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

●
●
●
●
●
●
●

zachycuje hlavní problémy a předpoklady rozvoje obce a formuluje možná řešení – umožňuje
tak komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání finančních a
personálních kapacit obce i celkového potenciálu obce,
je podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech,
slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce – slouží tak k prevenci budoucích sporů
a zajišťuje kontinuitu rozvoje,
podporuje vytvoření platformy spolupráce různorodých subjektů v obci tak, aby byl využit
potenciál lidí i organizací působících v obci,
zvyšuje šance získat finanční prostředky z vnějších zdrojů (z veřejných dotací, ze soukromého
sektoru),
je podkladem pro cílený a zdůvodněný územní průmět rozvojových aktivit v územním plánu,
je marketingovým nástrojem, který slouží k propagaci cílů obce a zvyšuje její
konkurenceschopnost,
je nástrojem koordinace rozvoje v širším území (reflexe rozvojových záměrů okolních obcí,
zohlednění vazeb jednotlivých programů rozvoje obcí).

Hlavní motivací obce k vytvoření Programu rozvoje obce Komárov na období let 2018–2023 je
efektivně dosáhnout stanovených cílů a lépe využít finančních, personálních a jiných zdrojů.
Program rozvoje obce Komárov byl vytvářen v období roku 2017 na šestileté plánovací období 2018–
2023. Zpracovatelem byl autorský kolektiv pracovníků Mikroregionu Šternbersko. Hlavním řešitelem
za obec byla paní starostka Danuše Lhotáková, přičemž aktivně byli zapojeni rovněž zastupitelstvo
obce, veřejnost, spolky a podnikatelé v obci (dotazníkové šetření). Program rozvoje obce je zpracován
v souladu s metodikou Ministerstva pro místní rozvoj ČR vydanou pro potřeby tvorby rozvojových
dokumentů obcí (v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ METODICKÁ PODPORA
TVORBY ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ OBCÍ).
Program rozvoje obce byl zpracován s podporou projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002861 (OP
Zaměstnanost): PODPORA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ ČLENSKÝCH OBCÍ MIKROREGIONU ŠTERNBERSKO.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 Charakteristika obce
1. Území
Identifikační údaje obce
Oficiální název:

Obec Komárov

Sídlo Obecního úřadu:

Komárov č. p. 241, 785 01 Šternberk

IČ / DIČ:

48770566 / neplátce DPH

Obec s rozšířenou působností:

Šternberk

Okres (NUTS 4):

Olomouc

Kraj (NUTS3):

Olomoucký

Vyšší územně správní celek (NUTS2):

Střední Morava

Katastrální plocha (ha):

149

Počet bydlících obyvatel k 1. 1. 2016:

166

Nadmořská výška (m n. m.):

261 m n. m.

Zeměpisné souřadnice (WGS-84):

49°45′51″N 17°14′28″E

E-mailová adresa:

obec.komarov@volny.cz

WWW stránky:

www.obeckomar.cz

Poloha a území obce

Obec Komárov leží v severní části Hornomoravského úvalu v oblasti, kde se ráz krajiny začíná měnit,
kde rovina úvalu pomalu přechází v pahorkatinu Nízkého Jeseníku, a to konkrétně severozápadním
směrem od obce (na katastru obce Řídeč). Poloha vzhledem k vybraným spádovým centrům – přibližně
šest kilometrů severozápadně od Šternberka a devět kilometrů východně od Uničova.
Silniční vzdálenost od Šternberka (centra) je zhruba 6,1 km, Uničov (centra) potom cca 10,6 km.
Dostupnost obou měst vlakem (vlaková zastávka se nachází nedaleko od intravilánu na katastrálním
území obce Mladějovice) i osobním automobilem je maximálně 15 minut. Obec Komárov tedy má
poměrně výhodnou polohu v blízkosti dvou středně velkých měst, která poskytují dostatek pracovních
příležitostí. Dobrá dostupnost Uničova i Šternberka je dána četnými spoji vlakové osobní dopravy, která
je provozována po trati Olomouc – Šumperk, č. 290.
Dostupnost obou měst osobním automobilem pak je zajištěna buď silnící II/444, na kterou se napojuje
komunikace III. třídy (Řídeč – Komárov – Mladějovice), nebo přímo silnicí III. třídy Šternberk–Rýmařov.
Silnice II/444 prošla v letech 2012–2015 celkovou rekonstrukcí v úsecích extravilánů právě mezi
Uničovem a Šternberkem. Krajská metropole Olomouc (centrum) je osobním automobilem vzdálena
přibližně 24 km a časová dostupnost se pohybuje přibližně okolo půl hodiny ve vazbě na aktuální stav
dopravy. Vzdušná vzdálenost Olomouce je přibližně 19 km.
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Tab. 1: Vzdálenost Komárova od vybraných středisek
vzdálenost
vzdušná
silniční
Šternberk
5,5 km
6,1 km
Uničov
8,6 km
10,6 km
Olomouc
19,0 km
24,4 km
Praha
205,0 km
306,0 km

časová
10 min
15 min
33 min
3 h 6 min
Zdroj: mapy.cz; vlastní zpracování.

Území obce se skládá z jednoho katastrálního území (Komárov u Mladějovic) a jedné základní sídelní
jednotky (Komárov). S rozlohou 149 ha)1 se jedná o druhou nejmenší obec správního obvodu ORP
Šternberk (menší je pouze obec Strukov). Katastr Komárova sousedí s katastry celkem tří obcí (Řídeč,
Mladějovice a Paseka) – viz tab. 2. Hranice katastrálních území Komárova a Paseky představuje část
hranice mezi správními obvody Šternberk a Uničov.
Samotný katastr obce je tedy situován v severozápadní části správního obvodu ORP Šternberk (na
hranici se správním obvodem ORP Uničov) v rámci okresu Olomouc. Intravilán obce leží v nadmořské
výšce 260–270 m, i z toho vyplývá, že charakter zastavěného území je rovinatý bez výrazných rozdílů
v nadmořské výšce. V severní části katastru se nachází nejvyšší bod na území obce – Komárovský kopec
(300 m), kde se nedaleko vrcholu na křižovatce zaniklých historických cest nachází kamenný kříž.
Naprostá většina katastru je intenzivně zemědělsky využívána, nenachází se tu žádné zalesněné plochy,
prakticky absentuje i plocha vodní – nejbližší vodní nádrž (Řídečský rybník) se nachází nedaleko hranice
katastru na území obce Řídeč. Intravilánem obce neprotékají vodní toky, nicméně z východní strany ho
obtéká Zlatý potok (přitéká z obce Řídeč, kde napájí Řídečský rybník a vytéká z něj) a ze strany západní
pak zástavbu obtéká Řídečský potok.
Tab. 2: Sousední obce Komárova
název obce
Řídeč
Mladějovice
Paseka (SO ORP Uničov)

hranice obce
severovýchodní až východní
jižní až jihozápadní
západní, severozápadní až severní
Zdroj: mapy.cz; vlastní zpracování.

Regionální informační servis [online]. Cit. 17. 4. 2017.
Dostupné z WWW: <http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=547123>
1
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Obr. 1: Geografická poloha a katastrální území obce.
Zdroj: mapový podklad ArcČR® 500, vlastní tvorba.
Využití území
Jak už bylo řečeno, výměra obce Komárov je pouhých 149,2 ha, což ji činí druhou nejmenší z tohoto
pohledu v celém správním obvodu a širokém okolí. Naprostá většina území je tvořena zemědělskou
půdou (136,7 ha), v rámci které dominuje půda orná (130,3 ha). Procento zornění tak činí více než 95
%. Pouhý zlomek ze zemědělské půdy tvoří zahrady a sady (5,2 ha) a trvalé travní porosty (1,2 ha). Lesní
pozemky na území obce prakticky nenajdeme, jsou zastoupeny pouze podél krátkého úseku hranice
katastru Komárova s Mladějovicemi a obcí Řídeč – celková plocha lesa je dle dat ČSÚ 0,7 ha. Kromě
výše uvedeného připadá ještě 3,2 ha na zastavěné plochy, 1,4 ha tvoří plochy vodní a zbytek (7,2 ha)
připadá na plochy s jiným využitím. Procentuální zastoupení jednotlivých kategorií vyjadřuje obr. 2.
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Obr. 2: Struktura využití půdy (%) v obci Komárov v roce 2016.
Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty.
Tab. 3: Struktura půdního fondu v obci v roce 2016.
TYP

ha

%

Celková výměra

594,3

100,0

Zemědělská půda

136,7

91,6

Orná půda

130,3

87,3

Zahrady, sady

5,2

3,5

Trvalý travní porost

1,2

0,8

Nezemědělská půda

12,5

8,4

Lesní pozemek

0,7

0,5

Vodní plocha

1,4

0,9

Zastavěné plochy

3,2

2,1

Ostatní plocha

7,2
4,9
Zdroj: ČSÚ, průběžná statistika, vlastní výpočty.

