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ÚVOD 

Program rozvoje obce Střítež (dále je Program) představuje strategický dokument 
zachycující priority rozvoje obce na období 2015 – 2022.  

Program rozvoje obce Střítež byl zpracován na základě požadavku obce o zpracování 
komplexního rozvojového dokumentu pro: 

 návrh rozvojových projektů obce a jejich zařazení do časové a místní posloupnosti 
realizace v letech 2015-2022, 

 koordinaci záměrů obce se záměry vyšších územních celků,  
 přípravu rozpočtů obce na jednotlivé roky a pro zpracování požadovaných 

rozpočtových výhledů dle navržených aktivit pro dané období. 
Podklady pro přípravu Programu zahrnovaly především „Místní program obnovy 
venkova“ a územní plán obce, veřejně dostupné statistické a ekonomické údaje o obci a 
také výsledky dotazníkové akce provedené mezi obyvateli obce Střítež v srpnu - září 
2015. 

Představitelé obce si byli vědomi aktuálních i střednědobých priorit i v minulosti, ale pro 
důslednou konkretizaci a realizaci potřebných opatřeních nebyl k dispozici souhrnný 
dokument, který by nastínil strategii obce na delší období z komplexního pohledu. 
Program si klade za cíl vytvořit podklady a metodickou oporu pro plánování jednotlivých 
akcí a kontrolu jejich realizace a zlepšit rozhodovací procesy a možnosti obce. Tím se 
vytvoří předpoklady pro efektivní středně – až – dlouhodobé plánování rozvoje obce, 
využívání prostředků z rozpočtu obce i případné získávání a použití prostředků z grantů 
a dotací. 

 
Program 

 Popisuje hlavní mezníky a charakteristiku vývoje obce z různých pohledů, 
 Definuje silné a slabé stránky obce, 
 Určuje možné směry rozvoje a jejich konkrétní rozpracování do dílčích aktivit, 
 Slouží jako podklad pro rozhodování vedení obce v otázkách rozvoje obce pro 

příští programovací období, 
 Představuje provázaná řešení a vytváří určitou prevenci proti izolovaným akcím a 

tím také slouží k prevenci případných sporů, 
 Ze své podstaty má vytvořit podmínky pro kontinuitu rozvoje obce i přes různá 

volební období, 
 Vytváří podmínky pro spolupráci s ostatními obcemi v rámci mikroregionu obcí 

povodí Stonávky a Místní akční skupiny Pobeskydí, 
 Představuje cestu, jak získat finanční prostředky z vnějších zdrojů (různé granty a 

dotační tituly). 
 
Program rozvoje obce Střítež byl zpracován na základě smlouvy o dílo mezi obcí Střítež a 
Slezskou univerzitou v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné pod gescí 
Institutu interdisciplinárního výzkumu uvedené fakulty. Vznikl na základě analýzy situace 
v obci a názorů a potřeb jednotlivých občanů. Analytická část dokumentu vychází 
z veřejně přístupných zdrojů obce a dále z anonymního dotazníkového šetření mezi 
občany. Do úvahy byly také vzaty dokumenty obce s rozšířenou působností Třinec a 
programové dokumenty Sdružení obcí povodí Stonávky a MAS Pobeskydí. 
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Názory a představy o dalším vývoji obce mohli občané vyjádřit také na veřejném 
projednávání. 

Program rozvoje obce Střítež je zpracována na období září 2015 až 2022. 

Tvorbou dokumentu plánu byl pověřen starosta obce Miroslav Jaworek a pracovní 
skupina obce ve složení Fober Miroslav, Czernik Miroslav, Przywara Marek, Duda 
František, Zawadzka Halina, Karczmarczyk Roman, Chudy Jaromír. Metodické vedení a 
závěrečné zpracování program zajišťovali pracovníci Institutu interdisciplinárního 
výzkumu Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské university v Opavě, 
jmenovitě: Ing. Ingrid Majerová, Dr., Ing. Dominik Vymětal, DrSc. a Ing. Martin Klepek. Ke 
zpracování dokumentu byla použita metodika Programu rozvoje obce (PRO) doporučená 
Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR). Do úvahy byly také vzaty strategické dokumenty 
Místní akční skupiny (MAS) Pobeskydí a Sdružení obcí povodí Stonávky. 
Tento dokument je rozdělen na analytickou a návrhovou část. Analytická část je založena 
na tvorbě profilu obce, socio-ekonomické analýze obce a vyhodnocení pomocí SWOT 
analýzy, která je doplněna analýzou rizik. 

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA 

Program rozvoje obce schválilo v souladu s §84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, v platném znění, Zastupitelstvo obce Střítež dne. 

Text usnesení: 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Dokument "Strategický plán rozvoje obce Střítež do roku 2022". 

Zastupitelstvo obce zřizuje: 

Řídící a realizační složku pro plnění povinností uložených dokumentem "Strategický plán 
rozvoje obce Střítež do roku 2022". 

Zastupitelstvo obce jmenuje: 

a)        členy řídící složky – Miroslava Jaworka, Petra Machálka 

b)        členy realizační složky – jednotlivé zastupitele obce 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

Členům řídící a realizační složky plnit činnosti uvedené v kapitole 5. 1. 1 dokumentu 
"Strategický plán rozvoje obce Střítež do roku 2022" 
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1 PROFIL OBCE STŘÍTEŽ 

Kapitola charakteristika obce Střítež se zabývá vývojem obce od jejího vzniku až do 
současnosti, popisuje geografické údaje o obci, obyvatelstvo a jeho demografickou či 
sociální situaci. Věnuje se také hospodářství a to především v oblasti vývoje ekonomické 
situace, trhu práce a cestovního ruchu. Neodmyslitelnou součástí je také infrastruktura ať 
už technická či dopravní. Podstatnou částí této kapitoly popisující obec je i její vybavenost 
v rámci bydlení, školství a vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, kultury či sportu a 
tělovýchovy. Charakterizuje také jeden z nejzásadnějších problémů současné doby, čímž 
je životní prostředí, jeho stav a ochrana. 

1.1 Historie a současnost obce 

Střítež dříve Trzyciež, v době rakousko-uherské monarchie Tritiesch (mající původ 
v starolatinském významu slova pro bažinatou či močálovitou oblast), leží ve zvlněné 
pahorkatině v podhůří Moravskoslezských Beskyd na říčce Ropičanka, přítoku Olše, a na 
Černém potoku, který se přes soustavu místních rybníků vlévá do řeky Stonávky. Obcí 
vede silnice I/68 navazující na silnici I/11 s mezinárodní trasou E75 a železniční trať z 
Frýdku Místku do Českého Těšína. Několik turistických pěších a cyklistických stezek 
spojuje města Třinec, Těšín a Karvinou s atraktivním územím Moravskoslezských Beskyd, 
Podbeskydí a zajímavého okolí obce. 

Obec Střítež patří mezi nejstarší obce zdejšího regionu. Historie Stříteže sahá do konce 12. 
století. První dochovanou zmínku o obci najdeme v soupisu desátků vratislavského 
biskupa z roku 1305.  

Slezsko patřilo od dob Jana Lucemburského do trvalého svazku zemí Koruny české. Po 
rozdělení dřívějšího Opolského knížectví v roce 1282 se ujal těšínského knížectví syn 
Vladislava, Měšek, jehož dcera Viola byla provdána v roce 1305 za českého krále Václava 
III. V roce 1316 převzal Těšínsko kníže Kazimír, syn Měška.  

Feudální majitelé panství se často střídali. Byli to vesměs příslušníci nižší šlechty a byli 
různého původu. Za zmínku stojí, že současné obce Střítež a Vělopolí tvořily po dobu více 
než 200 let jeden administrativní celek, neboť majitelka Vělopolí, Dorota Tluková, rozená 
Holá z Ponětic, prodala v roce 1671 Vělopolí za 4 150 zlatých Gottfriedovi Logau, který již 
v této době držel Střítež (správně tehdejší název Třítěž), a to od roku 1662. 

V roce 1792 odkoupil panství Albert Kazimír, kníže sasko-těšínský, manžel Marie Kristiny, 
dcery rakouské císařovny Marie Terezie. V roce 1825 nabyl panství habsburský 
arcivévoda Karel a po jeho smrti syn Albrecht. Posledním majitelem z rodu Habsburků byl 
kníže Bedřich, jemuž po 1. světové válce byly statky zabaveny československým státem. 
Během devatenáctého století vznikaly v okolí obce hutní podniky, které významně 
ovlivnily chod obce a orientaci pracovní síly. 

Do roku 1792 bydleli majitelé panství převážně na zámečku, který byl údajně postaven na 
střítežském kopci, kde se tenkrát nacházelo centrum obce s dřevěným kostelíkem a farou. 
Po převzetí panství Těšínskou komorou byla budova pro sídla správce panství postavena 
o něco níže, kde se dochovala dodnes.  

Po vzniku samostatného československého státu byla až téměř za dva roky (8. října1920) 
vytvořena Správní komise pro obec a dnešní název Střítež obec získala dekretem Okresní 
politické správy v Českém Těšíně čís.156/23 ze dne 15. dubna 1925. Po osmnácti letech 
(4. října 1938) došlo k obsazení obce polskými vojenskými jednotkami, přeměně názvu 
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na Trzyciež a poté ke vpádu vojsk německých, kdy dochází k násilné germanizaci obce, 
odvodům branců do německé armády a popravám obyvatel.  

Zajímavostí je především římskokatolický kostel sv. Archanděla Michaela, který byl v roce 
1806 postaven na vrcholu střítežského kopce místo dřevěného kostelíka, zasvěceného sv. 
Michalu, který na počátku 19. století vyhořel, a stal se zdaleka viditelnou dominantou. 
Dalšími zajímavostmi jsou zděná kaplička sv. Marka ve tvaru rotundy a evangelická 
hřbitovní kaple z roku 1860 s věží a zvonem o váze 117 kg. V roce 1970 byla zchátralá 
kaple určena k demolici, ale v roce 1972 byla rekonstruována na obřadní síň inspirovanou 
švýcarským stylem. Místo věže má vysoký betonový pylon, kde je zavěšen původní zvon. 
V letech 1846-54 sbíral v okolí obce náměty pro své obrazy významný český malíř Josef 
Mánes. Jeho pomník zhotovený z místního godulského pískovce se nachází u cesty na 
Smilovice. Za Mánesovým pomníkem (odhalen v roce 1955) se po levé straně u odbočky 
na Smilovice a řeku nachází památný strom tis červený, který byl vyhlášen dne 26. 
listopadu 2003, jenž je vysoký 11 m, jeho kmen se dělí na tři další hlavní kmeny a jeho 
obvod je 136 cm. 

1.2 Geografické údaje o obci 

V současné době je obec Střítež samosprávnou jednotkou – obcí, řízenou zastupitelstvem 
v čele se starostou. Střed obce se nachází na GPS souřadnicích 49.6793114N, 
18.5691036E v nadmořské výšce 365 m n. m. Katastrální výměra obce je 6,14 km2. Ve 
vzdálenosti několika kilometrů se nachází obec Vělopolí, dále Hnojník, Horní a Dolní 
Žukov, Ropice nebo Nebory.  

Obec leží ve zvlněné pahorkatině v podhůří Moravskoslezských Beskyd na říčce 
Ropičanka, přítoku Olše, a na Černém potoku, který se přes soustavu místních rybníků 
vlévá do řeky Stonávky a společně s dalšími okolními obcemi spolupracuje v rámci 
Sdružení obcí povodí Stonávky. Obcí rovněž probíhá cyklotrasa Český Těšín-Komorní 
Lhotka-Santis-Hnojník-Třanovice-Český Těšín. Geografické umístění obce s vazbou na 
okolí ukazuje následující obrázek č. 1-1. 

Obrázek 1-1 Střítež na mapě 

 

Zdroj: https://www.mapy.cz/zakladni?x=18.5610265&y=49.6932617&z=13&source=muni&id=4589 
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1.3 Obyvatelstvo 

Počet obyvatel se v obci neustále mění a vyvíjí, jak dokládá následující tabulka 1-1.  

Tabulka 1-1 Počet obyvatel a domovní fond- historický vývoj 

Rok sčítání Počet 
obyvatel 

Růst/pokles 
v % 

Počet 
domů 

Růst/pokles 
v % 

1869 673 x 87 x 

1880 582 -13,52 91 4,60 

1890 602 3,44 96 5,50 

1900 594 -1,33 92 -4,17 

1910 614 3,37 98 6,52 

1921 615 0,16 97 -1,02 

1930 653 6,18 111 14,43 

1950 655 0,31 122 9,91 

1961 787 20,15 154 26,23 

1970 839 6,61 178 15,58 

1980 911 8,58 205 15,17 

1991 984 8,01 238 16,10 

2001 996 1,22 246 3,36 

2011 992 -1,00 259 5,29 

Zdroj: upraveno dle ČSÚ 

 Demografická situace 

Nejvyššího počtu obyvatel dosáhla obec v roce 2000, a to 1020 obyvatel. Následně počet 
obyvatel kolísal, v posledních letech se počet obyvatel ustálil, i když s mírně klesající 
tendencí, jak uvádí následující tabulka 1-2. 

Tabulka 1-2 Věkové složení obyvatel – vývoj 

Rok Počet obyvatel Ve věku 0-14 Ve věku 15-
59 

Ve věku 60-
64 

Ve věku 15-
64 

Ve věku 65 + 

 Celkem Z toho 
ženy 

Celke
m 

Z toho 
ženy 

Celke
m 

Z toho 
ženy 

Celke
m 

Z toho 
ženy 

Celke
m 

Z toho 
ženy 

Celke
m 

Z toho 
ženy 

             
2000 1 020 526 207 105 . . . . 683 343 130 78 

2001 990 504 196 94 617 305 50 31 667 336 127 74 

2002 1 000 512 193 95 628 316 53 29 681 345 126 72 

2003 984 507 184 90 622 315 59 31 681 346 119 71 

2004 990 502 173 87 639 315 52 27 691 342 126 73 

2005 994 498 165 81 650 319 51 24 701 343 128 74 

2006 1 007 505 162 80 666 326 46 20 712 346 133 79 

2007 1 011 508 157 79 671 326 43 21 714 347 140 82 

2008 1 006 504 156 80 659 316 50 27 709 343 141 81 

2009 1 013 509 157 84 658 314 53 29 711 343 145 82 

2010 1 019 509 155 83 663 312 61 37 724 349 140 77 

2011 992 492 156 84 652 350 56 33 708 335 128 73 

2012 1 014 504 166 88 658 307 54 31 712 338 136 78 

2013 1 015 505 166 92 659 303 46 26 705 329 144 84 

2014 1 013 499 168 90 . . . . 696 322 149 87 

Zdroj: upraveno dle dat ČSÚ 
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Od roku 2011 počet obyvatel vzrostl o 21 občanů. S mírným růstem obyvatelstva souvisí 
i bytová výstavba, kdy v letech 2001 – 2011 bylo v obci dokončeno celkem 13 rodinných 
domů. Věkové složení obyvatel znázorňuje následující obrázek 1-2. 

Obrázek 1-2 Věkové složení obyvatel k 31. 12. 2014 v % 

 

Zdroj: upraveno dle dat ČSÚ 

Průměrný věk v roce 2014činil 39 let. Složení podle národností (údaje podle sčítání lidu 
2011) vypadá následovně: největší část tvoří česká národnost – 587 lidí, polská národnost 
– 128 a slezská národnost – 22, s ostatními národnostmi jsou uvedeny v tabulce 1-3. 
V oblasti náboženství se nejvíce obyvatel hlásí z celkového počtu věřících (536 obyvatel) 
k církvi římsko-katolické (200) a českobratrské evangelické (15). 

Tabulka 1-3 Věkové složení obyvatel – vývoj 

Národnost 2001 2011 

Počet obyvatel 996 981 

česká 744 587 

moravská 7 3 

slezská 6 22 

slovenská 22 12 

německá 0 0 

polská 187 128 

romská 0 0 

ukrajinská 0 1 

vietnamská 0 0 

Zdroj: upraveno dle dat ČSÚ 

Vzdělanostní složení v obci se v letech 2001 až 2011 výrazně změnilo ve prospěch vyššího 
vzdělání, jak ukazuje tabulka 1-4, výrazně poklesl počet lidí bez vzdělání a se vzděláním 
základním a neukončeným. Nejvyšší nárůst zaznamenal počet lidí s úplným středním 
vzděláním. 
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Tabulka 1-4 Struktura vzdělání v % 

Obyvatelstvo 
ve věku 15 a více let 

2001 2011 

Bez vzdělání 0,38 0,48 

Základní včetně 
neukončeného 

26,05 18,82 

Střední vč. vyučení (bez 
maturity) 

40,41 36,67 

Úplné střední (s 
maturitou) 

24,14 30,64 

Vyšší odborné vzdělání, 
nástavbové studium 

2,16 1,69 

Vysokoškolské 6,35 10,01 

Zdroj: upraveno dle dat ČSÚ 

 Sociální situace  

Rozdělení obyvatel podle ekonomické aktivity (Sčítání lidu 2011) je charakterizováno 
tabulkou 1-5. Z ní lze vysledovat, že v obci převládá ekonomicky neaktivní obyvatelstvo 
nad aktivním, a to zejména nepracující důchodci a ve skupině ekonomicky aktivních jsou 
z velké části lidé zaměstnanci.   

Tabulka 1-5 Struktura ekonomicky ne/aktivních obyvatel 

   Celkem muži ženy 

Ekonomicky aktivní celkem 467 269 198 

v tom zaměstnaní  418 246                  172 

 

z toho podle 

postavení v 

zaměstnání 

zaměstnanci 353 199 154 

  zaměstnavatelé 16 12 4 

  
pracující na 

vlastní účet 
37 29 8 

 
ze 

zaměstnaných 

pracující 

důchodci 
8 4 4 

  

ženy na 

mateřské 

dovolené 

11 - 11 

 nezaměstnaní  49 23 26 

Ekonomicky neaktivní celkem 485 206 279 

z toho 
nepracující 

důchodci 
 203 82 121 

 
žáci, studenti, 

učni 
 173 85 88 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 29 13 16 

Zdroj: upraveno dle ČSÚ 
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Počet nezaměstnaných tvořilo v roce 2014 celkem 6,81 % ekonomicky aktivního 
obyvatelstva, což bylo více, než byl průměr Moravskoslezského kraje a průměr v ČR. 
(Tabulka č. 8).  

Pro město Třinec a obce v jeho správním obvodu (Bystřice, Hnojník, Komorní Lhotka, 
Košařiska, Nýdek, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Vělopolí a Vendryně) zajišťuje 
sociálně-právní ochranu dětí oddělení sociálně-právní ochrany odboru sociálních věcí na 
Městském úřadě v Třinci. 

