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ÚVOD
Strategický rozvojový plán obce Mírov je základním plánovacím dokumentem obce
zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce.
Formuluje představy o budoucnosti obce a navrhuje způsoby, jak těchto představ dosáhnout.
Slouží zejména jako manuál pro řízení rozvojových činností obce (při rozhodování
zastupitelstva, při přípravě projektů, při tvorbě rozpočtu). Slouží i jako informační materiál pro
občany a subjekty působící v obci. Strategický rozvojový plán zvyšuje připravenost obce
k podání žádostí o dotační podporu a zvyšuje šance získat vnější finanční prostředky.
Strategický rozvojový plán (SRP) je zpracován na roky 2018–2023, tj. na 6 let. Dlouhodobý
pohled na rozvoj obce je formulován ve strategické vizi pro období cca 20 let (přibližně do roku
2035, což odpovídá realizaci 3 návazných SRP).
Strategický rozvojový plán je tvořen analytickou částí (charakteristika obce, SWOT analýza,
vyhodnocení dotazníkových šetření) a návrhovou částí (vize, opatření a aktivity, podpora
realizace).
Zpracování SRP proběhlo jako součást projektu Zpracování strategických plánů obcí
Mikroregionu Mohelnicko realizovaného svazkem obcí Mikroregionu Mohelnicko.
Veřejné projednání (setkání zastupitelů, občanů a dalších zájemců o rozvoj obce) proběhlo
4. 6. 2017. Na tomto setkání byla diskutována rozvojová situace obce a shromážděny podněty
k dalšímu rozvoji.
V průběhu srpna a září proběhlo dotazníkové šetření mezi obyvateli. Šetření se zúčastnilo 102
osob. Šetření přineslo další zajímavé podněty a ověřilo situaci v obci.
V průběhu podzimu byla zkompletována analytická část a vytvořen koncept návrhové části.
V zimních a jarních měsících roku 2018 proběhla diskuze dokumentu, který byl posléze
finalizován.

Program rozvoje je zpracováván dle „Metodiky tvorby programu rozvoje obce“ doporučené
Ministerstvem pro místní rozvoj.
Strategický rozvojový plán obce Mírov 2018–2023 byl schválen zastupitelstvem obce dne
................................, usnesením č. ...............................
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE
1. ÚZEMÍ
Obec Mírov leží v Olomouckém kraji, okrese Šumperk a náleží do správního obvodu obce
s rozšířenou působností Mohelnice. Obec má jednu místní část, ale skládá se ze tří katastrálních
území – Mírov, Míroveček a Mírovský Grunt. Obec Mírov byla 1. 1. 1980 přičleněna k Mohelnici,
od které se v 23. 11. 1990 opět oddělila.
Obec je výjimečná díky své vybavenosti, která je vzhledem k velikosti obce, která nedosahuje ani
400 obyvatel neobvyklá. Nachází se zde např. obchod se smíšeným zbožím, pošta nebo
koupaliště. Výjimečnost spočívá i v atraktivní poloze v lesích, dík čemuž je Mírov předurčen jako
rekreační zázemí, v této oblasti existuje potenciál dalšího rozvoje.
Dominantou obce je středověký hrad, v němž je umístěna věznice Mírov zařazená do kategorie
se zvýšenou ostrahou. První písemná zmínka o obci je z roku 1266 a roku 1320 se Mírov stává
místem tak zvané biskupské lenní provincie. V roce 1684 byl přestavěn na barokní pevnost,
která byla občasným sídlem olomouckého arcibiskupa, ale tu v roce 1741 vydrancovala pruská
vojska. Po roce 1750 byla dokončena proměna hradu na kněžskou věznici celé diecéze. O sto pět
let později hrad koupil stát a zřídil zde v roce 1858 státní věznici, do které byli přemístěni vězni
ze zrušené věznice na brněnském Špilberku. Současně s tím proběhla novogotická přestavba
objektu.
Obdobím hospodářského
rozkvětu byl pro Mírov
konec
18.
století.
V městečku byl v provozu
pivovar, palírna, pila, mlýn
a papírna. Roku 1828 byla
zbudována škola a v první
polovině minulého století
zde žilo zhruba dva tisíce
obyvatel. Význam obce
však později upadl. Mírov
zůstával již jen centrem
arcibiskupského lesního
velkostatku a postupně
přišel i úpadek zdejšího
průmyslového podnikání.
Nejdéle
se
udržela
pověstná výroba zátek
a cívek.
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2. OBYVATELSTVO
Podle sčítání lidu, které pravidelně po 10 letech probíhá již od roku 1869, žilo v Mírově nejvíce
obyvatel v druhé polovině 19. století, více než 2100. Počet obyvatel postupně klesal. Ještě podle
sčítání v roce 1921 bydlelo v obci 1607 obyvatel. V poválečném období se obec zmenšila na
přibližně 600 obyvatel. Při posledních sčítáních již bylo napočítáno pouze okolo 400 obyvatel.

