva nestanoví cíle a priority a nebude se řídit
tak, aby co nejvíce využila příležitostí, které obec má ke svému rozvoji a ku prospěchu všech jejich
obyvatel i návštěvníků. Strategický plán je potřebný dokument nejen pro zastupitelstvo obce, ale dále pro
každého občana, který chce znát záměry samosprávy. Rozvojový plán je nutnou podmínkou pro
zpracovávání žádostí na čerpání dotací z fondů Evropské unie. Dodržování priorit a realizace plánu
rozvoje obce umožní lépe využívat finanční prostředky obce pro její rozvoj a zvyšování kvality života
jejích občanů. Každá obec je jedinečná a to především lidmi, kteří ji utvářejí. Rozvoj obce je důležité
realizovat pro ně, ale také především s nimi. Doufáme, že nám pomohou realizovat stanovené náročné
cíle přesně ve smyslu rčení: „ Svorností malé obce vzkvétají, nesvorností velké obce hynou“.
Poděkování:
Poděkování patří občanům, kteří místo komentářů kdekoli, ať po hospodách či ve virtuálním světě, oslovili
vedení obce, dali návrhy, poskytli radu, konzultaci.
Nemalý podíl mají zaměstnanci obecního úřadu, kteří jsou vždy těmi, bez nichž by nebylo možné
zpracovat údaje, podklady PRO ani jej následně realizovat. A především je nutné poděkovat těm, co mají
stále vize a plány. Těm z nás, ze zastupitelů i občanů, kteří aktivně hledí a podílí se na budoucnosti své
obce a mají v hlavě plno plánů, o kterých mluví s nadšením. To totiž motivuje a dává sílu jít dál.

Jiří Šindler, starosta obce
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 Charakteristika obce
1. Území
Území
Poloha obce
Obec Štěpánov leží v severní části Hané, v rovinatém terénu nivy řeky Moravy a Oskavy, přibližně 10 km
od města Olomouce. Jde o vesnici liniového typu v délce cca 5 km. Obec Štěpánov je urbanisticky tvořena
pěti samostatnými, prostorově oddělenými sídly. Výrazně největším je Štěpánov, včetně své Novoveské
čtvrti a dalšími sídly jsou místní části Březce, Moravská Huzová, Benátky a Stádlo. Obec sousedí s dalšími
většími městy. Severovýchodě se Šternberkem, na severozápadně s Uničovem a na západě s Litovlí.
Rozkládá se na čtyřech katastrech - Štěpánov, Moravská Huzová, Stádlo a Březce. V obci trvale bydlí 3
506 obyvatel (1.1.2019), a je tak jednou z největších obcí v okrese Olomouc. Jedná se o obec I. stupně
spadající do správního obvodu obce III. stupně (ORP) Olomouc. Jižní, jihovýchodní a západní část
samosprávného území leží v Chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví.
Obec je členem svazku obcí MAS Moravská cesta a Sdružení obcí Mikroregionu Šternbersko. Je také
členem Svazu města a obcí. Partnerskou obcí je ŚrodaSlaska, Polsko.
Obec má katastrální rozlohu 2 684 ha. Obec leží v nadmořské výšce 219 až 226 m.n.m.

Obr. letecký pohled na obec
Zdroj: www.mapy.cz
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Základní charakteristika obce Štěpánov
Znak obce
Znak obce Štěpánov používá od roku 1997. Základním prvkem znaku je žluté pole představující hanácké
lány. Žluté pole je lemováno modrým okrajem, který symbolizuje 2 významné řeky v blízkosti obce, a to
řeku Moravu a řeku Oskavu. Dva černé pruhy přes žluté pole představují železnici, jelikož obec protíná
významná železniční trať Praha – Olomouc, ale také bývalou slávu místních železáren. Směr pruhů je
stejně jako trať veden od severozápadu na jihovýchod. Červená berla přeložená přes pruhy značí stoletou
poddanost Štěpánova nedalekému klášteru Hradisko.

Struktura využití půdy v obci Štěpánov v roce 2018
V grafu můžeme vidět rozdělení půdy podle využití na území obce Štěpánov. Stejně jako u dalších obcí v
tomto kraji má největší rozlohu orná půda 70,8 %, která je využívání v zemědělství. Nejmenší území
zaujímají vodní plochy na území obce.
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Zdroj: ČSÚ

Katastrální území obce
Katastr obce včetně místních částí tvoří 4 katastrální území.
Názvy katastrálních území: Štěpánov, Moravská Huzová, Stádlo a Březce.

Vodní toky a plochy
Rybník v Benátkách - v místní části Štěpánova se nachází rybník s rozměrem 25m x 50m. Obec má v
plánu rybník vyčisti od nánosů bahna. Rybník je většinou využíván hlavně mladými rybáři ke cviku a
provozování tohoto koníčka.

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŠTĚPÁNOV

5 / 38

Obr. rybník Štěpánov
Zdroj: www.google.com

Obcí Štěpánov a přidruženými obcemi protéká řeka Morava, Oskava a Sitka a také menší potoky Říčí a
Benkovský potok.
Řeka Morava je jednou z největších řek v ČR, celková délka řeky na našem území je 354 km.
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Obr. vodní toky
Zdroj: Centrální evidence vodních toků - www.eagri.cz