Historie obce
Podle pamětní knihy Komárova existovala obec už v roku 1270, v době zakládání biskupského léna
Mladějovice, kdy byla obec součástí biskupského panství v Mladějovicích, které zřídil biskup Dětřich
(Theoderich) z Hradce.
První zmínka o Komarn pochází z roku 1413, nejstarší písemný záznam se dochoval z roku 1480, kdy
Jindřich a Benedikt z Kravař, páni ze Šternberka a Plumlova, obnovují komárovskému rychtáři
Mertenovi jeho výsady. Od roku 1480 byla obec nazývána Komárov, jak svědčí i název, byla českou obcí
a trvale součástí šternberského panství až do zrušení poddanství.
V letech 1556 až 1558 zemřela na morovou epidemii velká část populace a celkově šternberské panství
zpustlo a zchudlo. Vzhledem k tomu, že ztráta populace nebyla kompenzována českými přistěhovalci,
Karel II. Minsterberský, který se v roce 1570 sňatkem dostal ke Šternberkům, rozhodl vyslat do země
německé osadníky z jeho slezských lén a Kladských hrabství. Současně podporoval protestantství, od
roku 1599 je obec nazývána jako Komáren.
V roce 1642 švédská vojska obsadila území a udržela ho až do roku 1650. Během třicetileté války přišla
rekatolizace, to znamenalo, že protestanti byli nuceni opustit zemi. Opuštěné usedlosti byly obsazeny
německými zemědělci. Stejně jako ostatní místa v této oblasti také Komarn v průběhu 17. století byl
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kompletně poněmčen. Od roku 1657 byly matriky vedeny v Bladowitz (Mladějovice). V roku 1698
prodal Silvius II. Fridrich panství Sternberg Johannu Adamovi Andreas z Liechtensteina. Verze jména
obce byly Comarn (od 1636), Comorau (1716), Comarnium (1771) a Komarnov (1847). Do poloviny 19.
století zůstala oblast podřízena Lichtenštejnům. Od roku 1850 byla obec v okresní správě Šternberku.
V roce 1894 měla obec 30 domů a 174 obyvatel vesměs německé národnosti a katolického vyznání. Ve
sčítání lidu z roku 1930 měla obec Komárn rozlohu 149 ha, tvořilo ji 45 domů a mezi 187 obyvateli byli
i čtyři Češi.
Po mnichovské dohodě byla obec připojena 10. října 1938 k Německu, kde byla až do roku 1945. V roce
1939 měl Komarn 190 obyvatel.
Ukončení 2. světové války se v Komárově obešlo bez boje, osvobození se datuje na neděli 6. 5. 1945.
Ve stejném roce byla obec začleněna do obce Řídeč. Většina německých obyvatel byla odsunuta do
roku 1946. Na uvolněné usedlosti přicházeli do obce čeští osídlenci – z okolí Přerova, Zlína, Litovle,
Zábřehu, Hnojic, ale táž z Volyně a dalších míst.
V rámci místní správní reformy z roku 1960, po rozpuštění okresu Šternberk, byla obec Komárov
sloučena s obcí Řídeč, od roku 1964 byly obě obce přičleněny k Mladějovicím. Obec Komárov a Řídeč
byly také zařazeny do seznamu zánikových obcí, v roce 1974 byly z tohoto seznamu vyřazeny. V roce
1979 se Komárov, Řídeč a Mladějovice nakonec staly součástí města Šternberka. Od 1. 1. 1993 se obec
Komárov stává opět samostatnou.

2. Obyvatelstvo
Demografická situace
Z hlediska počtu obyvatel se Komárov řadí k nejmenším obcím ve Šternberském správním obvodu i
v okrese Olomouc – patří mu shodně 4. místo, populačně menší jsou pouze obce Mutkov, Hraničné
Petrovice a Strukov. V Olomouckém kraji pak je třicátou nejmenší obcí. Podle dat z průběžné statistiky
ČSÚ žije aktuálně v obci přibližně 170 obyvatel.

Obr. 3: Vývoj počtu obyvatel v letech 1869-2011.
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů, Historický lexikon obcí, ČSÚ, vlastní zpracování.
Populační vývoj obce nebyl s výjimkou několika krátkých časových období v průběhu posledních 150
let na rozdíl od řady okolních obcí nikterak dynamický, což může souviset hlavně s velikostí Komárova.
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Dle prvního moderního censu v roce 1869 tu žilo 182 obyvatel. Při následujícím sčítání (r. 1880) byl
zaznamenán prozatím nejvyšší počet obyvatel, historické maximum činí 191 osob a dosud nebylo
překonáno. S mírnými výkyvy (pokles na přelomu 19. a 20. století) zůstal stav přibližně stejný až do 2.
světové války (187 osob v r. 1930). V souvislosti s následnými událostmi spojenými s odsunem
německy mluvícího obyvatelstva se počet obyvatel snížil o padesátku osob, což na první pohled
nevyznívá až tak dramaticky, ale jednalo se o více než čtvrtinu celé populace obce. Celou druhou
polovinu 20. století se potom počet obyvatel mírně zvyšoval, ze 138 (v r. 1950) až na 170 (r. 2001), ale
předválečných hodnot už nikdy nedosáhl.

Obr. 4: Vývoj počtu obyvatel v letech 1993–2015.
Zdroj: Průběžná statistika, ČSÚ, vlastní zpracování.
Údaje ze Sčítání lidu, domů a bytů můžeme ještě doplnit o data ze statistiky průběžné. Data za
posledních dvacet let ukazují, že obec po dobu necelých deseti let od osamostatnění se od Šternberka
(r. 1993) mírně rostla, i když se jednalo o roční přírůstky v jednotkách osob. Na přelomu tisíciletí došlo
k poklesu o 15 osob a následné stabilizaci populačního stavu na hodnotě 150 osob. Od r. 2006 pak obec
opět mírně roste, maxima od osamostatnění bylo dosaženo v r. 2013 – bezmála 180 osob (178). Roky
2014 a 2015 pak byly mírně ztrátové.
Hlavní složkou, která měnu obyvatelstva v takto malých obcích značně určuje, je většinou mechanický
pohyb – stěhování. Ročně se do Komárova přistěhují průměrně přibližně čtyři osoby (celkem to od roku
1993 bylo dle dat ČSÚ 101 lidí), podobně je tomu i osobami vystěhovalými (těch bylo v tomto období
celkem 92). Migrační saldo je tedy v podstatě vyrovnané, resp. mírně příznivé, ale tato statistika
vykazuje mezi jednotlivými roky/pětiletými periodami (viz tab. 4.) určité výkyvy. Nicméně počet
přistěhovalých ve sledovaných pětiletkách, až na jedinou výjimku (2001–2006), vždy převýšil počet
vystěhovalých, průměrně tak je migrační saldo kladné. Právě výkyv na přelomu tisíciletí způsobil změnu
trendu v jinak celkem příznivě se vyvíjející křivce stavu populace (obr. 4).
Propad z roku 2001 se projevil i na bazickém indexu (viz tab. 4), vztaženém právě k tomuto roku.
Z tabulky je zřejmé, že se počet obyvatel dostal na stav z roku 2001 až po deseti letech v r. 2011, mírný
růst nám pak dokládá index řetězový, který se prakticky po celé sledované období (od r. 2005)
pohybuje nad hranicí 100 %.
Stabilizace počtu obyvatel souvisí i s nastartováním stavebního rozvoje obce, v posledních 15 letech
bylo v obci postaveno přes 10 bytů v rodinných domech, což přispělo k udržení populačního stavu.
Reflektuje to i nárůst počtu přistěhovalých osob v posledních dvou pětiletkách. Nicméně pro další
možný růst obce bude zapotřebí identifikovat nové rozvojové lokality.

Tab. 4: Populační vývoj obce v posledních deseti letech
rok

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012
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meziročně (rozdíl)

-3

0

2

-6

-5

meziročně (%)

98,0 100,0 100,7 104,0 101,3 103,8 101,8 105,4 101,1

96,6

97,1

podíl k roku 2001 (%)

89,8

89,8

1
90,4

6
94,0

2
95,2

6

3

9

98,8 100,6 106,0 107,2 103,6 100,6

Zdroj: Český statistický úřad, průběžná statistika, vlastní zpracování.
Poměrně příznivou zprávou je i vývoj přirozené měny populace. Porodnost (natalitu) i úmrtnost
(mortalitu) v Komárově lze označit za průměrnou v regionu, hodnoty hrubých měr porodnosti i
úmrtnosti v přepočtu na 1 tis. obyvatel se pohybují v průměru okolo 8–10 ‰. Počet narozených přeci
jenom mírně převládá (viz analyzované pětiletky na obr. 5), takže můžeme pozorovat mírný přirozený
přírůstek obyvatel v obci bez výraznějších výkyvů, byť v poslední periodě tomu tak již nebylo.
Tab. 5: Vybrané ukazatele dynamiky obyvatelstva v letech 1993–2015
období

narození zemřelí

přirozený
migrační celkový
přistěhovalí vystěhovalí
sňatky rozvody
přírůstek
saldo přírůstek

1993–1995

5

2

3

14

14

0

3

3

0

1996–2000

10

5

5

16

15

1

6

6

0

2001–2005

8

8

0

10

29

-19

-19

6

3

2006–2010

6

5

1

30

16

14

15

3

1

2011–2015

7

8

-1

31

28

3

2

2

3

Zdroj: Český statistický úřad, průběžná statistika, vlastní zpracování.