Obec Mírov se v roce 1990 oddělila od města Mohelnice. V roce 1991 měla obec 405 obyvatel.
Poté až do současnosti prodělala několik prudkých pádů a vzestupů počtu obyvatel. Od počátku
90. let až do současnosti se po většinu let obyvatelé z obce více vystěhovávají, než
přestěhovávají, výjimkou byly pouze roky 1993, 2007 a 2009. Po většinu let také více obyvatel
umírá, než se narodí a pokud je tomu naopak, pak počet narozených převažuje jen velmi mírně
v jednotkách obyvatel.
Na následujícím obrázku (grafu) je velmi výrazný nárůst počtu obyvatel patrný mezi roky 2000 a
2001, což je dáno tím, že v roce 2001 proběhlo Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB), kdy byl počet
obyvatel z průběžné evidence upraven podle získaných dat ze SLDB.
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Ke konci roku 2016 měla obec Mírov 385 obyvatel, z toho 202 mužů a 183 žen. Z celkového
počtu obyvatel je 10,6 % obyvatel obce ve věku do 15 let (41 osob), 77,4 % ve věku 15–64 let
(298 osob) a 11,9 % obyvatel obce bylo starších 65 let (46 osob). Tato věková struktura je
poměrně neobvyklá, protože velmi silně je zastoupena střední generace. Průměrný věk dosahuje
ke konci roku 2016 hodnoty 41,2 let. Při srovnání počtu seniorů a počtu dětí do 15 let (tzv. index
stáří v hodnotě 112,2) senioři mírně převažují, což může být jedním z vodítek pro nastavení
dalších investic obce.
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3. HOSPODÁŘSTVÍ
Ekonomická situace
Dle registru ekonomických subjektů bylo ke konci roku 2016 v obci registrováno 23 aktivních
ekonomických subjektů (jejich přepočet na počet obyvatel je podprůměrný v porovnání
s okolními obcemi). Nejvíce se jich zabývalo zemědělstvím. 14 ekonomických subjektů bylo
fyzickými osobami, z nichž 10 subjektů podnikalo na základě živnostenského listu a 4 subjekty
provozovaly svobodná povolání (2 z nich byly zemědělskými podnikateli). 9 ekonomických
subjektů bylo právnickými osobami. 3 právnické osoby byly obchodní společnosti.
Mezi místní zaměstnavatele patří Mírovecká pila s.r.o. (sportovní rybolov, provoz penzionu)
a příspěvková organizace Mateřská škola Mírov. Dále v obci působí především živnostníci bez
zaměstnanců.
V obci se v minulosti nikdy nenacházel žádný větší zaměstnavatel. K nejvýznamnějšímu
zaměstnavateli v Mírově patří věznice se zvýšenou ostrahou s celorepublikovým významem.
Trh práce
Trhu práce v obci dominuje věznice Mírov. V obci Mírov bylo k červnu 2011 celkem 222
ekonomicky aktivních obyvatel, z toho 25 nezaměstnaných. Věznice v roce 2011 zaměstnávala
podle statistické ročenky vězeňské služby 274 zaměstnanců. Podle Sčítání lidu domů a bytů,
které proběhlo v roce 2011, do obce dojíždělo 199 zaměstnanců, nejvíce z Mohelnice (60
zaměstnanců), ze Zábřehu (32 zaměstnanců) a z Loštic (10 zaměstnanců). Z Mírova naopak
vyjíždí za zaměstnáním celkem 63 osob, z toho nejvíce do Mohelnice (celkem 47 zaměstnanců).
Významnost věznice pro ekonomiku obce potvrzují i data o zaměstnanosti. Ve srovnání
s ostatními obcemi správního obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice (viz tab. 1)
dosahuje nejvyššího podílu počtu zaměstnanců s místem výkonu práce v obci k počtu obyvatel
s trvalým bydlištěm právě obec Mírov (139). To znamená, že v obci Mírov pracuje 139
zaměstnanců na 100 obyvatel. Do počtu zaměstnanců s místem výkonu práce v obci jsou
započítáni i pracující vězni, kterých bylo v roce 2016 podle statistické ročenky vězeňské služby
celkem 208. Podle zaměstnanců s místem výkonu práce v obci, (včetně pracujících vězňů) se
počítá podíl na sdílených daních. Takže obec díky pracujícím vězňům dostává do rozpočtu více
ze sdílených daní. Pokud by se pracující vězni do statistiky nezapočítávali, tak by počet
zaměstnanců k počtu obyvatel s trvalým bydlištěm vycházel 85. To znamená, že pokud
nezapočítáme pracující vězně, tak v obci Mírov pracuje 85 zaměstnanců na 100 obyvatel. Číslo je
srovnatelné s městem Mohelnice. Vysoké číslo, které je srovnatelné s městem Mohelnice značí,
že obec je významným centrem zaměstnanosti, což s sebou nese pozitiva (přítomnost obchodu
nebo pošty v obci, vyšší podíl ze sdílených daní do rozpočtu obce) ale i negativa (zvýšená
dopravní zátěž, potíže s parkováním). Zimní i letní nezaměstnanost v obci patří ve srovnání
s okolními obcemi a vyššími územními celky k podprůměrným.
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Tab. 1: Zaměstnanost v obci Mírov a srovnání s okolními obcemi a vyššími územními
celky
Podíl
Počet
(Zaměstnanci /
nezaměstnaných
Počet obyvatel
zaměstnanců (1.
obyvatelé) *
osob
(1. 1. 2017)
1. 2017)
100
12/2016 06/2017
Klopina
Police
Krchleby
Mohelnice
Stavenice
Líšnice
Moravičany
Třeština
Loštice
Palonín
Úsov
Maletín
Pavlov
Mírov
Okres Šumperk
Olomoucký kraj
ČR

595
218
179
9 232
138
343
1 300
384
3 023
334
1 180
382
612
385
121 288
633 925
10 578 820

371
33
49
7 767
15
28
234
51
1 187
43
113
33
77
537
50 127
289 577
5 242 520

62
15
27
84
11
8
18
13
39
13
10
9
13
139 (85)1
41
46
50

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

1,4
2,7
2,4
4,5
3,3
3,5
3,5
3,8
3,5
3,3
5,5
6,7
1,7
3,4
4,5
4,4
4,0

Zdroj: Česká statistický úřad, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Vyhláška č. 276/2017 Sb.

Podíl nezaměstnaných (tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání v přepočtu k počtu
obyvatel ve věku 15–64) v červnu 2017 činil 3,4 %. V červnu roku 2016 činil tento podíl 5,2 %.
Meziročně tak míra nezaměstnanosti v tomto období klesla. Podíl nezaměstnaných činil
v prosinci 2016 3,3 %, v prosinci roku 2015 to bylo 4,8 %. I v tomto období došlo k snížení
podílu nezaměstnaných. Podíl nezaměstnaných v obci byl v červnu 2017 pod celkovým
průměrem v okresu Šumperk, Olomouckém kraji i ČR, v období za prosinec 2016 pak ještě
výrazněji.
Volných pracovních míst evidovaných Úřadem práce ČR v obci Mírov bylo za červen 2017 8.
Počet volných míst v obci Mírov se od začátku roku 2017 pozvolna zvyšoval, v lednu 2017 to
bylo pouhé 1 místo.

1

Bez započítaných pracujících vězňů
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V majetku obce se nenachází žádné další volné pozemky pro podnikání. Pozemky pro další
výstavbu se nachází v soukromých rukou. Obec podporuje zástavbu stávajících ploch. Neuvažuje
se o podpoře výstavby nových větších podnikatelských areálů. Obec má v majetku volné budovy,
které plánuje poskytnout pro podnikání. Spolupráce a komunikace obce s místními
drobnými podnikateli i vedením věznice probíhá bezproblémově.
Služby v obci
V obci funguje obchod se smíšeným zbožím. Působí v budově č. 24, která je z poloviny v majetku
obce. Jedná se o nejvýznamnější službu, která v obci existuje a je občany vítána. Vzhledem
k velikostní kategorii obce je přítomnost obchodu nadstandardem. V Mírově funguje pošta, což
vzhledem k velikosti obce není samozřejmostí. Přítomnost pošty v obci je zde i díky věznici,
protože vězni mají možnost 2x ročně posílat balíky. V roce 2017 bylo schváleno zavedení Pošty
partner. Na podzim 2018 začne fungovat. Klasická restaurace v obci nepůsobí. Pouze v letních
měsících od června do září funguje kiosek v areálu koupaliště. Na katastru obce se nachází
soukromý rybník Mírov, u kterého fungovala restaurace, menší wellness a ubytování s kapacitou
12 osob. Vzhledem k velikosti obce je nabídka služeb dostatečná. Za službami a obchodem se
nejvíce dojíždí do Mohelnice, kde se nachází veškerá občanská vybavenost. Vzhledem k velikosti
obce je vybavenost nadstandartní a není kam dál ji rozvíjet.
Cestovní ruch a rekreace
V západní části obce se nachází přírodní koupaliště s tábořištěm, kde se nachází i klouzačky,
kolotoče a trampolína pro děti. Vzhledem k velikostní kategorii obce je přítomnost koupaliště
nadstandardem. Součástí areálu je i opravené antukové hřiště. Obec průběžně investuje do
rekonstrukce areálu koupaliště. V nedávné době zde byly opraveny sociální zařízení.
Obcí prochází cyklotrasa č. 6202 a 6227, modrá a zelená turistická značka. Nejvýznamnější
dominantou obce je Mírovský hrad pocházející ze 13. století. V druhé polovině 17. století byl
přestavěný na barokní pevnost, po roce 1856 upraven na věznici (k areálu patří dále budovy
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předhradí, hradby s bastiony, mostem a torzem vstupní brány). Objekt je chráněn jako kulturní
památka ČR. V současnosti areál hradu slouží jako věznice, která je veřejnosti nepřístupná.
K dalším významným kulturním objektům v obci patří:


Soubor božích muk.



Sousoší Piety (Mírovský grunt) – dílo českého sochaře 19. století E. Maxe z roku 1867.



Sloup Nejsvětější Trojice (za obcí směrem na Krchleby) – sousoší z konce 18. století,
podstavec z roku 1847.