Historické souvislosti
V obci je nepřetržitě vedena kronika obce Štěpánov od roku 1920, kroniky místní části Březce je vedena
od roku a kronika místní části Moravská Huzová byla vedena v letech 1918-1953 a v letech 1960-1964.
Obec Štěpánov je tvořena obcí Štěpánov a připojenými bývalými samostatnými obcemi/osadami.
V současné době má obec čtyři místní části/osady.
Štěpánov – jde o jednu z největších a nejvýznamnějších hanáckých vesnic. První písemná zmínka o obci
je z roku 1201, nalezena byla v donační listině krále Přemysla Otakara I. První zmínka o místní faře je
z roku 1455 a nejstarší zmínka o zdejší škole pochází z roku 1681. V obci jsou tři kostely. Samému středu
obce vévodí od roku 1787 farní kostel sv. Vavřince a fara, o které se píše již v roce 1455. Štěpánov, to je
také historie významných železáren z 19. století a okolních dělnických kolonií. Ty ve Štěpánově založila
rodina Kleinů a fungovaly v letech 1844-1932 a byly jedním z největších průmyslových podniků na
Moravě své doby. V sousedství tehdejších železáren můžete obdivovat odsvěcený novogotický kostel sv.
Barbory z roku 1875 od významného vídeňského architekta Fridricha von Schmidta, jenž je
vyhledávaným místem snoubenců k uzavírání manželství. Jde o jeden z mála kostelů, ne-li jediný
v Evropě, se železnými sloupy podpírající jeho originální klenby. Celý tento prostor svou pohnutou historií
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osloví i paměť národa. Krátce před vypuknutím druhé světové války v roce 1938 začal sloužit, společně
s prázdnými objekty železáren, jako internační tábor pro politické odpůrce té doby. V roce 1939 naopak
posloužil jako sběrný tábor, v mnoha historických pramenech označován i jako koncentrační tábor
Štěpánov, pro odpůrce nastupujícího nacismu. Následně byly ze Štěpánova vypravovány vlaky do KT
Mauthausenu a dalších. A aby toho nebylo málo, v roce 1945 paradoxně stejný prostor posloužil jako
shromaždiště pro odsun německých občanů z Olomoucka. V obci je také pravoslavný chrám sv. Prokopa
Sázavského z r. 1928. První školní budova byla postavena v roce 1786, německá obecná škola byla
otevřena v roce 1856. Štěpánov leží na trati Olomouc - Praha, která je v provozu od roku 1845. Poštovní
úřad v obci funguje od roku 1852. K elektrifikaci obce došlo roku 1917. Plynofikace byla provedena
v letech 1989-1994. Od roku 1949 patří Štěpánov do okresu Olomouc (dříve okres Šternberk).
Benátky – jedná se o osadu, která nebyla nikdy v historii samostatnou obcí. První zmínku o této osadě
lze najít v listině z roku 1397, která potvrzovala nástupnictví po Petru Šternberkovi. Od počátku byly
Benátky společně s Moravskou Huzovou součástí šternberského panství. Z roku 1412 pochází první
písemná zmínka o místním mlýnu, poháněném řekou Oskavou, protékající touto částí obce. Od roku 1850
jsou Benátky osadou Moravské Huzové, o pět let později byla zrušena hospodářská autonomie Benátek a
ty byly s Moravskou Huzovou těsněji spojeny. K elektrifikaci osady došlo v roce 1935. V průběhu
osvobozovacích bojů na konci 2. světové války byly Benátky v roce 1945 vážně poškozeny. Základní
sídelní jednotkou obce Štěpánov se Benátky staly 1. ledna 1974. Plynofikace osady byla dokončena
v roce 1994. Benátky nemají znak ani pečeť, byl jim pouze vytvořen emblém při příležitosti oslav 600 let
existence.
Březce– jsou druhou částí obce, o jejíž existenci lze dohledat první zmínku ve šternberské listině z roku
1276, kde nesla původní název „Bresci“. Název vesnice se v průběhu času měnil v 16. století se obec
nazývala Březová, v 17. století Březce, od 18. století Břest a v současné době se tedy používá opět název
ze 17. století. Vrchností Březců byl klášter Hradisko nacházející se v současné olomoucké části Černovír.
Od roku 1850 byly Březce samostatnou obcí a bylo tomu tak až do 1. července 1960, kdy se Březce staly
základní sídelní jednotkou a částí obce Štěpánov. Plynofikace byla dokončena v roce 1994. Ves v historii
používala 2 nalezená pečetidla, jedno s letopočtem 1700 a druhé s letopočtem 1785. Na obou pečetích
byl vyobrazen sv. Vavřinec, jenž je patronem štěpánovského kostela.
Moravská Huzová – v blízkosti Moravské Huzové bylo ve dvacátých letech minulého století nalezeno
popelnicové pohřebiště, kde byl nalezen mimo jiné pazourkovitý úštip ze starší doby kamenné, která se
odhaduje na období 40 000 až 8 000 let před Kristem. První zmínku o samotné obci lze najít v listině
olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka z roku 1141. Jak plynul čas, měnil se i název vesnice, jak jej lze
nalézt v různých listinách z různých let např. Huzow (1293), Husovia (1373) nebo Huzowa (1379). Od
roku 1397 byla Moravská Huzová součástí šternberského panství, a to až do zrušení poddanství v roce
1848.V roce 1746 byla v Moravské Huzové postavena kaple sv. Floriana, která byla v roce 1788 rozšířena
na kostel. O rok později byl zřízen obecní hřbitov. Nejstarší doklad o existenci školy pochází z roku 1815.
Od roku 1850 byla Moravská Huzová samosprávnou obcí politického i soudního okresu Šternberk. V roce
1864 zde byla nově vystavěna budova obecné školy. Místní škola fungovala až do roku 1988, kdy byla
uzavřena a základní vzdělání místních dětí je od té doby zajišťováno v nedalekém Štěpánově.V roce 1886
byla v Moravské Huzové vystavěna farní budova a o 4 roky později měla Mor. Huzová samostatnou
farnost. K elektrifikaci obce došlo v roce 1916.Od roku 1974 je Moravská Huzová základní sídelní
jednotkou. Ve stejném roce byla obec Moravská Huzová s jejími třemi základními sídelními jednotkami –
Benátkami, Moravskou Huzovou a Stádlem připojena k obci Štěpánov.
Stádlo – tato ves byla dle nejstaršího dochovaného pramene z roku 1296 součástí šternberského
panství. V letech 1371 až 1512 se obyvatelé Stádla stali poddanými augustiniánského kláštera ve
Šternberku, kterému tuto ves včetně mlýna daroval Albrecht II. ze Šternberka. V roce 1512 se Stádlo
stalo opět součástí panství.V roce 1911 byla ve Stádle otevřena německá obecná škola, která ovšem byla
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o 8 let později zrušena a nahrazena českou menšinovou obecnou školou. V roce 1919 ztratilo Stádlo
postavení samostatné obce a bylo připojeno k Moravské Huzové.Na začátku 2. světové války bylo Stádlo
připojeno k Německu a stalo se samostatnou obcí okresu Šternberk. Po válce v roce 1945 bylo Stádlo
opět připojeno k Moravské Huzové a o rok později došlo k odsunu většiny německých obyvatel. Prvního
ledna 1974 bylo Stádlo společně s Benátkami a Moravskou Huzovou, ke které do té doby patřilo,
připojeno ke Štěpánovu a stala se základní sídelní jednotkou obce.
V roce 1974 byla k obci Štěpánov také připojena obec Liboš se svými základními sídelními jednotkami
Jílkov, Krnov a Liboš a byla její součástí až do roku 1990, kde se stalo opět samostatnou obcí.
Obr. historické území obce
Zdroj: www.mapy.cz

Osobnosti obce
Kardinál František Tomášek
Mezi nejvýznamnější osobnosti, spojené s obcí Štěpánov, patří zejména kardinál František Tomášek (30.
6. 1899 - 4. 8. 1992). V obci působil v letech 1954-1965 jako administrátor farnosti v Moravské Huzové,
v té době ještě jako biskup, kam byl odsunut tehdejším komunistickým režimem kvůli jeho
protikomunistickým postojům. V roce 1976 jej papež jmenoval kardinálem a o rok později 34. pražským
arcibiskupem a primasem českým. Mezi jeho nejpodstatnější činy patří účast na kanonizaci Anežky
České, která je mnohými považována za předzvěst tzv. „sametové revoluce“, která nastala o 5 dní
později. V roce 1990 také přivítal a provázel papeže Jana Pavla II. při jeho první oficiální návštěvě
Československa.
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2. Obyvatelstvo
Demografická situace
V posledních letech počet obyvatel kolísá, avšak z dlouhodobého hlediska má stoupající tendenci, a to až
do poslední zveřejněné hodnoty k 1. 1. 2019, kdy počet obyvatel obce činil 3 506 osob. Dalším důležitým
aspektem je věková struktura obyvatelstva obce, abychom mohli určit, zda obec stárne nebo naopak
mládne. Věkovou strukturu obyvatel obce je důležité sledovat, abychom zjistili potenciál obce do
budoucna.

Vývoj počtu obyvatel obce Štěpánov v letech 2003 - 2017
Z níže uvedeného grafu vyplývá, že v minulých letech rostl, až na některé výjimky, počet obyvatel
každým
rokem.

Zdroj: ČSÚ
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Pohyb obyvatel v obci Štěpánov v roce 2017
Pro rok 2018 ještě nejsou k dispozici data pro aktualizaci. V roce 2017 byl kladný přirozený přírůstek, což
je rozdíl mezi živě narozenými a zemřelými obyvateli a stejně tak bylo v kladných číslech i saldo migrace,
které nám ukazuje rozdíl mezi přistěhovalými a vystěhovalými obyvateli obce.
Absolutně Na 1 000 obyv.
Živě narození celkem

44

13%

Zemřelí celkem

39

13%

Přirozený přírůstek

5

1%

Přistěhovalí celkem

88

25%

Vystěhovalí celkem

69

20%

Saldo migrace

19

5%

Meziroční změna počtu obyvatel 24

7%

Zdroj: ČSÚ

Pohyb obyvatel v obci Štěpánov v roce 2017

Míra
porodnosti

Přirozený
přírůstek v
Míra
Míra
Míra
Saldo
přepočtu
úmrtnosti
imigrace emigrace migrace
na 1000
obyvatel

Štěpánov

13‰

13‰

1‰

25‰

20‰

5‰

7‰

ORP
OLOMOUC

12‰

12‰

1‰

25‰

24‰

1‰

2‰

Okres
Olomouc

11‰

11‰

1‰

24‰

23‰

1‰

1‰

Olomoucký
kraj

11‰

11‰

-1‰

24‰

24‰

-1‰

-1‰

ČR

11‰

11‰

0‰

28‰

25‰

3‰

3‰

Meziroční
změna
počtu
obyvatel

Zdroj: ČSÚ

Struktura obyvatelstva

Věková struktura obyvatel obce Štěpánov v roce 2017
Podle uvedeného grafu můžeme vidět, že nejvíce obyvatel obce Štěpánov, jsou lidé převážně
produktivního věku v letech mezi 15 - 64 rokem života. Naopak obyvatelé senioři mírně převyšují počet
dětí
s
věkem
do
14
let,
a
to
o
2,4
%.
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Zdroj: ČSÚ

Vzdělanostní struktura obyvatel obce Štěpánov v roce 2011
Podle posledního sčítání lidu je rozdělení obyvatelstva podle vzdělání v následujícím rozpoložení. Situace
se samozřejmě každým rokem mění, a to v návaznosti na nově otevírané programy a učební obory
středních, vyšších a vysokých škol. Na celková čísla má vliv také neukončené vzdělání obyvatel v době
sčítání a také věková struktura obyvatel. Obec Štěpánov se nachází na velmi dobrém strategickém místě
nedaleko univerzitního města Olomouc, kde je neomezená možnost výběru studia nejenom pro děti
vycházející základní školu, ale také pro středoškoláky i seniory s nabídkou celoživotního vzdělání. Největší
zastoupení v koláči mají obyvatelé, kteří mají střední školu bez maturity s 40,4 % obyvatel, po nich
následují občané, kteří mají také střední školu, ale už s maturitou 27,2 %. Nejmenší podíl 2,4 % obyvatel
vzdělání neuvedlo.
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Zdroj: ČSÚ