Jako doplňkové údaje o měně obyvatelstva můžeme ještě zmínit ukazatele sňatečnosti a rozvodovosti.
V posledních 23 letech bylo evidováno celkem 20 sňatků a pouze 7 rozvodů. Průměrně se tak za rok
koná jedna svatba. Rekordní byl v tomto ohledu rok 2001 s celkem 4 sňatky. Z evidence potratů vyplývá
mírný nárůst potratovosti v posledních letech, od r. 2009 bylo zaznamenáno celkem 11 potratů
z celkového počtu 17 za posledních 23 let.
Vybrané struktury obyvatelstva
Zhodnotit věkovou strukturu obyvatel obce je v případě Komárova poněkud obtížnější, protože podíly
některých věkových kategorií jsou velmi nízké. Vzhledem k zastoupení základních kategorií, tj. obyvatel
v předproduktivním, produktivním a poproduktivním věku ji můžeme označit za spíše příznivou nebo
průměrnou. Přes 70 % populace se nachází v produktivním věku (15–64 let), 16 % tvoří dětská složka,
zatímco na seniory připadá necelých 14 % (viz obr. 5). I z hlediska srovnání s ostatními obcemi je
situace Komárova v této statistice docela dobrá. A platí to také z pohledu syntetických ukazatelů, jako
jsou index ekonomické zátěže nebo index stáří, podle kterých patří obec k těm s průměrnou věkovou
strukturou.
Pokud se ale podíváme na věkovou strukturu detailněji, zejména na věkovou pyramidu, zjistíme, že
některé věkové kategorie jsou v populaci Komárova zastoupeny velmi nízkým podílem (např.
produktivní složky ve věku 20–29, resp. 40–49 let), naproti tomu kategorie věku 50–59 let je druhá
nejčetnější. Tyto nerovnoměrnosti v sobě skrývají hrozbu možného rychlého stárnutí obyvatelstva
obce, pokud by nebylo zachováno rovnoměrné „doplňování“ kategorií obyvatel v produktivním věku,
nebo v případě migrace mladých obyvatel pryč z obce.
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Obr. 5: Věková struktura obyvatelstva obce Komárov a věková pyramida (2011).
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování.
Z pohledu vzdělanostní struktury populace Komárova je situace značně nepříznivá. Přitom obvykle
právě tato struktura populace do jisté míry poukazuje na její kvalitu. Zastoupení jednotlivých složek
obyvatelstva staršího 15 let podle nejvyššího ukončeného vzdělání se sice pohybuje v podobných
mezích, jako v sousedních obcích (např. Mladějovice, Babice), ale některé ukazatele jsou přeci jen
horší. Na vyšší odborné vzdělání spolu s vysokoškolským nedosáhla ani pětina obyvatel, pouze 4,8 %,
což je výrazně podprůměrný ukazatel vzhledem k průměru správního obvodu. Průměru se příliš neblíží
ani podíl osob s úplným středním vzděláním (s maturitou), ty představují zhruba 21,2 % (i se
započítáním nástavbového vzdělání). Takže naproti tomu přes 70 % osob, prakticky více než dvě osoby
ze tří nedisponují ani maturitou. Tento stav může být limitující pro rozvoj obce, snižuje to předpoklady
pro rozvoj některých ekonomických aktivit nebo zapojování obyvatel do společenského života obce.

Obr. 6: Vzdělanostní struktura obyvatelstva obce Komárov.
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování.
Sociální situace v obci
V obci nejsou žádné národnostní menšiny a ani se zde nevyskytují sociálně vyloučené lokality, ve
kterých by bylo soustředěno sociálně slabé obyvatelstvo.
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Spolková, osvětová a informační činnost
Šipkaři
–

jedná se o spolek, který reprezentuje obec, ta poskytuje zázemí v kulturním středisku,
každoročně podporuje obec spolek i finančně.

Taneční soubor Komárov
–

organizuje malé děti, obec podporuje rovněž poskytnutím zázemí.

Mezi pravidelné akce pořádané v obci patří:
–
–
–
–
–
–
–
–

Maškarní bál pro děti,
Obecní bál,
Dětský den,
Obecní hody,
Mše u kapličky,
Večer seniorů,
Mikuláš,
Předvánoční setkání u vánočního stromečku.

Občané jsou o dění v obci informování prostřednictvím webových stránek obce
(http://www.obeckomar.cz/) a prostřednictvím rozhlasu. V roce 2018 proběhne jeho rekonstrukce na
bezdrátový.

3. Hospodářství
Ekonomická situace
Tab. 6: Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti v obci Komárov k 31. 12. 2016.
Registrované
podniky
Celkem
A Zemědělství, lesnictví, rybářství
B-E Průmysl celkem
F Stavebnictví
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel
H Doprava a skladování
I Ubytování, stravování a pohostinství
J Informační a komunikační činnosti
K Peněžnictví a pojišťovnictví
L Činnosti v oblasti nemovitostí
M Profesní, vědecké a technické činnosti
N Administrativní a podpůrné činnosti
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální
zabezpečení
P Vzdělávání
Q Zdravotní a sociální péče
R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
S Ostatní činnosti
X nezařazeno

Podniky se
zjištěnou aktivitou
36
7
5
5

21
5
2
3

7

5

1
–
–
3
–
2
–

–
–
–
1
–
2
–

1

1

–
1
1
–
-

–
1
1
–
-

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, vše o území, obec Komárov (2. 8. 2017) [online], vlastní zpracování.
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Tab. 7: Podnikatelské subjekty podle právní formy v obci Komárov k 31. 12. 2016.
Registrované
podniky
Celkem
Fyzické osoby
Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona
Fyzické osoby podnikající dle jiného než
živnostenského zákona
Zemědělští podnikatelé
Právnické osoby
Obchodní společnosti
Akciové společnosti
Družstva

Podniky se
zjištěnou aktivitou
36
33
29

21
18
16

2

1

2
3
2
–
–

1
3
2
–
–

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, vše o území, obec Komárov (2. 8. 2017) [online], vlastní zpracování.
Z hlediska struktury podnikatelských subjektů v Babicích dominují fyzické osoby podnikající (pouze dle
živnostenského zákona). V rámci právnických osob jsou evidovány 2 obchodní společnosti se zjištěnou
aktivitou (ČSÚ, 2017).
Dle rejstříku ekonomických subjektů Ministerstva financí jsou ke 2. 8. 2017 registrovány v Komárově
celkem 2 společnosti s ručením omezeným viz následující tabulka č. 8.
Tab. 8: Aktivní společnosti s ručením omezeným v obci Komárov ke 2. 8. 2017.
č.

IČ subjektu

název subjektu

1

02029502

Domov seniorů Komárov s.r.o.
Komárov 262

2

02666464

Senioři Komárov s.r.o.
Komárov 262

náplň činnosti dle CZ-NACE
87100: Sociální péče ve zdravotnických
zařízeních ústavní péče
G: Velkoobchod a maloobchod; opravy a
údržba motorových vozidel
461: Zprostředkování velkoobchodu a
velkoobchod v zastoupení
6820: Pronájem a správa vlastních nebo
pronajatých nemovitostí
461: Zprostředkování velkoobchodu a
velkoobchod v zastoupení
G: Velkoobchod a maloobchod; opravy a
údržba motorových vozidel
6820: Pronájem a správa vlastních nebo
pronajatých nemovitostí

Zdroj: Administrativní registr ekonomických subjektů ARES (http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/; 25. 7.
2017), vlastní zpracování.
Zemědělství
V obci Komárov se nenachází areál žádné zemědělské společnosti. Největším subjektem provozujícím
rostlinnou výrobu v katastru obce Komárov i dalších okolních katastrech je Paseka, zemědělská a.s.,
jejíž vedení sídlí v sousedních Babicích. V obci se nachází soukromí podnikatelé podnikající v oboru
lesnictví.
V roce 2013 byla v Komárově zahájena realizace komplexních pozemkových úprav.
Průmysl
V obci se nenachází významnější průmyslová výroba. Soukromý podnikatel provozuje v obci stolárnu.
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Služby
V obci se nachází kulturní dům, který je zázemím pro pořádání společenských a kulturních akcí, je
v majetku obce. Je zde prodejna potravin a hostinec Na Rychtě, který poskytuje pouze studenou
kuchyni.
Cestovní ruch
Obcí Komárov prochází ve směru JZ–SV značené turistické trasy žlutá a modrá. Toto turistické značení
začíná u železniční zastávky Mladějovice a pokračuje společně přes Komárov a dále na Řídeč. Následně
žlutá pokračuje směrem na Vysokou Roudnou, Mutkov a Huzovou a modrá pokračuje na Dubovou
horu, Chabičov a přes Dolní Žleb do Šternberka.
Na Komárovském kopci v nadmořské výšce cca 300 m poblíž silnice vedoucí z Komárova do Paseky se
nachází kamenný kříž. Je navrženo rozšíření lokální cyklotrasy do krajiny na Komárovský kopec kolem
kříže a dále přes „Chaloupky“ na Paseku a Sovinec. Na nejvyšším místě Komárovského kopce je
uvažováno s obnovením malé dřevěné rozhledny, která zde ještě před třiceti lety stála.