Socha sv. Jana Nepomuckého (u silnice z Řepové) – barokní sochařská práce z roku 1776.



Památník politických vězňů (v parčíku proti vstupu do hradu) – dílo sochaře L. Beneše.



Památník obětem nacismu (bývalý vězeňský hřbitov) – realizace sochaře Jiřího Jílka z
roku 1967.



Kostel sv. Máří Magdalény (v areálu věznice).



Kostel Panny Marie Pomocné (za budovou bývalé ZŠ).

Na katastru obce se nachází soukromý rybník s možností odchytu pstruhů a kaprů. Na území
obce se sice nenachází žádný přírodně významný objekt, obklopují ho však hluboké lesy lákající
k rekreačním procházkám. Nad obcí, severně od hradu, se nachází vyhlídka s altánem
a výhledem na hrad. O rekreačním potenciálu obce svědčí i přítomnost přibližně 16 chat. Na
Mírovském Gruntu se nachází chalupy. Obec plánuje rekonstrukci cesty k chatařské oblasti a
také Stezky pod hradem. U rekonstrukce stezky pod hradem proběhla již I. etapa a je
zpřístupněna (stav k dubnu 2018).

4. INFRASTRUKTURA
Technická infrastruktura
V roce 2015 byla vybudována z 90 % oddílná (splašková) kanalizace. Ve špatném stavu zůstává
kanalizace v místní části Kolonie. Kanalizace vůbec nevede směrem k hřišti. Čistírna odpadních
vod patří Vodohospodářským zařízením Šumperk. Provoz vodovodu mají na starosti
Vodohospodářská zařízení Šumperk. Plynofikace v obci byla provedena v roce 1995 a celkově je
napojeno 80 % domácností. V části Míroveček a Mírovský Grunt není vybudován páteřní
plynovod.
Internet je v obci zaveden s pomocí optického kabelu, který je vyveden do bezdrátového
internetu. Signál mobilních operátorů je špatný. Největší problémy jsou se sítí T-Mobile. Existují
snahy o zlepšení, nad úřadem je vysílač Vodafone.
V obci byl zrekonstruován rozhlas, jehož slyšitelnost je však na mnoha místech problematická.
Občanům, kteří projevili zájem, jsou zasílány informační SMS. V obci funguje veřejné osvětlení,
které by bylo potřeba na některých místech doplnit, zejména u občanského i vězeňského
hřbitova, okolí bytovek (Nové sady) a u místní části Kolonie.
Odpadové hospodářství
V Mírově byl realizován projekt na domácí kompostéry do domácností, kdy občané měli možnost
získat kompostér. Na třídění odpadu existuje pytlový systém na plast a nápojové kartony, který
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je zaveden i v místní části Kolonie. Záměrem obce je vytvořit jednotný funkční systém třídění
odpadu na sběrných místech v místní části Kolonie. V obci se nachází nádoby na bioodpad a kov.
Nejbližší sběrný dvůr funguje v Mohelnici. Další sběrný dvůr by měl vzniknout v Maletíně.
Dopravní infrastruktura
Obcí prochází komunikace III. třídy č. 31520 směr Maletín a komunikace III. třídy č. 31522, která
se napojuje na silnici I. třídy č. 44, která propojuje město Mohelnice a obec Bludov.
Obcí prochází zelená turistická trasa, která vede od Vyšehorek přes Mírov a dále do obce
Krchleby. Dále přes obec vedou dvě cyklistické trasy – trasa č. 6202 směrem od Mohelnice
prochází místní částí Mírovský Grunt směrem na Svojanov a trasa č. 6227 odbočuje na
Mírovském Gruntu z cyklotrasy 6202 a pokračuje přes Mírov, Květín, Slavoňov, Vlachov až do
Lukavic, kde se napojuje na cyklotrasu č. 51, která vede z Hanušovic do Olomouce. Obě
cyklotrasy, které vedou přes obec, jsou součástí tzv. čarodějnické cyklotrasy (ve směru od
Květína do Mohelnice).
Místní komunikace jsou většinou v dobrém stavu. Ve špatném stavu jsou:


hlavní cesta u místní části Kolonie,



cesta okolo dřevníků,



cesta ke hřbitovu,



silnice do Svojanova, která je ve vlastnictví kraje.

U stavebních parcel ve spodní části obce, kde se v současné době budují rodinné domy, cesta
zcela schází.
Významný problém představuje parkování v obci. Existuje zóna pro parkování pro místní
obyvatele, často na ní ale parkují zaměstnanci věznice. V rámci revitalizace místní části Kolonie
se počítá se vznikem 24 nových parkovacích míst. Prostory pro parkování, které nejsou příliš
využívány, se nachází u koupaliště. Dalším problémem v oblasti dopravy je rychlá jízda po obci.
Na hlavní silnici panuje zvýšená hustota dopravy zejména v době výměny směn. Jedno
z možných řešení z pohledu obce představuje zpomalovací semafor, měření rychlosti nebo
výstavba zpomalovacích zálivů / ostrůvků. Zpomalovací retardéry obec nepovažuje za dobré
řešení.
Dopravní obslužnost
Obec Mírov leží v tarifní zóně integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje číslo 25.
Obec je spojena s Mohelnicí linkami 930453 a 930441. Ve všední dny do obce zajíždí také jeden
ranní pár autobusů linky 930389 jezdící mezi Mírovem a Zábřehem. Autobus mezi Zábřehem a
Mírovem a zpět jezdí i v odpoledních hodinách.
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Počty spojů projíždějících obcí (dle platného jízdního řádu od 11. 12. 2016 do 9. 12. 2017)
Směr
Linka
V pracovní dny
V sobotu a v neděli
Počet
Interval
Počet
Interval
spojů
spojů
Do Mohelnice
930453, 930441
12
Ranní a odpolední
3
špička cca 1 h, dále
Z Mohelnice
11
3
nepravidelné.
Pramen: www.jizdnirady.cz

Mohelnice je významným dopravním a přestupním uzlem v regionu, mimo spojení do lokálních
sídel nabízí přímé vlakové spoje například do Šumperku, Olomouce, Ostravy, Brna a Prahy
(poloha na 2. a 3. železničním tranzitním koridoru). Rovněž nabízí rychlé vlakové a
automobilové spojení s Olomoucí po dálnici. Podobně významným uzlem je i Zábřeh, Mírov je
s ním nicméně spojen pouze dvěma páry autobusů.
V obci se nachází 2 následující autobusové zastávky:
-

Mírov
Mírov, zast.

O víkendu chybí spoje veřejné dopravy, přičemž existující spoje jsou provozovány kvůli věznici,
jsou však nevyužívané, protože zaměstnanci věznice jezdí převážně auty. Spoje existují ráno,
v poledne a večer. Chybí spoje na dvanáctihodinové směny do Mohelnice. Autobus, který jezdí do
Maletína, v sobotu zajíždí i do Mírova. Obec zvažuje podporu zajíždění autobusu i v jiné termíny.