3. Hospodářství
Ekonomická situace
Mobilita za prací je považována v České republice za jeden z problémových faktorů, který ovlivňuje jak
životní úroveň jednotlivce či skupiny, tak i ekonomickou výkonnost regionů i celého státu. Mobilita za
prací vždy nemusí znamenat zásadní změnu místa bydliště a stěhování, může jít o přijetí zaměstnání ve
vzdálenější lokalitě a prodloužení doby dojížďky nebo i o vícedenní pobyty v novém místě pracoviště. Ze
Štěpánova vyjíždí za prací 559 obyvatel, naopak do Štěpánova do zaměstnání dojíždí 223 lidí, tyto údaje
jsou z roku 2018.
Podnikatelské subjekty
Podnikatelské subjekty a podnikatelé samotní ovlivňují ať už pozitivně či negativně své okolí a celkově i
život v obci a v regionu. Příznivá či naopak nepříznivá ekonomická situace ekonomických subjektů
ovlivňuje míru nezaměstnanosti v daném regionu, a tím i počet obyvatel, kteří jsou závislí na finanční
podpoře v nezaměstnanosti. Situace podnikajícího subjektu působí i na výši mezd vyplácených
pracovníkům podniku, kteří zpravidla žijí v daném regionu. Podnik tak určitým způsobem ovlivňuje
ekonomickou situaci nejenom skutečných, ale i potenciálních pracovníků, působí na jejich efektivní
poptávku a má vliv na životní úroveň v regionu.
V obci působí řada obchodních společností, řemeslníků a poskytovatelů služeb.

Struktura podnikatelských subjektů podle velikosti v obci Štěpánov v roce 2016
Počet zaměstnanců

Kategorie

Absolutně Relativně (%)

do 10

mikropodniky

44

40,11%

10-49

malé podniky

10

1,38%

50-249

střední podniky 1

0,14%

250 a více

velké podniky

0

-

nezjištěno

-

422

58,37%

V tabulce výše vidíme rozdělení subjektů v obci podle velikosti. Nejvíce je mikropodniků, kde je
zaměstnáno do 10 osob, kdy může jít o malé prodejny, podnikající osoby ve službách a pod.
Zdroj: ČSÚ

Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Štěpánov v roce 2016
Nejvíce podnikatelských subjektů podniká ve službách, ať už jde o kadeřnické práce, masérství,
inženýrské práce apod. Služby tvoří 61,69% z celkových 100% podnikatelských subjektů. Nejnižší
hodnotu mezi subjekty v podnikatelské sféře mají nezjištěné obory.
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Zdroj: ČSÚ

Trh práce
Situace na trhu práce a nezaměstnanost je jedním z hlavních ukazatelů hospodářské problémovosti
regionu. Na trhu práce je práce prodávána jako výrobní faktor. Trh je charakterizován poptávkou po práci
a její nabídkou. Na trhu práce nabízejí svoji práci zaměstnanci a zaměstnavatelé ji jakožto výrobní faktor
poptávají a platí. Nezaměstnanost závažně ovlivňuje stav společnosti. Nezaměstnanost obyvatel ve
Štěpánově se každým rokem snižuje. Nejnižší hodnoty byly zaznamenány v roce 2007. Naopak nejvyšší
nezaměstnanost byla v roce 2010.

Vývoj počtu nezaměstnaných osob
Stejně jako v celé České republice, tak i ve Štěpánově dochází k poklesu nezaměstnaných osob, a to
především v důsledku vysoké poptávky po pracovnících, která v dnešní době není pokryta. V roce 2018
byla míra nezaměstnaných v obci na nejnižší hodnotě od roku 2007, což nám ukazuje graf níže.
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Zdroj: ČSÚ

Struktura zaměstnanosti v obci Štěpánov podle odvětví v roce 2011 (%)
Zemědělství a lesnictví Průmysl a stavebnictví Služby
Štěpánov

3,84%

32,30%

52,88%

OLOMOUC

2,09%

27,63%

61,90%

Olomoucký kraj 3,55%

34,56%

51,54%

ČR

32,23%

53,87%

2,74%

Stejně jako nejvíce podnikatelských subjektů se věnuje službám, tak i nejvíce zaměstnanců pracuje ve
službách, necelých 53%. Ve srovnání s krajským městem Olomouc má obec Štěpánov nižší míru
zaměstnanců ve službách, což je pochopitelné, protože Olomouc je větší město a soustřeďuje se sem více
služeb i z okolních obcí, stejně tak jak se tam soustřeďují i zájemci o tyto služby.
Zdroj: ČSÚ

4. Infrastruktura
Technická infrastruktura
Technická infrastruktura určuje nejen kvalitu území, ale udává i potřebné informace pro podnikatelské
investice a záměry. Zdokonalováním technického stavu inženýrských sítí se výrazně zvyšuje komfort
života obyvatel na území. Naopak nedostatky v technické infrastruktuře kvalitu života obyvatel
významně snižují a omezují rozvoj území. Mnohdy dochází k tomu, že při hledání nového místa pro život u
mladých lidí hraje velkou roli také technická infrastruktura a vybavenost obce. Zajištění technické
infrastruktury území, kromě jiného vybavení inženýrskými sítěmi, doznaly takového uplatnění a rozvoje,
že se staly zcela nepostradatelnými ve fungování území s ohledem na jeho další rozvoj.
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Ve Štěpánově je zaveden rozvod elekro, také disponuje soustavou veřejného obecního osvětlení a
místním rozhlasem. Obec je pokryta dostatečným signálem všech poskytovatelů mobilních sítí.
Zásobování pitnou vodou
V obci je zaveden vodovod. Obec včetně místních částí je zásobována vodou ze skupinového vodovodu.
Zásobování vodou v obci zajišťuje vodohospodářská společnost VHS Sitka, s.r.o. V současné době
společnost VHS Sitka, s.r.o. připravuje výstavbu nového vodojemu v k.ú. Moravská Huzová, který by měl
zkvalitnit dodávku vody. Některé domácnosti v obci jsou zásobeny vodou z vlastních studen.
Kanalizace
Obec vč. jejich místních částí je odkanalizována moderní tlakovou kanalizací. V roce 2007 byla v obci
vybudována čistička odpadních vod (ČOV). Provozovatelem ČOV je společnost VHS Sitka, s.r.o. Kapacita
ČOV v současné době již nevyhovuje potřebám obce a je připravován projekt jejího rozšíření
s plánovanou výstavbou v roce 2021-2022. Společně s ČOV byla v obci vybudována tlaková kanalizace
kromě místních částí Moravská Huzová a Stádlo, kde byla tlaková kanalizace dokončena a napojena na
domácnosti v roce 2017.
Zásobování teplem
Obec Štěpánov je plynofikována vyjma místní části Stádlo.
Nakládání s odpady
Obec provozuje kompostárnu a ve spolupráci s externí firmou sběrný dvůr na tříděný odpad.
Dopravní infrastruktura
Dopravní obslužností se rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu, a to jak do školských
zařízení, tak do zaměstnání, k orgánům veřejné moci, do zdravotnických zařízení, a v neposlední řadě
také za kulturou, rekreací a společenským vyžitím a zpět. Dopravní obslužnost přispívá k trvale
udržitelnému rozvoji území-obce. Obec Štěpánov je na tom s dopravní dostupností velice dobře, protože
leží na spojnici cest ke krajskému městu Olomouc. V obci je možné využít jak železniční, tak hromadnou
či silniční dopravu.
Základní dopravní obslužnost pro Štěpánov a přilehlé části zajišťuje integrovaný dopravní systém
Olomouckého kraje.
Železniční doprava
Přes obec vede železniční trať č. 270 Olomouc - Zábřeh na Moravě - Praha. Obyvatelé tak mohou
několikrát za den využít železniční dopravu v obou směrech. Obcí Štěpánov prochází významná železniční
trať Olomouc – Praha. Železniční stanicí v obci denně projedou desítky vlaků, které v obci nezastavují (SC,
EC, IC, rychlíky…). Pro potřeby obyvatel obce zastavují ve stanici Štěpánov denně osobní vlaky.
Frekvence osobních vlaků je pro potřeby obce více než dostačující. Ve směru Zábřeh na Moravě –
Olomouc v obci denně zastaví 17 osobních vlaků, v opačném směru Olomouc – Zábřeh na Moravě taktéž
17.
Veřejná hromadná doprava
Jak už je výše uvedeno, veřejná doprava v obci je zařizována integrovaným dopravním systémem města
Olomouce. V obci zajišťuje veřejnou autobusovou dopravu Integrovaný dopravní systém Olomouckého
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kraje (IDSOK). Obec se všemi jejími místními částmi je zařazena v zóně č. 73, která přímo sousedí se
zónou č. 71 Olomouc. V obci se nachází celkem 10 autobusových zastávek. V místní části Štěpánov lze
nalézt 6 zastávek (Novoveská, Krnovská, Leda, kino, u Salvie, Březecká) a zbylé místní části mají po
jedné (Benátky, Březce, Moravská Huzová, Stádlo).
Silniční doprava
Významným dopravním spojením z regionálního hlediska je silnice II. třídy č. 446, spojující města Uničov
a Olomouc, která neprochází přímo obecní zástavbou, ale je situována jihozápadně od místní části
Štěpánov. Druhým poměrně frekventovaným spojem je silnice III. třídy č. 4468 s úsekem č. 44613, jenž je
využíván zejména cestujícími ze severozápadní části Olomouce, zejména pak z části Lazce, kteří cestují
směrem na Šternberk. Úsek je veden mezi místními částmi Štěpánov a Březce a přímo prochází
Benátkami.
Místní komunikace
Místní komunikace v obci a jejich částech jsou ve většině v dobrém stavu. Zástupci obce se snaží o to,
aby se postupně řešili problémy s nekvalitními silnicemi. Obec se také snaží o obnovu nevyhovujících
chodníků, nyní je v plánu několik akcí, které mají vyřešit nevyhovující dopravní situaci na několika
místech v obci. Obec má také problém s parkovacími místy, který se snaží postupně řešit.
Obr. výřez mapy komunikací,
Zdroj: ŘSD