 Spolková, osvětová a informační činnost  

Spolková činnost v obci je, i přes nevelký počet obyvatel, pestrá. V obci působí Klub 
důchodců, který v roce 2014 oslavil 25 let od svého vzniku, Svaz zahrádkářů, Sbor 
dobrovolných hasičů, Polský svaz kulturně-osvětový, místní skupina ve Stříteži, či 
Myslivecké sdružení „Černá“ Střítež – Vělopolí, působí zde Římskokatolická farnost Střítež 
a Občanské sdružení rady rodičů při ZŠ a MŠ Střítež. Sportovní činnost zajišťuje 
amatérský hokejový klub HC Technici Střítež či volejbalový klub Devils. Pro maminky 
obce a obcí okolních mohou navštěvovat Mateřské centrum Ovečka, které slouží k 
vzájemnému setkávání maminek a dětí předškolního věku. 

1.4 Hospodářství  

Základní údaje o obci Střítež z pohledu hospodářské situace uvádí následující kapitoly, ve 
kterých je uveden stav zemědělské půdy, struktura hospodářské činnosti, stav na trhu 
práce a možnosti cestovního ruchu. 

 Zemědělská půda  

V tabulce 1-6 je shrnuta charakteristika zemědělského půdního fondu obce k 31. 12. 2014. 

Tabulka 1-6 Charakteristika zemědělské půdy 

Celková výměra pozemku (v ha) 614,527 

Zemědělská plocha - celkem 449,004 

Orná půda 232,109 

Chmelnice - 

Vinice - 

Zahrada 31,193 

Ovocný sad - 

Trvalý travní porost 185,702 

Nezemědělská plocha - celkem 165,523 

Lesní pozemek 78,602 

Vodní plocha 16,263 

Zastavěná plocha a nádvoří 15,989 

Ostatní plocha 54,671 

Zdroj: upraveno dle ČSÚ 

 

Z toho půda 1. a 2. třídy bonity činí 248 ha (40 % rozlohy obce). Tato skutečnost spolu 
s poměrně rozsáhlým fondem lesní půdy představuje kladný prvek obce. 
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 Hospodářská činnost 

Hospodářskou činnost, resp. počet podnikatelských subjektů působících v obci, podle 
údajů k 31. 12. 2014 charakterizuje tabulka 1-7. 

Tabulka 1-7 Podnikatelské subjekty v obci 

celkem 187 

Zemědělství, lesnictví, rybářství  

Zpracovatelský průmysl  

Zásobování vodou  

Stavebnictví  

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel  

Doprava a skladování  

Ubytování, stravování a pohostinství  

Informační a komunikační činnosti 

Peněžnictví a pojišťovnictví 

Činnosti v oblasti nemovitostí  

Profesní, vědecké a technické činnosti 

Administrativní a podpůrné činnosti 

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 

Vzdělávání 

Zdravotní a sociální péče  

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 

Ostatní činnosti  

Nezjištěno 

11 

18 

1 

12 

42 

12 

3 

1 

9 

3 

16 

2 

2 

1 

2 

5 

32 

15 

Zdroj: upraveno dle ČSÚ 

V katastru obce sídlí 187 podnikatelských subjektů, z nichž nejvyšší počet tvoří subjekty 
v oblasti velkoobchodu a maloobchodu spolu s opravou a údržbou motorových vozidel.  

 Trh práce 

Údaje o trhu práce jsou k dispozici do roku 2014. Z tabulky 1-8 vyplývá, že míra 
nezaměstnanosti v uvedených letech kolísala, ale nepřevyšuje průměr regionu a ORP 
Třinec. Tento údaj vyjadřuje počet uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let, kteří mohou 
při nabídce vhodného pracovního místa bezprostředně nastoupit do zaměstnání (tzn., 
jsou evidováni jako nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí do 
zaměstnání). Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu 
trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační 
kurzy, nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání. Dále uchazeči, kteří 
pobírají peněžitou pomoc v mateřství, nebo kterým je poskytována podpora v 
nezaměstnanosti po dobu mateřské dovolené.  

Údaje v tabulce dokládají, že největší počet nezaměstnaných tvoří frikční nezaměstnaní, 
tedy ti, kteří jsou nezaměstnaní krátce, do 3 měsíců. Tato situace je v obci od roku 2008, 
kdy do té doby převládala nezaměstnanost o dva kvartály delší – tedy půl až tři čtvrtě 
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roku. Slabou stránkou je mírně se zvyšující počet nezaměstnaných se zdravotním 
postižením. 

Tabulka 1-8 Vývoj trhu práce v obci 

 Uchazeči 

o 

zaměst. 

Uchazeči 

se zdrav. 

postižením 

Míra 

nezam. 

 (%) 

Nezam. 

do 3 

měsíců 

Nezam. 

3-6 

měsíců 

Nezam. 

6-9 

měsíců 

Nezam. 

9-12 

měsíců 

Nezam. 

12-24 

měsíců 

Nezam. 

˃24 

měsíců  

2005 56 9 11,58 . . 35 . . . 

2006 48 9 10,24 . . 25 . . . 

2007 36 6 8,02 . . 17 . . . 

2008 27 7 5,57 . . 5 . . . 

2009 40 5 8,69 15 7 9 3 3 3 

2010 45 7 10,02 25 8 5 1 4 2 

2011 41 6 8,24 15 6 5 3 9 3 

2012          

2013          

2014 51 10 6,81       

Zdroj: upraveno dle ČSÚ 

 

 Cestovní ruch 

Kromě již zmíněných kulturních památek v obci (Kaplička sv. Marka, Římskokatolický 
kostel sv. Archanděla Michaela, Mánesův pomník, Rybníky Černá, Evangelická kaple 
Střítež), jsou pro rozvoj turistického ruchu obce vhodné i okolní obce. Lze navštívit 
empírový zámek v Hnojníku, klimatické lázně Komorní Lhotka, golfové hřiště v Ropici 
nebo horský masiv Moravskoslezských Beskyd.  

Přes obec Smilovice se lze dostat do rekreační obce Řeky, odkud mohou turisté 
pokračovat na beskydské vrcholky jako je Javorový (1032 m n. m.), přes Gutské sedlo na 
Ropičku (918 m n. m.). Západním směrem přes obec Třanovice, se nachází obec Dolní 
Domaslavice, na břehu přehrady Žermanice, která slouží k rekreačním účelům. Tyto 
turistické atraktivity jsou zpřístupněny sítí turistických tras, cyklostezek (viz obrázek 1-
3), ojedinělou příležitostí jsou možnosti vyjížděk na koních po okolí po hipostezkách. 

Možnost využití pouze jednoho stravovacího a třech ubytovacích zařízení (z toho dvě 
ubytovny) patří ke slabým stránkám obce. Další slabou stránkou z hlediska cestovního 
ruchu je proto také nízká ubytovací kapacita (18 míst v penzionu, 17 lůžek v ubytovnách 
se společným sociálním zařízením).  
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Obrázek 1-3 Cyklotrasa Český Těšín-Komorní Lhotka-Santis-Hnojník-Třanovice-
Český Těšín 

 

Zdroj: http://www.bikemap.net/sk/route/1278438-cesky-tesin-komorni-lhotka-santis-hnojnik-
tranovice-ct/#/z13/49.69489,18.61083/terrai 

1.5 Technická a dopravní infrastruktura, dopravní obslužnost a 

občanská vybavenost 

Obec je vybavena technickou infrastrukturou. Obyvatelé jsou napojeni na veřejný 
vodovod, není však k dispozici síť kanalizačních stok, s čímž souvisí i problematika čištění 
odpadních vod, která spadá do plánů Územního pánu obce. Obec je vybavena elektrizační 
soustavou, je zde k dispozici plynová síť.  

Stříteží prochází důležitá spojnice I/68, což má negativní vliv na část obce. Tato situace se 
zlepší až po dobudování obchvatu v rámci rozvojové osy OS13. Stříteží neprochází další 
komunikace vyšších tříd, spojení s okolím zajišťují silnice II/474 a další lokální 
komunikace Dopravu zajišťuje autobusová linka veřejného dopravce.  

Železniční spojení je zajištěno na trati č. 322 Frýdek-Místek - Český Těšín, v obci je 
železniční zastávka. Kvalita železniční trati je předmětem dlouhodobých jednání a sporů 
a to od doby příslibu vybudovat kvalitní spojení s továrnou Hyundai v Nošovicích. 

 Občanská vybavenost 

Z hlediska občanské vybavenosti jsou uvedeny následující oblasti: 

 Bydlení a bytový fond 
 Školství a vzdělávání 
 Zdravotnické služby a sociální péče 
 Kultura, sport a tělovýchova 

Jednotlivé oblasti občanské vybavenosti jsou naplněny nerovnoměrně, což souvisí 
s velikostí obce a dopravní obslužností. Správní fungování obce zajišťuje v současné době 
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rekonstruovaný obecní úřad, nachází se zde také pobočka České pošty, Večerka a 
Potraviny. 

Bydlení a bytový fond 

Charakteristiku bydlení uvádí tabulka 1-9. Počet obydlených domů představuje 92 % 
celkového počtu domů, negativní je snižující se tendence výstavby nových domů či 
rekonstrukce stávajících.  

Tabulka 1-9 Ukazatele bydlení v obci  

  
Celkem 

Rodinné 

domy  

Bytové 

domy 

Ostatní 

budovy 

Domy úhrnem 259 253 6 - 

Domy obydlené 239 233 6 - 

z toho podle 
vlastnictví 
domu 

fyzická osoba 221 219 2 - 

obec, stát 2 1 1 - 
bytové družstvo - - - - 
spoluvlastnictví 
vlastníků bytů 

15 12 3 - 

z toho podle 
období 
výstavby 
nebo 
rekonstrukce 
domu 

1919 a dříve 17 16 1 - 

1920 - 1970 100 96 4 - 
1971 - 1980 38 37 1 - 
1981 - 1990 34 34 - - 
1991 - 2000 26 26 - - 
2001 - 2011 21 21 - - 

Zdroj: upraveno dle ČSÚ 

Školství a vzdělávání 

V obci je jedno vzdělávací zařízení - spojená mateřská škola a základní škola pro první 
stupeň, která umožňuje docházku dětem ze Stříteže, ale i z okolních obcí – Vělopolí, 
Ropice, Smilovic i Dolního Žukova. Kapacita žáků ve školním roce 2013/2014 byla 
v základní škole 82 dětí, v mateřské škole 55 dětí, ve školní družině 50 dětí a školní jídelna 
vařila pro 130 strávníků. Výhodou školy tohoto typu je individuální přístup k dětem, škola 
jim nabízí klidné, přátelské klima, rodičům a veřejnosti otevřenost a ochotu podílet se na 
společenském životě obce. 

Zdravotnické služby a sociální péče 

V obci se nachází jedno občanské vybavení z oblasti zdravotnictví, a to ordinace 
praktického lékaře pro děti a dorost. Za další zdravotní péčí, stejně tak jako péčí sociální 
musí obyvatelé obce dojíždět do Hnojníku a blízkých měst - Českého Těšína, Třince, 
Frýdku-Místku, kam převážně obyvatelé dojíždějí současně i za prací. 

Kultura, sport a tělovýchova 

V obci se nachází obecní knihovna a kulturní dům (středisko), které je zázemím pro Klub 
důchodců a pořádají se zde různé společenské a kulturní akce.  

Pro sportovce je k dispozici veřejné sportoviště u kulturního domu a tělocvična školy, 
která je k dispozici také veřejnosti. 
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1.6 Životní prostředí 

V oblasti životního prostředí je pro obce z hlediska ochrany životního prostředí velice 
důležité dodržovat územní systém ekologické stability (ÚSES), který definuje Zákon č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny následovně: „Územní systém ekologické stability 
je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou 
stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných 
vazeb.“ 

 

 Stav životního prostředí 

Stav životního prostředí v obci je charakterizován ukazateli Českého 
hydrometeorologického ústavu v ukazatelích koncentrace oxidu siřičitého SO2, oxidu 
dusičitého NO2, částic polétavého prachu PM10 a PM2,5 a benzopyrenu, produktu 
nedokonalého spalování, který je vysoce karcinogenní. 

Z uvedených údajů vyplývá, že stav ovzduší z pohledu koncentrace oxidu siřičitého a 
dusičitého je v obci mírně lepší než ve Vělopolí a Ropici, a horší než v Hnojníku s tím, že 
obecně se stav ovzduší zlepšuje ve směru od státní hranice s Polskem a od jihu (vliv 
Třineckých železáren), viz obrázek 1-4 a 1-5. Průměr NO2 se zvyšuje podél cesty I/11, 
jinak je příznivý se stoupající tendencí ve směru na Havířov. 

Obrázek 1-4 Koncentrace oxidu siřičitého v obci a okolí (µg/m3 max. koncentrace 
za 24 hodin) 

 

Zdroj: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/13petileti/png/moravskoslezsky_CZ.html 
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Obrázek 1-5 Roční průměr koncentrace kysličníku dusičitého v obci a okolí 
(µg/m3 ) 

 

Zdroj: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/13petileti/png/moravskoslezsky_CZ.html 

Horší je situace u jemného prachu, kdy jsou hodnoty lehce zvýšené oproti okolním obcím 
s jasnou tendencí zvyšování ve směru na Český Těšín a Třinec (viz obrázek 1-6). U prachu 
jemnějšího, viz obrázek 1-7, sledujeme vyrovnaný stav ve srovnání s okolními obcemi, s 
tendencí zvyšování ve směru Český Těšín a Třinec 

 

Obrázek 1-6: Koncentrace prachu MP10 (µg/m3 ) v obci a okolí 

 

Zdroj: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/13petileti/png/moravskoslezsky_CZ.html 

Obec vykazuje relativně příznivý stav koncentrace benzo(a)pyrenu ve srovnání 
s ostatními okolními obcemi, za povšimnutí stojí prudké zvýšení směrem na Třinec, které 
způsobuje koksovna Třineckých železáren, a.s. 
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Obrázek 1-7: Koncentrace prachu MP2,5 (µg/m3 ) v obci a okolí 

 

Zdroj: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/13petileti/png/moravskoslezsky_CZ.html 

 

Obrázek 1-8: Koncentrace benzo(a)pyrenu (µg/m3 ) v obci a okolí 

 

Zdroj: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/13petileti/png/moravskoslezsky_CZ.html 

 

 Ochrana životního prostředí 

Územní plánování obce ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační 
hodnoty území. Chrání přitom krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel. 
S ohledem na toto určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a 
zajišťuje ochranu nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. V nezastavěném 
území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze 
pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, ochranu přírody a krajiny, 
veřejnou, dopravní a technickou infrastrukturu, snižování nebezpečí ekologických a 
přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků.  

Dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, se ochrana na území obce provádí v tomto rozsahu: 
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Památné stromy  

V obci je registrován památný strom tis červený, který byl vyhlášen dne 26. listopadu 
2003, jenž je vysoký 11 m, jeho kmen se dělí na tři další hlavní kmeny a jeho obvod je 136 
cm. 

Revitalizace zpevněných a zelených ploch obce 

V letech 2010 a 2011 realizovala obec projekt "Revitalizace centra obce Střítež" (reg. č. 
CZ.1.10/4.1.00/03.00600). Tento investiční projekt měl za cíl revitalizovat zpevněné i 
zelené plochy včetně daného vybavení v centru obce. Součástí aktivit investičního 
projektu byla rekonstrukce zpevněných ploch (parkoviště před obecním úřadem, 
přístupový chodník do parku, dětské hřiště v parku a chodníkový systém v parku), 
revitalizace a modernizace zelených ploch a rekonstrukce stávající a výsadba nové zeleně, 
modernizace a doplnění nevhodného systému veřejného osvětlení, rekonstrukce oplocení 
parku. Podstatnou částí projektu je také investice do venkovního mobiliáře (lavičky, 
odpadkové koše, zastřešení tanečního parketu, dětské pískoviště, apod.). Díky této 
investici došlo k rekonstrukci několika významných míst v centru obce, které jsou 
následně efektivně využitelné obyvateli nejen této obce. 

Povodňový plán obce 

Povodňový plán obce Střítež je základním dokumentem pro řízení ochrany před 
povodněmi ve správním území obce, který řeší opatření potřebná k odvrácení nebo 
zmírnění povodňových škod, ke kterým by mohlo dojít rozvodněním vodních toků ve 
správním území obce a zaplavením nemovitostí při povodni. Povodňový plán obsahuje 
rozvedení úkolů a činností při provádění opatření k ochraně před povodněmi na úrovni 
povodňové komise obce Střítež a bude přínosem při koordinační činnosti jednotlivých 
složek integrovaného systému a díky webovému rozhraní, kde bude umístěna grafická 
část povodňového plánu, bude přínosem pro samotnou obec a její obyvatele při 
vyhledávání informací i v době mimo povodňové situace. 

 

1.7 Správa obce 

Věková struktura obyvatel Stříteže je příznivá a to je velmi pozitivní jev pro další rozvoj 
obce. Kladně lze hodnotit jak vyšší podíl dětí do 15 let v populaci, tak i relativně nízký 
podíl obyvatel v důchodovém věku. Obec má nyní (ke konci roku 2014) 1013 obyvatel, 
z toho v produktivním věku (15 – 64 let) 696 obyvatel (zdroj: Regionální informační 
servis, RISY.cz). Obec patří do správního obvodu obce s rozšířenou působností Třinec. 
Organizační strukturu obce znázorňuje obrázek 1-9. 
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Obrázek 1-9 Organizační struktura vedení obce 

 

Zdroj: Obec Střítež 

Zastupitelstvo obce je tvořeno 9 členy. Zastupitelstvo bylo řádně zvoleno pro období 
2014-2018 a pracuje ve složení: 

Miroslav Jaworek, starosta obce 

Petr Machálek, místostarosta obce 

Ing. Jan Baron, předseda kontrolního výboru  

Mgr. Adéla Kapitanovová, předsedkyně finančního výboru 

Zdeněk Kocyan  

Stanislav Niemczyk, předseda výboru pro národnostní menšiny 

Stanislav Plekanec, předseda kulturního výboru 

Marek Przywara, předseda stavebního výboru 

Marie Pyszková 

Výbory obce jsou tří až devítičlenné.  