Obr. 7: Kamenný kříž nad Komárovem.
Zdroj: mapy.cz; autor Jaroslav Čulík.
Žádné zařízení cestovního ruchu se v obci nenachází. V Komárově se nenachází ani žádné lokality
individuální rekreace. Pro každodenní krátkodobou rekreaci vyhovuje stávající sportovně-rekreační
areál v obytné zóně mezi zahradami. Jeho rozšíření jižním směrem zlepší podmínky pro sportovní vyžití
obyvatel.
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Trh práce
Ekonomická aktivita obyvatelstva
V obci bylo v rámci SLDB 2011 sečteno cellem 81 osob ekonomicky aktivních, mezi kterými převažovali
muži (45) nad ženami (36). Na zaměstnané připadalo 88 % (71 osob) ekonomicky aktivních, zbylých 10
osob připadlo do kategorie nezaměstnaných – z nich byly 4 ženy a 6 mužů. Nezaměstnanosti se
podrobněji věnujeme níže. Ve struktuře zaměstnaných osob dominují zaměstnanci, zaznamenán byl
pouze jeden zaměstnavatel, 6 osob (výhradně mužů) pracuje na vlastní účet. Počet pracujících
důchodců a žen na mateřské dovolené je velmi nízký.
Tab. 9: Ekonomicky aktivní obyvatelstvo v obci (2011)
celkem

Ekonomicky aktivní celkem

v tom

ženy

81

45

36

zaměstnaní

71

39

32

zaměstnanci
z toho podle postavení v
zaměstnavatelé
zaměstnání
pracující na vlastní účet

62

31

31

1

1

–

6

6

–

pracující důchodci

2

1

1

ženy na mateřské dovolené

2

–

2

10

6

4

81

39

42

nepracující důchodci

38

17

21

žáci, studenti, učni

30

17

13

13

10

3

ze zaměstnaných
nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní celkem
z toho

muži

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011, obec Komárov [online].

Ekonomicky neaktivních osob bylo v roce 2011 v obci úplně stejně jako ekonomicky aktivních, tedy
celkem 81. Z ekonomicky neaktivních převažují nepracující důchodci (38) nad žáky a studenty (30
celkem). U 13 osob nebyla ekonomická aktivita zjištěna.
Nezaměstnanost v obci
Studium problematiky nezaměstnanosti v obci rozdělme do dvou hlavních period. Nejdřív se zaměříme
na období před a v průběhu hospodářské recese z konce prvního desetiletí 21. století. Data za obec
Komárov srovnáme s údaji za celý správní obvod obce s rozšířenou působností Šternberk.

Ještě v průběhu roku 2008 byla hrubá míra nezaměstnanosti na velmi nízké úrovni (nižší než 6 %) a na
Úřadu práce bylo evidováno pouze 5 dosažitelných uchazečů o zaměstnání. Přesto už v té době nebyla
k dispozici žádná volná pracovní místa. Situace se radikálně začala měnit na přelomu let 2008/2009.
Počet uchazečů se více než zdvojnásobil, v roce 2010 dokonce ztrojnásobil (max. 17 osob v prosinci
2010) a hrubá míra nezaměstnanosti se přiblížila hranici 20 %. Nabídka volných pracovních míst zůstala
nulová.
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Obr. 8: Nezaměstnanost v Komárově v letech 2008–2011.
Zdroj: Data MPSV, vlastní zpracování.
Tab. 10: Vybrané ukazatele nezaměstnanosti v Komárově a SO ORP Šternberk (2008–2011).
Komárov
dosažitelní
uchazeči

SO ORP Šternberk

MN (%)

dosažitelní
uchazeči

volná místa

volná
místa

MN (%)

6/2008

5

5,7

0

752

6,1

66

12/2008

6

6,9

0

982

7,9

29

6/2009

11

12,6

0

1 518

12,3

13

12/2009

11

12,6

0

1 735

14

25

6/2010

13

14,9

0

1 514

12,2

25

12/2010

17

19,5

0

1 646

13,3

16

6/2011

11

12,6

0

1 370

11,1

17

12/2011

14

16,1

0

1 508

12,2

3

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, vlastní zpracování.
V letech 2009–2010 byla situace na regionálním trhu práce nejkritičtější (viz obr. 8). Křivka míry
nezaměstnanosti obce má v porovnání s křivkou za celý šternberský správní obvod podobný trend, ale
dosahuje podstatně vyšších maximálních hodnot (až 20 % oproti 14 % na úrovni celého správního
obvodu). Ukazatele nezaměstnanosti obce Komárov jsou v porovnání s nejbližšími okolními obcemi
náchylnější vzhledem k výkyvům na regionálním trhu práce. Od roku 2010 se pak začíná situace pomalu
zlepšovat, nicméně na hodnoty před nástupem krize se nezaměstnanost vrací až o pár let později.
Tab. 11: Vybrané ukazatele nezaměstnanosti v Komárově a SO ORP Šternberk (2014–2016).
Komárov
dosažitelní
uchazeči

SO ORP Šternberk
volná
místa

PNO

dosažitelní uchazeči

volná
místa

PNO

3/2014

16

13,1

0

1 735

10,6

32

6/2014

8

6,5

0

1 443

9

43

9/2014

11

8,9

0

1 427

8,9

39

12/2014

16

12,9

0

1 560

9,7

41
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3/2015

15

12,1

0

1 549

9,6

97

6/2015

12

10,5

0

1 262

7,9

148

9/2015

9

7,9

0

1 205

7,6

81

12/2015

15

13,2

0

1 261

7,9

106

3/2016

13

11,4

0

1 227

7,7

244

6/2016

7

6,1

0

972

6

197

9/2016

3

2,6

0

922

5,7

204

12/2016

11

9,6

5

1 004

6,2

185

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, vlastní zpracování.
Situace na trhu práce se v posledních dvou třech letech zlepšovala (nesleduje se už ukazatel hrubé míry
nezaměstnanosti, ale tzv. podíl nezaměstnaných osob). Podíl nezaměstnaných osob začal od roku 2014
klesat z hodnot okolo 13 % až na hodnoty poloviční, nicméně tento pokles není v případě Komárova
kontinuální. Je to způsobeno poměrně výraznými sezónními výkyvy, kdy se míra nezaměstnanosti
v letních měsících pohybuje okolo 5 %, zatímco v těch zimních i přes 10 % (viz obr. 9). V souvislosti se
změnami nabídky pracovních příležitostí v průběhu roku osciluje i počet dosažitelných uchazečů. Volná
pracovní místa se začínají objevovat až v poslední době.
Pokud v letech 2014–2016 opět porovnáme hodnoty obecní a celého obvodu, zjistíme, že největší
výkyvy tkví právě ve zmíněné sezónnosti.

Obr. 9: Nezaměstnanost v Komárově v letech 2014–2016.
Zdroj: Data MPSV, vlastní zpracování.

4. Infrastruktura
Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou
Objekty obytné zástavby i objekty občanské vybavenosti obce Komárov jsou zásobovány pitnou a
užitkovou vodou z veřejné vodovodní sítě, která je součástí skupinového vodovodu Řídeč – Komárov –
Mladějovice. Skupinový vodovod Řídeč – Komárov – Mladějovice je v majetku i ve správě společnosti
SITKA s r.o. Šternberk. Zdrojem pitné vody skupinového vodovodu Řídeč – Komárov – Mladějovice je
prameniště Řídeč, zahrnující sběrnou jímku u staré důlní štoly a sběrnou jímku jímacích zářezů, o
celkové vydatnosti 2,20 – 2,60 l/s.
17
Program rozvoje obce Komárov na období 2018–2023

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002861
Podpora strategického řízení členských obcí
Mikroregionu Šternbersko