Bezmotorová doprava
Mezi bezmotorovou dopravu můžeme řadit pěší dopravu v obci a také cyklotrasy. V obci a jejich částí je
ve většině vybudován chodník na obou stranách komunikace, na nevyhovujících místech pouze na jedné
straně. Při rekonstrukci chodníků už došlo k vytvoření bezbariérových a bezpečných chodníků pro
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všechyn chodce v obci.
Obec má v plánu ve spolupráci s městem Olomouc a mikroregionem Šternbersko vybudovat cyklostezku,
která bude spojovat sídelní celky - Olomouc, Šternberk a Štěpánov. Cyklotrasa má cyklistům zlepšit
dostupnost nejen na trase z Olomouce do Štěpánova, ale ve výsledku propojit s městem mikroregion
Bystřička a oblast Litovelského Pomoraví. Propojení dlouhodobě chybí a cyklisté na trase za současné
situace nebezpečně riskují zejména při překonávání hlavní železniční trati na Prahu. Nyní je vše v jednání
a v přípravné fázi.
Územní plán obce
Územní plán je z hlediska obce nejdůležitějším nástrojem územního plánování. Vymezuje zastavěné
území, zastavitelné plochy, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, plochy pro veřejně
prospěšná opatření, plochy pro územní rezervy a stanovuje podmínky využití těchto ploch. Územní plán
je závazný pro všechny. Textová část územního plánu popisuje současný i budoucí předpokládaný rozvoj
obce. V roce 2020 připravuje obec Změnu č. 1 Územního plánu obce.

5. Vybavenost obce
Vybavenost obce
V obci je veškerá občanská vybavenost – Základní a mateřská škola, lékárna, ordinace dětského,
obvodního a zubního lékaře, pošta, prodejny potravin, drogerie a dalšího zboží, venkovní kulturní prostor,
sokolovnou, kulturní prostor bývalého kina, restaurace, knihovna a bankomat.
Vývoj bytové výstavby v obci Štěpánov v období 2009 - 2018

V uvedené tabulce je vidět zvyšující se tendence bytové výstavby v obci. V současné době tento trend
pokračuje, kdy jsou i plánované změny na rozšíření obce uvedeny v Územním plánu obce.

Zdroj: ČSÚ

Domovní a bytový fond v obci Štěpánov dle SLDB 2011
Počet domů

907

Počet obydlených domů

811
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Podíl obydlených domů

89,42%

Podíl obydlených domů v ČR

83,40%

Počet rodinných domů

755

Podíl rodinných domů

83,24%

Podíl rodinných domů v ČR

72,18%

Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet

52,15%

Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet v ČR 53,00%
Tabulka výše ukazuje údaje z posledního sčítání lidu, kdy bylo podle SLDB v obci 811 obydlených domů. V
současné době půjde o vyšší číslo, protože zájem o nová stavební místa i o domy ke koupi roste.
Zdroj: ČSÚ

V obci je zřízena Obecní policie. Obec také provozuje obecní útulek. V obci se nachází pošta a v centru
obce je umístěn bankomat České spořitelny.
Školství a vzdělávání
V obci Štěpánov se nachází 2 mateřské školy a 1 základní škola. MŠ Štěpánov Sídliště se nachází na ulici
Sídliště 555. MŠ má kapacitu 4 tříd tedy 112 dětí. Školka se nachází v panelové zástavbě a během
posledních let prošla řadou rekonstrukcí. V roce 2020 bude procházet kompletní rekonstrukcí interiérů.
MŠ Moravská Huzová se nachází v místní části Moravská Huzová. Kapacita školky je jedna třída (cca 25
dětí). Základní škola Štěpánov se nachází ve Štěpánově a poskytuje úplné základní vzdělání. Kapacita
školy je 600 žáků, kapacita školní družiny je 75 žáků a kapacita školní jídelny je 800 jídel. Ve Štěpánově
v budově na ul. Nádražní se také nachází pobočka ZUŠ Žerotín sídlící v Olomouci. Budova má také
koncertní sál, který slouží i jako obřadní síň obce. Tento sál byl v minulosti zrekonstruován, aby
vyhovoval požadavkům na obřadní síň.
Zdravotnictví
Co se týče lékařských služeb, občanům slouží zdravotní středisko se službami lékárny, ordinacemi
praktických lékařů a zubaře. Kromě výše uvedených zdravotních služeb mohou občané využít služeb oční
optiky, logopedie či rehabilitační masáže. Obec má připraven projekt rekonstrukce centrální budovy
tehdejšího NS tzv. Hrušky, kde by mělo vzniknout nové zdravotní středisko. Shrnutí zdravotnických
zařízení můžeme vidět níže v tabulce.
Zdravotnická zařízení v obci Štěpánov v roce 2015
Počet ordinací praktického lékaře

2

Počet ordinací praktického lékaře pro děti a dorost 1
Počet ordinací stomatologa

1

Počet ordinací gynekologa
Počet ordinací specialisty
Počet nemocnic
Počet lůžek v nemocnicích
Počet lékáren

1

Občané obce mohou přímo v obci, v uvedených časech a v návštěvních dnech docházet k několika
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praktickým lékařům pro dospělé. V obci funguje také praktický lékař pro děti a zubař. Kromě zdravotní
péče zde mohou občané navštívit i lékárnu, optiku, logopedii a masáže.
Zdroj: ČSÚ

Kulturní vyžití
Významnou měrou se na kultuře v obci podílí organizační složky obce Kino Štěpánov, Knihovna Štěpánov,
Klub seniorů Štěpánov, Klub rodičů a dětí Štěpánov a Kruh přátel hudby. V kině jsou pravidelně pořádány
akce nejen pro děti a mládež, ale i pro dospělé. Jde především o promítání kina, divadelní představeni,
hudební vystoupení, workshopy, výstavy a další program. Každým rokem se účast obyvatel na těchto
kulturních akcí zvyšuje a získávají si na oblibě.
V obci také každý srpen probíhají tradiční hody. Jde o dlouholetou tradici delší než 100 let k uctění
památky zasvěcení kostela ve Štěpánově. Účastní se ho několik tisíc lidí, jde také o krojované hody s
ukázkami řemesel, zvyků a bohatým kulturním programem.