Finanční výbor: 

Mgr. Adéla Kapitanovová - předsedkyně finančního výboru 

Ing. Šárka Zawadzká 

Ing. Měčislav Kaleta 

Mgr. Petr Szlaur 

Jan Filipczyk 

 

 

Starosta obce

Místostarosta 
obce

Zastupitelstvo

Finanční výbor
Kontrolní 

výbor

Výbor pro 
životní 

prostředí

Výbor pro 
národnostní 

menšiny

Kulturní výbor Stavební výbor
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Kontrolní výbor: 

Ing. Jan Baron - předseda kontrolního výboru 

Ing. Roman Karczmarczyk 

Monika Baronová 

Výbor pro životní prostředí: 

Marie Pyszková - předseda komise pro životní prostředí 

Milan Sikora 

Pavel Molin 

Výbor pro národnostní menšiny: 

Stanislav Niemczyk - předseda výboru pro národnostní menšiny 

Halina Zawadzká 

Renata Cymorková 

Kulturní výbor: 

Stanislav Plekanec - předseda kulturního výboru 

Agata Ujková 

Bc. Ivana Pfeiferová 

Anna Klosková 

Mgr. Dagmar Lokayová 

Adam Lipowski 

Anna Křivoňová 

David Pyszko 

Alena Chudá 

Stavební výbor: 

Marek Przywara - předseda stavebního výboru 

Daniel Lokay 

Milan Činčala 

 Obecní úřad a kompetence obce 

Zabezpečení konkrétních úkolů starostou a místostarostou je určeno usnesením 
zastupitelstva obce.  

Starosta obce 

Řídí činnost obecního úřadu. Zastupuje obec navenek, za výkon své funkce odpovídá 
zastupitelstvu obce. Připravuje materiály k projednávání v zastupitelstvu obce v rozsahu 
své svěřené působnosti. Zajišťuje a řídí správu obecního majetku (viz zákon o obcích 
č.128/2000 Sb.). 
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Místostarosta obce 

Místostarosta je volen z řad členů zastupitelstva obce, za výkon své funkce odpovídá 
zastupitelstvu obce. Zastupuje starostu obce v době  jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy 
starosta obce nevykonává funkci. Spolu se starostou podepisuje právní předpisy obce, 
usnesení zastupitelstva obce v souladu s jednacími řády.    

Organizační úsek 

Funkci rozpočtáře vykonává Veronika Mikulová DiS., účetní Jiřina Bujoková a 
administraci  Renata Blahutová. Tento úsek zajišťuje účetnictví obce, vystavení a 
proplácení faktur, vedení pokladny, místní poplatky, evidence obyvatel, evidence 
majetku, výkaznictví, ověřování – vidimace, legalizace, CzechPOINT, evidence písemností, 
knihovník, spisová služba, elektronická pošta, umísťování informací na webu obce, 
vyhotovování zápisů z veřejných zasedání, archivace písemností a správu pohřebišť. 

Na obecním úřadě je pracoviště CzechPOINT, kde je možno získat výpis z rejstříku trestů, 
katastru nemovitostí, živnostenského, obchodního rejstříku, výpis bodového hodnocení 
řidiče, či zřídit datovou schránku. Je také možná autorizovaná konverze dokumentů a 
výpis údajů z registru osob. Provádí také ověřování dokumentů a podpisů.  

Evidenci narození, uzavření manželství a úmrtí fyzických osob v obci zajišťuje Obecní 
úřad Hnojník – Matrika Hnojník 222, 73953 Hnojník.  

Působnost stavebního úřadu pro obec zajišťuje Obecní úřad Hnojník - Stavební úřad 
Hnojník 222, 73953 Hnojník. Územní plán obce byl schválen dne 22. března 2006 
s účinností od 7. 4. 2006, kdy byly podány návrhy na dvě změny, změna č. 1 nabyla 
účinnosti dne 19. srpna 2009 a změna č. 2 dne 8. července2014.  

 Hospodaření a majetek obce  

V období od 20. srpna 2010 do 30. června 2011 realizovala obec výše uvedený projekt 
"Revitalizace centra obce Střítež". 

Žadatelem projektu, jeho realizátorem a taktéž investorem (z pohledu dofinancování 
projektových výdajů) byla obec Střítež. Projekt byl realizován s celkovým plánovaným 
rozpočtem dosahujícím částky téměř 6 mil. Kč. Na vrub obecního rozpočtu bylo určeno 15 
% z této celkové částky, zbylých 85 % z celkového plánovaného rozpočtu bylo 
financováno pomocí strukturálních fondů EU. 

Na struktuře výdajů obce uvedené na obrázku 1-10 se odráží výše zmiňovaná investice 
týkající se revitalizace obce, taktéž spoluúčast na projektech Sdružení obcí povodí 
Stonávky a členství v Regionální radě rozvoje a spolupráce Třinec. 

Obec byla připravena na realizaci investic a jejich vliv na hospodaření obce a proto je 
výkyv v saldu hospodaření pouze při jejich začátku v roce 2010, v dalších letech již bylo 
hospodaření obce přebytkové.  

Z rozboru základních finančních ukazatelů vyplývá, že situace obce je stabilní, rozhodující 
položkou rozpočtu jsou daňové příjmy a rozhodující položkou výdajů služby všeobecné 
veřejné správy a služby (viz tabulka 1-10). 
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Obrázek 1-10 Přehled o příjmech a výdajích v letech 2010-2015 v mil. Kč 

 

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/2014/obce/detail/00576913 

Tabulka 1-10 Základní ukazatelé finančního zdraví obce (v %) 

Rok Ukazatel 
dluhové 
služby 

Podíl daňových, 
kapitálových, nedaňových 

příjmů a přijatých 
transferů  

Podíl cizích zdrojů 
na aktivech  

Běžná likvidita 

2010 0 64,1 : 2,3 : 6,6 : 27,0 12,66 1,16 

2011 0 72,1 : 0,0 : 8,8 : 19,1 0,78 10,18 

2012 0 83,0 : 0,9 : 8,6 : 7,6 1,36 7,38 

2013 0 88,1 : 0,0 : 7,6 : 4,3 1,30 9,12 

2014 0 75,9 : 0,0 : 18,3 : 5,8 1,27 14,93 

Zdroj: vlastní propočty na základě http://monitor.statnipokladna.cz/2014/obce/detail/00576913 

Jak již bylo řečeno, zhoršení finanční stability bylo způsobeno zásadní investicí v obci (v 
podílu k rozpočtu, se kterým obec každoročně hospodaří). Tento vliv se také promítá v 
ukazateli běžné likvidity, kde sice kolísá, ale přesahuje, mimo rok 2010, doporučených 
hodnot (2-2,5). Proporce mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky je více než 
stabilizovaná od doporučeného pásma, kdy vliv na ukazatel má minimální podíl cizích 
zdrojů na financování aktiv (stabilní hodnota kolem 1,4 %), s výjimkou roku 2010. Ačkoliv 
do roku 2013 podíl daňových příjmů rostl, v roce 2014 poklesl na nižší úroveň, než 
v roce2012, a to v důsledku doznívající ekonomické krize. Zajímavý je také pokles 
přijatých transferů ve prospěch růstu nedaňových příjmů, který vznikl jako důsledek 
nedostatečné snahy o získávání dotací a snahy o zajištění dostatku finančních prostředků 
na chystanou rekonstrukci kulturního domu obce.  
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 Vnější vztahy a vazby 

Obec Střítež je členem Mikroregion obcí povodí Stonávky a v rámci něj také Místní akční 

skupiny Pobeskydí se sídlem v Třanovicích. Prostřednictvím Regionální rady rozvoje a 

spolupráce se sídlem v Třinci je také členem Euroregionu Těšínské Slezsko. 

Mikroregion obcí povodí Stonávky 

Globálním cílem této skupiny obcí je zachovat v mikroregionu obcí povodí Stonávky 

atraktivní a zdravé prostředí pro život, práci, odpočinek a trávení volného času místních 

obyvatel i návštěvníků, adekvátně venkovskému charakteru území a požadavkům třetího 

tisíciletí. (Strategický plán mikroregionu obcí povodí Stonávky: 

http://www.stonavka.cz/modul_dokument/prilohy/15179.pdf).  

Mikroregion obcí povodí Stonávky zahrnuje obce: 

 

Zdroj: http://www.stonavka.cz/hlavni-strana%5B290%5D-%5Bcz%5D-mikroregion 

Přeshraniční spolupráce obcí Střítež a Krasňany (Slovenská republika) 

Na základě rozhodnutí Společného monitorovacího výboru v rámci Operačního programu 
přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika, byl v minulém 
programovacím období schválen projekt s názvem: „ Rozvoj přeshraniční spolupráce 
prostřednictvím vytvoření sítě aktivní spolupráce základních škol“. Vedoucím partnerem 
projektu byla slovenská obec Krasňany a obec Střítež byla hlavním přeshraničním 
partnerem. Projekt byl zaměřen na spolupráci základních škol mezi mikroregionem 
povodí Stonávky a Těrchovskou dolinou, a to na různé kulturní a sportovní akce pro žáky 
škol, které probíhaly až do ukončení projektu koncem roku 2014. Celkový rozpočet 
projektu pro obec činil 77 237,92 EUR (přibližně 1 930 000,-Kč). 
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2 SWOT ANALÝZA OBCE STŘÍTEŽ 

SWOT analýza byla vypracována a upravena dle Karty obce zpracované Úřadem 
územního plánovaní Třinec  - úplná aktualizace 2014 a Dotazník obyvatelstva z roku 
2015. 

Horninové prostředí, geologie 

Silné Slabé 

Chráněné ložiskové území – černé uhlí, 
zemní plyn 
Surovinová ložiska uhlí, zemní plyn 

 

Příležitosti Hrozby 

- - 

Vodní režim 

Silné Slabé 

Velká hustota říční sítě Potenciálně rizikový a rizikový útvar 
povrchových vod 
 

Příležitosti Hrozby 

 Negativní ovlivnění povrchových a 
podzemních vod – odpadní vody z osídlení 

Hygiena životního prostředí 

Silné Slabé 

Absence velkých zdrojů znečišťování 
Dobře fungující systém odpadového 
hospodářství 

100% území leží v OZKO 
Hluková zátěž v okolí průjezdní silnice I/11 
Neexistující veřejná kanalizace 

Příležitosti Hrozby 

Podpora využívání ekologických zdrojů 
vytápění a energie z obnovitelných zdrojů 
Spalování kvalitních paliv v kotlích rodinných 
domů 
Snížení imisní a hlukové zátěže z 
automobilové dopravy kolem průjezdní 
komunikace realizací přeložky silnice I/11 

Opětovný návrat části obyvatel k topení 
pevnými palivy (zejména uhlí a dřevo) v 
lokálních topeništích, v důsledku zvyšování 
cen elektrické energie a zemního plynu 
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Ochrana přírody a krajiny 

Silné Slabé* 

Území není negativně ovlivněno těžbou 
Z hlediska stability krajiny - krajinný typ B – 
údržba 
Neexistence poddolovaných a sesuvných 
území 

Absence chráněných území 

Příležitosti Hrozby 

Zvýšení ekologické stability krajiny podporou 
funkčnosti ÚSES 
Vyloučit výstavbu oplocení, ohrad, zdí a 
podobných bariér ve volné krajině snižující 
její prostupnost 

Likvidace rozptýlené krajinné zeleně rostoucí 
mimo les 
Znehodnocení přírody a krajiny např. 
nevhodně vymezenými plochami pro 
zástavbu 

Zemědělský půdní fond 

Silné Slabé 

Půdy málo náchylné k vodní erozi (nízké 
riziko) 
Není ohrožení větrnou erozí 
Vysoký podíl listnatých porostů v lesních 
porostech 
Výhradní zastoupení nižšího pásma C 
imisního ohrožení lesů 

Výhradní zastoupení hospodářských lesů 
Obnova lesů se zaměřuje na hospodářské 
využití, nízký podíl původních a listnatých 
dřevin 

Příležitosti Hrozby 

Postupná přeměna druhové skladby lesů 
Zalesnění kolem plánované přeložky I/11 

Necitlivá realizace nových ploch bydlení s 
ohledem především na BPEJ vyšší třídy 
Neúměrné kácení lesa směr Hnojník 
Nárůst ploch hospodářských lesů na úkor 
mimoprodukčních funkcí 

Veřejná dopravní a technická infrastruktura 

Silné Slabé 

 Chybějící veřejné osvětlení v okrajových 
částech obce (např. Zálesí) 

Příležitosti Hrozby 

Realizace přeložky silnice I/11 
Vybudování veřejné kanalizace 
Vybudování ČOV u bytovek 
Zvýšení technického stavu a parametrů 
stávajících komunikací 

Obtížně kontrolovatelné vypouštění 
odpadních vod a jejich nekvalitní 
zachytávání a likvidace především u 
rozptýlené zástavby 
Další zhoršování průjezdnosti obce 
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Výstavba chodníku kolem silnice III/4763 
směr Vělopolí 
Využití zkušeností z nedávných povodní a 
navazující realizace ochranných opatření v 
místech kolize vod a technické infrastruktury 
 

 

Sociálně – demografické podmínky 

Silné Slabé 

Vysoké zastoupení polské národnostní 
menšiny 

Rostoucí počet obyvatel starších 65 let 
Klesající počet obyvatel mladších 14 let 
Nízký index vzdělanosti 
ZŠ pouze s nižším stupněm 
Pokles počtu obyvatel 

Příležitosti Hrozby 

Zvýšení vzdělanostní úrovně obyvatel 
Základní občanská vybavenost na území 
obce l 

Zhoršování věkové skladby obyvatel 
Nejednoznačný trend vývoje počtu obyvatel 

Bydlení 

Silné Slabé 

 Nízká intenzita bytové výstavby na 1000 ob.  
 

Příležitosti Hrozby 

Postupná modernizace zateplování domů Zhoršené možnosti rozvoje obce 
v souvislosti s možnou těžbou 
Střet zastavěného území se záplavovým 
územím 

Rekreace 

Silné Slabé 

Síť značených cyklotras, turistických tras Nedostatek stravovacích zařízení 
Nutnost dojížďky za vyšší občanskou 
vybaveností 

 

Stručné shrnutí SWOT analýzy obce Střítež uvádí tabulka 2-1. Tato tabulka shrnuje jak 
SWOT analýzu provedenou ORP Třinec tak názory občanů. Jednotlivé SWOT faktory poté 
hodnotí z hlediska závažnosti pro dopady na strategické plánování obce. Faktory uvedené 
ve SWOT analýze ORP Třinec, které dle názorů zpracovatelů a po projednání s pracovní 
komisí obce na strategické plánování nemají vliv, v tabulce uvedené nejsou. Tabulka 2-1 
je rozšířena o dvě doporučení předané obcí Střítež dopisem z 5. 1. 2016. V tabulce sloupce 
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Z uvádějí závažnost problému – 1 označuje malou závažnost, 3- označuje vysokou 
závažnost. Celkové skóre je součtem závažností v tabulce. Sloupec P označuje oblast 
strategického cíle, kde 

 H je hospodářství 
 S je společnost 
 Ž je životní prostředí a infrastruktura 
 R je rozvoj území. 

Oblast strategických cílů je definována shodně se strategickými cíli MAS Pobeskydí. 

Tabulka 2-1 Shrnutí SWOT analýzy 

 SILNÉ STRÁNKY (Z) (P)  SLABÉ STRÁNKY (Z) (P) 

S1 Území není negativně 
ovlivněno těžbou  

1 Ž W1 Neexistující 
kanalizace 

2 Ž 

S2 Půdy málo náchylné k 
vodní a větrné erozi 
(nízké riziko) 

1 Ž W2 Hluková zátěž v okolí 
průjezdní silnice I/11 

3 Ž 

S3 Absence velkých 
zdrojů znečištění 

2 Ž W3 Obnova lesů se 
zaměřuje na 
hospodářské využití, 
nízký podíl původních 
a listnatých dřevin 

3 Ž 

S4 Fungující systém 
odpadového 
hospodářství 

2 Ž W4 Rostoucí počet 
obyvatel nad 65 let 

2 Ž 

S5 Obec je plynofikována 3 S W5 Mezinárodní 
komunikace I/68 vede 
zastavěným územím 

1 S 

S6 Dobrá dopravní 
dostupnost vč. 
železniční dopravy 

3 Ž W6 Absence vlastního 
zdroje pitné vody 

2 Ž 

S7 Síť značených 
cyklotras, turistických 
tras 

1 R W7 Kvalita ovzduší 2 R 

S8 Finanční stabilita 2 H W8 Nedostatečné šířkové 
uspořádání místních 
komunikací 

2 Ž 

S9 Nezaměstnanost nižší 
než celorepublikový 
průměr 

2 R W9 Nutnost dojížďky za 
vyšší občanskou 
vybaveností 

3 R 

S10 Dobrá stabilita krajiny 1  W10 Chybějící veřejné 
osvětlení v okrajových 
částech obce (např. 
Zálesí) 

2  

S11 Skryté ložisko 
podzemní vody 

2 Ž W11 Úbytek vzrostlých 
listnatých stromů 
v katastru obce 

2 Ž 
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S12 Modernizace trati 
Český Těšín – Frýdek 
Místek se zachováním 
jednokolejnosti 

2      

 CELKOVÉ SKÓRE1 22   CELKOVÉ SKÓRE 24  

 PŘÍLEŽITOSTI (Z) (P)  OHROŽENÍ (Z) (P) 

O1 Využívání 
ekologických a 
obnovitelných zdrojů 
energie a vytápění 

2 Ž T1 Odpadní vody 
z osídlení – rizika pro 
povrchové vody 

2 Ž 

O2 Snížení imisní a 
hlukové zátěže z 
automobilové 
dopravy kolem 
průjezdní komunikace 
realizací přeložky 
silnice I/11 

4 Ž T2 Zhoršování věkové 
skladby obyvatel 
 

1 Ž 

O3 Zvýšení technického 
stavu a parametrů 
stávajících 
komunikací 

1 H T3 Další zhoršování 
průjezdnosti obce 

2 R 

O4 Využití zkušeností z 
nedávných povodní a 
navazující realizace 
ochranných opatření 
v místech kolize vod a 
technické 
infrastruktury 

1 S T4 Daňová výtěžnost pod 
průměrem ORP Třinec 

1 H 

O5 Možnost lépe využít 
přírodní hodnoty k 
podpoře cestovního 
ruchu, (cykloturistika, 
pěší turistika, aj.) 
Výstavba cyklostezky 
k „rybníkům“ 

2  T5 Necitlivá realizace 
nových ploch bydlení 
s ohledem především 
na BPEJ vyšší třídy 

3  

    T6 Zvýšení kapacity 
železniční tratě Český 
Těšín - Frýdek Místek 

3  

 CELKOVÉ SKÓRE 10   CELKOVÉ SKÓRE 12  

 

Z hodnocení celkových skóre vyplývá, že součet silných stránek a příležitostí je nižší než 
součet slabých stránek a ohrožení. Proto je žádoucí vytvořit takové akce, z výsledku 
kterých by se tento poměr změnil ve prospěch silných stránek. 
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3 NÁZORY OBČANŮ A PROBLÉMY OBCE K ŘEŠENÍ  

Kromě SWOT analýzy byly zjišťovány názory občanů pomocí dotazníkové akce. 
Dotazníková akce proběhla na základě výběru otázek z baterie možných otázek 
doporučených zastupitelstvu obce ze strany autorů tohoto dokumentu. Celkem bylo 
připraveno 36 otázek, které byly rozdány 460 domácnostem v obci. Dotazníková akce 
byla anonymní. Celkem se vrátilo 152 dotazníků, což představuje nadprůměrnou 
návratnost 33 %. Podrobný rozpis názorů občanů, obsahující také odpovědi typu „jiné“ je 
uveden ve zvláštním souboru, který je přílohou tohoto dokumentu. 