Pro možnost posílení skupinového vodovodu Řídeč – Komárov – Mladějovice, pro případ nedostatečné
kapacity vodního zdroje Řídeč, bylo provedeno propojení z VDJ Krakořice 2 × 500 m3 (324,60/320,0) na
skupinový vodovod Řídeč – Komárov – Mladějovice.
Odkanalizování obce
V roce 2006 byla uvedena do provozu splašková kanalizace a ČOV obcí Mladějovice, Komárov a Řídeč.
Splašková kanalizace je v majetku Svazku obcí Mladějovice, Komárov a Řídeč a ve správě společnosti
SITKA s r.o. Šternberk.
Čistírna odpadních vod, která je situována na pravém břehu vodního toku Zlatá Kačena jižně
zastavěného území obce Mladějovice, zabezpečuje čištění splaškových odpadních vod přiváděných
splaškovou kanalizací z obcí Mladějovice, Komárov a Řídeč. Splaškové odpadní vody z obcí Řídeč a
Komárov, přiváděné stokou splaškové kanalizace DN 300, jsou do splaškové kanalizace obce
Mladějovice zaústěny výtlačným řadem D90 z trub polyetylénových pomocí čerpací stanice „ČS
Komárov železniční zastávka Mladějovice“.
Dešťová kanalizace v obci není zřízena. Dešťová voda z komunikací a ze střech domů je likvidována
vsakem nebo je svedena do místních drobných vodotečí.
Zásobování elektrickou energií
Napájecím vedením pro transformovny v obci je odbočka z linky VN 22 kV č. 77, vedoucí z rozvodny
Šternberk do rozvodny Uničov. V obci je umístěna jedna trafostanice (DTS 4455). V obci je vybudována
vrchní síť NN a tato vyhovuje současným nárokům na dodávku el. energie. V případě výstavby ve všech
rozvojových lokalitách bude nutné vybudovat novou distribuční trafostanici. V lokalitách nové výstavby
se již počítá s kabelizací sekundární sítě. Všechna distribuční zařízení jsou ve správě ČEZ Distribuce a.s.
Zásobování plynem
Středotlaká plynovodní síť byla v obci vybudovaná v roce 1998. VTL přípojka a regulační stanice jsou
umístěny na katastru obce Mladějovice a napojení STL sítě pro Komárov je provedeno na koncový bod
STL sítě v Mladějovicích u nádraží ČD. Rozvodná síť je provedena pro tlakovou hladinu 0,3 MPa.
Celková přepravní kapacita STL plynovodní sítě je dostačující a z výpočtového diagramu je možno
uvažovat s 16% rezervou v STL síti pro budoucí odběratele, dimenze a rezervy STL sítě jsou v Komárově
pro rozvoj obytné zóny v návrhovém období dostačující. Všechna distribuční zařízení jsou ve správě
společnosti GasNet, s.r.o.
Nakládání s odpady
Směsný komunální odpad je svážen ve třítýdenní frekvenci. Občané ukládají odpad do nádob, které
jsou v jejich vlastnictví. Do systému se mohou zapojit i podnikatelské subjekty.
V obci jsou tři stanoviště s kontejnery na separovaný odpad (plast, papír, barevné sklo, bílé sklo,
nápojový karton jsou umísťovány do plastových kontejnerů o objemu 1100 l a sklo a kov do kovového
zvonu o objemu 2500 l). Plastové kontejnery jsou ve vlastnictví firmy Marius Pedersen a.s. a kovové
kontejnery jsou ve vlastnictví obce. Plast, papír a sklo jsou sváženy 1× za 14 dnů, kov dle potřeby. Vše
je sváženo firmou Marius Pedersen a.s.
Bioodpad občané ukládají do nádob o objemu 240 l a svážen je 1× za 14 dnů.
V obci se nenachází žádné zařízení na sběr nebo likvidaci odpadů (sběrový dvůr, kompostárna nebo
skládka).
Tab. 12: Produkce směsného komunálního odpadu – SKO (kategorie 200301) v obci.
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Rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Množství SKO
v tunách

20,4

28

25,43

14,062

23,6

26,58

Počet obyvatel

167

176

178

172

172

166

Průměr na 1
obyvatele v kg

122,16

159,09

142,86

81,74

137,21

160,12

Zdroj: evidence obce.
Tab. 13: Produkce tříděného odpadu v obci.
Rok
2011
2012

2013

2014

2015

2016

Množství papíru
v tunách

2,17

1,72

0,88

1,6

2,49

3,46

Množství plastu
v tunách

3,47

3,42

2,45

3,33

4,69

7,12

Množství skla v
tunách

4,55

3,81

1,89

3,4

4,2

2,08

Zdroj: evidence obce.
Dopravní infrastruktura
Katastrálním územím obce procházejí tyto silnice:
 III/444 21 Mladějovice – Komárov – Řídeč
 III/4451 Šternberk – Horní Dlouhá Loučka – Tvrdkov
Obě uvedené silnice spravuje Správa silnic Olomouckého kraje a jejich stav je v současné době dobrý.
Prostřednictvím silnice III/4451 je obec napojena na základní silniční síť tvořenou silnicemi I/46 a dále
D35 a D46. Vzdálenost obce od dálniční sítě je cca 23 km.
Místní komunikace
Obec nemá ve svém vlastnictví a správě žádné místní komunikace, pouze účelové, které průběžně
udržuje. Obcí v současné době neprochází žádná cyklostezka ani cyklotrasa regionálního nebo
nadregionálního významu.
Dopravní obslužnost
Obec je zapojena do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Pravidelnou linkovou
autobusovou dopravu v obci zajišťuje dopravce ARRIVA MORAVA a.s.
V pracovních dnech jezdí z obce 12, o víkendech žádný přímý autobusový spoj do spádového centra
města Šternberk. Nazpět to je v pracovních dnech 9, o víkendech taktéž žádný spoj. Průměrná
přepravní doba je 16 minut.

Pozn.: velice nízké číslo (z důvodu možného pochybení v evidenci obce). Množství odpadů v obci meziročně
značně kolísá.
2
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Občané mohou také k dopravě využít železniční zastávku Mladějovice, která se nachází cca 0,5 km od
jižního okraje obce a je na železniční trati č. 290 (Olomouc – Šumperk).
V pracovních dnech jezdí z této zastávky 19, o víkendech 17 přímých vlakových spojů do spádového
centra města Šternberk. Nazpět to je v pracovních dnech 20, o víkendech 18 spojů. Průměrná přepravní
doba je 7 minut. Všemi vlakovými spoji je možno cestovat i dále do krajského města Olomouc. Zde je
průměrná přepravní doba 29 minut. Četnost spojů se jeví jako dostatečná.
Výhodou vlakového spojení do Šternberka je vyšší počet spojů, nevýhodou je umístění vlakového
nádraží ve Šternberku dále od středu města.
Pozn.: Trať má být elektrizována po celé délce a se zahájením této stavby se počítá v roce 2019, přičemž
by trvala do roku 2021. Cílem je zkvalitnění dopravy na trati č. 290, současná maximální rychlost 90
km/h má být v úseku Olomouc–Uničov zvýšena na 160 km/h. V úseku Uničov–Šumperk má být
dosavadní maximální rychlost ponechána. Díky tomuto se jízdní doba mezi Olomoucí a Šternberkem
sníží z 20 minut na 8 minut, mezi Olomoucí a Uničovem ze 42 minut na 17 minut a v úseku Olomouc–
Šumperk z 83 min na 58 min. Dále se plánuje oprava všech železničních stanic a zastávek, vybudování
bezbariérových přístupů na nástupiště, zabezpečení přejezdů, realizace protihlukových opatření a
posunutí železniční stanice Troubelice blíže k centru obce. Celkové náklady k tomuto projektu se
odhadují na 5,3 mld. Kč. Po elektrizaci trati České dráhy počítají s nasazením elektrických souprav
RegioPanter.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wikiŽelezniční_trať_Olomouc–Šumperk.

5. Vybavenost
Bydlení, domovní a bytový fond
Zastavěné území obce, intravilán, se nachází přibližně ve střední části katastru a má poměrně
pravidelný, uspořádaný tvar blízký obdélníku, který se táhne ve směru severovýchod-jihozápad
především podél komunikace III. třídy, která spojuje Řídeč a Mladějovice (právě přes Komárov). Tato
komunikace intravilán v podstatě půlí na dvě velikostně velmi podobné části.
Stavební vývoj obce nebyl v celé její historii nikterak dynamický. Počet domů se za více než 130 let mezi
roky 1869–2001 navýšil dle statistik ČSÚ (Sčítání lidu, domů a bytů) o 13, z původních 30 na 43. Maxima
bylo dosaženo v roce 1930 (45 domů), minima právě na počátku této etapy, při prvních sčítáních
v letech 1869–1890. Podle posledního Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 se v obci nachází 50 domů,
z nichž jsou všechny rodinné. V posledních 15 letech přibylo zhruba 10, nejedná se o významné
rozvojové lokality, nicméně nová zástavba plynule navazuje na intravilán v jeho jižní a severní části,
popř. domy doplnily stávající zástavbu. Dle aktuální informace od obce je v roce 2017 v obci celkem 62
domů, přičemž další 4 jsou rozestavěné.
Tab. 14: Domovní fond obce Komárov.
rodinné
domy

celkem
Domy úhrnem
Domy obydlené
z toho podle
vlastnictví
domu

fyzická osoba
obec, stát
bytové družstvo
spoluvlastnictví
vlastníků bytů

bytové
domy

ostatní
budovy

50
48
46
–
–

50
48
46
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

2

2

–

–

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011, obec Komárov [online].
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Z pohledu vlastnické struktury dominují domy v osobním vlastnictví a téměř všechny domy v obci (s
výjimkou dvou) jsou obydlené. Stáří domovního fondu (viz tab. 7) je poměrně typické pro zdejší region.
Tab. 15: Domy v Komárově dle výstavby nebo rekonstrukce.