Sport a volnočasové aktivity
Sportovní aktivitu obce zajišťují vedle aktivních sportovních sdružení a aktivit především TJ Sokol
Štěpánov, TJ Štěpánov, TJ Družstevník Moravská Huzová či ASPV - asociace sportu pro všechny.
Tělocvičná jednota SOKOL Štěpánov byla založena v roce 1907. Spolek se zabývá např. sporty jako
volejbal, stolní tenis, kanoistika či cvičení pro ženy a děti. Dále provozuje ochotnické divadlo divadelního
souboru ŠŤEK. Tělovýchovná jednota Štěpánov je místní fotbalový oddíl založený v roce 1932. Kromě
mužského oddílu má TJ Štěpánov také oddíl benjamínků a mladších žáků. TJ Sokol Družstevník Moravská
Huzová je druhý fotbalový klub v obci. Své domácí zápasy hraje na hřišti v Moravské Huzové a účastní se
IV. třídy okresních soutěží. ASPV zajišťuje sportovní aktivity především žen a své aktivity vyvíjí
v tělocvičně ZŠ.
V obci funguje Sbor dobrovolných hasičů Štěpánov a Jednotka SDH. Historie místního hasičského sboru
sahá až do roku 1882. V současné době má okolo 120 členů z toho 45 aktivních. Kromě pomoci při hašení
požárů pomáhají místní členové také při čerpání vody ze sklepů, odklízení naplavenin, odchytem
bodavého hmyzu, čištěním studní a dalšími potřebnými činnostmi. Mimo jiné také reprezentují obec na
hasičských závodech. Kromě SDH Štěpánov v obci fungují také dobrovolní hasiči v Moravské Huzové a ve
Stádle. Ti se však pro nedostatek členů již neúčastní hasičských soutěží v požárním útoku.
V obci a jejích částech je několik prostor, kde se občané mohou věnovat sportovním aktivitám, ať už jde o
aktivní nebo volnočasové sportovní aktivity. Obec má v plánu podporavat všechny své spolky, aby tak
vytvořili dobré podmínky pro sport pro všechny obyvatele obce. Více informací k této problematice
sportu, je uvedeno v Plánu rozvoje sportu obce Štěpánov, který je uveden na webových stránkách obce.
Spolky obce
Kromě výše jmenovaných spolků, se v obci ještě angažují spolky níže. Jde o různorodou škálu spolků,
které nabízejí nejen volnočasová vyžití, sportovní vyžití, ale také sdílení podobných zájmů a koníčků. Zde
uvádíme všechny spolky, které působí na území obce.
Spolky a sdružení v obci:
Biliár club Štěpánov Hutě
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Český kynologický svaz – ZO Štěpánov
Český svaz chovatelů – ZO Štěpánov
Český rybářský svaz – ZO Štěpánov
Český svaz ochránců přírody Štěpánov
Futsalové mužstvo KZT Štěpánov
Hokejové mužstvo Orli Štěpánov
Junák, svaz skautů a skautek Štěpánov
Malá kopaná Plantoši
NFC Štěpánov 2000
MOP Veverky
Myslivecké sdružení
Občanské sdružení Benátky sever
QUERCUS sport
RESTOMA – futsalové mužstvo
Sdružení IMPULS při MŠ Mor. Huzová
Spolek řemesel ručních
Šipkový klub Fiasko
Šipkový klub Kavalíři
Tenisový klub Březce
Spolek přátel vody
Leteckomodelářský klub LMK Štěpánov č. 542
Karla Tázlerová – záchytný útulek KAIRA
Kroužek mladých přátel myslivosti a ochránců přírody Poštolky
Závodní motocyklové ježdění na okruhu Olomouc – BIKERS – O.B.F.
Kreativní kroužek

Sakrální památky obce
V katastru obce se nachází více jak 70 kulturních památek. Seznam památek je rozdělen v tabulkách
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níže.
Seznam kulturních předmětů v katastru obce ke dni 30. 6. 2015.
Část obce

Památka

Umístění – náměstí, ulice č.p.

Štěpánov

Busta Ant. Švehly z roku 1934 Obecní úřad

Moravská Huzová

Busta kardinála Tomáška

fara Moravská Huzová

Březce

Zvon sv. Jana Nepomuckého

kaple Březce

Seznam kulturních památek v katastru obce ke dni 30. 6. 2015

Umístění – ulice, náměstí č.p.

Část obce

Památka

Štěpánov

kostel sv. Barbory

Nádražní ul.

Štěpánov

kostel sv. Vavřince

střed obce

Štěpánov

výklenková kaplička Boží muka se dvěma Nádražní ulice předzahrádka
smírčími kříži
domu č.p. 184

Štěpánov

Krucifix

Dolní ulice při č.p. 145

Štěpánov

domy dělnické kolonie

Ulice Tovární, Nádražní
Štěpána Krejčího

Štěpánov

společenský dům – dělnický spolkový dům Březecká ulice č.p. 267

Štěpánov

domy dělnické kolonie

Hybešova ulice č.p. 288-303

Štěpánov

Památník obětem RA

1. Dolní

Štěpánov

Kříž se sochou P. Marie

Ul. Horní (Lukešovi)

Štěpánov

Dřevěný kříž

Silnice Chomoutov - Pňovice

Štěpánov

Památník obětem I. SV

U kostela

Štěpánov

Památník se sochou TGM

Park TGM u kina

Štěpánov

Boží muka

Směr Pňovice

Moravská Huzová Boží muka

Směr Hnojice

Moravská Huzová Sousoší Nejsvětější trojice

U kostela

Moravská Huzová Socha J. Nepomuckého

křižovatka

Moravská Huzová Boží muka
Moravská Huzová Sousoší Kalvarie

hřbitov

Moravská Huzová Památník obětem SV

U fary

Moravská Huzová Boží muka
Březce

Sousoší Kalvárie

Březce

Památník obětem 2. SV

Březce

Boží muka

Stádlo

Kamenný kříž

Stádlo

Boží muka

Stádlo

Kamenný kříž

Benátky

Smírčí kříž

Benátky

Památník obětem 2. SV
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Obec disponuje velkým množstvím sakrálních i kulturních památek.
Mezi nejvýznamnější památky patří kostel sv. Vavřince, chrám sv. Prokopa Sázavského, kostel sv.
Barbory a další. Každý z těchto kostelů má svoji vlastní historii a styl. V dalších částech obce Štěpánov
jsou také menší kostelíky, kaple, kříže a Boží muka.
Kostel sv. Vavřince
Tento kostel má středověké jádro, první zmínka je z roku 1278, na kostele zvonek s vyraženým datem
1558. Kostel byl v roce 1710 přestavěn. U kostela stojí krucifix, který datován k r. 1835. Kostel i krucifix
patří od r. 1958 mezi chráněné památky ČR. V letech 2002 - 2006 proběhla kompletní rekonstrukce
interiéru kostela. V kostele se pravidelně pořádají bohoslužby. V okolí kostela je hřbitov.

Chrám sv. Prokopa Sázavského
Jde o jediný pravoslavný chrám v obci Štěpánov a jejím katastru. Na zdi chrámu je umístěna pamětní
deska Marii Gruzinové umučené v r. 1942. Chrám byl prvním chrámem postaveným v eparchii české
a moravskoslezské, jejímž biskupem byl Gorazd (označován II.), vlastním jménem Matěj Pavlík. Chrám
vznikl díky nadšení věřících a jejich duchovního otce, pozdějšího protopresbytera Josefa Laixnera.
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Kostel sv. Barbory
Odsvěcený německý kostel sv. Barbory z roku 1875. Jde o neogotickou kulturní památku, jsou zde
pořádány svatby, kdy budoucí novomanžele oddává starosta obce. Stavebníkem kostela byl František
Klein, který postavil kostel podle návrhu významného rakouského architekta Fridricha von Schmidta. Byl
vystavěn jako kostel pro německou menšinu ve Štěpánově.
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Zdroj obrázků: www.google.com / obrázky
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6. Životní prostředí
Životní prostředí
Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stablními plochami (jako jsou lesy, zahrady
atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními). Vyšší hodnota
koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou (stabilní) krajinu. V
obci Štěpánov dosahuje koeficient hodnoty 0,27 .
Zdroj: ČSÚ

Struktura využití půdy v obci Štěpánov v roce 2017
Podle uvedeného grafu vidíme, že největší podíl využité půdy na území obce Štěpánov, je orná půda,
která tvoří necelých 71% celkové půdy obce. Další druhy půdy jsou zastoupeny v mnohem menším
měřítku.

Zdroj: ČSÚ

Obec se podílí na ekologické třídění odpadu, kdy v území obce jsou rozmístěny sběrné nádoby na tříděný
odpad. Co se týče hospodaření s odpadem, obec provozuje kompostárnu a domácnosti v obci jsou
vybaveny plastovými popelnicemi na bioodpad, které jsou pravidelně vyváženy. Ve spolupráci s externí
firmou na svém území obec také provozuje sběrný dvůr na tříděný odpad. Na území obce jsou také
rozmístěny sběrné nádoby na tříděný odpad, čímž se obec podílí na ekologickém třídění odpadu.
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7. Správa obce
Správa obce
Úřad obce a kompetence obce
Obec je vedena starostou, který je zodpovědný zastupitelstvu. Zastupitelstvo je základní orgán, jehož
úkolem je samostatně spravovat obec. V obci Štěpánov zasedá také Rada obce. Všechny ostatní orgány
obce jsou od zastupitelstva odvozeny. Pro obec Štěpánov je ORP město Olomouc, ale i přes to si zde
občané mohou nechat připravit výpis s KN, evidence obyvatel, matriku a další služby.
Vývoj rozpočtového hospodaření obce Štěpánov v letech 2009 - 2018 (v tis. Kč)