 

A. KVALITA ŽIVOTA V OBCI 
 

1. Jaký by podle Vás měla mít obec v budoucnu charakter? 
 
První otázka byla zaměřena na směr možného budoucího vývoje obce Střítež. Pro více než 
polovinu občanů obce (57 %) je nejdůležitější, aby se do budoucna cítili v obci bezpečně, 
stejnou váhu přisuzují obyvatelé důležitosti zachování a pokračování v tradicích na 
základě kulturně-společenských akcí a rozvoji životního prostředí ve smyslu pozitivního 
přístupu (obojí 34 %). Více než čtvrtina občanů (26 %) klade důraz na budoucí rozvoj 
sociální a zdravotní stránky své obce. O něco méně, ne však nevýznamně s 21 % odpovědí, 
posuzují obyvatelé důležitost intersociálních vazeb spolu s nerušeným vývojem obce. 11 
% obyvatel preferuje rozvoj sportovních aktivit a překvapivě pouze 5 % vidí budoucí 
rozvoj obce v oblasti cestovního ruchu. 
 

 
 
2. Co pro Vás především znamená rozvoj obce?  
 
Velmi důležitý je pohled obyvatel obce na to, co chápou pod pojmem „rozvoj obce“. Pro 68 
% občanů je rozvoj synonymem pro rozšiřování a zkvalitňování služeb poskytovaných 
v obci, téměř polovina 49 % chápe rozvoj jako pokračování tradic, eventuálně udržení 
identity venkova. 44 % obyvatel chápe rozvoj obce jako možnost zkvalitňovat dopravní 

5%

57%

34%

34%

26%

11%

21%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Obec zaměřená na cestovní ruch

Bezpečná obec

Kulturně-společenská obec se zachováním tradic

Zelená obec – čisté životní prostředí

Obec s rozvinutou sociální a zdravotní sítí

Obec sportu

Klidná obec s potřebou setkávání se s ostatními
obyvateli

Jiný
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dostupnost. Pro 7 % dotázaných je rozvoj obce spjat s kladným demografickým vývojem 
a rozmanitým společenským životem. 
 

 
 
3. Co je pro Váš život ve Stříteži významné? 
 
Otázka významnosti různých stránek života v obci koresponduje s odpověďmi 
uvedenými v první otázce. Více než padesát procent obyvatel (58 %) považuje za 
nejvýznamnější existenci prodejního místa, dále pak pocit bezpečí (54 %) a možnost 
spojení s vnějším světem (52 %). Pro celou polovinu občanů je velmi důležitá dostupnost 
lékařské péče.  42 % občanů vnímá jako velmi významné existenci vzdělávací instituce 
(základní školy), podobně jako předškolního zařízení – zde je mateřská škola důležitá pro 
38 % obyvatel obce.  
Menší polovina (40 %) občanů přikládá význam vizuální stránce obce. Téměř třetina 
občanů (30 %) považuje za důležitou kvalitu bydlení, čtvrtina také možnost seniorského 
bydlení v podobě domova s pečovatelskou službou. Možnost kulturního, sportovního a 
společenského vyžití, pracovního uplatnění či jiných aktivit je významná pro cca 10 % 
obyvatel.  
Velmi překvapující je velmi malý podíl významnosti v oblasti vlastní pracovní činnosti – 
pouze jedno procento obyvatel obce přikládá význam možnosti podnikání. 
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Pro celkové shrnutí situace v obci byl vytvořen diagram priorit a spokojenosti v dále 
uvedeném pavučinovém grafu. V tomto diagramu znamená přesah linie důležitosti 
(modrá) za linii spokojenosti fakt, že uvedené oblasti je třeba věnovat pozornost. V 
diagramu se tento stav projevil u: 

 Existence restauračního zařízení 
 Možnosti pracovního uplatnění 
 Kontakty se sousedy 
 Možnost procházek a rekreace v okolí 
 Kulturního vyžití. 

 
Tyto výsledky pak mají vysokou vypovídací schopnost a jsou návodem pro vedení obce, 
kterým směrem má být strategie vedena a co by mělo v obci zlepšeno. V ostatních 
oblastech spokojenost obyvatel přesahuje jejich očekávání (důležitost, kterou obyvatelé 
přikládají dané oblasti). V těchto případech není nutná urychlená náprava. 

Jednotlivé stupně důležitosti jsou barevně zobrazeny v níže uvedených sloupcových 
grafech. Je velmi zajímavé, že priority, které sami občané uvedli v níže uvedených 
oblastech, ne příliš korespondují s prioritami, na které by se dle nich mělo vedení obce 
zaměřit.  

Prioritou občanů je v první řadě bezpečnost, následovaná zabezpečením lékařské péče, 
existencí předškolního a školního zařízení, zajištění dopravní dostupnosti a fungování 
obchodu. 
Prioritou, na kterou by měla být zaměřena činnost obecního zastupitelstva, je zejména 
ekologická oblast – čistota vod, veřejných prostranství a ovzduší, poté dostupnost 
zdravotní péče, úroveň infrastruktury a prostředí kolem domů a kvalita předškolního 
vzdělávání. Otázka bezpečnosti je na stejné úrovni jako kvalita veřejné dopravy – tedy 
není příliš podstatnou prioritou. 
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4. Jak hodnotíte následující oblasti v obci? 

 

 
100% = 149 respondentů Nedůležité - Důležité - Priorita Průměr 

Bezpečnost v obci 1% 3% 21% 10% 60% 4,31 

Lékařská ordinace 2% 1% 30% 12% 45% 4,07 

Možnosti dopravního spojení 3% 2% 36% 14% 36% 3,86 

Existence mateřské školy 7% 2% 31% 9% 34% 3,74 

Existence obchodu 2% 7% 42% 13% 32% 3,68 

Existence základní školy 6% 1% 32% 13% 32% 3,76 

Dostupné a příjemné bydlení 3% 3% 27% 21% 31% 3,87 

Hezké prostředí obce 1% 4% 36% 22% 25% 3,73 

Existence domů 

s pečovatelskou službou 15% 13% 32% 6% 18% 2,98 

Existence hospody 30% 13% 15% 5% 17% 2,58 

Kontakty se sousedy 7% 8% 39% 13% 15% 3,25 

Možnost procházek a rekreace 

v okolí 13% 12% 25% 15% 14% 3,05 

Možnost pracovního uplatnění 18% 15% 22% 9% 14% 2,82 

Kulturní vyžití 7% 9% 33% 20% 13% 3,30 

Sportovní vyžití 15% 14% 28% 10% 12% 2,88 

Možnost procházek se psy 30% 14% 16% 8% 10% 2,41 

Možnost podnikání 22% 19% 22% 1% 8% 2,37 

Jiné 1% 0% 2% 1% 3% 3,67 
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5. Jaké by podle vás měly být priority, na které by se měla zaměřit obecní správa?  
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100% = 149 respondentů Nedůležité - Důležité - Priorita Průměr 

Čistota vod 1% 1% 21% 13% 50% 4,29 

Dostupnost zdravotní péče 2% 1% 28% 13% 48% 4,13 

Čistota veřejných 

prostranství v obci 1% 1% 26% 11% 45% 4,17 

Čistota ovzduší 1% 2% 26% 15% 44% 4,11 

Úroveň infrastruktury 

(chodníky, silnice,…) 1% 1% 28% 15% 42% 4,13 

Kvalita života v obci  1% 3% 28% 17% 38% 4,03 

Čistota příkopů kolem obce 1% 4% 34% 9% 38% 3,94 

Nakládání s odpady, jejich 

třídění a recyklace 1% 1% 34% 13% 38% 3,97 

Prostředí v bezprostřední 
blízkosti Vašeho domu 2% 3% 28% 13% 37% 3,98 

Úroveň mateřské školy 6% 3% 23% 15% 32% 3,82 

Celkový vzhled obce 1% 3% 31% 20% 32% 3,92 

Množství a kvalita zeleně 1% 1% 37% 15% 30% 3,86 

Bezpečnost v obci – 

vybudování kamerového 
systému pro potírání 

kriminality 5% 10% 32% 13% 28% 3,55 

Možnost nakupování 3% 7% 42% 12% 26% 3,57 

Úroveň hromadné dopravy  3% 6% 31% 16% 26% 3,67 

Služby pro seniory 6% 4% 45% 10% 24% 3,47 

Situace kolem otázek drog 7% 5% 32% 14% 24% 3,53 

Služby poskytované obecním 

úřadem 1% 5% 37% 11% 24% 3,67 

Zapojování občanů do 
rozhodování o obci 3% 6% 30% 18% 24% 3,66 

Spoluúčast veřejnosti v péči 

o životní prostředí 5% 4% 35% 15% 21% 3,55 

Služby pro rodiče s dětmi 3% 6% 38% 15% 19% 3,49 

Informace o činnosti obecní 
správy 2% 4% 41% 13% 19% 3,55 

Úroveň občanské 

vybavenosti 2% 3% 39% 18% 17% 3,57 

Informace o akcích a 

společenském dění 7% 7% 37% 13% 16% 3,28 

Pracovní příležitosti v obci 15% 13% 29% 9% 15% 2,97 

Možnost kulturního vyžití 8% 13% 34% 10% 15% 3,13 

Zapojování dětí a mládeže 
do realizace projektů 6% 8% 34% 15% 15% 3,33 

Možnost sportovního vyžití 9% 11% 36% 9% 13% 3,08 

Věci zatraktivňující obci i pro 

hosty a turisty 10% 11% 32% 15% 11% 3,08 

Možnosti pro výstavbu 
rodinných domků 15% 15% 26% 13% 10% 2,83 

Propagace obce v ČR a 

zahraničí 13% 17% 33% 7% 9% 2,77 

Příležitosti pro podnikání 

v obci  22% 15% 27% 7% 7% 2,51 
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6. Pokud byste měl/a k dispozici finanční prostředky, kam byste je umístil/a? 

U této otázky se poprvé projevuje značná názorová rozdílnost občanů. 
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7. Plánujete i do budoucna zůstat ve Stříteži? 
Velmi pozitivní je rozhodnutí 90 % současných občanů obec neopouštět a zůstat zde 
nadále žít. Výzvou zůstává zbylých 10 % občanů, kteří se hodlají přestěhovat nebo nejsou 
přesvědčeni o svém budoucím životě v obci. I přesto je procento těch, kteří nehodlají 
odejít, převažující a dá se zde tímto vysledovat určitá úroveň spokojenosti s místem, kde 
občané obce žijí. 

 

 

 
B. OBČANSKÁ VYBAVENOST A JEJÍ ROZVOJ 

 
8. Jaká zařízení pro volný čas Vám v obci výrazně chybí? 

 
Občané (40 %) v obci nejvíce postrádají místo pro vyžití dětí (hřiště apod.), dále 
cyklostezky a jejich propojení s ostatními v okolí obce (38 %) a stejnému procentu 
obyvatel chybí zařízení typu cukrárna či kavárna. 30 procent dotázaných by přivítalo 
víceúčelová hřiště a o něco méně obyvatel obce (28 %) má pocit nedostatku míst na 
veřejná setkávání a posezení. Necelých dvacet procent dotázaných by přivítalo zřízení 
sportovišť typu lezecké stěny, ramp na skateboard či minigolfu. 
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9. Pokud Vám nevyhovují možnosti kulturního vyžití a dalšího vzdělávání v obci, 
jaká oblast kulturního vyžití by mela být více podporována? 
 

V oblasti kultury je spokojeno celých 31 % obyvatel, na druhé straně stejný počet 
postrádá organizování zájmové činnosti v obci (jako jsou různé zájmové kroužky). Více 
než čtvrtina občanů by se ráda dále vzdělávála prostřednictvím různých kurzů a menší 
čtvrtině (24 procentům) chybí různé spolky, kluby a sdružení). 

 

 

 
10. Využívali byste tato zařízení? 

 
Na základě dotazu, co nejvíce chybí občanům obce, byla sestavena otázka, zdali by 
chybějící zařízení a činnost aktivně využívali. Z výše uvedeného nejvíce kladných 
odpovědí – tedy ano, využíval/a – zaznělo v oblasti chybějící cukrárny/kavárny (více než 
polovina odpovědí) a klubovny s kroužky a dílnou (necelých 40 %). Provoz ostatních 
navrhovaných zařízení by s největší pravděpodobností nebyl efektivní, nebo převažovaly 
odpovědi záporné nad kladnými. 
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11. Co by podle Vašeho názoru nemělo ve Stříteži za 10 let chybět? 
 

Odpovědi na otázku týkající se budoucího obrazu obce korespondují s prioritami obyvatel 
Stříteže. Dotazovaní jsou přesvědčeni o nezbytnosti poskytování zdravotních a sociálních 
služeb (téměř 80 procent občanů), bezpečnosti (více než polovina), kvalitě životního 
prostředí (téměř polovina dotázaných), provozování obchodu (44 procent) a kulturního 
vyžití (přes 20 procent). Kolem desíti procent respondentů je přesvědčeno o tom, že 
v obci je do budoucna nutné zabezpečit fungování sportovního zařízení, vzdělávacích 
institucí, místa pro odpočinek, finanční služby a práce. 
 

 

 
12. Které služby v obci postrádáte? 

 
V současné době nejvíce chybí v obci dle názoru dotazovaných občanů zmíněná 
cukrárna/kavárna (více než třetina obyvatel), sociální služby (z necelé čtvrtiny), 
bankovní a obchodní služby (obě 21 %) a poté možnosti volnočasových aktivit, sportu a 
relaxace, poštovních služeb a lékařských služeb (mimo praktického lékaře). 
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13. Která z aktivit sociálních služeb Vám v obci chybí?  
 

V oblasti sociálních služeb respondentům schází dům pro seniory (32 procent 
dotázaných) a placená sociální pomoc ve formě domácí asistence (22 %). Oproti tomu 29 
procent obyvatel obce je se současným stavem poskytovaných služeb spokojeno. 
 

 
 

14. Cítíte se v obci bezpečně? Pokud ne, vyberte prosím z následujícího seznamu 
důvody, kvůli kterým se necítíte bezpečně.  
 

34 procent obyvatel se v obci cítí bezpečně. Zbytek v otázce bezpečnosti nejvíce vytýká 
nedostatečné osvětlení (také 34 %), dále nevhodné chování mladých spoluobčanů 
(necelých dvacet procent), má strach o svůj majetek (15 %), z některých skupin obyvatel 
(13 %) a stejné procento hodnotí činnost policie jako nedostatečnou. 9 procent obyvatel 
se obává o svou bezpečnost kvůli výskytu problémových osob. 
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15. Vypište problémy obce, které by se měly řešit přednostně 
 

I v této otázce se projevila značná názorová pestrost a nesourodost. 
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16. Které tradiční akce vnímáte jako nejzajímavější? 
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C. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 
 

17. Jsou problémy s čistotou obce? 
 

Problematika oblasti životního prostředí byla jednou z ústředních otázek dotazníku. 
Občané ji přikládají významnou důležitost, ačkoliv 64 % je se situací týkající se čistoty 
obce spokojeno a pouhých 27 procent vidí v této oblasti rezervy. 
 

 

 
18. Jsou problémy s čistotou obce? Pokud ano, jaké Vás trápí nejvíce? 

 
Téměř čtvrtina obyvatel obce (24 %) přičítá problémům s čistotou obce nezájmu 
spoluobčanů o tuto problematiku, 13 % je nespokojeno s výsadbou zeleně v obci a podle 
12 procent dotázaných jde o nekázeň majitelů psů. Kolem pěti procent respondentů je 
nespokojeno s údržbou veřejné zeleně, nedostatečným úklidem ulic a okolí kontejnerů. 
 

 
 

19. Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí v obci? 
 

Zdroje znečištění životního prostředí jsou významnými determinanty jeho kvality. Téměř 
polovina občanů obce (48 %) si myslí, že hlavním znečišťovatelem je automobilová 
doprava, dalším problémem zhoršené kvality je znečištěné ovzduší a vnější hluk (u obou 
32 procent dotázaných), existence černých skládek (20 %) a nedostatek kontejnerů na 
tříděný odpad (16 %). Necelých deset procent dotázaných si myslí, že kvalitu prostředí 
zhoršují nepřizpůsobiví občasné a neinformovanost o kvalitě tohoto prostředí (7 %). 
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20. Jak jste spokojeni s nakládáním s odpady v obci?  

 
Jedna z otázek týkající se životního prostředí, byla zaměřena na spokojenost občanů s 
nakládáním s odpady. Škála ohodnocení byla od 1 do 5 (jedna nejlepší a pět nejhorší 
známka). U všech typů nakládání s odpady převládá kladné hodnocení, s výjimkou 
provozní doby sběrného dvora (místa), která byla hodnocena z větší míry známkou 
nejhorší.  
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21. Co byste změnili na současném systému svozu papíru, plastů a skla?  
 

Většina respondentů je se systémem svozu odpadů v obci spokojena (v průměru téměř 
polovina), třetina dotazovaných by zvýšila frekvenci svozu pytlů/kontejnerů na plasty 
(26 %) a v průměru 15 procent obyvatel by si přálo větší počet kontejnerů na tříděný 
odpad.  
 

 
 

22. Myslíte si, že poplatek je vysoký nebo příliš nízký? 
 

Poplatek za svoz popelnic vidí jako přiměřený 60 procent obyvatel obce, necelá třetina 
jako vysoký (23 %) a pouhých 11 % dotázaných si myslí, že je poplatek nepřiměřeně 
vysoký. Podobné výsledky vyplynuly také u poplatků sběrného dvora, kde 32 procent 
respondentů považuje poplatky za přiměřené, 9 procent za vysoké a pouze 5 procent 
občanů si myslí, že jsou zde poplatky velmi vysoké.  
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24. Kam byste kontejnery vy osobně umístili? 

I zde je vidět názorová různorodost. 

 

 

D. DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST 
 
24. Jaké jsou případné problémy s dopravou v obci a ve spojení s okolními 

městy? 
 

Problematika dopravy a dopravní obsluhy obce ve spojení s okolními obcemi a městy byla 
také jednou z priorit obyvatel Stříteže. Zatímco více než třetina dotázaných (26 %) je 
s touto oblastí života v obci spokojeno, více než 40 procent občanů (konkrétně 44 %) 
spojuje tuto oblast s problémy s bezpečností silničního provozu. Kolem 10 procent 
obyvatel není spokojeno s možností parkování a špatnou průjezdností obce. Pouhá tři 
procenta dotázaných vidí problém ve špatné dostupnosti z okolních obcí a měst. 
 