Domy dle výstavby nebo rekonstrukce

1919 a dříve

6

12,5 %

1920–1970

10

20,8 %

1971–1980

7

14,6 %

1981–1990

6

12,5 %

1991–2000

4

8,3 %

2001–2011

15

31,3 %

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011, obec Komárov [online].
Struktura bytového fondu plně koresponduje a odráží strukturu fondu domovního. Všechny byty
(celkem 52) se nachází v rodinných domech a všechny jsou v osobním vlastnictví, resp. ve vlastních
domech. Převažují byty se čtyřmi a více místnostmi, velikost bytů je ovlivněna tím, že se jedná o byty
v rodinných domech. V obci se nenachází rekreační objekty.
Tab. 16: Struktura bytového fondu v Komárově.
rodinné
domy

celkem
Obydlené byty celkem
z toho právní důvod
užívání bytu

z toho s počtem
obytných místností

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

52
47
–
–
–
–
4
8
22
17

bytové
domy
52
47
–
–
–
–
4
8
22
17

ostatní
budovy
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011, obec Komárov [online].

Školství a vzdělávání
Obec Komárov nezřizuje základní ani mateřskou školu. Děti předškolního věku a děti z I. stupně
základní školy navštěvují mateřskou školku a základní školu v Mladějovicích, Babicích (spádová škola)
nebo ve Šternberku. Děti z II. stupně základní školy většinou dojíždějí do Šternberka.
Obec uvažuje o budoucí spolupráci při provozování dětské skupiny, jejímž zřizovatelem bude soukromý
subjekt Domov seniorů Komárov.
Na střední či vysoké školy dojíždí studenti z Komárova dle oboru svého zaměření. Středoškolské
vzdělání mohou absolvovat ve Šternberku, dále také Olomouc nabízí široké spektrum středoškolského
či univerzitního vzdělání. Vysokoškolská studia absolvují studenti z Babic i v rámci jiných krajů
(univerzity v Brně, Ostravě, Praze apod.).
Zdravotnictví
V obci není zřízeno žádné zdravotnické zařízení. Občané využívají převážně zdravotnická zařízení ve
Šternberku.
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Sociální péče
Domov seniorů Komárov
V Komárově se nachází od roku 2015 Domov pro seniory. Nabízí sociální, 24hodinovou zdravotní péči.
Domov disponuje 50 dvoulůžkovými pokoji s vlastní bezbariérovou koupelnou a bezbariérovým WC v
třípatrové budově, s komplexními pečovatelskými službami, s lékařským dohledem a celodenním
stravováním.
Z celkového počtu 100 lůžek je nabízeno 70 lůžek se zvláštním režimem, ve kterém je poskytována
specializovaná péče klientům se sníženou soběstačností z důvodu jejich onemocnění. Nejčastěji se
jedná o klienty s demencí způsobenou Alzheimerovou chorobou, stařeckou demenci nebo jiným typem
demence ve všech stádiích. Tato služba je určena klientům ve věku 50+.
Zbývajících 30 lůžek slouží k péči o klienty se sníženou soběstačností z důvodu jejich věku. Tato služba
je určena klientům ve věku 55+. Domov seniorů provozuje společnost Senioři Komárov s.r.o.

Obr. 10: Domov seniorů Komárov.
Zdroj: Domov seniorů Komárov [online].
Dále také mají občané možnost využít pečovatelských služeb poskytovaných v domácnostech klientů,
které zajišťuje Charita Šternberk.
Sport a volnočasové aktivity
Pro sportovní aktivity slouží hřiště. V obci probíhá pravidelné cvičení (zumba).

6. Životní prostředí
Stav životního prostředí
Historická zemědělská krajina Komárova je chápána jako stabilizovaná s prioritní funkcí zemědělství. V
převážné části řešeného sídla dominuje narušená kulturní krajina, která však doposud neztratila
potenciální schopnost přirozené obnovy.
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Při hodnocení ekologické stability území správního obvodu ORP patří Komárov do skupiny obcí s
nejnižší ekologickou stabilitou. Vůbec nejnižší míru ekologické stability vykazuje obec Hnojice (KES =
0,05). Obec má minimální podíl lesů, výrazný podíl zemědělské půdy z celé rozlohy obce (92,8 %) – ta
je navíc ještě z 97 % půdou ornou. Následují další obce s nízkou ekologickou stabilitou – právě Komárov
a Lužice (obě KES = 0,06). Obec Komárov má rovněž minimální podíl lesních ploch.
Koncepci uspořádání krajiny determinuje na jedné straně plánovaný urbánní rozvoj, představovaný
uvažovaným rozvojem zejména obytných ploch, na straně druhé se uplatňují požadavky na ochranu a
tvorbu krajiny v plochách, které nebudou urbanizovány. Budoucí využívání území v nezastavěném
prostředí musí vycházet z principu trvale udržitelného rozvoje, musí být preferována ochrana
stávajících hodnot území a jeho optimální využívání. Je nezbytné eliminovat ekologické zátěže,
současně je třeba zachovat základní produkční funkce území.
V těch částech, kde nebude docházet k zásadnějšímu rozvoji urbanizace území, zejména v severní a též
jižní části katastru je třeba uvažovat s výhledovou obnovou a zlepšením funkce krajiny, což bude
vyžadovat revitalizační opatření, a to zejména obnovou a zvýšením podílu přírodě blízkých vegetačních
prvků. Cílem je postupná náhrada stanovištně nepůvodních druhů dřevin a obnova přirozeného
vodního režimu u obou vodotečí.
V řešeném území jsou vymezeny tyto základní krajinné zóny
– plochy zemědělské (plochy zemědělského půdního fondu s převažujícím zemědělským
využitím, včetně pozemků staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemků
související dopravní a technické infrastruktury);
– plochy přírodní (plochy biocenter, které jsou prvky územního systému ekologické stability)
– plochy lesní (lesní porosty v souvislých celcích, případně i izolované lesní segmenty v
zemědělsky využívané krajině plnící hospodářskou a ekologicko-stabilizační funkci včetně
pozemků a staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemků související dopravní a technické
infrastruktury);
– plochy vodní a vodohospodářské (pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky
určené pro převažující vodohospodářské využití).
Ochrana životního prostředí
Územní systém ekologické stability
Kostra ekologické stability na řešeném území je navržena územním plánem k doplnění přírodních prvků
pro udržení ekosystému. V návrhu územního plánu řešeným územím prochází od severu k jihozápadu
navržený lokální biokoridor LBK 22 a ze severu zasahuje částečně lokální biokoridor LBK 21 z k. ú.
Paseka.
Žádné biocentrum se v zájmovém území nevyskytuje.
Lokální biokoridor LBK 21 – převážně navržený podél vodoteče (při severní hranici k. ú.), s využitím
ostrůvků břehové zeleně. Délka je 2,0 km.
Cílové společenstvo: oboustranný pás lužních dřevin podél vodoteče, dosadba olše, dubu letního,
jilmu, jasanu, lípy, svídy a hlohu.
Lokální biokoridor LBK 22 – navržený podél silnice, dále vedený po orné půdě (V. třída bonity)
jihozápadním směrem (část na k. ú. Mladějovice) při západní hranici řešeného území. LBK je spojnicí
význačných listnatých segmentů na okraji předhůří Pálené a lesa Strachova. Trasa byla na základě
terénního posouzení upravena, zapojen byl stávající funkční remízek v délce 220 m. Délka trasy je 1,9
km.
Cílové společenstvo: pás stromů a keřů, zatravněných luk a mezí (dub zimní, habr, lípa, brslen, řešetlák,
svída). Stupeň ekologické stability: 1–3.
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Kostru ekologické stability doplňují interakční prvky, převážně liniová zeleň v krajině podél polních cest,
zejména v zemědělské krajině severně od zastavěné části obce. Doprovodná zeleň bude mít kromě
ekologického významu ještě funkci půdoochrannou – protierozní. Všechny složky ekologického ÚSES
budou dále upřesněny v projektech ÚSES a projektech komplexních pozemkových úprav.
V rámci realizace komplexních pozemkových úprav (zahájeny v roce 2016) jsou cílem lokální úpravy ve
výměře a umístění prvků ÚSES, a to zejména s ohledem na stanovištní a majetkoprávní poměry.
Prostupnost krajiny
Návrhem není narušen systém účelových případně místních obslužných komunikací a tak je
v plném rozsahu zachována prostupnost krajiny. Je navržena nová účelová komunikace
v polích severně od zástavby.