Zdroj: ČSÚ
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Na rok rozpočtové období 2019 schválilo obecní zastupitelstvo obce Štěpánov schodkový rozpočet.
Plánované příjmy rozpočtu činí 70 251 tis. Kč. Výdaje jsou naplánovány na 94 841 tis. Kč. Celkový
schválený schodek rozpočtu na rok 2019 tedy činí 24 590 tis. Kč. Výše výdajů je především ovlivněna
plánovanou investicí do MŠ Štěpánov, která by měla přesáhnout 32 milionů Kč. Vyšší investice oproti
předchozímu období se plánuje také do silnic (5,3 mil. Kč).
Komunikace s občany
Občané obce mají několik možností, jak komunikovat se zástupci obce. Obecní úřad je pro veřejnost
otevřen každé pondělí a středu v uvedené úřední hodiny. Obec také aktivně využívá obecní webové
stránky, na kterých jsou uvedena všechna telefonní čísla zaměstnanců obecního úřadu i jejich emailové
adresy, kam se na ně občané mohou obracet. Stejně tak zde funguje i hlášení místního rozhlasu, pro
uveřejnění důležitých informací. Pokud někdo hlášení rozhlasu neslyšel, je možné na webu obce hlášení
dohledat a přečíst si tyto informace. Občané se také mohou obracet na strážníky Obecní policie, která ve
Štěpánově funguje.
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A.2 Východiska pro návrhovou část
Východiska pro návrhovou část
V následující části jsou blíže hodnoceny silné a slabé stránky obce Štěpánov. K tomuto hodnocení bylo
použito dotazníkového šetření, kterého se zúčastnili občané obce, podnikatelské subjekty a zájmová
sdružení. Tato část a poznatky jsou základem pro budoucí rozvoj obce. Občané se mohli svobodně
vyjádřit k tomu, co by v obci chtěli změnit, co jim v obci chybí a celkově jak se jim v obci žije.
Obyvatelé obce odpovídali na dotazy, jak se jim v obci žije, co se jim tam líbí nebo naopak nelíbí či jak by
využili obecní finanční prostředky pro rozvoj obce. Z těchto výstupů je tvořena SWOT analýza, která je
základem pro tvorbu návrhové části. Tato část je pro Rozvojový plán obce klíčová.

Dotazníkové šetření veřejnosti
V rámci zpracování PRO bylo provedeno dotazníkové šetření mezi všemi obyvateli obce.
Dotazníkové šetření probíhalo v obci Štěpánov a jeho přilehlých částech v měsíci červnu a červenci 2015
v rámci přípravy nového rozvojového plánu obce. Respondenřademti vyplňovali ručně tištěný dotazník,
který byl obecním úřadem distribuován mezi obyvatele. Jejich odpovědi byly posléze převedeny do
elektronické podoby a zpracovány.
Předmětem šetření bylo zmapovat spokojenost obyvatel obce Štěpánov i jeho přilehlých částí s životem
v obci, úroveň kulturního a sportovního vyžití, celkový stav obce, infrastruktury, práce OÚ a uroveň
poskytovaných služeb v obci.
Dotazníkového šetření se zúčastnilo 277 respondentů z řad obyvatel různého věkového složení (viz. graf
níže), z toho 168 žen tj. 61 % dotazovaných a 109 mužů tj. 39 % dotazovaných. Dále 6 podnikatelských
subjektů a živnostníků a 12 spolků a organizací.

59 % dotázaných uvedlo, že žije v obci déle než 15 let z toho 40 % dokonce déle než 30 let. Spokojeno se
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životem v obci je 69 % respondentů, zbývající část 26 % zaujímá neutrální postoj a nespokojenost
vyjádřilo 10 respondentů tj. 4 % dotazovaných. Další hodnocení jednotlivých oblastí života v obci
znázorňují následující tabulky. Pro hodnocení kvality byla použita stupnice 1 – 5.

Stav obce a kvalitu bydlení hodnotí více než 80 % obyvatelstva jako dobrý a je sním spokojeno. Hezké a
čisté prostředí obce s dostatkem zeleně (58 %), bezpečnost v obci (57 %) a kvalitu bydlení (47 %)
považují za důležité a vedení obce by mělo v rozvoji těchto oblastí pokračovat. Dle komentářů a
připomínek občanů by se také měli zaměřit na stav komunikací a chodníků, se kterými jsou občané spíše
nespokojeni a na nedostatek parkovacích ploch v některých částech obce.

Úroveň sportovního a kulturního vyžití považuje také více než 80 % dotázaných za důležité. Možnosti
kulturního a sportovního vyžití uvádí jako méně dobré. Poukazují na absenci volně přístupného hřiště a
prostor pro trávení volného času „náctiletých“ a maminek s malými dětmi (67 %), koupaliště (55 %) a
cyklostezky (74 %), která by spojovala obec Štěpánov s okolními vesnicemi. V rámci kulturního vyžití
hlavně mladším respondentům chybí více koncertů a společenských akcí.

Dostupnost služeb v obci je pro 90 % dotázaných velmi důležitá. Občanská vybavenost je respondenty
hodnocena velmi kladně. 55 % dotázaných by navíc uvítalo zřízení domu s pečovatelskou službou nebo
výstavbu bytů pro seniory, 35 % dotázaných rozšíření dopravního spojení s okolím a 31 % dotázaných
výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny. Náměty a připomínky k této oblasti obsahovaly požadavky
občanů na rekonstrukci autobusových zastávek.
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Činnost a aktivity OÚ, Stavebního úřadu i Obecní policie jsou respondenty hodnoceny pozitivně. Dle
vyjádření občanů by se Štěpánov měl stát bezpečnou obcí (57 % dotázaných), klidnou pro příjemné
bydlení (47 % dotázaných) a čistou s dostatkem zeleně a kvalitním životním prostředím (58 %
dotázaných). Vedení obce by dle názoru občanů mělo podporovat podnikatelské subjekty v obci (25 %
dotázaných) a rozvíjet v obci další pracovní příležitosti (35 % dotázaných).
Dotazníkového šetření určeného pro spolky a organizace se zúčastnilo pouze 12 spolků. Z výsledků
vyplývá, že pro svoji činnost má 6 spolků dobré podmínky, 4 spolky podmínky přijatelné a 2 spolky
podmínky nepřijatelné. Jejich spolupráce s Obecním úřadem je hodnocena jako velmi dobrá nebo dobrá,
pouze jeden spolek je se spoluprácí s OÚ nespokojen. Od OÚ očekávají hlavně finanční (11 spolků) a
materiální podporu (1 spolek). Předmětem jejich činnosti je převážně sport, proto se v jejich
připomínkách a námětech objevuje požadavek na fotbalové hřiště popř. hřiště s umělou trávou a zlepšení
vnitřních prostor sokolovny.
Dotazníkového šetření určeného pro podnikatelské subjekty a živnostníky, kteří mají sídlo firmy v obci
Štěpánov se zúčastnilo pouze 6 subjektů. Spokojenost s podnikáním v obci vyjádřil pouze jeden z nich, 3
zaujímají neutrální postoj a 2 jsou nespokojeni. Dle jejich názoru je nutné investovat do dopravní
infrastruktury, vybavenosti obce a zaměřit se na její propagaci. Někteří z nich by uvítali lepší komunikaci
mezi vedením obce a podnikatelskými subjekty a byli by ochotni se sponzorsky podílet na akcích obce.

Náměty a připomínky občanů z volně formulovaných odpovědí dle četnosti
Lidem v obci dle provedeného průzkumu nejvíce chybí a rádi by zlepšili:

1. volně přístupné hřiště pro náctileté i pro maminky s dětmi.
2. park, veřejné prostranství pro setkávání občanů.
3. nejsou spokojeni s kvalitou komunikací a chodníků, které často zcela chybí - křižovatka Březce, část
Novoveská
4. parkovací plochy pro vozidla u MŠ Sídliště
5. zajistit bezpečnost na křižovatce Štěpánov – Březce – chodníky pro chodce mimo vozovku, častější
kontrola dodržování rychlosti.
6. cyklostezka – propojení s ostatními okolními vesnicemi, směr Olomouc i Šternberk.
7. kvalita autobusových zastávek – často poničené, chybí lavičky.
8. o víkendech zlepšit autobusové spojení.
9. zprovoznit čekárnu na vlakovém nádraží včetně WC (alespoň v pracovní dny), nelíbí se jim stav
podchodu u vlakového nádraží, zajistit úklid.
10. více kontejnerů na třídění odpadu.
11. zajistit opravu obecního rozhlasu, v některých částech je hlášení nesrozumitelné, změnit dobu
hlášení.
12. rozvíjet podmínky pro rozvoj podnikatelské činnosti – vytváření nových pracovních míst, více
obchodů, ubytování.
13. sportovní centrum a bazén.
14. startovací byty pro mladé.
15. péče o seniory – dům s pečovatelskou službou, rozvoz obědů.
16. zkvalitnit služby lékařů na zdravotním středisku a jeho vybavenost.
17. lepší práce zaměstnanců OÚ při úklidu a sečení trávy, častější kontrola.
18. zajistit delší otvírací dobu pobočky České pošty popř. i sobotní provoz.
19. zajistit klid v obci alespoň v neděli – zákaz sečení trávy apod.
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20. více sportovních a kulturních akcí – turnajů, zábav, koncertů, přednášková činnost.
21. podporovat celkový rozvoj i místních částí Stádlo, Benátky, Březce a Mor. Huzová.