5. VYBAVENOST
Bydlení
Dle údajů ze sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 bylo v obci 103 domů. Z toho v 78 případech
šlo o rodinné domy a v 25 případech o bytové domy. Celkový počet bytů v obci byl 181, z toho 96
z nich jich bylo v bytových domech. 25 domů bylo obvykle neobydlených, přičemž u 22 z nich
bylo důvodem využití domu k rekreaci. Podíl neobydlených domů v obci (19,5 %) byl
oproti celkovému podílu neobydlených domů v okresu Šumperk (13,6 %), Olomouckém kraji
(13,4 %) i ČR (16,6 %) nadprůměrný.
Za posledních 5 let (období mezi lety 2012 a 2016) statistika ČSÚ nezachytila v obci žádné nově
postavené domy.
V místní části Kolonie byly postupně rozprodány téměř všechny byty do soukromých rukou,
obec si zachovala celkem 4. Lidé v místní části Kolonie zde často nemají trvalé bydliště. Celkem 5
bytů je neobydlených.
Na katastru obce se dle územního plánu nalézají pozemky určené pro výstavbu dalších domů.
Jsou v soukromých rukou a vlastník je v současné době nevyužívá. Pozemky nejsou zasíťované.
Obec je však připravena sítě dobudovat.
V roce 2016 prodala obec 3 stavební parcely a na 2 parcelách je plánovaná výstavba
komunitního domu.
V obci je přibližně 16 chatařů. K chatám je přístup po prašné cestě. Na Mírovském Gruntu se dále
nachází chalupy.
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Školství a vzdělávání
V obci se nachází mateřská škola, ve které je zaměstnána ředitelka, učitelka a účetní, které také
zajišťují provoz a úklid školky. Ve školním roce 2017/2018 je v MŠ 19 dětí, z toho část jich je
dojíždějících. Hranice pro udržitelnost školky je 13 dětí. Obec ročně přispívá 200 000–250 000
Kč na provoz mateřské školky.
Základní škola v obci není, protože byla uzavřena z důvodu nedostatků žáků. Při uzavření školy
bylo přihlášeno pouze 5 dětí. V době fungování školy byly některé místní děti rodiči přihlášeny
do jiných základních škol, zpravidla ve městě Mohelnice. Obec musela školu dotovat z obecního
rozpočtu, což byla dlouhodobě neudržitelná situace. Nyní žáci dojíždí do školy převážně do
Mohelnice. V současné době je schválen záměr obce přemístit do budovy bývalé ZŠ mateřskou
školku, obecní úřad, knihovnu, poštu a případné další prostory pro volnočasové aktivity.
Zdravotnictví
Za zdravotnictvím se dojíždí převážně do Mohelnice. Za vyšší péčí do nemocnice v Šumperku
nebo v Olomouci. Do obce dříve dojížděla jednou týdně doktorka. Bylo by vhodné, aby doktor do
obce zajížděl alespoň jednou za 14 dní kvůli předepsání receptů, případně informovat občany o
možnostech využít ereceptů.
Sociální péče
V Mírově se nenachází sociální služby. Stále je zvykem péče v rámci rodiny. V případě potřeby
sociální služby zajišťuje charita Zábřeh, které obec přispívá.
Obec plánuje výstavbu komunitního domu pro seniory. Záměrem je, aby senioři mohli dožít na
Mírově a nemuseli do Mohelnice. Domy po seniorech by mohly sloužit pro rodiny s dětmi.
Klíčová je i otázka bezbariérovosti.
Obec myslí i na rodiny s dětmi a realizuje rodinnou politiku. Kromě provozu školky a pořádání
řady akcí pro děti dostávají rodiče při narození dítěte příspěvek 2 000 Kč.
Kultura
Kulturní a společenské akce se konají v areálu místního koupaliště vybudovaného v 60. a 70.
letech. Funguje zde i hřiště a budova se zázemím pro konání kulturních i sportovních akcí. V obci
se dále nachází nové dětské hřiště nad hospodou. Mezi nejaktivnější spolek v obci patří klub 50+,
který pořádá řadu akcí a aktivit pro seniory. V obci dřív působili myslivci, kterým však družstvo
Klopina odebralo honitbu. Myslivci pořádali ples, poslední leč, hony a další akce, které nyní v
obci chybí.
Obec pořádá 1x ročně ples v kulturním domě. Ze společenských a kulturních akcí se dále koná
taneční zábava, cesta strašidelným lesem, setkání zastupitelů obce s důchodci, dětský den,
rozsvícení vánočního stromku, kácení májky, strašidelná stezka, velikonoční a vánoční dílny.
K výjimečné akci patří pořádání Po stopách švédských vojsk, která se koná pod záštitou
Mikroregionu Mohelnicko a zúčastní se jí každoročně cca 300 lidí. Švédská cesta, které se účastní
přibližně 300 lidí i mimo obyvatele Mírova.
V zasedací místnosti obecního úřadu Mírov se nachází knihovna. V knižním fondu nabízí cca
1250 knih. V rámci knihovny je možné využít také počítače s internetem.
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Sport a tělovýchova
Dětská hřiště se na Mírově nachází celkem tři: u mateřské školky, nad hospodou a v místní části
Kolonie. V kulturním domě se hraje ping pong a nohejbal. Fotbalový klub v obci působil do roku
2016. O fotbal v obci nebyl zájem. Chyběl i člověk, který by klub vedl. V obci se koná i
příležitostné cvičení pro ženy.
Venkovní sportoviště je v majetku věznice. Místní obyvatelé mají po předchozí domluvě možnost
sportoviště navštěvovat, přednost však mají služební akce a zaměstnanci věznice. V obci chybí
sportoviště, prostory pro vyžití náctiletých.
V obci se nachází koupaliště, které postupně prochází rekonstrukcí.

6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Rozloha katastru obce Mírov činí
1357,41 hektarů, z toho 1031,90
hektarů (76 %) zaujímají lesní
pozemky.
Druhou
nejvíce
zastoupenou kategorií jsou trvalé
travní porosty (141,60 ha; 10,4 %).
Ostatní
kategorie
půdy jsou
zastoupeny ještě méně, zemědělská
půda má rozlohu pouze 248,43 ha,
což je hodnota velmi nízká.
V Olomouckém kraji činí podíl
zemědělské půdy na celkové rozloze
52,7 %, v ČR 53,4 %, v Mírově 18,3
%.
Obcí protékají říčka Mírovka a
Míroveček, záplavové území je
vymezeno podél Mírovky – viz obr.
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Plánuje se úprava zeleně v místní části Kolonie. Na jaře 2018 bylo zažádáno o dotaci. Zeleně je
v obci dostatek. K jednomu z problému v oblasti životního prostředí patří volně pobíhající psi
znečišťující chodníky.
Obec nemá realizované komplexní pozemkové úpravy.
Na území obce se nenachází žádná území zařazená na seznamu ochrany přírody.