 
 

25. Jaký dopravní prostředek nejvíce používáte při přepravě do zaměstnání / 
školy?  
 

Vzhledem k tomu, že většina dotázaných používá k přepravě do zaměstnání či školy 
osobní automobil (50 % dotázaných), převažuje spokojenost s četností hromadné 
dopravy (viz následující sloupový graf), ve stejném poměru pak úplná a částečná 
spokojenost (32 a 32 %). Vlak, jako prostředek hromadné přepravy využívá necelých 
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čtyřicet procent respondentů (39 %) a autobus větší čtvrtina (26 %). Pouhých 16 procent 
obyvatel obce je tak nespokojeno s četností hromadné přepravy. 
 

 
 

26. Považujete četnost spojů hromadné dopravy za dostatečné?  
 

 

 

27. Pokud nevyužíváte veřejné dopravy, ale jen automobil, z jakého důvodu? 
 

Osobní automobil využívá většina obyvatel města ke své přepravě, jak již bylo uvedeno 
výše. Důvodem je zejména větší nezávislost na prostředcích veřejné hromadné dopravy 
(29 % respondentů) a rychlost přepravy, kterou uvedlo 21 procent dotázaných.  Důležitou 
roli hraje také možnost využití úložného prostoru, které vlaky a autobusy nenabízejí, nebo 
je přeprava většího množství zavazadel nepohodlná. Toto uvedlo 15 % občanů. 11 
procent si myslí, že je nedostatečná návaznost spojů a pro osm procent dotazovaných je 
hromadná doprava nekomfortní.   
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28. Jste pro modernizaci železniční tratě Český Těšín -> Frýdek Místek se 

zachováním jednokolejného provozu? 
 

I přesto, že mnoho dotazovaných nepovažuje hromadnou veřejnou dopravu za příliš 
pohodlnou a rychlou, vlakové spojení využívá necelých 40 % obyvatel obce. Je 
pravděpodobné, že by se jejich počet mohl zvýšit modernizací hlavního vlakového spoje, 
jehož trasa vede přes obec. Proto jedním z dotazů byla také otázka spojená s modernizací 
tratě. Tu by přivítalo 64 procent občanů, pouhým patnácti procentům respondentů 
současný stav vyhovuje. 

 

 
 

E. INFORMOVANOST OBČANŮ 
 

29. Jak hodnotíte práci obecního zastupitelstva? 
 

Způsob a míra informovanosti obyvatelstva byla hodnocena na základě spokojenosti 
s prací zastupitelstva obce a způsobu získávání první hodnocení dopadlo s větší poloviny 
pozitivně, více než 61 procent obyvatel hodnotí práci zastupitelstva jako dobrou (52 %) 
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či velmi dobrou (9 %). Jako průměrnou vidí práci zástupců obce 30 % a jako 
nedostatečnou 3 %.  

 

 
 

30. Jakým způsobem získáváte informace z obecního úřadu? 
 

Nejvíce informací čerpají občané obce z informačního zpravodaje (více než polovina), 
z úřední desky a vývěsních tabulí pak 36 procent, celá čtvrtina obyvatel se informace 
dovídá od přátel a z doslechu a 22 procent obyvatel čerpá informace z elektronických 
zdrojů, tedy z internetových stránek obce. Celkem čtrnáct procent občanů se informuje 
přímo prostřednictvím účasti na zasedání zastupitelstva (7 %), nebo telefonickými, apod. 
dotazy (7%).  

 

 
  

9%

52%

30%

3%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Velmi dobře Dobře Průměrně Nedostatečně Bez odpovědi

52%

7%

22%

36%

26%

7%

4%

3%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Obecní zpravodaj

Jednání zastupitelstva

Internetové stránky obce

Úřední deska obce a jiné vývěsky

Od známých, přátel z doslechu

Přímá komunikace osobní, telefonická, emailová

Místní rozhlas

Tyto informace nevyhledávám

Jinak



52 

F. SEGMENTAČNÍ OTÁZKY 
 

31. Pohlaví 
 

V obci je genderová vyváženost s menší převahou mužské populace – 45 % tvoří muži a 
42 % ženy. Jak ukazují výsledky průzkumu v následujícím grafickém vyjádření, v obci žije 
nejvíce obyvatel ve věku 36-55 let (více než 32 %), dále necelých 27 procent občanů ve 
věku 59-60 let, mladí lidé ve věkové skupině 21 až 35 let tvoří přes 17 % a 70 a více let 13 
%. Z toho plyne, že převážná část obyvatel obce Střítež je v produktivním věku. 

 

 
 

32. Věk 
 

Nejpočetnější skupinou obyvatel je věková skupina 36 – 55 let (přes 32 %), dál 
obyvatelstvo v rozpětí 56 až 69 let (necelých 27 procent občanů) a více než 17 procent 
tvoří mladí lidé ve věku 21 – 35 let. Toto obyvatelstvo v produktivním věku převažuje, 
skupinu občanů nad 70 let tvoří pouhých 13 procent všech obyvatel obce.  
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33. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?  

 
Nejvyšší počet obyvatel tvoří lidé se středoškolským vzděláním (výučním listem – téměř 
31 procent), dále e středním vzděláním s maturitou (přes třicet procent). 13 procent tvoří 
vysokoškolsky vzdělaní lidé, stejný počet (přes osm procent) je obyvatel se základním a 
vyšším odborným vzděláním. 

 

 
 

34. Čím jste v současné době? 
 

Shodný počet respondentů odpověděl na otázku svého postavení na trhu práce – 31,5 % 
občanů obce jsou zaměstnanci soukromého sektoru a lidé v důchodovém věku, další větší 
skupinu (přes 11 %) tvoří zaměstnanci státního sektoru, studenti, ženy na mateřské 
dovolené a podnikatelé tvoří 4 procenta obyvatel obce, pouze 3,4 % jsou nezaměstnaní. 
 

 
 

35. Jak dlouho už v obci bydlíte?  
 

Odpovědi na otázku týkající se délky a stálosti bydlení v obci ukazují, že největší 
zastoupení mají „starousedlíci“ – občanů žijících v obci déle než dvacet let je více než 35 
% a těch, kteří zde žijí od narození více než procent 27, což činí dohromady 68 procent. 
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Obyvatel, kteří bydlí v obci mezi pěti a dvaceti lety, je více než 19 % a těch, kteří mají trvalý 
pobyt v obci kratší dobu, je něco málo přes 10 %. Tyto výsledky víceméně korespondují 
s druhou částí grafu (koláčový graf), kdy otázka byla zaměřena na trvalý pobyt či 
chataření, kdy 62 procent dotázaných odpovědělo, že v obci bydlí trvale, zbytek 
neodpověděl nebo uvedl, že má v obci chatu. 

 

 

 
 

36. Jaké je složení Vaší domácnosti? 
 

Poslední otázkou bylo složení domácností dotazovaných, ze které vyplývá, že v obci je 
nejvíce domácností, ve kterých žije dohromady více generací (téměř 33 %), dále páry, 
které již se svými dětmi nežijí (téměř 29 %) a rodiče s jedním nebo více potomky 
(necelých 27 %). Nejméně jsou zastoupeny jednočlenné domácnosti (přes 7 %). 
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4 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE OBCE V JEDNOTLIVÝCH OBLASTECH 

DO ROKU 2022 

Provázanost jednotlivých úrovní návrhové části lze znázornit následujícím schématem: 

 

 

4.1 Strategická vize a strategické cíle rozvoje obce Střítež 

Strategická vize obce je definována na základě výsledků a závěrů předchozích bodů 
analytické části a jednání zastupitelstva obce, které stanoví cíle rozvoje obce. Strategická 
vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce, o tom, jak se obec bude měnit a 
zkvalitňovat, a také soubor představ a priorit obce Střítež. 

Jako strategickou vizi si obec stanovila: 

Střítež bude obcí, kde se lidem všech generací dobře žije. 

Této strategické vizi odpovídají strategické cíle v oblastech: 

• Strategický cíl (SC)1: Hospodářství 

Strategický cíl podporuje rozvoj místního trhu práce vytvářením nových pracovních míst, 
místního podnikatelského prostředí nabídkou prostor pro podnikání. Zároveň podporuje 
místní produkci propagací místních výrobků a služeb, podporou regionální značky a 
podpůrných činností pro rozvoj cestovního ruchu. 

• Strategický cíl (SC)2: Společnost 

Strategický cíl zdůrazňuje podporu pomoci a péče pro potřebné a zefektivnění kapacit 
školských zařízení. Dále podporuje rozvoj sportu a volnočasových aktivit, spolkové 
činnosti a tradic a místních kulturních akcí. 

• Strategický cíl (SC)3. Životní prostředí a infrastruktura 

Strategická  vize

Strategický cíl
Hospodářství

Programový cíl Programový cíl

Programové 
opatření

Rozvojové 
aktivity

Programové 
opatření

Strategický cíl 
Společnost

Strategický cíl 
Životní 

prostředí a 
infrastruktura

Strategický cíl  
Rozvoj území

Programový cíl…………………………………
…… 

…………………………………
…… 

…………………………………
…… 
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Kvalitní parametry životního prostředí obce je však potřeba udržovat a dále zlepšovat 
prostřednictvím podpory využívání obnovitelných zdrojů energie, redukcí výskytu 
lokálních topenišť, optimalizace svozu odpadů a nakládání s odpadními vodami. Cílem je 
také posilovat dopravní infrastrukturu a bezpečnost dopravy, a rozvíjet obec jako 
integrovaný celek prostřednictvím pozemkových úprav a optimálním využitím veřejných 
prostranství.  

• Strategický cíl (SC4): Rozvoj území 

V rámci tohoto strategického cíle obec vytvoří předpoklady k efektivnější komunikaci s 
občany, bude směřovat ke zvýšení bezpečnosti v obci prevencí a připraveností na 
mimořádné události. Dalším cílem je rozvoj území prostřednictvím využívání 
komunitních programů a zkušeností a prohlubování meziobecní spolupráce. 

4.2 Programové cíle 

Strategické cíle jsou rozpracovány do dalšího členění na úrovni programových cílů. 
Programové cíle stanovují, čeho chce obec Střítež dosáhnout realizací svého programu 
rozvoje. Časově se tak váží k platnosti dokumentu a jsou formulovány na období 7 let, tedy 
let 2015 až 2022.  

Programové cíle se stanovují na základě definovaných problémů i potřeb občanů obce a 
vyjadřují žádoucí stav obce, kterého by mělo být dosaženo do konce platnosti tohoto 
dokumentu. Odůvodnění potřeby jednotlivých cílů je shrnuto do Tabulky 4-1. 

Tabulka 4-1 Odůvodnění programových cílů 
 Programové cíle 

Kód cíle Popis programového cíle 

PC. 1 Zaměstnanost 

Odůvodnění 
Zaměstnávání občanů využitím veřejně prospěšných prací pomůže obci k jejímu rozvoji 
a podpoří rovné příležitosti na trhu práce. Cíl je součástí strategického cíle SC 1 
Hospodářství 

PC. 2 Podnikatelské prostředí 

Odůvodnění 

Tento programový cíl je zaměřen na zlepšování podmínek pro místní podnikatele, 
nabídkou prostor pro podnikání a infrastruktury. Podnikání a zaměstnávání občanů 
může obci pomoci k jejímu rozvoji a také podporuje rovné příležitosti na trhu práce.  
Cíl je součástí strategického cíle SC 1 Hospodářství. 

PC. 3 Místní produkce 

Odůvodnění 

Cíl spočívá v podpoře a propagaci místních výrobků a služeb, místních řemeslníků a 
umělců a také služeb a podpůrných aktivit cestovního ruchu. Tyto činnosti mohou 
napomoci k pozitivnímu rozvoji obce a celého mikroregionu Těšínské Slezsko.  
Cíl je součástí strategického cíle SC 1 Hospodářství. 

PC. 4 Pomoc a péče pro potřebné  

Odůvodnění 

V rámci tohoto cíle se obec zaměří zejména na podporu seniorů a potřebných občanů 
prostřednictvím rozvoje a zefektivnění sociálních služeb, nabídky prostor pro setkávání 
a vybudováním domova pro seniory.  
Cíl je součástí strategického cíle SC 2 Společnost. 

PC. 5 Školství a školy 

Odůvodnění 
Prostřednictvím zefektivnění kapacit školských zařízení v podobě rekonstrukcí dojde ke 
zkvalitnění výuky a flexibility kapacit školských zařízení.  
Cíl je součástí strategického cíle SC 2 Společnost. 
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PC. 6 Bavit se a poznávat 

Odůvodnění 

Vytváření zázemí pro sportovní a volnočasové aktivity pro všechny věkové skupiny 
povede ke zvýšení aktivity občanů a podpory rozvoje lidského kapitálu obce. V rámci 
volnočasových aktivit se činnosti zaměří nejen na vybudování prostor pro volnočasové 
aktivity, ale také na školení občanů, zejména seniorů, týkající se problémů současnosti. 
Cíl je součástí strategického cíle SC 2 Společnost.  

PC. 7 Spolková činnost 

Odůvodnění 
V obci se úspěšně rozvíjí spolková činnost a tato aktivita bude v rámci posilování místní 
identity všestranně podporován, zejména modernizací prostor pro její podporu.  
Cíl je součástí strategického cíle SC 2 Společnost 

PC. 8 Kulturní dědictví a tradice 

Odůvodnění 
V rámci strategické vize budou podporovány aktivity směřující k posílení a obnově 
kulturních tradic obce prostřednictvím zřízení muzea a revitalizací kulturních památek. 
Cíl je součástí strategického cíle SC 2 Společnost. 

PC. 9 Obnovitelné zdroje energie 

Odůvodnění 

Životní prostředí v obci je celkově kvalitní, ale je potřeba tuto kvalitu podporovat 
prostřednictvím využívání obnovitelných zdrojů energie a ekologičtějšímu vytápění. 
Tyto aktivity by měly vést také k větší motivaci občanů, aby aktivně pečovali o čistotu 
ovzduší v obci.  
Cíl je součástí strategického cíle SC 3 Životní prostředí a infrastruktura. 

PC. 10 Odpadové hospodářství 

Odůvodnění 

Čistota obce je jednou z priorit kvalitního života v obci, je proto nutné i nadále 
zdokonalovat systém svozu a třídění odpadů, kontroly nelegálních skládek a lokálních 
topenišť. 
Cíl je součástí strategického cíle SC 3 Životní prostředí a infrastruktura. 

PC. 11 Nakládání s odpadními vodami 

Odůvodnění 

Tento cíl se v rámci zvýšení efektivity čištění odpadních vod zaměřuje na podporu 
vybudování čističek odpadních vod, včetně decentralizovaných variant a rekonstrukci 
kanalizačních zařízení. 
Cíl je součástí strategického cíle SC 3 Životní prostředí a infrastruktura. 

PC. 12 Doprava a dopravní infrastruktura 

Odůvodnění 

V obci je dopravní obslužnost, která ústí v používání osobních automobilů. To vyvolává 
potřebu údržby a péče o místní komunikace a chodníky, či problémové lokality. Součástí 
je také zkvalitnění dopravní bezpečnosti 
Cíl je součástí strategického cíle SC 3 Životní prostředí a infrastruktura. 

PC. 13 Kulturní krajina a příroda 

Odůvodnění 

Obec si klade za cíl udržet a rozvíjet stávající charakter obce. Prostřednictvím tohoto 
cíle budou prováděny pozemkové úpravy – odkupy pozemků, aby mohl být výše uvedený 
cíl naplněn. Současně bude obec provádět revitalizaci zatím nedostačující kvality 
veřejných prostranství.   
Cíl je součástí strategického cíle SC 3 Životní prostředí a infrastruktura. 

PC. 14 Samospráva 
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Odůvodnění 

Ačkoliv jsou občané obce se stavem samosprávy spokojeni, je nutné její činnost 
zdokonalovat, a to prostřednictvím nových forem komunikace s občany, zavedením 
dokonalejšího systému informovanosti obyvatel obce a instalací nového IT zabezpečení..   
Cíl je součástí strategického cíle SC 4 Rozvoj území. 

PC. 15 Bezpečnost a prevence 

Odůvodnění 

Součástí strategické vize je obecné posílení bezpečnosti v obci. Kromě dopravní 
bezpečnosti se jedná také o vytváření podmínek pro spolupráci s PČR a pro zklidnění 
dopravy v obci. Je nutné pravidelně aktualizovat krizové scénáře pro případ 
mimořádných událostí.  
Cíl je součástí strategického cíle SC 4 Rozvoj území. 

PC. 16 Komunitní programy 

Odůvodnění 

V rámci komunitních programů, zejména metody LEADER a dalších aktivit Místní akční 
skupiny Pobeskydí, je nutno rozvinout spolupráci na poradenství programového a 
projektového řízení a využití „best practices“ při používání finančních nástrojů. 
Cíl je součástí strategického cíle SC 4 Rozvoj území. 

PC. 17 Rozvoj meziobecní spolupráce 

Odůvodnění 
Tento programový cíl zahrnuje posílení nedostatečných ubytovacích kapacit v obci, 
participaci na projektech budování naučných stezek a cyklotras apod.  
Cíl je součástí strategického cíle SC 4 Rozvoj území. 

Termín splnění programových cílů 2022 
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4.3 Akční plán rozvoje  

Akční plán rozvoje rozpracovává programové cíle do úrovně programových opatření a 
jednotlivých rozvojových aktivit. 

Rozvojové aktivity tak představují již konkrétní směry a opatření, které se na dané období 
nebo část tohoto období plánují. Z rozvojových aktivit je poté možné vytvářet naprosto 
konkrétní fische projektů se zodpovědností a případnou finanční náročností.    

Programová opatření a rozvojové aktivity vycházejí jak ze strategických dokumentů MAS, 
z dotazníkové akce v obci, ze SWOT analýzy obce a tak ze zkušeností jiných obcí. 

Akční plán rozvoje se člení do dvou částí: 

 Shrnutí akčního plánu - plánu obsahuje celkový přehled strategií, cílů a akcí. 
 Plánovací listy jednotlivých aktivit - budou doplněny po schválení shrnutí akčního 

plánu zastupitelstvem. 

Shrnutí akčního plánu 

Toto shrnutí je uvedeno v tabulkách 4-2 a 4-3. Je členěno podle struktury činností a 
strategických cílů MAS Pobeskydí, ke kterým je možno se přiřadit a probíhá v hierarchii 
uvedené výše. 

V plánu byly využity následující symboly označující zdroje informací pro návrhy cílů, 
opatření a aktivit: 

☼          Strategie MAS Pobeskydí,  
☺          dotazníkové šetření mezi občany,  
■          SWOT analýza obce,  
*            zkušenosti z jiných obcí,  
ʘ         návrh zastupitelstva obce. 
 

Plánovací listy aktivit 

Plánovací listy aktivit shrnují cíle a způsoby financování a kontroly jednotlivých aktivit 
podle programových cílů. 
 