SWOT analýza
Silné stránky
●
●
●
●
●
●
●
●

výhodná poloha obce
tendence nárůstu počtu obyvatel
zájem o bydlení v obci
výhodné silniční a vlakové spoje
nový územní plán obce
zavedena Obecní policie Štěpánov
veškerá občanská vybavenost v obci
kompletní odpadové hospodářeství v obci

Slabé stránky
●
●
●
●
●
●
●

obec v záplavové oblasti řeky Moravy
průměrné příjmy obyvatel
nekvalitní komunikace v okolí obce, některé MK a chodníky jsou také nevyhovující
neexistence senior bydlení
nedostatek ubytovacích zařízení
chybí víceúčelové hřiště
nutnost dojíždět za prací

Příležitosti
●
●
●
●
●
●

rozšíření ČOV
vytvoření podmínek pro malé a střední podnikání
zvýšení počtu obyvatel - rozšíření obce
čerpání dotací a grantů z fondů EU a státního rozpočtu
atraktivní podmínky pro rozvoj cykloturistiky
možnost individuální bytové výstavby v obci

Hrozby
●
●
●
●
●
●

úbytek ekonomicky aktivních obyvatel
nezájem občanů o veřejné dění v obci
neúspěch při čerpání finanční podpory z dotací a grantů
chátrání silnic, místních komunikací a chodníků
dosavadní nedostatečná údržba místních silnic
nevybudování cyklostezky s tím spojené dopravní nehody
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 Strategická vize
Strategická vize
Vize
Obec Štěpánov je příjemným a bezpečným místem pro život. Zástupci obce dělají vše pro to, aby
občanům vynahradili vše, co by jim mohlo v obci chybět. Obec Horka má několik vizí, kterými by chtěla
přispět k rozvoji svého území a k tomu, aby se občané zde cítili lépe a žilo se jim tady spokojeně.
Vypracovali několik nápadů a návrhů, které se dotýkají většiny oblastí života jejich obyvatel. Ať už se
jedná o zlepšení prostředí v obci, revitalizaci prostředí obce, rekonstrukci komunikací a vybudování
autobusových zastávek a parkovacích míst, rozšíření kulturního vyžití, tak rozsáhlých rekonstrukcí
občanské vybavenosti - například vybudování dětských hřišť, domu pro seniory či zřízení obecní policie
aj.

B.2 Cíle, opatření a aktivity

Vysoká důležitost

Střední důležitost

Nízká důležitost

Cíl: „Kvalitní infrastruktura”
Opatření: „Infrastruktura”

„Rozšíření kapacity ČOV”

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2020 - 2021

Zastupitelstvo
obce

37000

Vlastní +
externí

2020 - 2021

Zastupitelstvo
obce

-

Vlastní

Od - do

nedostatečná kapacita, překážka v rozvoji obce
„Dostavba TK + V”
Štěpánov a Březce - oblasti rozvoje bydlení

„Výstavba nového vodojemu pro aglomeraci Štěpánov”
realizace VHS Sitka
„Rekonstrukce veřejného osvětlení”

2020 - 2021

VHS Sitka

-

Externí

2023 - 2026

vedoucí
správy
majetku

-

Vlastní +
externí

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

průběžná výměna
Opatření: „Doprava”

Od - do

vedoucí
Vlastní +
správce
„Oprava místních komunikací”
externí
majetku
půjde o povrch vozovek na těchto ulicích - Novoveská, Za Drahou, Dělnická, Na Trávníku, Benátky, Březce k tenisovým
kurtům, Stádlo u staré školy
2020 - 2022

„Zajištění zkvalitnění dopravní obslužnosti”
průběžně, tlak na IDSOK především ve směru na Šternberk
„Kruhový objezd "Březecká"”

2019 - 2026

starosta

-

Vlastní

2022 - 2025

Olomoucký
kraj,
starosta

-

Externí

zklidnění dopravy, je veden tlak na realizaci
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„Oprava komunikace Moravská Huzová”

2019 - 2026

Olomoucký
kraj

-

Externí

2019 - 2026

Olomoucký
kraj

-

Externí

Zastupitelstvo
obce

-

Vlastní +
externí

2022 - 2023

velitel
Obecní
policie

-

Vlastní

2021 - 2021

vedoucí
správce
majetku

-

Vlastní +
externí

nejde o majetek obce, potřeba vyvíjet tlak na Ol. kraj a SSOK
„Oprava komunikací III. třídy”
jde o komunikace M. Huzová - Benátky - Liboš - Štarnov
„Prostor u kaple v Březcích”

2023 - 2023

zúžení vozovky, zklidnění dopravy

„Zklidnění dopravy na Sídlišti”
obytná zona, jednosměrka
„Rekonstrukce ul. Hybešova”
rekonstrukce + částečná oprava povrchu
„Rekonstrukce ul. Polní 1. etapa”

2019 - 2019

Zastupitelstvo
obce

-

Vlastní +
externí

„Rekonstrukce ul. Polní 2. etapa”

2022 - 2023

Zastupitelstvo
obce

-

Vlastní +
externí

-

Vlastní +
externí

-

Vlastní

-

Vlastní

-

Vlastní +
externí

2020 - 2022

-

Vlastní +
externí

2020 - 2023

1000

Vlastní +
externí

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2019 - 2024

Zastupitelstvo
obce

30000

Vlastní +
externí

2022 - 2024

Zastupitelstvo
obce

4000

Vlastní +
externí

2022 - 2024

Zastupitelstvo
obce

-

Vlastní +
externí

1000

Vlastní +
externí

-

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

starosta,
2020 - 2022 Zastupitelstvo
obce

30000

Vlastní +
externí

starosta,
2022 - 2023 Zastupitelstvo
obce

8000

Vlastní +
externí

„Rekonstrukce ul. Nádražní vč. nové zastávky a točny”

2019 - 2024

starosta

jednání s AČR - příprava memoranda o spolupráci a smlouvy o společném postupu a financování
Zastupitelstvo
2024 - 2024
„Výstavba ul. Březce”
obce
za Březeckou ul. po TK, VO
vedoucí
2019
2021
správce
„Rekonstrukce ul. U Splavu”
majetku
„Rekonstukce ul. Nová”

2022 - 2023

Zastupitelstvo
obce

rekonstrukce inženýrských sítí a povrchu

„Oprava místních komunikací Mor. Huzová u DH Močidla, ul. Dlouhá,
ul. Sokolská”
„Rekonstrukce dešťové kanalizace Novoveská”
Opatření: „Chodníky”

„Chodníky”

Od - do

rekonstrukce a výstavba, přesun zastávek IDSOK k ZŠ
„Oprava, případně stavba nových přechodových lávek přes Oskavu”
lávky u školy a v Benátkách v havarijním stavu
„Výstavba chodníku M. Huzová - Štarnov”

„Nové zastávky Mor. Huzová”

2020 - 2024 obec a SSOK

„Chodník Štěpánov - Benátky”

2020 - 2024

Opatření: „Cyklostezka”

„Cyklostezka Olomouc - Štěpánov”

Od - do

Odpovědnost

jednání s Mikroregionem a SŽDC
„Cyklostezka s chodníkem Liboš - M. Huzová”
jednání se SSOK a s obcí Liboš
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„Cyklostezka m.č. Stádlo - Mor. Huzová”
Opatření: „Parkovací místa”

„Zajištění dostatku parkovacích míst”

7000

Vlastní +
externí

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

starosta

-

Vlastní +
externí

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Zastupitelstvo
obce

-

Vlastní

starosta,
2023 - 2026 Zastupitelstvo
obce

-

Vlastní +
externí

Zastupitelstvo
obce

1000

Vlastní

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2020 - 2020

starosta,
velitel OP

-

Vlastní +
externí

2019 - 2021

velitel OP

50

Externí

2019 - 2022

velitel OP

-

Vlastní +
externí

2020 - 2021

velitel OP

-

Vlastní +
externí

-

Vlastní

starosta

-

Vlastní +
externí

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

35000

Vlastní +
externí

3000

Vlastní

2020 - 2023

Od - do

2020 - 2024

řeší se v projektu rekonstrukce chodníků

Cíl: „Atraktivní obec pro život”
Opatření: „Bydlení”

„Změna č. 1 Územního plánu obce”

Od - do

2020 - 2020

rozšiřování prostoru pro bydlení, kontrola a využití stávajících ploch
„Projekt senior Centra bydlení pro seniory”
Projekt, výstavba
„Výtah u Domu pro seniory č.p. 604”
Opatření: „Služby”

„Obecní policie”

2022 - 2023

Od - do

personální rozšíření, služby 24h
„SOS tlačítka”
zajištění bezpečnosti seniorům
„Kamerový systém obce”
průběžně
„Útulek pro psy”
v souvislostí s rekonstrukcí ČOV - nutný přesun útulku na jiné místo
2019 - 2026 starosta
„Moderní komunikační kanály obce”
průběžně, modernizace vývěsek, digitalizace, projekt SMART noviny obce, setkávání občanů, web obce
„Nové zdravotní středisko”