7. SPRÁVA OBCE
Obecní úřad Mírov je obecním úřadem se základní působností. Matrika a stavební úřad se
nachází v Mohelnici, stejně jako další agendy. Obec spadá pod správní oblast obce s rozšířenou
působností Mohelnice.
K nemovitostem ve vlastnictví obce patří: obecní úřad, budova bývalé školy, koupaliště, kulturní
dům, bývalá hasičárna a budova č. 24, jejíž je obec spoluvlastníkem. Budova bývalé hasičárny,
budova bývalé školy a budova č. 24 jsou ve špatném stavu. V plánu je přestavba budovy č. 24 na
sociální byty.
Územní plán má obec zpracovaný z roku 2014. Změny v územním plánu byly schváleny koncem
roku 2017. Mírov má zpracovaný digitální povodňový plán a zhotovený Program obnova
venkova 2015–2018.
Obec využívá k informování občanů zejména rozhlas, SMS systém, webové stránky nebo
nástěnku obce. Obecní rozhlas informuje v časných odpoledních hodinách. Zvláště SMS systém
se osvědčil a plánuje se jeho rozšíření na informování e-mailem.
Mírov využívá obecně prospěšné práce ve spolupráci s Úřadem práce. V roce 2016 takto obec
měla 4 pracovní místa, v roce 2017 a 2018 vždy 3 místa. Na jaře roku 2018 byly využívány 4
osoby v rámci institutu veřejné služby. Veřejně prospěšné práce byly zaměřené na úklid a
údržbu veřejných prostranství, komunikací a zeleně.
K nejvýznamnějším projektům v posledních letech patří výstavba kanalizace, cesty na Kolonce,
restaurování pomníku na návsi včetně revitalizace okolí a zeleně kolem něho, oprava kulturního
domu (fasáda, zateplení stropu, pergoly na dvoře a nové opony) a oprava / rekonstrukce
sociálního zabezpečení na koupališti. V letech 2018–2021 plánuje obec investice ve výši 11
milionů korun.
Obec je členem MAS Mohelnicko a Mikroregionu Mohelnicko. Od roku 1998 je Mírov členem
Svazu měst a obcí, od 2016 Spolku odpady Olomouckého kraje.
Hospodaření a majetek obce
Obec Mírov v letech 2013–2015 dosáhla deficitu v celkové výši více než 3,5 milionu. Deficit byl
krytý hlavně půjčkami. V letech 2012 a 2016 se naopak podařil přebytek ve výši necelých 1,5
milionu. Přebytky byly použity na úhradu půjčených prostředků a na tvorbu rezerv na běžném
účtu. Obec v posledních 5 letech získala více než 25 milionů na nenárokových investičních
dotacích. Nejvíce v roce 2014, kdy se podařilo získat necelých 18 milionů (zejména na kanalizaci,
obnovu zeleně a hřiště). Rozpočet byl neobvykle vysoký v roce 2015, což souviselo s důležitou
investiční akcí.
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V roce 2014 dominovaly na straně příjmů přijaté transfery. V ostatních letech byly nejvýraznější
daňové příjmy. Nedaňové příjmy jsou pak nejrůznější poplatky stanovené místní vyhláškou,
poplatky za pronájmy majetku obce a úroky. Kapitálové příjmy jsou spíše nárazovou a okrajovou
záležitostí, kdy obec nejčastěji prodává menší pozemky občanům nebo podnikatelům na jejich
žádost.
Podíl kapitálových (investičních) výdajů kopíruje přijaté transfery. Nejvyšší kapitálové výdaje
tak byly dosáhnuty v roce 2014. Saldo běžných příjmů, což je rozdíl běžných příjmů a běžných
výdajů, představuje částku, kterou obec může použít na investiční výdaje, na spolufinancování
získaných dotací nebo na splácení svých závazků aniž by si musela brát další půjčku nebo
prodávat svůj majetek. Tento ukazatel můžeme nazvat i tzv. dluhovou kapacitou. Tato dluhová
kapacita byla v letech 2012 a 2013 záporná ve výši necelých 400 000. V roce 2014 se dostala do
kladných čísel, činila více než 700 000. V následujících dvou letech se pak pohybovala na hranici
0.
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A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
VÝSLEDKY ŠETŘENÍ NÁZORŮ OBYVATEL
V průběhu léta 2017 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel. Celkově se zapojilo 102
obyvatel z celkových 385 obyvatel Mírova (26,5 %). Jedná se o reprezentativní vzorek obyvatel.
Výsledky tak lze vykládat jako názor všech obyvatel obce. Někteří z obyvatel neodpověděli na
všechny otázky. Vyhodnocení každé otázky tedy vychází z počtu odpovědí na danou otázku.
Mezi respondenty bylo 39 mužů a 61 žen. Ve věku 15–29 let bylo 28 osob, ve věku 30–49 let bylo
33 osob, ve věku 50–64 let 24 osob a nad 65 let vyplnilo dotazník 16 osob. Věkovému zastoupení
obyvatel odpovídalo i to, že většina respondentů byli manželé / partneři žijící s dítětem (44
případů) nebo se jejich děti již odstěhovaly (27 případů). Celkem 31 respondentů žije v části
Mírov, 31 v místní části Kolonie, 15 v Nových Sadech, 3 na Mírovečku a 1 na Mírovském Gruntu.
Tab. x: Struktura respondentů dotazníkového šetření
Struktury obyvatel
pohlaví
muž
žena
věk
15–29 let
30–49 let
50–64 let
65 a více let
složení
jednotlivec
domácnosti
manželé / partneři s dítětem (dětmi)
manželé / partneři žijící bez dětí (i v případě, kdy se děti již
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Počet
39
61
28
33
24
16
13
44
27

Podíl
39 %
61 %
27,7 %
32,7 %
23,8 %
15,8 %
13,3 %
44,9 %
27,6 %
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část obce

odstěhovaly)
vícegenerační domácnost
jeden rodič s dítětem
Mírov
Míroveček
Mírovský grunt
Nové Sady
místní část Kolonie

8
6
31
3
1
15
31

8,2 %
6,1 %
38,3 %
3,7 %
1,2 %
18,5 %
38,3 %

64 procentům respondentů se v Mírově žije dobře (13 % velmi dobře + 51 % spíše dobře). 20 %
obyvatel uvedlo, že se jim v obci nežije ani dobře ani špatně. 3 % obyvatel však uvedlo, že se jim
v obci žije spíše špatně a 13 % dokonce velmi špatně.

V další otázce obyvatelé komplexně hodnotili pomocí 27 témat prostředí a služby v obci.
Jednotlivá témata obyvatelé známkovali na stupnici 1–5 jako ve škole. Nejlépe hodnoceny
(nejnižší průměrná známka) byly následující varianty:


Dostupnost mateřské školy, průměrná známka 1,5



Úroveň technické infrastruktury (odkanalizování, zásobování vodou a plynem,
elektrickou energií), průměrná známka 1,7



Čistota vod, průměrná známka 2,0

Naopak v hodnocení dopadly nejhůře následující možnosti:


Příležitosti pro podnikání, průměrná známka 4,3



Možnosti využívání komerčních služeb, průměrná známka 4,2



Dostupnost základní školy, průměrná známka 4,1

Hodnocení ostatních odpovědí je uvedeno v grafu.
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Další otázka zjišťovala, co obyvatelům v obci chybí. Odpověď uvedlo 51 respondentů. Jednotlivé
odpovědi a jejich počty jsou následující:


14x sportoviště (pro mládež / pro seniory – multifunkční)



11x více kultury (i pro mládež, včetně sportovních akcí)



6x zdravotní péče
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5x škola



3x parkovací místa



3x možnost práce v obci



3x více světel



ostatní: nedodržování klidu, kadeřnictví, restaurace, parcely, (vše 2x), kryté sezení na
dětském hřišti u parkoviště (1x), oprava koupaliště, častější autobusové spojení, více
popelnic, startovací byty, zákaz pálení odpadu, častější sečení trávy v obci.

Následně měli obyvatelé možnost uvést, jaké způsoby komunikace s obcí využívají. Nejvíce
respondentů pravidelně čte vývěsky a využívá SMS systém (43x), poměrně důležitý je i rozhlas
(34x). SMS systém však také hodně respondentů nevyužívá (36x), stejně jako osobní návštěvy na
obecním úřadě. Z dalších způsobů získávání informací respondenti uvádějí osobní ústní sdělení.
Ze způsobů komunikace, které obyvatelů chybí, jsou uvedeny následující: facebook a vysílání
rozhlasu v době, kdy jsou doma pracující lidé (ráno/večer).