 Programový cíl: Zaměstnanost 

Tento cíl obsahuje jedno programové opatření (PO) a na ně navazující jednu rozvojovou 
aktivitu. 

 Rozvojové aktivity PO 1.1 Pomoc pro uchazeče a zájemce o zaměstnání 
1.1.1   Využití pracovníků na veřejně prospěšné a obecně prospěšné práce 

a podpořit rovné příležitosti na trhu práce  
Cíl Využití pracovníků na úseku péče o místní zeleň, péče o hřiště a 

zabezpečení dostupnosti péče o místní komunikace 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/prostředky MPSV 

Partneři Obec 

Harmonogram projektu 
Průběžně 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář  
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 Programový cíl: Podnikatelské prostředí 

Tento cíl obsahuje jedno programové opatření (PO) a na ně navazující dvě rozvojové 
aktivity 

 Rozvojové aktivity PO 2.1 Podnikatelské prostředí 
2.1.1   Poradenství a služby pro podnikatele 

Cíl Nabídka prostor pro podnikání, včetně infrastruktury  

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec 

Harmonogram projektu Průběžně 
Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář Zastupitelé navrhují výstavbu dílen, garáží a kancelářských prostor za 

KD 

2.1.2   Vybavení a využití klubovny pro školení 

Cíl Zlepšit vybavení a využití klubovny pro nejrůznější školení pro 

podnikatele a akce spolků  

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec, podnikatelé, spolky 

Harmonogram projektu Průběžně 
Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář  

 Programový cíl: Místní produkce 

V rámci tohoto programového cíle se navrhují dva programová opatření s odpovídajícími 
aktivitami. 

 Rozvojové aktivity PO 3.1 Podpora místních výrobků a služeb 
3.1.1   Propagace místních výrobků a služeb, místních umělců a 

řemeslníků  
Cíl Zviditelnit místní výrobky a služby pro širší veřejnost a podpořit cestovní 

ruch 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec, podnikatelé, spolky, MAS, Mikroregion Těšínské Slezsko  

Harmonogram projektu Průběžně 
Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář Jedná se o trhy, jarmarky, podpora regionální značky Těšínské Slezsko 

– regionální produkt, výstavy místních spolků a umělců 
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 Rozvojové aktivity PO 3.2 Cestovní ruch 
3.2.1   Úprava Starostovské aleje  

Cíl Vybudování odpočinkového místa 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec, podnikatelé, spolky, MAS, Mikroregion Těšínské Slezsko  

Harmonogram projektu 2018 
Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář  

3.2.2   Revitalizace evangelické kaple  

Cíl Podpořit cestovní ruch zatraktivněním památky 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec, podnikatelé, spolky, MAS, Mikroregion Těšínské Slezsko  

Harmonogram projektu 2019 
Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář Vybavení, úprava interiéru 

 Programový cíl: Pomoc a péče pro potřebné 

Tento programový cíl zahrnuje dvě opatření a související aktivity. 

 Rozvojové aktivity PO 4.1 Informovanost a dostupnost sociálních služeb, 
poradenství 

4.1.1   Využití klubovny pro společenské akce 

Cíl Podpora seniorů a potřebných občanů 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec, MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu Průběžně 
Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář  

4.1.2   Rozšíření sociálních služeb  

Cíl Podpora seniorů a potřebných občanů 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec, podnikatelé, spolky, MAS, Mikroregion Těšínské Slezsko  

Harmonogram projektu Průběžně 
Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář  
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 Rozvojové aktivity PO 4.2 Služby pro seniory 
4.2.1   Dům pro seniory 

Cíl Podpora seniorů a potřebných občanů 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec, podnikatelé, MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 2017-2020 
Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář  

 Programový cíl: Školství a školy 

Tento cíl zahrnuje jedno programové opatření a čtyři související aktivity. 

 Rozvojové aktivity PO 5.1 Zefektivnění kapacit 
5.1.1    Rekonstrukce MŠ 

Cíl Zkvalitnění výuky a zefektivnění kapacit školských zařízení 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec 

Harmonogram projektu 2016 
Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

5.1.2   Rekonstrukce ZŠ 

Cíl Zkvalitnění výuky a zefektivnění kapacit školských zařízení 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec 

Harmonogram projektu 2017 
Způsob hodnocení, kontroly 1xročně  

Komentář  

5.1.3   Hydroizolace školy 

Cíl Zkvalitnění výuky a zefektivnění kapacit školských zařízení 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec 

Harmonogram projektu 2018 
Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář  
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5.1.4   Rekonstrukce půdních prostor školy 

Cíl Zkvalitnění výuky a zefektivnění kapacit školských zařízení 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec 

Harmonogram projektu 2016 
Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář  

 Programový cíl: Bavit se a poznávat 

Tento programový cíl obsahuje dvě programové opatření a s nimi související odpovídající 
aktivity. 

 Rozvojové aktivity PO 6.1 Podpora sportu a jiných volnočasových aktivit 
6.1.1   Prostory pro volnočasové aktivity 

Cíl Příprava prostor pro volnočasové aktivity občanů pro výšení aktivity 

občanů a rozvoj lidského kapitálu  

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec 

Harmonogram projektu 2016 
Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář prolézačky pro děti 

6.1.2   Výstavba fotbalového hřiště včetně zázemí 

Cíl Příprava prostor pro volnočasové aktivity občanů pro výšení aktivity 

občanů a rozvoj lidského kapitálu 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec 

Harmonogram projektu 2015-2022 
Způsob hodnocení, kontroly 1xročně  

Komentář  

6.1.3   Vybudování kavárny – cukrárny 

Cíl Příprava prostor pro volnočasové aktivity občanů pro výšení aktivity 

občanů a rozvoj lidského kapitálu 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec 

Harmonogram projektu 2018-2022 
Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář  
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6.1.4   Vybudování cyklostezky 

Cíl Příprava prostor pro volnočasové aktivity občanů pro výšení aktivity 

občanů a rozvoj lidského kapitálu 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec 

Harmonogram projektu Průběžně 
Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář  

 

 Rozvojové aktivity PO 6.2 Aktivní stárnutí 
6.2.1   Finanční gramotnost 

Cíl Využití potenciálu seniorů pro zkvalitnění jejich života  

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet MAS Pobeskydí, případně z výzev PRV a IROP 

Partneři Obec, MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu Průběžně 
Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář Aktivní boj proti "šmejdům" 

 

Demografické stárnutí je problém, kterému čelí a bude čelit celá společnost, jednotlivé 
obce nevyjímaje. Senioři jsou velmi snadným cílem různých manipulátorů a prodejců 
rádoby nezbytných věcí. Za účelem zkvalitnění života této skupiny obyvatel, zlepšení 
jejich „obranyschopnosti“ proti zmanipulování a poučení o jejich právech bude obec 
pořádat vzdělávací semináře a kurzy.  

 Programový cíl: Spolková činnost 

Tento programový cíl specifikuje jedno programové opatření a tři aktivity. 

 Rozvojové aktivity PO 7.1 Rozvoj spolkové činnosti v obci 
7.1.1   Rekonstrukce kulturního domu 

Cíl Posilování místní identity a její všestranná podpora  

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Spolky v obci 

Harmonogram projektu 2015 
Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář zateplení a vymalování kulturního domu včetně obnovy sociálního 

zařízení 
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7.1.2   Rekonstrukce a dovybavení knihovny 

Cíl Posilování místní identity a její všestranná podpora 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Spolky v obci 

Harmonogram projektu 2016-2020 
Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář  

7.1.3   Dovybavení kulturního domu 

Cíl D Posilování místní identity a její všestranná podpora 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Spolky v obci 

Harmonogram projektu 2018 
Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář Dovybavení kulturního domu stoly, židlemi a vzduchotechnikou 

 Programový cíl: Kulturní dědictví a tradice 

V rámci tohoto programového cíle je definováno jedno programové opatření a čtyři 
aktivity. 

 Rozvojové aktivity PO 8.1. Podpora tradic a místních kulturních akcí 
8.1.1    Přeměna nádražní budovy na muzeum 

Cíl Posílení a obnova kulturních tradic 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce, sponzoři /externí financování 

Partneři Obec, MAS Pobeskydí, Sdružení obcí povodí Stonávky 

Harmonogram projektu 2020-2022 
Způsob hodnocení, kontroly Závěrečné hodnocení 

Komentář Odkup, rekonstrukce budovy a zřízení muzea 

8.1.2   Revitalizace hřbitovů  

Cíl Posílení a obnova kulturních tradic 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce, spolků, sponzoři/externí financování 

Partneři Obec 

Harmonogram projektu 2015-2022 
Způsob hodnocení, kontroly 1xročně  

Komentář Hřbitov katolický i evangelický 
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8.1.3   Oprava Mánesova pomníku včetně vybudování odpočívacího místa 

Cíl Posílení a obnova kulturních tradic 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec 

Harmonogram projektu 2020 
Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář  

8.1.4   Rekonstrukce sakrálních staveb 

Cíl Posílení a obnova kulturních tradic 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec 

Harmonogram projektu Průběžně 
Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář  Rekonstrukce kamenného podstavce se železným křížem z r. 1861 

 

 Programový cíl: Obnovitelné zdroje energie 

Na tento programový cíl navazují dvě programová opatření s odpovídajícími aktivitami. 

 Rozvojové aktivita PO 9.1. Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) 
obsahující dvě aktivity. 

9.1.1   Propagace OZE mezi občany 

Cíl Péče o čistotu ovzduší, podpora využívání obnovitelných zdrojů energie 

a podpora ekologičtějšího vytápění 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu Průběžně 
Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář  

 Rozvojové aktivity PO 9.2 Šetrné nakládání se zdroji 
9.2.1   Motivace občanů k ekologičtějšímu vytápění 

Cíl Péče o čistotu ovzduší, podpora využívání obnovitelných zdrojů energie 

a podpora ekologičtějšího vytápění 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec, zemědělci, MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu Průběžně 
Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář  

 Programový cíl: Odpadové hospodářství 

U tohoto programového cíle byla vytvořena dvě programová opatření s  aktivitami. 
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 Rozvojové aktivity PO 10.1. Systém svozu odpadů, informovanosti občanů  
10.1.1   Aktualizace termínů svozu odpadu  

Cíl Zvýšit čistotu v obci a kvalitu života 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec, MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu Průběžně 
Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář Dle sezónních potřeb, zejména plasty 

10.1.2  Čistota v okolí kontejnerů 

Cíl Zvýšit čistotu v obci a kvalitu života 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec 

Harmonogram projektu Průběžně 
Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace  

Komentář  

10.1.3   Vytvoření systému kontroly a průběžné likvidace černých skládek 

Cíl Zvýšit čistotu v obci a kvalitu života 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec 

Harmonogram projektu Průběžně 
Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář  

10.1.4  Zvýšení počtu odběrných míst na odpad v obci 

Cíl Zvýšit čistotu v obci a kvalitu života 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec 

Harmonogram projektu Průběžně 
Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace  

Komentář  

10.1.5  Rekonstrukce sběrného dvora 

Cíl Zvýšit čistotu v obci a kvalitu života 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec 

Harmonogram projektu 2022 
Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace  

Komentář  
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 Rozvojové aktivity PO 10.2. Lokální topeniště 
10.2.1   Zpřísnění kontroly lokálních topenišť 

Cíl Zvýšit čistotu v obci a kvalitu života 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu Průběžně 
Soulad s územním plánem ANO 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář Zavedení systému, vytipování lokalit, zásah kontrolní komise, když 

bude proto legislativní základ 

 

 Programový cíl: Nakládání s odpadními vodami 

V rámci tohoto programového cíle byla vytvořena dvě programová opatření 
s odpovídajícími aktivitami. 

 Rozvojové aktivity PO 11.1. Decentralizované ČOV 
11.1.1   Podpora decentralizovaného ČOV  

Cíl Zlepšení stavu a nakládání s odpadní vodou 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec, MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu Průběžně 
Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář Možnost decentralizace ČOV až na úroveň obytných domů a 

vybudování ČOV u statku 

 

 Rozvojové aktivity PO 11.2. Kanalizace a ČOV 
11.2.1   Výstavba ČOV 

Cíl Zlepšení stavu a nakládání s odpadní vodou 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu Průběžně 
Soulad s územním plánem ANO 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář Výstavba čističky odpadních vod bude probíhat ve dvou etapách, a to 

včetně projektové dokumentace 
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11.2.2   Čištění kanalizace a zabránění úniku vody 

Cíl Zlepšení stavu a nakládání s odpadní vodou 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce, MAS Pobeskydí 

Partneři MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 2015 
Soulad s územním plánem ANO 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář  

 

 Programový cíl: Doprava a dopravní infrastruktura 

Tento programový cíl obsahuje dva programová opatření s odpovídajícími aktivitami. 

 Rozvojové aktivity PO 12.1 Dopravní infrastruktura 
12.1.1   Údržba místních komunikací 

Cíl Zlepšení stavu komunikací v obci a zvýšení bezpečnosti občanů 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec, MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 2015 – 2022 
Soulad s územním plánem ANO 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář Vytipování problémových lokalit, plán obnovy dle územního plánu. 

12.1.2  Chodníky v obci 

Cíl Zlepšení stavu komunikací v obci a zvýšení bezpečnosti občanů 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec 

Harmonogram projektu Průběžně 
Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace  

Komentář Vytipování vhodných tras dle územního plánu. 

 

 Rozvojové aktivity PO 12.2. Bezpečná doprava 
12.2.1   Radary (měřiče rychlosti) 

Cíl Zlepšení stavu komunikací v obci a zvýšení bezpečnosti občanů 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 2015-2016 
Soulad s územním plánem ANO 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář  
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12.2.2   Rekonstrukce osvětlení 

Cíl Zlepšení stavu komunikací v obci a zvýšení bezpečnosti občanů 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 2017 
Soulad s územním plánem ANO 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář Vybavení osvětlení LED žárovkami 

 

12.2.3   Vybudování chodníku směr Vělopolí 

Cíl Zlepšení stavu komunikací v obci a zvýšení bezpečnosti občanů 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce, MAS Pobeskydí 

Partneři MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 2020 
Soulad s územním plánem ANO 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář  

12.2.4   Rekonstrukce chodníku od nádraží směr Třinec 

Cíl Zlepšení stavu komunikací v obci a zvýšení bezpečnosti občanů 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 2021 
Soulad s územním plánem ANO 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář  

12.2.5   Vybudování osvětlení na Zálesí a kolem Ropičanky 

Cíl Zlepšení stavu komunikací v obci a zvýšení bezpečnosti občanů 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 2016-2018 
Soulad s územním plánem ANO 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář  
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12.2.6  Zklidnění dopravy v obci 

Cíl Zlepšení stavu komunikací v obci a zvýšení bezpečnosti občanů 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu Průběžně 
Soulad s územním plánem ANO 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář Vyhodnocení vlivu tranzitní dopravy na život v obci, měření hluku, 

zákaz vjezdu nákladních automobilů, vybudování retardérů  

 Programový cíl: Kulturní krajina a příroda 

V rámci programových opatření k tomuto programovému cíli patří aktivity: 

 Rozvojové aktivity PO 13.1 Pozemkové úpravy 
13.1.1   Odkupy pozemků  

Cíl Udržení a rozvoj charakteru a kvality života v obci 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec, MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 2015 – 2022  
Soulad s územním plánem ANO 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář Razová parc.č. 516/2, 1155, 1194/1, 1198/1, 76, 571 a 1184/3 a Kloda  

parc.č.85 

 Rozvojové aktivity PO 13.2. Veřejná prostranství a brownfieldy 
13.2.1   Oprava cesty 

Cíl Udržení a rozvoj charakteru a kvality života v obci 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu Průběžně 
Soulad s územním plánem ANO 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář Oprava cesty ke Kocyanovi, u Adély, k Mynářovi, Zálesí. 

13.2.2   Vybudování zastávky u statku 

Cíl Udržení a rozvoj charakteru a kvality života v obci 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 2018 
Soulad s územním plánem ANO 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář  
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13.2.3   Vybudování parkoviště 

Cíl Udržení a rozvoj charakteru a kvality života v obci 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 2019-2021 
Soulad s územním plánem ANO 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář U ČD, u Hájenky 

13.2.4   Údržba místní zeleně a její revitalizace 

Cíl Udržení a rozvoj charakteru a kvality života v obci 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu Průběžně 
Soulad s územním plánem ANO 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář Úprava prostranství před OÚ, parčík aj. 

13.2.5   Úprava areálu parku 

Cíl Udržení a rozvoj charakteru a kvality života v obci 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 2018 
Soulad s územním plánem ANO 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář  

13.2.6  Výsadba aleje do Černé 

Cíl Udržení a rozvoj charakteru a kvality života v obci 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 2015 
Soulad s územním plánem ANO 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář  
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13.2.7   Oprava střechy na vodárně 

Cíl Udržení a rozvoj charakteru a kvality života v obci 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 2015 
Soulad s územním plánem ANO 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář  

13.2.8  Vodovod Hájenka 

Cíl Udržení a rozvoj charakteru a kvality života v obci 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 2016 
Soulad s územním plánem ANO 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář  

13.2.9  Využití skrytého ložiska podzemní vody pro zkvalitnění dodávek 
pitné vody v obci 

Cíl Zkvalitnění podmínek života v obci prevence nedostatku pitné vody v 

obci 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 2016 - 2018 
Soulad s územním plánem  

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář  

13.2.10  Zalesnění okolí plánované přeložky I/68 

Cíl Udržení kvality života v obci po realizaci přeložky 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 2018 - 2020 
Soulad s územním plánem ANO 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář Zakresleno v platném ÚP, nutno však vyjasnit majetkové poměry u 

dotčených pozemků 
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 Programový cíl: Samospráva 

V rámci tohoto programového cíle jsou definovány dvě programová opatření 
s odpovídajícími aktivitami.  

 Rozvojové aktivity PO 14.1 Komunikace s občany 
14.1.1   Zavedení systému informovanosti občanů přes SMS 

Cíl Moderní spolupráce vedení obce a občanů 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec, MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 2017 
Soulad s územním plánem ANO 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář  

 

 Rozvojové aktivity PO 14.2 Obce a obecní úřady, integrované plánovaní 
14.2.1   Vybudování serveru 

Cíl Moderní spolupráce vedení obce a občanů 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec, MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 2015 
Soulad s územním plánem ANO 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář  

14.2.2   Strategický plán rozvoje obce 

Cíl Moderní spolupráce vedení obce a občanů 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec, MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 2015 – 2022 
Soulad s územním plánem ANO 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář  

14.2.3   Územní plán 

Cíl Moderní spolupráce vedení obce a občanů 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec, MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 2017 
Soulad s územním plánem ANO 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář  
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 Programový cíl: Bezpečnost a prevence 

V rámci dvou programových opatření k tomuto programovému cíli jsou definovány 
odpovídající aktivity. 