2022 - 2024

v budově NS Hruška
Opatření: „Vzdělávání”

„Rekonstrukce MŠ Sídliště 3. etapa”

Od - do

starosta,
2019 - 2020 Zastupitelstvo
obce

poslední etapa rekonstrukce budovy MŠ, interiéry, inženýrské sítě

2019 - 2019 starosta
„Rekonstrukce přízemí ZŠ II. stupeň, přestavba”
přestavba pro potřeby přestěhování MŠ, zhodnocení budovy pro potřeby ZŠ po rekonstrukci MŠ

Vlastní +
externí
dostavba DH u MŠ M. Huzová, výstavba DH u MŠ Sídliště pro věkovou kategorii 6-14 let, revitalizace prostor u staré školy
ve Stádle
Zastupitelstvo
Vlastní +
2022 - 2025
„Rekonstrukce a rozšíření tělocvičny ZŠ”
obce
externí
„Výstavba dětských hřišť”

„Výstavba sportovního zázemí za školou”

2020 - 2022

2019 - 2024

starosta

2000

Zastupitelstvo
obce

-

Vlastní +
externí

-

Vlastní +
externí

předmětem jednání s vedením ZŠ, obce, Sokolu a TJ

„Opravy budovy I. st. ZŠ”
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„Vybudování sportovně-volnočasového komunitního místa ve
Štěpánově, Novoveská”

2020 - 2025

1000

Vlastní +
externí

„Rekreační a volnočasové venkovní zázemí v ul. Pravoslavná”

2020 - 2024

300

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

-

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

-

Vlastní

SŽDC

-

Vlastní +
externí

starosta

600

Vlastní

Opatření: „Podnikání”

„Start-up podnikatelská zóna”

Od - do

Odpovědnost

2022 - 2023

jednání se SŽDC o koupi pozemků, volné plochy u tratě ČD
Opatření: „Zvelebení obce”

Od - do

Odpovědnost

2020 - 2020
„Projekt informačních tabulí”
infotabule o obci, infotabule u památek v obci, uvítací tabule na začátku obce
„Podchod České dráhy”

2020 - 2021

oprava a vymalování, osazení antivandal kamerami
2019 - 2019
„Revitalizace budovy OÚ”
kanceláře, klimatizace, interiéry, navig. systém, docházkový systém, fasáda

starosta,
Vlastní +
2019 - 2025 Zastupitelstvo
40000
externí
obce
etapově, přesun OÚ, knihovny, vznik nového zdravotního střediska, prostor pro Obecní policii, prodejnu Hrušky, klubovny a
další
„Rekonstrukce a výstavba multifunkčního centra služeb”

-

Vlastní +
externí

2021 - 2023

-

Vlastní +
externí

2019 - 2019

-

Vlastní

„Oprava "staré školy" Stádlo”

2023 - 2023

-

Vlastní +
externí

„Přesun OÚ”

2025 - 2027

3000

Vlastní +
externí

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

starosta

-

Vlastní +
externí

„Vybudování odpočinkové zóny Za Drahou”

2023 - 2024

společný projekt SŽDC a obce, vznikne park s prezentací historie železnice OL-PRH a železáren Štěpánov
„Oprava obecního domu M. Huzová 2. a 3. etapa”
„Rekonstrukce sociálního zařízení Stádlo”
sociální zařízení ve staré škole

přesun do nových prostor OAC Hruška

Cíl: „Podpora udržitelného rozvoje”
Opatření: „Životní prostředí”

Od - do

„Revitalizace parku TGM”

2021 - 2022

„Revitalizace parku u kostela sv. Barbory”

2021 - 2022

-

Vlastní +
externí

„Revitalizace zeleně Stádlo”

2019 - 2019

-

Vlastní

„Revitalizace zeleně M. Huzová”

2020 - 2021

-

Vlastní +
externí

„Zakládání ploch s lučním kvítím”

2020 - 2022

-

Vlastní +
externí

„Revitalizace zeleně okolo silnic ve Štěpánově”

2020 - 2021

-

Vlastní

„Revitalizace rybníku v Benátkách”

2022 - 2022

2000

Vlastní +
externí

„Revitalizace toku říčky Oskava”

2020 - 2023

-

Vlastní +
externí
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Opatření: „Odpady”

„Nová koncepce provozování kompostárny”

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

-

Vlastní +
externí

-

Vlastní

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

-

Vlastní

400

Vlastní

500

Vlastní +
externí

starosta

20000

Vlastní +
externí

2019 - 2024

Zastupitelstvo
obce

-

Vlastní +
externí

2024 - 2025

Zastupitelstvo
obce

-

Vlastní +
externí

-

Vlastní +
externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Od - do

Odpovědnost

2019 - 2019

po skončení udržitelnosti projektu nutno přehodnotit další provozování kompostárny
„Projekt individuálního svozu tříděného odpadu”

2020 - 2022

Cíl: „Společenský život”
Opatření: „Sport a spolková činnost”

„Plán rozvoje sportu”
plán financování sportu a plnění zákonných požadavků
„Projekt dotací obce na spolkovou činnost”

Od - do

Odpovědnost

2019 - 2020

2019 - 2027

Zastupitelstvo
obce

průběžně, částka na každý rok

„Nákup nového vozidla pro JSDH Štěpánov”

2019 - 2019 velitel JSDH

„Vybudování zbrojnice SDH”

2019 - 2025

nová zbrojnice za administrativním centrem Hruška
„Revitalizace prostoru za sokolovnou a u hřiště TJ”
předmětem jednání vedení ZŠ, obce, Sokola a TJ
„Výstavba in-line okruhu za sušičkou”

„Revitalizace prostoru M. Huzová - Štarnov u říčky Sitka”

2024 - 2025

bude vybudován volnočasový prostor, víceúčelové hřiště, venkovní relaxační prostor
Opatření: „Kultura a turistika”

Od - do

Odpovědnost

„Přesun a revitalizace knihovny”
přesun do nových prostor OAC Hruška

2023 - 2025

500

Externí

„Oprava budovy Kina Štěpánov”
střecha, vestavba nových půdních prostor

2021 - 2022

-

Externí

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Opatření: „Památky”

Od - do

Odpovědnost

„Oprava kapličky v Benátkách”

2020 - 2020

-

Vlastní +
externí

„Opravy památek v majetku obce”

2019 - 2027

-

Vlastní +
externí

2019 - 2027

-

Vlastní +
externí

-

Vlastní

průběžně, opravy křížů, Boží muka, a další památky
„Opravy kostela sv. Barbory”
především oprava střechy, vitráží a interiéru
2019 - 2027
„Údržba hřbitova”
průběžně, společně s církví jednat o provozu hřbitova, zajištění kompletní revitalizace, kolumbárium
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B.3 Podpora realizace programu
Podpora realizace programu
Program rozvoje obce Štěpánov na období 2019 - 2026 definuje priority budoucího rozvoje obce. Plán
není dokumentem, který po zpracování slouží k občasnému nahlédnutí. Má ambici stát se podkladem pro
každodenní práci vedení obce. Je živým dokumentem, s nímž je možno (a nutno) pracovat, přizpůsobovat
jeho aktivity a harmonogram aktuálním podmínkám nejen v obci, ale v celé společnosti. Plán je nutno mít
na zřeteli téměř neustále a pravidelně vyhodnocovat jeho plnění.
Realizace PRO
Za realizaci a naplnění Programu rozvoje obce je zodpovědné zastupitelstvo v čele se starostou obce.
Zastupitelstvo koordinuje všechny aktivity, které povedou k naplnění dokumentu. Realizace je závislá na
finančních prostředcích, a to především z obecního rozpočtu, Fondů EU, ze státního rozpočtu a krajského
rozpočtu v podobě příspěvků a dotací.
Monitoring PRO
Monitoring plnění dokumentu bude mít na starosti zastupitelstvo obce. Monitoring bude prováděn v rámci
zasedání zastupitelstva jednou ročně. K monitoringu budou shromažďovány informace o průběhu
jednotlivých aktivit. Sledovány budou aktivity, které byly naplánovány na daný rok. Dále bude sledována
finanční připravenost naplánovaných projektů či vyhledávání a zajištění vhodných finančních zdrojů. Dále
v rámci zastupitelstva budou projednávány případné změny a aktualizace dokumentu.
Aktualizace PRO
Aktualizace probíhá na základě dané situace, ve které se obec právě nachází. Případné změny budou
předloženy na zasedání zastupitelstva. Dokument bude zveřejněn na internetových stránkách obce a
zároveň bude k nahlédnutí, případně i k zapůjčení v listinné podobě na obecním úřadě obce Štěpánov.
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