7. Správa obce
Obecní úřad a kompetence obce
Obec Komárov je samosprávným subjektem se základní působností, nevykonává správní činnost pro
žádnou další obec a spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností Šternberk.
Zastupitelstvo obce má 9 členů. Starostka vykonává funkci jako uvolněný člen zastupitelstva obce,
místostarosta jako neuvolněný.
Mimo ze zákona povinně zřízených výborů (kontrolní a finanční) zřídilo zastupitelstvo obce následující
komise: kulturní a pořádková.
V obci není zřízena funkce tajemníka a obec zaměstnává na dohodu o provedení práce pouze jednoho
pracovníka na úklid obce. Účetní práce si obec nechává zpracovávat externě.
Obec využívala v roce 2013 jednoho pracovníka na veřejně prospěšné práce. V roce 2017 využívá obec
programu veřejné služby (2 pracovníci).
Obec nezřizuje žádné příspěvkové organizace, ani nemá žádné organizační složky.
Svazek obcí Mladějovice, Komárov a Řídeč – založen za účelem výstavby ČOV a kanalizace pro tři
členské obce. Infrastrukturu v současné době provozuje společnost VHS SITKA, s.r.o., která ji má
v pronájmu.
Tab. 17: Výsledky hospodaření Svazku obcí Mladějovice, Komárov a Řídeč
Rok
Zisk / ztráta (v Kč)

Saldo (v Kč)

2011

27 377,77

27 377,77

2012

-37 884,04

35 926,96

2013

-19 525,56

-715 757,563

2014

2 664,29

47 668,79

2015

2 497,02

49 092,52
Zdroj: Účetní evidence.

V roce 2013 došlo k úhradě odložené faktury VHS SITKA, s.r.o. za zpracování projektové dokumentace pro
výstavbu splaškové kanalizace ve výši 755 691 Kč.
3

24
Program rozvoje obce Komárov na období 2018–2023

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002861
Podpora strategického řízení členských obcí
Mikroregionu Šternbersko

Hospodaření a majetek obce
Tab. 18: Vývoj rozpočtového hospodaření obce Komárov v letech 2009–2016 (v tis. Kč)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Daňové příjmy
1 086
1 031
1 158
1 141
1 479
1 590
1 649
Nedaňové příjmy
157
149
151
1 892
135
170
233
Kapitálové příjmy
430
10
0
0
36
0
0
Neinvestiční
107
126
61
83
98
218
154
přijaté dotace
Investiční přijaté
dotace
Příjmy
Běžné výdaje

2016
1669
174
0
80

0

0

0

500

0

0

0

0

1 781
1 536

1 317
1 179

1 370
1 036

3 616
1 468

1 748
1 345

1 978
1 707

2 036
1 939

1923
1971

723

32

27

1 848

1 281

93

0

48

2 259

1 211

1 063

3 316

2 626

1 800

1 939

2019

-479

106

307

300

-878

178

97

-96

Podíl kapitálových
32,01 %
výdajů

2,62 %

2,54 % 55,73 % 48,77 %

5,17 %

0%

0,6 %

Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo příjmů
výdajů

Podíl běžných
výdajů na
celkových
příjmech

a

86,26 % 89,56 % 75,60 % 40,60 % 76,96 %

86,3 % 95,24 % 102,5 %
Zdroj: Účetní evidence obce.

Velký nedaňový příjem v roce 2012 bylo pojistné plnění za škodu způsobenou při požáru kulturního
domu.
Obec má úvěr ve výši 500 000 Kč za účelem dofinancování rekonstrukce KD, plynofikace a
zdravoinstalace objektu. Konec splatnosti úvěru je 31. 8. 2018. Měsíční splátka je 10 176 Kč, roční 122
112 Kč. Žádný další úvěr a taktéž vydané dluhopisy ani obligace obec nemá.
Obec obdržela v letech 2011–2015 dotace (mimo dotací na volby a výkon státní správy), jejichž přehled
je zachycen v tabulce č. 19.
Tab. 19: Přehled dotací, které obec obdržela v letech 2011–2015
Rok 2012
Částka (Kč)
500 000

Poskytovatel
Olomoucký kraj

Účel (investiční, neinvestiční)
Investiční – renovace střechy kulturního domu obce

Finanční majetek obce
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Na účtu 069 eviduje obec vklad do společnosti VHS SITKA s.r.o. nepeněžitý 36 000 Kč a peněžitý 430
000 Kč, celkem 466 000 Kč.
Nemovitý majetek obce, jeho stav a způsob využívání:
Kulturní dům – v roce 2014 proběhla rekonstrukce po požáru z roku 2012. Objekt je využíván jako
zasedací místnost obce a místo pro konání kulturních a společenských akcí. V objektu je současně
obchod se smíšeným zbožím a hostinec.
Obecní úřad – v roce 2015 proběhla oprava (interiér). V roce 2018 obec plánuje opravu vrchní části
obecního úřadu.
Obecní lesy – rozloha cca 22 ha. Skladba: jehličnaté a smíšené dřeviny v cca ½ a ½.
Bezpečnost
Obec Komárov nemá zřízenou obecní policii. Zajištění veřejného pořádku a ochrany majetku obyvatel
provádí v rámci výkonu své služby Obvodní oddělení Policie ČR ve Šternberku.
Obec má uzavřenou veřejnoprávní smlouvu s městem Šternberk, týkající se výkonu přenesené služby
v úseku přestupků. Počet projednávaných přestupků v letech 2012 – jeden, 2013 – žádný, 2014 – jeden,
2015 – žádný a 2016 – jeden. Celkem byly v období let 2012–2016 projednány 3 přestupky.
Obec má zřízenou jednotkou požární ochrany, kategorie (JSDH V). Jednotka má 11 členů. Obec má
rovněž zpracován plán krizové připravenosti.
V obci jsou rizika živelných pohrom – povodní i záplav (povodeň může být způsobena rybníkem a
potokem, záplavy hrozí z pole směrem na Paseku vlivem přívalových srážek). Varování obyvatel před
nebezpečím dosud není řešeno.
V obci se počítá v roce 2017 s realizací projektu „Protipovodňová opatření obce Komárov“. Bude dodán
a namontován varovný a informační systém a jeho napojení do Jednotného systému varování a
informování. Také bude dodán lokální výstražný systém (varování před povodní). Počítá se rovněž s
realizací bezdrátového rozhlasu.
Vnější vztahy a vazby obce
Obec je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko, jehož členy jsou město Šternberk
a dalších 24 obcí (Babice, Bělkovice-Lašťany, Bohuňovice, Dolany, Domašov u Šternberka, Hlásnice,
Hlušovice, Horní Loděnice, Hraničné Petrovice, Huzová, Jívová, Komárov, Liboš, Lipina, Lužice,
Mladějovice, Moravský Beroun, Mutkov, Norberčany, Řídeč, Samotíšky, Štarnov, Tovéř a Žerotín).
Obec je dále členem MAS Šternbersko, o.p.s., jejímiž členy je 22 obcí a taktéž podnikatelé, zemědělci
a neziskové organizace z území Šternberska.
Obec je také členem Svazku obcí Mladějovice, Komárov a Řídeč. Účelem svazku je ochrana a
prosazování společných zájmů, spočívajících v provedení odkanalizování obcí a čištění odpadních vod
v členských obcích.
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A.2 Východiska pro návrhovou část
Hlavní problémy a silné stránky obce
Obec Komárov je kompaktním, i když velmi malým vesnickým sídlem (počet obyvatel i rozloha území).
Osy obce tvoří komunikace III/4451 Šternberk – Horní Dlouhá Loučka – Tvrdkov (ve směru S–J), dále
komunikace III/444 21 Mladějovice – Komárov – Řídeč (ve směru Z–V), která obec spojuje se
sousedními obcemi Mladějovice a Řídeč, přičemž podél ní je obec převážně situována, je společně
s potokem osou obce. Poloha obce v rámci Olomouckého kraje i okresu je relativně příznivá (na půli
cesty mezi městy Uničov a Šternberk). Časová dostupnost Šternberka a Uničova osobním automobilem
se pohybuje do 10, resp. 15 minut. Dostupnost Olomouce je pak osobním automobilem cca do 35 min.
(v závislosti na stavu dopravy). Nedaleko od obce je umístěna železniční zastávka na trati č. 290
Olomouc–Šumperk (na katastru sousedních Mladějovic). Dopravní obslužnost (Šternberk, Olomouc,
resp. Uničov) je zajištěna přibližně 20 spoji vlakové dopravy a cca 10 spoji autobusové dopravy
(Šternberk, ve všední dny). Obec je také charakterizována svou polohou na rozhraní Hornomoravského
úvalu (vysoký podíl zornění) a Nízkého Jeseníku (Přírodní park Sovinecko).
Možný další rozvoj obce do značné míry podmiňuje demografická situace. V případě Komárova je počet
obyvatel stabilizován na hodnotě cca 170 (počet narozených přibližně odpovídá počtu zemřelých).
Obec mírně získává obyvatele zejména díky kladnému saldu migrace. Věková struktura obyvatelstva
obce je průměrná (vyšší podíl dětské složky než složky ve věku 65 a více let). Již méně příznivá je
vzdělanostní struktura obyvatel. Pouze 4,8 % obyvatel starších patnácti let má ukončené
vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání, téměř 75 % osob pak nemá maturitu.
Obec nedisponuje žádným ubytovacím zařízením, což je dáno jednak velikostí obce i blízkostí
takovýchto zařízení v blízkých městech. V obci se nachází obchod se smíšeným zbožím a hostinec,
který nabízí pouze studenou kuchyni. Obojí se nachází v nájmu v obecním kulturním domě. V obci se
rovněž nachází drobnější firmy či živnosti (stolářská dílna). V obci sídlí Domov seniorů Komárov s.r.o.
V posledních letech je uspokojivá i situace na trhu práce, kdy nezaměstnanost se pohybuje okolo 6 %,
nezaměstnanost je však v porovnání s obcemi regionu mírně vyšší a vykazuje výrazné sezónní výkyvy.
Obec disponuje vodovodem a kanalizačním systémem pro odvod splaškových odpadních vod. ČOV se
nachází v Mladějovicích a je společná i pro obce Komárov a Řídeč. Zásobování plynem i elektrickou
energií je rovněž zajištěno. V obci je k dispozici internetové připojení. Svoz odpadu zajišťuje firma
Marius Pedersen, a.s.
Obec má poměrně příznivou strukturu domovního a bytového fondu z hlediska jeho stáří (cca 50 %
domů je postaveno po roce 1980), obec se vzhledem ke své velikosti stavebně rozvíjí. V obci nejsou
žádná školská ani zdravotnická zařízení. Nově je v obci otevřen soukromý Domov seniorů.
Území Komárova je díky intenzivní zemědělské činnosti vystaveno vyšší míře ekologické zátěže, téměř
chybí lesní plochy. Žádoucí je v budoucnu vytvoření spojité sítě jednotlivých krajinných segmentů
zeleně a jejich propojení s ekologicky stabilními lesními celky. Důležité je také budování protierozních
opatření a pravidelné čištění koryt potoků (Zlatý, Řídečský) kvůli riziku záplav a povodní. Pozitivní je,
že v obci probíhají komplexní pozemkové úpravy. Nad obcí na Komárovském kopci se nachází
kamenný kříž. Obcí prochází turistické trasy (žlutá a modrá).
Pozitivním aspektem dalšího rozvoje obce jsou vyrovnané rozpočty obce a postupný mírný růst
daňových příjmů. Starostka je v současném volebním období pro funkci uvolněna. Obec má rezervy
v aktivitě čerpání dotačních titulů, v posledních letech se zapojuje jen výjimečně. Členství v Místní akční
skupině Šternbersko a Mikroregionu Šternbersko umožňuje obci využívat sdílených zkušeností pro
další rozvoj i čerpání finančních prostředků EU. Čerpání dotací je pro obec možné mimo celostátní
programy i v rámci nástroje ITI Olomoucké aglomerace.
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Program rozvoje obce Komárov na období 2017–2023 je nově vzniklým dokumentem. Obec dosud
neměla strategický rozvojový dokument. Je tak pro vedení obce novou příležitostí pro definování
priorit jejího rozvoje.
SWOT analýza
SILNÉ STRÁNKY
(pozitiva, rozvojové faktory)