 Rozvojové aktivity PO 15.1 Posilování obecní spolupráce v oblasti bezpečnosti 
15.1.1   Spolupráce s PČR, pochůzky a preventivní akce  

Cíl Posílení bezpečnosti v obci 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec, MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 2015 – 2022 
Soulad s územním plánem ANO 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář  

 Rozvojové aktivity PO 15.2 Připravenost na mimořádné události 
15.2.1   Pravidelná aktualizace opatření pro případ mimořádných událostí  

Cíl Posílení bezpečnosti v obci 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec, MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 2015 – 2022 
Soulad s územním plánem ANO 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář  

 Programový cíl: Komunitní programy 

V rámci tohoto programového cíle byla vytvořena dvě programová opatření 
s odpovídajícími aktivitami. V tomto programovém cíli se předpokládá spolupráce obcí 
s využitím metody LEADER. Jde o propojení rozvojových aktivit a venkovské ekonomiky 
s cílem dopomáhat k rozvoji venkovských oblastí cestou zapojení místních subjektů. 

První aktivita týkající se spolupráce a participace na poradenství v oblasti programového 
a projektového řízení bude zaměřena na spolupráci obcí v rámci MAS Pobeskydí a s jinými 
MAS, prostřednictvím kterých lze vyřešit řadu problémů a potřeb daného území. Projekty 
by měly být zaměřeny na využití nabízené možnosti poradenské činnosti při přípravě a 
realizaci projektů, včetně vzdělávací a osvětové činnosti. 

Druhá aktivita související s prezentací dobré praxe v oblasti finančních nástrojů souvisí 
se shromažďováním a šířením dobré praxe v oblasti využívání zejména interních zdrojů 
financování projektů (z důvodu stále se snižujících možností externího financování). Bude 
se jednat o podporu aktivit v podobě mikrofondů, mikropůjček nebo sponzorství.  
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 Rozvojové aktivity PO 16.1 Využití metody LEADER 
16.1.1   Spolupráce a participace na poradenství v oblasti programového a 

projektového řízení  
Cíl Využití synergických efektů spolupráce s okolními obcemi 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec, MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 2015 – 2022 
Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář Využití pozitivních zkušeností z jiných obcí, strategie MAS 

 Rozvojové aktivity PO 16.2 Prezentace dobré praxe 
16.2.1   Využití best practices při používání finančních nástrojů  

Cíl Využití synergických efektů spolupráce s okolními obcemi 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec, MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 2015 - 2022 
Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář Využití pozitivních zkušeností z jiných obcí, Strategie MAS 

 Programový cíl: Rozvoj meziobecní spolupráce. 

V rámci tohoto programového cíle byla vytvořena dvě programová opatření 
s odpovídajícími aktivitami. 

 Rozvojové aktivity PO 17.1 Zapojení obce do turistické oblasti Těšínska a Pobeskydí 
17.1.1   Posílení ubytovací kapacity v obci 

Cíl Přitáhnout potenciální účastníky turistického ruchu 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec, MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 2015 - 2022 
Soulad s územním plánem ANO 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář Provedení analýzy možností, případná realizaci ve spolupráci 

s místními podnikateli 

17.1.2   Podpora a participace na projektech cestovního ruchu 

Cíl Přitáhnout potenciální účastníky turistického ruchu 

Lokalizace Střítež 

Garant aktivity Obec Střítež 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec, MAS Pobeskydí, Sdružení obcí povodí Stonávky 

Harmonogram projektu 2015 - 2022 
Soulad s územním plánem ANO 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář vybudování naučných stezek 
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Tabulka 4-2 Shrnutí akčního plánu I. 
Strategický 
cíl 

Hospodářství Společnost 

Programový 
cíl 

1. 
Zaměstna-

nost ☼ 

2. 
Podnikatels
ké prostředí 

☼ 

3.  
Místní 

produkce ☼ 

4. Pomoc a 
péče pro 

potřebné ☼ 

5. Školství a 

školy ☼ 

6. Bavit se a 

poznávat ☼ 

7. Spolková 

činnost ☼ 

8. Kulturní 
dědictví a 

tradice ☼ 

Programové 
opatření 

1.1 Pomoc 
pro 
uchazeče a 
zájemce o 
zaměstnání  
☺ ʘ 

2.1 
Poradenství 
a služby pro 
podnikatele 
■, ʘ 

3.1 Podpora 
místních 
výrobků a 
služeb  

4.1 
Informova-
nost a 
dostupnost 
soc. služeb, 
poradenství 

☼ *☺ 

5.1 
Zefektivnění 

kapacit ☼ 

6.1 Podpora 
sportu a 
jiných volno-
časových 

aktivit ☼  

7.1 Rozvoj 
spolkové 
činnosti 

v obci ☼ ʘ 

8.1 
Podpora 
tradic a 
místních 
kulturních 

akcí ☼ 

Rozvojové 
aktivity (akce) 

1.1.1. Využití 
pracovníků na 
veřejně pro-
spěšné a 
obecně 
prospěšné 
práce (na 
úseku péče o 
místní zeleň, 
péče o hřiště a 
zabezpečení 
dostupnosti 
péče o místní 
komunikace)  

 

2.1.1 Nabídka 
prostor pro 
podnikání, včetně 
infrastruktury 
(výstavba dílen, 
garáží a 
kancelářských 
prostor za KD) ʘ 
2.1.2 Vybavení a 
využití klubovny 

pro školení ʘ 

3.1.1 Propagace 
místních výrobků 
a služeb, místních 
umělců a 
řemeslníků (trhy, 
jarmarky), 
podpora 
regionální značky 
Těšínské Slezsko 
– regionální 
produkt, výstavy 
místních spolků a 

umělců☺ 

4.1.1 Umožnit 
využití klubovny 
pro debaty a 

setkání občanů☺ 
4.1.2 Širší síť 
sociálních 

služeb☺ 

 

5.1.1 
Rekonstrukce MŠ 
ʘ 
5.1.2 
Rekonstrukce ZŠ 
ʘ 
5.1.3 
Hydroizolace 
školy ʘ 
5.1.4 
Rekonstrukce 
půdních prostor 
školy ʘ 

6.1.1 Příprava 
prostor pro 
volnočasové 
aktivity 
(prolézačky po 

děti) ʘ ☺ 
6.1.2 Výstavba 
fotbalového 
hřiště plus 
zázemí ʘ 
6.1.3 Vybudování 
kavárny-

cukrárny☺ 
6.1.4 Vybudování 

cyklostezky☺ 

7.1.1 
Rekonstrukce 
kulturního domu 
(zateplení, 
vymalování a 
sociální zařízení) 
ʘ 
7.1.2 
Rekonstrukce a 
dovybavení 
knihovny ʘ 
7.1.3 Dovybavení 
kulturního domu 
(vzduchotechnika
, stoly, židle) ʘ 
 

8.1.1 Odkup, 
rekonstrukce 
nádražní budovy 
a zřízení muzea 

ʘ 
8.1.2 Revitalizace 
hřbitovů 
(evangelický, 
katolický) 

ʘ 
8.1.3 Oprava 
Mánesova 
pomníku a 
vybudování 
odpočívacího 
místa ʘ 
8.1.4 
Rekonstrukce 
sakrálních staveb 
ʘ 
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   3.2 Cestovní 
ruch 

4.2 Služby 
pro seniory 

 6.2 Aktivní 
stárnutí 

  

Rozvojové 
aktivity 

  3.2.1 
Starostovská alej 
– vybudování 
odpočinkového 
místa ʘ 
3.2.2 Revitalizace 
evangelické kaple 
ʘ 

4.2.1 Vybudování 
domu pro seniory 
ʘ, ☺ 

 6.2.1 Finanční 
gramotnost, 
aktivní boj proti 
„šmejdům“ 

  

 
 
Tabulka 4-3 Shrnutí akčního plánu II. 

Strategický 
cíl 

Životní prostředí a infrastruktura Rozvoj území 

Programový 
cíl 

9. 
Obnoviteln
é zdroje 

energie ☼ 

10. 
Odpadové 
hospodářst
ví 

☼ 

11. 
Nakládání 
s odpadním

i vodami ☼ 

12.  
Doprava a 
dopravní 
infra-
struktura 

☼ 

13.  
Kulturní 
krajina a 

příroda ☼ 

14. 
Samosprá-
va 

☼ 

15. 
Bezpečnost 
a prevence 

☼ 

16. 
Komunitní 
programy

☼ 

17. 
Rozvoj 
meziobec-
ní 
spoluprá-

ce ☼ 
Programové 
opatření 

9.1  
Podpora 
využívání 
obnovitel-
ných zdrojů 
energie 
(OZE) 
☼  *■ 

10.1  
Systém 
svozu 
odpadů, 
informova-
nosti 
občanů 

■,☼,ʘ ☺ 

11.1 
Decentrali-
zované ČOV 

12.1  
Dopravní 
infra- 
strutura 

13.1   
Pozemkové 
úpravy 
 

14.1 
Komuni-
kace s 

občany■☺ 

15.1 
Posilování 
obecní 
spolupráce 
v oblasti 
bezpečnosti

☺■ 

 

16.1 
Využití 
metody 
LEADER * 

17.1 
Zapojení 
obce do 
turistické 
oblasti 
Těšínska a 
Pobeskydí 
■ 

Rozvojové 
aktivity (akce) 

9.1.1 
Propagace OZE 
mezi občany, 
motivace 

10.1.1 
Aktualizace 
termínů svozu 
odpadu dle 

11.1.1 Podpora 
decentralizova-
ného ČOV 
(např. možnost 

12.1.1 Údržba 
místních 
komunikací ☺ 
(vytipování 

13.1.1 Odkupy 
pozemků 
(Razová parc.č. 
516/2, 1155, 

14.1.1 
Zavedení 
systému 
informovanos

15.1.1 
Spolupráce 
s PČR, 
pochůzky, 

16.1.1 
Spolupráce a 
participace na 
poradenství 

17.1.1 Posílení 
ubytovací 
kapacity 
v obci 
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občanů dle akcí 
MAS Pobeskydí  
 

sezónních 
potřeb, zejména 
plasty☺ 
10.1.2 Čistota 
v okolí 
kontejnerů ☺ 
10.1.3 
Vytvoření 
systému 
kontroly a 
průběžné 
likvidace 
černých 
skládek☺    ʘ 
10.1.4 Zvětšit 
počet 
odběrných míst 
na odpad ʘ 
10.1.5Rekon-
strukce 
sběrného dvora 
ʘ 

 

decentralizace 
až na úroveň 
obytných domů 
– získání 
dotací) - 
ČOV statek ʘ 

problémových 
lokalit, plán 
obnovy dle 
územního 
plánu) 
12.1.2  
Chodníky 
v obci 
(Vytipování 
vhodných 
tras, postup 
dle územního 

plánu)  ☺ 

 

1194/1, 
1198/1, 76, 571 
a 1184/3 a 
Kloda  
parc.č.85) ʘ 
 

ti občanů přes 

SMS *,■, ʘ 

  

preventivní 

akce ☺ 

v oblasti 
programovéh
o a 
projektového 
řízení 
 

(analýza 
možností, 
místní 
podnikatelé) 
17.1.2 
Podpora a 
participace na 
projektech CR 
(např. naučné 
stezky) 

 

Programové 
opatření 

9.2 Šetrné 
nakládání 
se zdroji  
 

10.2  
Lokální 
topeniště 

11.2 
Kanalizace 
a ČOV 

12.2 
Bezpečná 

doprava☺ 
ʘ 

13.2 
Veřejná 
prostran-
ství a 
brownfiel-
dy, pitná 
voda 

14.2 Obce 
a obecní 
úřady, 
integrova-
né 
plánování 

15.2 
Připrave-
nost na 
mimořádné 
události■ 

16.2 
Prezenta-
ce dobré 
praxe 

 

Rozvojové 
aktivity (akce) 

9.2.1 Motivace 
občanů k 
ekologičtějšímu 
vytápění ʘ 
 

10.2.1  
Zpřísnění 
kontroly 
lokálních 
topenišť 
(zavedení 

11.2.1 Výstavba 
ČOV (dvě etapy, 
vč. projektové 
dokumentace) 
ʘ 

12.2.1 Radary 
– měřiče 
rychlosti ʘ 
12.2.2 
Rekonstrukce 
osvětlení 

13.2.1 Oprava 
cesty ke 
Kocyanovi, u 
Adély, 
k Mynářovi, 
Zálesí) 

14.2.1 
Vybudování 
serveru ʘ 
14.2.2 
Strategický 

15.2.1 
Pravidelná 
aktualizace 
opatření pro 
případ 

16.2.2 Využití 
best practices 
při používání 
finančních 
nástrojů 
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systému, 
vytipování 
lokalit, zásah 
kontrolní 
komise, když 
bude proto 
legislativní 
základ) ʘ 
 

11.2.2 čištění 
kanalizace a 
zabránění 
úniku vody ʘ 

(LED žárovky) 
ʘ 
12.2.3 
Vybudování 
chodníku 
směr Vělopolí 
ʘ 
12.2.4 
Rekonstrukce 
chodníku od 
nádraží směr 
Třinec ʘ 
12.2.5 
vybudování 
osvětlení na 
Zálesí a kolem 
Ropičanky ʘ 
12.2.6 
Zklidnění 
dopravy v 
obci 
(vyhodnocení 
vlivu tranzitní 
dopravy na 
život v obci 
hluk-měření, 
zákaz vjezdu 
nákladních 
automobilů, 

retardéry) ☺, 
ʘ 

13.2.2 
Vybudování 
zastávky u 
statku 
13.2.3 
Vybudování 
parkoviště (u 
ČD, u Hájenky) 
13.2.4 Údržba 
místní zeleně a 
její 

revitalizace☺ 
(např. úprava 
prostranství 
před OÚ, parčík 
aj.) 
13.2.5 Úprava 
areálu parčíku 

☺ 
13.2.6 Výsadba 
aleje do Černé ʘ 
13.2.7 Oprava 
střechy na 
vodárně 
13.2.8 Vodovod 
Hájenky ʘ 
13.2.9 Využití 
skrytého ložiska 
podzemní vody 
pro zkvalitnění 
dodávek pitné 
vody v obci ʘ 
13.2.10. 
Zalesnění okolí 
plánované 
přeložky I/68 ʘ 
 

plán rozvoje 
obce ʘ 
14.2.3 Územní 
plán ʘ 

mimořádných 

událostí ☼ 
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5 REALIZACE PROGRAMU ROZVOJE OBCE 

V Programu rozvoje obce Střítež na období 2015 - 2022 byl stanoven nejen obecný směr 
rozvoje obce, ale i konkrétní aktivity směřující k naplnění požadovaných cílů. 

 

5.1 Podpora realizace programu  

V rámci úspěšného dosažení všech zamýšlených cílů je nutné zapojit všechny aktéry 
rozvoje obce, tedy soukromý i neziskový sektor, veřejnost apod. 

 Způsob realizace programu rozvoje obce 

Proto, aby realizace dokumentu vykazovala dostatečné tempo a aby bylo vůbec možné 
aktivity realizovat, je třeba stanovit subjekty a osoby odpovědné nejen za řízení 
realizace, ale i za výkon a kontrolu plnění jednotlivých aktivit. S ohledem na velikost 
obce není nutné zřizovat nové orgány či instituce, proto bylo na základě proběhnuvších 
jednání (v rámci jednání s radou obce, projednání s veřejností, jednání zástupců obce 
apod.) zvoleno následující implementační schéma. 

 

 

 

Byla ustanovena Řídící složka, která bude pracovat ve složení dle tabulky 5-1.  
 

Tabulka 5-1 Řídicí složka realizace rozvoje obce 
Jméno a příjmení Organizace/funkce 
Miroslav Jaworek Obec Střítež/starosta 
Petr Machálek Obec Střítež/místostarosta 

 
Mezi hlavní činnosti řídící složky bude patřit, na základě podkladů Výkonné a kontrolní 
složky (viz níže) a jiných podkladů, usměrňování realizací programu rozvoje obce, tedy: 

 Iniciace realizace opatření a aktivit, 
 Vyhledávání a zajišťování zdrojů financování aktivit programu rozvoje obce, 
 Projednání podnětů vztahujících se k realizaci opatření a aktivit, 
 Schvalování zpráv o realizaci programu rozvoje obce, 
 Projednávání změn a aktualizací programu rozvoje obce, 
 Schvalování aktualizací a revizí programu rozvoje obce, 
 Delegování jednotlivých činností a pravomocí na odpovědné osoby. 

Výsledky jednání, zejména schválené znění Monitorovacích zpráv o průběhu realizace 
programu rozvoje obce a aktuální verze programu rozvoje obce, budou zveřejněny na 
internetových stránkách obce. 

Řídící složka

•starosta

•místostarosta

Výkonná a kontrolní složka

•zastupitelé



83 

Zástupci řídící složky se budou scházet dle aktuální potřeby nejméně však 1x do roka, v 
období přípravy rozpočtu na následující rok, kdy setkání skupiny bude iniciováno 
Výkonnou a kontrolní složkou. Podklady pro jednání budou rozeslány v elektronické 
podobě členům řídící složky nejpozději 7 dní před plánovaným setkáním a bude 
zabezpečeno, že informace o konání setkání řídící skupiny budou zveřejněny na 
internetových stránkách obce. 
Dalším subjektem je Výkonná a kontrolní složka, kterou budou tvořit jednotliví 
zastupitelé obce. Mezi hlavní činnosti této složky bude patřit: 

 Realizace programu rozvoje obce, 
 Příprava podkladů pro jednání řídící složky týkající se naplňování realizace 

programu rozvoje obce, 
 Svolání řídící složky v případě potřeby, minimálně 1x za rok v období přípravy 

rozpočtu na následující rok, 
 Evidence podnětů vztahujících se k doplnění a aktualizaci programu rozvoje obce, 
 Činnosti spojené s monitoringem realizace program rozvoje obce,  
 Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a s dílčími dodavateli prací, 
 Zveřejňování informací týkajících se programu rozvoje obce na internetových 

stránkách obce. 
Stanovením odpovědnosti a náplně činnosti osob řídící a výkonné a kontrolní složky jsou 
položeny základy k realizaci jednotlivých aktivit vedoucích k dosažení programových cílů 
uvedených v dokumentu. Jednotlivé aktivity budou realizovány dle jejich významu 
stanoveného v rámci priorit zvolených aktivit. Případné změny v průběhu realizace 
aktivit projedná a schválí řídící složka. Jednotlivé aktivity budou realizovány 
prostřednictvím konkrétních projektů. Bližší popis projektu bude popsán v projektovém 
návrhu (fiše). Rozpracování projektových návrhů zajistí výkonná a kontrolní složka. 