Následující otázka zjišťovala, zda si obyvatelé myslí, že by se měla obec v rámci nynějšího
katastru dále rozrůstat? (Pozn. k 1. 1. 2017 měla obec 385 obyvatel). 43 % respondentů si myslí,
že by obec měla postupně růst výstavbou nových ulic na přibližně 500 obyvatel. 26 %
respondentů si myslí, že by obec měla růst i nad 500 obyvatel a 16 %, že by obec měla zůstat
přibližně stejně velká.
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U následující otázky mohli dotazovaní vybírat jednu z 14 variant rozvoje, do kterých by
v případě možnosti rozhodovat o využití finančních prostředků obce investovali. Maximálně
bylo možné vybrat 4 varianty. Nejčastěji uváděné byly varianty:


Podpora bytové výstavby – 52 odpovědí.



Investice do koupaliště – 47 odpovědí.



Komunitní dům pro seniory – 35 odpovědí.

Počet ostatních odpovědí je uveden v grafu. V 11 případech byla uvedena odpověď „jiné“ –
konkrétně bylo zmíněno následující: vybudovat zázemí pro děti a mládež (4x), investice do
mateřské školy (4x), levné stavební parcely (3x), hřiště (2x), péče o nemovitosti obce (2x),
zdravotní péče (2x), kanalizace.
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Následujících pět otázek bylo směřováno ke specifikům rozvoje obce.
K otázce „Obec plánuje výstavbu komunitního domu pro seniory. Jakou variantu byste
preferoval(a)?“ existují tři varianty řešení, se kterými se obyvatelé mohou seznámit na webu
obce www.obecmirov.cz nebo osobně na OÚ. Respondenti z nabízených variant nejvíce preferují
variantu č. 2 – přestavba školy.

K otázce “Obec plánuje revitalizaci zeleně v místní části Kolonie. Jakou variantu byste
preferoval(a)?” existovalo pět možností výběru. Respondenti nejvíce preferovali návrh č. 5.
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Další otázka zjišťovala, jak by respondenti naložili s nevyužitou budovou školy. 52 osob by do
budovy přestěhovali obecní úřad, mateřskou školu a poštu. 34 by budovu nechalo přestavět na
dům pro seniory. Pět odpovědí zvolilo variantu „jiné“, kterou v následující odpovědi upřesnili. 2x
je uvedena možnost pronájmu či prodeje, 1x zbourat, 1x škola a 1x využít budovu např. na
pořádání výstav.

Následující otázka zjišťovala, jak by respondenti řešili problematiku rychlé jízdy automobilů
v obci? Největší počet (34) by nechalo budovat zpomalovací zálivy/ostrůvky. 30 respondentů je
pro měření rychlosti a 18 pro zpomalovací semafor. Mezi odpověďmi jiné se objevily další
varianty: měření rychlosti policií (4x), retardéry na více místech v obci (3x), zvýšené přechody,
zpomalovací semafor s kamerou, zákaz vjezdu.
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Poslední otázka ověřující řešení problémů v obci zjišťovala, jak by respondenti využili budovu č.
24. Nejvíce dotazovaných (59) by ji přestavěla na nájemní byty, dalších 22 by budovu prodala. 7
respondentů uvedlo jinou odpověď. Tři odpovědi navrhují budovou zbourat. Jedna odpověď
navrhuje najmout k bytovému využití s dlouhodobě vázaným nájmem rekonstrukcí.

Celkově třináctá otázka měla za úkol vyhledat místa, kde je špatně slyšet rozhlas. 5x je uvedena
místní část Kolonie, 5 respondentů uvádí, že neví, protože díky práci nebo škole hlášení rozhlasu
během dne nestíhají. 2x je uvedeno „zadní část Mírova“, 1x „dolní Mírov“, 3x Nové Sady, jedna
z odpovědí uvádí, že rozhlas slyšet je, ale není mu rozumět. Pouze 2 z celkově 22 uvedených
odpovědí uvádí, že rozhlas slyší dobře.
Poslední dvě otázky dotazníku zjišťovaly, jestli obyvatelé využívají přírodní koupaliště a jaký je
jejich názor na aktuální stav koupaliště. Zhruba polovina respondentů koupaliště využívá
a polovina nevyužívá nebo jen omezeně. Více než ¾ respondentů pak dodává, že na koupališti je
stále co zlepšovat, jen 11 % osob tvrdí, že je koupaliště na dobré úrovni. Zbývajících 13 %
respondentů uvedlo jiné odpovědi, mezi něž patří např. zajištění ohřevu vody v bazénu,
směřování sportovních aktivit na koupaliště, prodej koupaliště, investice do bazénu. Další
odpovědi však uvádějí, že s příchodem nových nájemců koupaliště v roce 2016 se stav
koupaliště výrazně zlepšil včetně pořádání různých akcí.
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Na závěr dotazníku měli obyvatelé jakéhokoliv komentáře. Tuto možnost využilo 33 obyvatel.

SWOT ANALÝZA
Silné a slabé stránky vyplývají ze zpracované charakteristiky obce. Příležitosti a ohrožení jsou
vnější vlivy, které mohou obci pomoci, nebo se kterými se bude muset obec vypořádat.
SILNÉ STRÁNKY
(pozitiva, rozvojové faktory)

SLABÉ STRÁNKY
(negativa, problémy)












Nízká nezaměstnanost
Spolupráce obcí v rámci regionu
Přítomnost velkého zaměstnavatele
Přítomnost obchodu a pošty
Vysoký podíl lesů na katastru obce
Spokojenost obyvatel s životem v obci
PŘÍLEŽITOSTI
(co se děje, či bude dít kolem nás a my to
můžeme využít)






Pokles počtu obyvatel
Špatný signál mobilních operátorů
Problematická slyšitelnost obecního
rozhlasu
Neukázněné chování při parkování
Nedodržování povolené rychlosti

OHROŽENÍ
(co se děje, či bude dít kolem nás a my se
s tím budeme muset vypořádat)


Zvýšení zájmu turistů o region
Dotační zdroje z národních a
evropských programů
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Klimatické změny a z nich plynoucí
přívalové srážky
Negativní vlivy výstavby D35
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Analýza problémů a potřeb
Analýza problémů a potřeb obce je zpracována na základě analytické části SRP, jednání se
starostou obce a poznatků získaných v rámci tvorby Strategického rozvojového plánu obce
Mírov na roky 2018–2023. Jednotlivé problémy a rozvojové potřeby území charakterizuje SWOT
analýza území, kde se shrnují silné a slabé stránky území, ale také příležitosti a hrozby do
budoucna.
Cílem analýzy problémů a potřeb je identifikace hlavních problémů obce a uvedení potřeb
směřujících k řešení těchto problémů. Analýza se dále zaměřuje na posouzení trendů spojených
s problémovými a rozvojovými oblastmi hospodářského, sociálního a environmentálního vývoje
území v relevantním časovém období.
Problémová oblast
Úbytek obyvatel
Nedostatek parkovacích
míst

Špatný technický stav
koupaliště

Malý počet společenských
akcí v obci
Některé budovy ve
vlastnictví obce jsou
nedostatečně využité