Každoročně bude probíhat revize realizovaných a plánovaných aktivit. Případné další 
podněty a možné aktivity a projekty budou zařazeny do Zásobníku aktivit. Informace o 
průběhu realizace program rozvoje obce budou minimálně jednou ročně zveřejněny na 
internetových stránkách obce. 

 Monitoring realizace programu rozvoje obce 

Za sledování naplňování cílů a opatření programu rozvoje obce je zodpovědná Výkonná a 
kontrolní složka. Mezi povinnosti pověřeného pracovníka související s monitoringem 
realizace programu rozvoje obce (PRO) patří zejména: 

 Shromažďování informací o průběhu realizace dílčích aktivit, jednotlivých 
opatření a programových cílů – aktualizace Karet aktivit, tvorba a aktualizace 
Projektových fišé. 

 Zpřesňování informací o odpovědnosti za realizace jednotlivých aktivit (zejména 
na základě výsledků výběrových řízení). V případě realizace aktivit externím 
subjektem bude smluvně zajištěno dodržení termínů a naplnění indikátorů a 
zároveň včasné předání informací Výkonné a kontrolní složce o průběhu realizace 
aktivity.  

 Každoroční zpracování vyhodnocení Akčního plánu. 
 Pravidelné sestavování Monitorovací zprávy o průběhu realizace programu 

rozvoje obce (minimálně 1x ročně, jako podklad pro sestavení ročního rozpočtu a 
rozpočtového výhledu či akčního plánu na následující rok - např. koncem 
října/listopadu každého roku apod.). 
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 V posledním roce platnosti stávajícího programu rozvoje obce vypracování 
komplexní zhodnocení stávajícího programu rozvoje obce, jakožto podkladu pro 
jeho aktualizaci. 

Monitorovací zpráva o průběhu realizace PRO bude sloužit Řídící složce k dalšímu 
rozhodování o úpravě a aktualizaci programu rozvoje obce. Monitorovací zpráva o 
průběhu realizace programu rozvoje obce bude obsahovat zejména: 

 Informace o realizaci dílčích aktivit a projektů – každoroční přehled o aktivitách, 
které se podařilo v uplynulém roce realizovat (vyhodnocení akčního plánu). 

 Informace o sledování hodnotících ukazatelů v rámci rozvojových aktivit, případně 
programových cílů. 

 Zdůvodnění odchylek od plánovaného průběhu realizace programu rozvoje obce. 
 Návrh na změny či revize v programu rozvoje obce. 

Monitorovací zpráva bude zveřejněna na internetových stránkách obce. 

 Způsob aktualizace programu rozvoje obce 

Program rozvoje obce (PRO) je živým dokumentem, který je nutné revidovat, případně 
aktualizovat, dle průběhu realizace jeho dílčích částí. Podnětem k aktualizaci programu 
rozvoje obce může být závažná změna vnějších podmínek, naplnění části programu 
rozvoje obce, či potřeba stanovení nových cílů.  

Dílčí revize PRO se budou provádět nejméně jednou za rok a budou prováděny 
zastupitelstvem obce. Podkladem pro dílčí revize budou aktualizované Karty aktivit, 
Projektová fišé, Vyhodnocení akčního plánu, Monitorovací zpráva o průběhu realizace 
aktivit. Podklady připraví osoba odpovědná za monitoring realizace PRO. 

O stavu plnění budou podávat informaci subjekty zodpovědné za realizaci příslušných 
aktivit. Garantem a zodpovědným subjektem za PRO Střítež 2015–2022 bude 
Zastupitelstvo Obce (ZO) Střítež, které program každoročně vyhodnotí a případně 
zaktualizuje s termínem nejpozději do 31. 3. příslušného roku (tj. aktualizace na rok 2016 
nejpozději do 31. 3. 2016 na základě vyhodnocení roku 2015). 

Program rozvoje obce Střítež bude využíván jako jeden ze základních podkladů při tvorbě 
každoročního rozpočtu obce, rozpočtových výhledů i dlouholetých finančních plánů.  

Změny programu rozvoje obce budou prováděny přímo do dokumentu. Výsledkem bude 
dokument s označením data, ke kterému se vztahuje (Program rozvoje obce Střítež, 
aktualizovaná verze k XX.YY.ZZZZ). Dokument bude v úvodu obsahovat seznam revizí, 
kdy každá revize bude v textu vyznačena a opatřena termínem aktualizace. 

Aktualizace PRO a jeho změny budou schváleny zastupitelstvem obce souběžně se 
schvalováním ročního rozpočtu a rozpočtového výhledu obce. Aktualizovaný program 
rozvoje obce bude zveřejněn na internetových stránkách obce Střítež. PRO bude dostupný 
na webových stránkách obce a v písemné podobě k nahlédnutí v úředních hodinách na 
Obecním úřadě obce. 

 

5.2  Způsob financování programu rozvoje obce  

Financování PRO bude prováděno pomocí operačních programů, a to zejména: 

 Program rozvoje venkova 
 Integrovaný regionální operační program 
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 Operační program Životní prostředí 
 Operační program Zaměstnanost 

 

Pro nové programové období se také počítá s využitím smíšeného financování 
jednotlivými bankami.  

 Program rozvoje venkova (PRV) 

Podle schváleného PRV se rozvoj území a tedy i jednotlivých obcí bude úzce spojovat 
s Místními akčními skupinami (MAS) a metodou LEADER. PRV k této problematice uvádí 
(str. 50 a dále): 

„Zkušenosti s implementací metody LEADER ukazují, že místní akční skupiny hrají v rozvoji 
venkova nezastupitelnou roli.  

 Na základě místní strategie se realizují projekty, které pomáhají řešit specifické 
problémy dané lokality lépe, než centrálně řízené programy. Podporou metody 
LEADER lze dosáhnout vyšší hospodárnosti s veřejnými zdroji.  

 Využije se lepšího zacílení intervence, přesnějšího posouzení potřebnosti projektu pro 
danou lokalitu a v neposlední řadě synergických efektů jednotlivých programů ESIF. 
Z těchto důvodů bude PRV podporovat aktivity CLLD.  

Cílem PRV je zejména podpořit 160 vybraných MAS a prostřednictvím projektů 
realizovaných v rámci jejich strategií 750 nových pracovních míst.  

Na implementaci metody LEADER bude rozpočtováno 5% alokace PRV. 

Kritériem pro výpočet alokace pro jednotlivé SCLLD z PRV bude rozloha a počet obyvatel 
příslušné MAS. Strategie mohou předkládat jen MAS, které projdou standardizací, tzn., že 
splní nastavené podmínky zajišťující kvalitu MAS, tedy při stanovení alokace nebude již 
znovu hodnocena kvalita MAS, resp. nebude porovnávána míra kvality jednotlivých MAS 
mezi sebou. Totéž platí i pro výběr strategií MAS. Ministerstvo pro místní rozvoj zhodnotí dle 
předem stanovených kritérií přijatelnost jednotlivých strategií, což zajistí, že budou 
vybírány pouze kvalitní strategie. Následně jednotlivé řídicí orgány vyberou strategie s 
ohledem na příspěvek k plnění cílů stanovených programy. Zapojení programů bude záviset 
na rozsahu strategií. V případě zaměření SCLLD i na opatření Integrovaného regionálního 
operačního programu, Operačního programu Zaměstnanost či Operačního programu 
Životní prostředí bude po schválení SCLLD v rámci těchto programů stanovena alokace z 
těchto programů dle metodiky jednotlivých odpovědných ŘO.“ 

Proto v rámci předkládaného dokumentu byl souhrnný plán akcí strukturován podle 
struktury strategie MAS Pobeskydí. 

 Integrovaný regionální operační program (IROP) 

Prioritní osy uvedeného programu pokrývají prakticky všechny potřeby stanovené 
v souhrnném plánu akcí. Přesto se ale významná část získání finanční podpory 
koncentruje do Prioritní osy 4 – Komunitně vedený místní rozvoj. 

Prioritní osa 4 navazuje na všechny tři předchozí osy za použití metod komunitně 
vedeného místního rozvoje. Smyslem je vytváření a rozvoj místních partnerství a místních 
rozvojových strategií na principu decentralizovaných aktivit, vedených zdola nahoru. Pro 
osu platí pravidla všech uvedených priorit s tím, že jsou za využití místního partnerství a 
spolupráce zpracované do strategie komunitně vedeného místního rozvoje. 

Prioritní osa č. 4 podporuje aktivity zajišťující specifické cíle: 
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4.1.2 – Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

4.1.3. – Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 

4.2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi 

4.2.2 – Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
podnikání  

4.2.3 – Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví 

4.2.4 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení  

4.3.1 – Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví  

4.3.3 - Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje  

Předpokládané vyhlášení výzev IROP ve specifickém cíli 4.1.2 pro všechny obce se 
předpokládá v prosinci 2015, pro jednotlivé MAS byly vyhlášeny v srpnu 2015. 

 Operační program Životní prostředí 

Operační program Životní prostředí se zaměřuje na ochranu a udržitelné využívání 
zdrojů, ochranu klimatu a zlepšení kvality ovzduší, ochranu přírody a krajiny, bezpečné 
prostředí. Vše pomocí opatření podporujících zlepšování kvality vody, snižování rizika 
povodní, zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech a ochrana klimatu, omezování 
množství odpadů a efektivní materiálové toky, snižování ekologických zátěží, ochranu a 
péči o přírodu a krajinu. 

Protože celý systém výzev v tomto operačním programu je poměrně komplikovaný, 
uvádíme zde pouze odkaz na webové stránky tohoto operačního programu: 

http://www.opzp.cz/dokumenty/download/48-1-16244-
01_avizo_vyzev_opzp_2014_2020.pdf 

 Operační program Zaměstnanost 

Operační program Zaměstnanost pokrývá oblasti: 

 Podpory zaměstnanosti 
 Rovných příležitostí žen a mužů 
 Adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů 
 Dalšího vzdělávání 
 Sociálního začleňování a boje s chudobou 
 Modernizace veřejné správy a veřejných služeb 
 Podpory mezinárodní spolupráce a sociálních inovací v oblasti zaměstnanosti, 

sociálního začleňování a veřejné správy. 
S ohledem na způsobilost výdajů financovaných z Evropského sociálního fondu podporuje 
OP Zaměstnanost intervence nehmotného charakteru.  

Harmonogram aktuálních výzev pro rok 2015 zahrnuje tyto výzvy relevantní pro obce: 

 Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně 
dlouhodobě nezaměstnaných a osob vzdálených trhu práce, také prostřednictvím 
místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků (přijímání 
žádostí do 30. 4. 2016). 

 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných 
služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování 
právní úpravy a řádné správy (přijímání žádostí do 31. 3. 2016). 

http://www.opzp.cz/dokumenty/download/48-1-16244-01_avizo_vyzev_opzp_2014_2020.pdf
http://www.opzp.cz/dokumenty/download/48-1-16244-01_avizo_vyzev_opzp_2014_2020.pdf
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Pro rok 2016 se pro obce plánují následující výzvy:  

 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (výzva 03_16_047 – plánované 
vyhlášení 15. 3. 2016 a ukončení přijímání žádostí 1.2.2020) 

 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí 
a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti (výzva 03_16_048 – plánované 
vyhlášení 1. 3. 2016 a ukončení přijímání žádostí 31. 12. 2018) 

 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných 
služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování 
právní úpravy a řádné správy – např. good Governance (výzva 03_16_058 – 
plánované vyhlášení 20. 9. 2016 a ukončení přijímání žádostí 31. 1. 2017) 

 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně 
zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu (výzva 03_16_063 – plánované 
vyhlášení 14. 10. 2016 a ukončení přijímání žádostí 31. 1. 2017) 
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 Smíšené financování 

Operační programy uvedené výše, zejména IROP a PRV předpokládají smíšené financování formou dotací v kombinaci s úvěry a 
hypotékami. Proto jsou v tabulce 5-2 uvedeny současné platné možnosti vybraných bank. 

 Tabulka 5-2 Možnosti financování akcí ze strany bank 

Poskytovatel Typy služeb Zdroj informací 

Českomoravská 
záruční 
a rozvojová 
banka, a.s. 

 Program Obec 2 (poskytováno formou municipálního 
úvěru, částka mezi 8 až 250 mil. Kč, financovaný projekt musí 
být zaměřen na zachování a rozvoj infrastruktury ve vlastnictví 
obce, svazku obcí či vodohospodářské společnosti zvyšující 
kvalitu života obyvatel). 

 Program MUFIS 2 (poskytováno formou municipálního 
úvěru, částka do 40 mil. Kč, financovaný projekt musí být 
zaměřen na zachování a rozvoj technické infrastruktury ve 
vlastnictví obce či svazku obcí). 

 Úvěr z Regionálního rozvojového fondu (úvěr na 
spolufinancování projektů ke zlepšení místní infrastruktury pro 
podnikatelské i nepodnikatelské účely, částka do 30 mil. Kč). 

http://www.cmzrb.cz/produkty-a-
sluzby/uvery-pro-obce 

http://www.mufis.org/uvery-obcim.html 

ČSOB  Účelový úvěr pro municipality - Pro financování rozvoje obce 
(úvěry na pořízení nebo modernizaci majetku obce, měst i 
krajů, investice do dopravní a technické infrastruktury, 
podporu energetických a environmentálních projektů,     
financování energeticky úsporných opatření (EPC projekty),     
spolufinancování rozvojových projektů podporovaných z fondů 
EU i státu). 

https://www.csob.cz/portal/podnikatele-
firmy-a-instituce/produkty/investicni-
uvery/ucelovy-uver-pro-municipality 

GE Money Bank  Úvěry pro města a obce financování investičních potřeb, které 
jsou podpořené dotacemi až do výšky 100 % investičního 
rozpočtu (ČOV, kanalizace, místní komunikace, splatnost od 
10 let, spolupráce s Agroteam CZ (Poradenství, Program 
rozvoje venkova). 

https://www.gemoney.cz/firmy/instituce-
a-verejna-sprava/uvery-pro-mesta-a-obce 
http://www.agroteam.cz/kontakty 
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 Provozní úvěry. 
Komerční 
banka 

 Krátkodobé a střednědobé financování (např. povolený 
debet, municipální úvěr),  

 Dlouhodobé financování (municipální úvěr nad 10 let - na 
pořízení hmotného či nehmotného investičního majetku včetně 
projektů, případně na financování obnovy stávajícího 
investičního majetku, Program Ponte II - úvěr na 
předfinancování a financování projektu dotovaného z EU, 
standardní úvěr na spolufinancování projektu, služba KB EU 
POINT – bezplatný poradenský servis, pomoc při financování 
projektů jinými zdroji finanční podpory – EIB, EBRD, národní 
dotace. 

http://www.kb.cz/cs/verejna-
sprava/financovani/index.shtml 

Státní fond 
rozvoje bydlení 

 Program úvěry obcím na opravy a modernizaci bytového 
fondu (garantovaný úrok 3 % p. a. po celou dobu splácení, 
využití např. k připojení k veřejným sítím technického 
vybavení, sanaci vlhkého zdiva, pořízení a instalaci solárních 
panelů sloužících na ohřev vody a vytápění v daném objektu). 

http://www.sfrb.cz/programy/uvery-na-
modernizaci-bytu-pro-obce/ 
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6 ZÁVĚR 

Tento dokument se skládá ze dvou částí, analytické části a části návrhové, která z části 
analytické vychází. 

Část analytická obsahuje profil obce Střítež, zahrnující historický vývoj obce, její 
geografické a demografické údaje, hospodářské a technické indicie, údaje o stavu 
životního prostředí a správě obce.  Důležitou součástí je  SWOT analýza, zjišťující silné a 
slabé stránky obce, příležitosti a hrozby jejího fungování. Významnou částí je 
vyhodnocení dotazníkového šetření mezi občany. 

Na část analytickou navazuje část návrhová, která již konkrétně definuje strategickou vizi, 
odvozuje strategické cíle a dále rozpracovává směřování rozvoje obce od roku 2015 do 
roku 2022, a to prostřednictvím akčního plánu rozvoje obce v jednotlivých oblastech 
rozvoje. Jako strategickou vizi si obec stanovila slogan 

Střítež bude obcí, kde se lidem všech generací dobře žije. 

Strategické cíle odpovídají strategickým cílům MAS Pobeskydí a jsou modifikovány na 
potřeby obce Střítež – jedná se o cíl oblasti hospodářství, společnosti, životního prostředí 
a infrastruktury a rozvoje společnosti.  Strategické cíle jsou dále podrobněji specifikovány 
a rozpracovány do programových cílů, které byly stanoveny na základě definovaných 
problémů a cílů zastupitelstvem obce, a zároveň na základě potřeb definovaných občany 
obce. Programové cíle jsou dále rozpracovány do programových fiší, zahrnujících nejen 
jejich specifikaci, ale také způsoby financování, spolupracující subjekty a kontrolu aktivit 
cílů. 

Dodržováním tempa realizace dokumentu a posloupností aktivit byly pověřeny subjekty 
a osoby, které budou zodpovědné nejen za řízení realizace, ale i za výkon a kontrolu plnění 
jednotlivých aktivit. Tyto činnosti bude zajišťovat jak Řídící složka, tak Výkonná a 
kontrolní složka. Mezi hlavní činnosti Řídící složky bude patřit usměrňování realizací 
programu rozvoje obce, Výkonná a kontrolní složka je zodpovědná za sledování 
naplňování cílů a opatření programu rozvoje obce. Jednotlivé aktivity budou realizovány 
dle jejich obecního významu a dle dostupnosti financování. 

Program rozvoje obce a jeho součásti (akční plán, katalog aktivit apod.) jsou základním 
stavebním kamenem pro tvorbu finančního plánu, finančního výhledu, ale i rozpočtu obce 
na následující rok. Základním zdrojem financování rozvojových aktivit jsou vlastní zdroje 
obce. Předpokládá se také spolufinancování z veřejných rozpočtů (kraj, ČR, fondy EU – 
operační programy – Program rozvoje venkova, Integrovaný regionální operační 
program, Operační program Životní prostředí a Operační program Zaměstnanost). Řídící 
složka, mezi jejíž povinnosti patří též získávání finančních prostředků, bude usilovat 
o zapojení soukromého sektoru či nevládních neziskových organizací.  

V průběhu naplňování programu rozvoje bude docházet k zpřesňování informací o 
možnostech finančních zdrojů i jejich výše na jednotlivé aktivity, informace budou 
uvedeny v Akčním plánu. Tyto informace bude aktualizovat Výkonná a kontrolní složka. 

Aktualizace programu rozvoje obce a jeho změny budou schváleny zastupitelstvem obce 
souběžně se schvalováním ročního rozpočtu a rozpočtového výhledu obce. Aktualizovaný 
program rozvoje obce bude zveřejněn na internetových stránkách obce Střítež. PRO bude 
dostupný na webových stránkách obce a v písemné podobě k nahlédnutí v úředních 
hodinách na Obecním úřadě obce. 
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