Příčina problému
- Záporné migrační saldo.
- Neukázněné chování lidí
dojíždějících do Mírova za
prací při parkování.
- Zastaralá koncepce
koupaliště, dlouhodobě
nízké investice do
koupaliště.
- Snížení aktivity místních
spolků, nízký zájem obyvatel
o dění v obci, nedostatečný
počet organizátorů
společenských akcí.
- Zrušení školy, dlouhodobé
podfinancování údržby
obecních budov, změny
v užívání obecních budov.
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Potřeba
- Podpora bydlení a prostředí
obce.
- Zřízení vyhrazených míst na
parkování pro obyvatele
Mírova, jednání s vedením
věznice o možnostech
parkování pro zaměstnance.
- Postupná rekonstrukce
koupaliště.
- Podpora kulturních a
sportovních akcí. Obnovení
či založení nových místních
spolků.
- Rozhodnutí o dalším využití
budov ve vlastnictví obce.
Získávání dotací z různých
zdrojů.
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NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 VIZE ROZVOJE A STRATEGICKÉ PRIORITY OBCE
Vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce. Naplnění vize bude dosaženo
realizací několika navazujících střednědobých strategických rozvojových plánů.
Vize obce Mírov v roce 2035
Obec Mírov je rozvíjející se obcí se stabilizovaným počtem obyvatel. Území obce je oblíbené u
turistů, chatařů a chalupářů. Potenciál výjimečné polohy v lesích a vzhledem k velikosti obce
nadprůměrné vybavenosti (koupaliště, obchod se smíšeným zbožím, pošta..) je dále rozvíjen.
Všechny potřebné místní komunikace jsou dobudované a opravené. Technická infrastruktura je
v dobrém stavu, občané Mírova mají kde zaparkovat. V obci se koná řada kulturních a
sportovních akcí, o které mají obyvatelé zájem a jsou hojně navštěvované. Služby a obchody jsou
vzhledem k velikosti obce dostatečné. Zmodernizované koupaliště je hojně navštěvováno
místními obyvateli i návštěvníky z širokého okolí. Občané jsou obcí pravidelně informování o
všech tématech, které se jich týkají moderními sdělovacími prostředky. V obci se příjemně žije
všem generacím. Existují možnosti pro výstavbu nových domů. Využití budov ve vlastnictví obce
je optimalizované. V Mírově funguje komunitního dům pro seniory, starší občané tak mohou
v Mírově dožít. Věznice je zapojená do dění v obci.
V návaznosti na vizi má obec pro období 2018–2023 stanoveny následující strategické
priority:
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B.2 STŘEDNĚDOBÁ OPATŘENÍ A AKTIVITY
Opatření zastřešuje soubor aktivit k určitému tématu a stanoví přístup k řešení jednotlivých
témat a problémů. Opatření jsou vztažena ke stanoveným strategickým prioritám. Aktivita
označuje konkrétní akci, činnost, projekt v rámci opatření.
Přehled strategických priorit a opatření
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OPATŘENÍ A AKTIVITY
A. Rozvoj infrastruktury
A.1 Zkvalitnění technické infrastruktury
Název aktivity

Termíny

Garance

Náklady
(v tis.)

Vybudování nové kanalizace v místní
části Kolonie

Vnější zdroje
financování

Ol. kraj

V rámci budování nové kanalizace
proběhne i oprava místních komunikací.
Více světel by bylo potřeba zejména u
občanského i vězeňského hřbitova, v okolí
bytovek (Nové sady) a místní části Kolonie.
Na určitých místech v obci je špatně slyšet
obecní rozhlas.

PRV, MMR, Ol.
kraj

Záměr: zlepšení veřejného prostranství a
usnadnění průchodu občanů např. na
místní koupaliště.

OP ŽP, MZ

Špatný přístup k pitné vodě pro občany
žijící v této lokalitě

Vnější zdroje
financování

Komentář

OP ŽP, VHZ

Doplnění veřejného osvětlení
Optimalizace slyšitelnosti rozhlasu
Zbudování propojovacího chodníku
v lokalitě nových stav. pozemků a
zbudování odpočinkového místa pro
místní a turisty u vyústění chodníku
pod lipou u rozcestí do „Obory“
Vybudování vodovodního řádu k místní
části Míroveček

Komentář

A.2 Modernizace silnic místních komunikací
Název aktivity
Podpora opravy silnice do Svojanova
Oprava místní komunikace v místní
části Kolonie; vybudování parkovacích
míst

Termíny

Garance

Náklady
(v tis.)

IROP
Ol. kraj, MMR

Silnice je ve vlastnictví kraje.
Proběhne zároveň s opravou kanalizace.

Oprava cesty ke hřbitovu
Dobudování cesty u stavebních parcel

Ol. kraj

Dle finančních možností v r. 2019
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Název aktivity

Termíny

Garance

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář
Jedná se pouze o prašnou cestu. Kolem
dřevníků proběhne realizace nové cesty
v roce 2018, pokud se získá dotace
z Olomouckého kraje.

Oprava přístupové komunikace
k chatařské oblasti a v místní části
Kolonie okolo dřevníků
A.3 Řešení parkování a bezpečnosti dopravy
Název aktivity

Termíny

Garance

Náklady
(v tis.)

Zavedení vyhrazeného parkování

Vnější zdroje
financování
Ol. kraj

Spolupráce s vedením věznice v otázce
parkování zaměstnanců
Podpora opravy cesty Mírov - Křemačov

IROP, Ol. kraj

Podpora snížení maximální rychlosti na
cestě na Míroveček na 30 km/h

Komentář
U parkovacích míst zavedení značky
s cedulkou
označující
SPZ
auta
oprávněného parkovat.
Věznice má záměr, a již i prostor, pro
zbudování dostatečného prostoru pro
parkování osobních automobilů.
Existuje zde poměrně frekventovaná
cyklotrasa č. 6202 a modrá pěší turistická
značka. Oprava je klíčová vzhledem ke
zvýšení bezpečnosti.
Osazení dopravního označení.

Autobusová zastávka na Nových Sadech

IROP

Obnova přechodů pro chodce u
obecního úřadu, mateřské a základní
školy

Ol. kraj, MMR,
IROP

Předláždění (a dobudování) chodníků
přes obec od Nových Sadů po náves

Ol. kraj, MMR,
IROP
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Zadání projektové dokumentace
žádosti o stavební povolení.
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B. Zkvalitnění života v obci
B.1 Zkvalitnění podmínek pro trávení volného času
Název aktivity

Termíny

Garance

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář

Výstavba workoutového hřiště a
venkovního hřiště pro dospělé

Jedná se o venkovní sportovní prvky pro
dospělé. Příkladem dobré praxe jsou
posilovací stroje v přírodě na Bozeňově.
Vhodná lokalita pro umístění je např.
hřiště nad ZŠ (na zimní bruslení není
využíváno už dlouho) případně hned
vedle ZŠ je také místo. Umístění
jednotlivých sportovních prvků na
Stezku pod hradem (odpočinkové zóny).

Multifunkční hřiště na koupališti

Zhotovení studie
areálu koupaliště.

Zavedení kamerového systému na hřišti
u mateřské školy, návsi, sadech 9.
května, hřišti nad hospodou
Postavení krytého sezení na dětském
hřišti, které se nachází u parkoviště pod
hradem

celkového

využití

Pro účely zamezení vandalství.
Potřeba posouzení z hlediska prostoru a
bezpečnosti.
Rekonstrukce vany velkého bazénu.
Včetně zajištění ohřevu vody bazénu
např. formou solárního vyhřívání.
Koupaliště
prochází
rekonstrukcí
postupně.

Rekonstrukce koupaliště

Podpora fotbalového kroužku
Zřízení muzea nebo únikové hry. Možné
spojení u stezky kolem hradu (např.
informační tabule)

Využití přítomnosti věznice pro rozvoj
cestovního ruchu
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B.2 Rozvoj kulturních akcí
Název aktivity

Termíny

Garance

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář
Po snížení aktivity místních spolků se koná
pouze jeden ples ročně.

Podpora plesů a dalších kulturních akcí
Vytvoření nových spolkových aktivit
Podpora obnovení či založení nových
místních spolků
Pořádání vzdělávacích akcí, besed a
kurzů

Společně se pořádá jedna kulturní akce
ročně. Věznice se podílí mimo kulturní
akce na zimní údržbě.
Pro kulturní, společenské a sportovní
aktivity. V současné době se kulturní dům
často pronajímá občanům na pořádání
soukromých akcí.

Hledání dalších cest pro zapojení
věznice do dění v obci

Zvýšení využití kulturního domu

Musí být ochota a účast z řad občanů pro
konání kulturních, společenských a
sportovních akcí.
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B.3 Zkvalitnění služeb v obci
Název aktivity

Termíny

Garance

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Pořádání výletů a zájezdů pro děti
Nabídnout volné budovy v majetku
obce pro podnikání
MMR, Ol. kraj

Výstavba multifunkční budovy

Komentář
Včetně propagace této nabídky např. na
webu.
Přestavba budovy bývalé ZŠ na
multifunkční budovu s OÚ, MŠ, poštou,
knihovnou atd.

Zachování maloobchodní prodejny v
obci
B.4 Zlepšení komunikace obce
Název aktivity

Termíny

Garance

Náklady
(v tis.)

Zavést pravidelnější dobu hlášení
obecního rozhlasu

Vnější zdroje
financování

Komentář
Ne všichni jsou doma v hodiny, kdy
rozhlas hlásí.
Podpořit zintenzivnění komunikace přes
Facebook.

Zkvalitnit komunikaci přes Facebook
Zavedení informování prostřednictví
mailu
Zavedení tištěného zpravodaje

Zjistit případný zájem občanů.
Nutnost zpracovatele.
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C. Zlepšení prostředí obce a možností pro bydlení
C.1 Zlepšení podmínek pro bydlení
Název aktivity

Termíny

Garance

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Výstavba sociálních bytů

IROP

Výstavba komunitního domu pro
seniory

IROP

Komentář
Přestavba současné budovy č. 24.

Jednání s vlastníkem vhodných
pozemků o jejich prodeji pro další
výstavbu
C.2 Úprava veřejných prostranství
Název aktivity

Termíny

Garance

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář
Návrhy se v současné době (březen
2018) zpracovávají do podoby projektu.
V březnu 2018 bylo zažádáno o dotaci.

Revitalizace zeleně v místní části
Kolonie.
Pořízení zcela nového kříže na hřbitově
Výstavba rozhledny

Zatím jen v záměru.

Přístavba houpaček na novém hřišti
nad hospodou

Nutné prostorové a bezpečnostní
posouzení.

Dobudování stezky kolem hradu

Stezku by bylo vhodné prokácet a dostavět
schody směrem dolů. V r. 2018 proběhne
projektová příprava. Realizace po r. 2019.
Na části lesních pozemků je využit dotační
titul.
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C.3 Péče o životní prostředí
Název aktivity

Termíny

Garance

Náklady
(v tis.)

Vnější zdroje
financování

Komentář

Vyčištění příkopů podél cest

V r. 2018 proběhne v obci druhý ročník
v rámci celostátní akce Ukliďme Česko.

Informační akce o třídění odpadu

Od r. 2019 se částečně změní systém
separace odpadů, souběžně proběhne
informační kampaň. Průběžně se dělá.

Vytvoření jednotného funkčního
systému tříděného odpadu na sběrných
místech v místní části Kolonie
Velmi obtížný terén, není pozemek obce,
přesto se již započalo a bude se
pokračovat. Probíhá v rámci akce
ukliďme Česko.

Vyčištění nepořádku okolo hradu
Doplnění přístřešků u kontejnerů na
tříděný odpad

Bude se pokračovat od r. 2019

Podpora opatření na zadržování
dešťové vody
OP ŽP = Operační program Životní prostředí
Ol. kraj = Olomoucký kraj
PRV = Program rozvoje venkova
MMR = Ministerstvo pro místní rozvoj
IROP = Integrovaný regionální operační program
MZ = Ministerstvo zemědělství
VHZ = vodohospodářské zařízení

39

B.3 PODPORA REALIZACE DOKUMENTU
Za koordinaci činností spojených se strategickým rozvojovým plánem (dále jen plán) obce je
zodpovědný starosta.
Sledování a vyhodnocování plnění plánu provádí starostou obce s finančním výborem.
Návrh aktualizací plánu (zejména úpravy termínů a nákladů a finančního plánu – rozložení
nákladů v jednotlivých letech realizace) připravuje starosta a zastupitelé obce s ohledem na
vyhodnocení plnění v předchozím roce a ve vazbě na tvorbu rozpočtu na následující rok.
Plán je závazným podkladem pro rozhodování zastupitelstva obce a pro činnost
jednotlivých orgánů obce. Organizace/osoby uvedené ve sloupci garance u jednotlivých aktivit
zodpovídají za zajištění realizace příslušné aktivity (tj. aktivitu nemusí přímo realizovat, ale
mohou na realizaci pouze dohlížet, iniciovat započetí realizace apod.).
Plán je závazným podkladem pro přípravu rozpočtu obce.
Základní činností spojené s realizací plánu jsou v průběhu kalendářního roku rozloženy
následovně:
Měsíc

Činnosti

Kdo udělá

Září

Vyhodnocení stávajícího plnění v daném roce a návrh
aktualizace

starosta obce

Říjen /
listopad

Projednání návrhu aktualizace na zastupitelstvu obce
Provázání plánu a rozpočtu na následující rok (rozpočet
zohlední stav plnění plánu, v plánu se upraví částky a
harmonogram dle návrhu rozpočtu)

Prosinec

Schválení návrhu aktualizace
(spolu se schválením návrhu rozpočtu)

zastupitelstvo obce

Průběžně

Sběr podnětů a aktuálních informací

starosta

zastupitelstvo obce

Vyhodnocení plnění plánu obsahuje u jednotlivých aktivit následující informace:
–

Stav realizace: splněno / v realizaci dle plánu (využíváno zejména u víceletých aktivit) /
v realizaci (ale později / dříve oproti plánu) / nerealizováno.

–

Skutečné náklady.

–

Dle potřeby komentář ke stavu realizace – zejména zdůvodnění proč aktivita nebyla
realizována dle plánu, dále i např. zkušenosti z realizace, které by mohly být využity.

Stav realizace lze v tabulce s přehledem aktivit vyjádřit zabarvením (např. zelená = splněno,
oranžová = v realizaci).
Aktualizace plánu bude probíhat obvykle 1 x ročně. Návrh aktualizace zpracovává starosta
obce se zastupiteli. Návrh aktualizace musí být projednán a schválen zastupitelstvem obce.
Při roční aktualizaci budou vždy aktuální situaci přizpůsobeny následující údaje:
–

Termíny.

–

Náklady.

Strategický rozvojový plán obce Mírov 2018–2023

V případě potřeby je možné vyřadit plánovanou aktivitu nebo doplnit aktivitu novou.
Návrh aktualizace bude obsahovat přehled provedených změn. Na jeho základě bude vytvořena
a zveřejněna aktuální podoba plánu.
Aktualizace plánu probíhá z technického hlediska následovně:
Podkladem pro aktualizaci jsou tabulky se specifikací aktivit (přímo v návrhové části plánu,
nebo v přehledové tabulce v excelu).
V tabulkách se žlutým podbarvením zvýrazní aktualizované údaje, resp. doplněné aktivity.
Červeně se potom podbarví aktivity, jejich realizace se již nepředpokládá.
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