SLABÉ STRÁNKY
(negativa, problémy)

● časová dostupnost nedalekých středisek
Šternberka a Uničova osobní i hromadnou
dopravou
● možnost využití železniční dopravy a její
intenzita
● nabídka pracovních míst v blízkém okolí obce
● stabilizovaný, mírně pozitivní demografický
vývoj obce v posledních letech
● kvalitní půdní fond
● probíhající komplexní pozemkové úpravy
● realizace
varovného
protipovodňového
systému
● blízkost přírodních atraktivit (PP Sovinecko)
● příznivá věková struktura obyvatelstva obce
● absence sociálně vyloučených lokalit
● vybavenost
technickou
infrastrukturou
(vodovod, kanalizace, ČOV, plyn, el. síť…)
● relativně nízký podíl nezaměstnaných osob
● stabilizované hospodaření obce
● příznivá struktura domovního fondu
● lokalizace Domova seniorů v obci

● nedobrá vzdělanostní struktura obyvatelstva
obce
● absence služeb přímo v obci (obchod s širším
sortimentem zboží, restaurační zařízení
s teplou kuchyní, zdravotnictví, školství apod.)
● nízký rozpočet obce vzhledem k velikostní
kategorie obce (pod 200 obyv.)
● nedostatečné zázemí pro sport a volnočasové
aktivity
● využití vysokého podílu území k zemědělské
výrobě, nízký stupeň heterogenity a diverzity
krajiny
● nerozvinutý
sektor
některých
služeb,
cestovního ruchu a turistiky
● „autovrakoviště“ v obci – problematický
soukromý podnikatel
● bezpečnost
● nízká aktivita při čerpání dotací

PŘÍLEŽITOSTI
(vnější faktory)

OHROŽENÍ
(vnější faktory)

● plánovaný, kontrolovaný mírný stavební rozvoj
obce
● elektrifikace železniční tratě a modernizace
zastávek a nástupišť (Mladějovice)
● realizace revitalizačních opatření v krajině a
zvýšení její atraktivity v souvislosti s KPÚ
● zvýšení daňových příjmů obce díky příchozím
rezidentům
● spolupráce v rámci partnerství obcí
● zvyšování bezpečnosti v dopravě a zkvalitnění
příslušné infrastruktury
● čerpání dotačních peněz z dostupných
programů podpory

● zhoršení stavu některé technické infrastruktury
● riziko povodní a záplav
● narušení
charakteru obce
nevhodnou
výstavbou
● zábor kvalitních, vysokobonitních půd
● zvyšování znečištění ovzduší vlivem intenzivní
zemědělské činnosti
● zhoršení stavu dopravní infrastruktury
● potenciální slučování obcí
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 Poslání obce
Poslání obce jako přirozeného sídelního sdružení spočívá především v péči o veřejné věci a společný
majetek sloužící ku prospěchu všem. Hlavním přínosem je péče o základní podmínky k životu. Klíčovým
zákonem pro fungování obce je zákon o obcích č. 128/2000 Sb., který definuje základní poslání obce v
paragrafovaném znění takto:
 Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který
je vymezen hranicí území obce.
 Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým
jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
 Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů
chrání též veřejný zájem.
B.2 Strategická vize
Komárov roku 2023 je obcí, která díky atraktivní poloze mezi městy Šternberk a Uničov a příjemnému
prostředí v minulosti získala a stále drobně získává nové obyvatele a vytváří jim velmi dobré podmínky
pro život. Počet obyvatel převýšil 200. Obec je sice malým, ale svébytným samosprávným celkem
s pevným postavením v rámci regionu Šternberska.
Vedení obce si je vědomo základních hodnot trvale udržitelného způsobu života na vesnici, které při
rozvojových aktivitách respektuje, a s tímto přístupem jsou ztotožněni i obyvatelé obce. V Komárově
jsou respektovány tradiční hodnoty venkovského způsobu života, rozvíjí se sportovní, kulturní život a
obyvatelé mají pocit pospolitosti a bezkonfliktní vztahy. Sžili se starousedlíci i novousedlíci a společně
pracují pro budoucí rozvoj obce.
Domovní a bytový fond obce je z větší části renovovaný, obecní budovy jsou v uspokojivém stavu a
obyvatelé jsou si vědomi potřeby investic do renovací svých rodinných domů. Většina domů již renovací
prošla a individuální rodinné bydlení je nadále převažujícím typem bydlení v obci.
Obec podporuje rozvoj dopravní infrastruktury, došlo k renovaci a obnově veřejných prostranství,
vybudování hřiště a zvýšení bezpečnosti chodců (chodníky). Obec dobře spolupracuje s Domovem
seniorů. Obec má dobudovanou a udržovanou technickou infrastrukturu a byly zvětšeny plochy zeleně
v obci. V rámci extravilánu katastru byl zvolen vhodnější způsob zemědělského využití a krajina má nyní
pestřejší ráz než v minulosti. Tomu napomohly i realizované komplexní pozemkové úpravy.
V těsném sousedství území obce prochází elektrifikovaná a modernizovaná železniční trať č. 290
Olomouc – Šumperk. Zastávka Mladějovice byla modernizována a odpovídá soudobým standardům.
Maximální rychlost v úseku Olomouc–Uničov je 160 km/h, což pro Komárov znamená dostupnost
krajské metropole vlakem v řádech minut a pro obyvatele alternativní a ekologicky šetrný způsob
dopravy za prací, službami a do škol.
Vedení obce si je vědomo (přes relativní blízkost větších sídel s dobrou nabídkou pracovních příležitostí)
nutnosti zabezpečit i pracovní místa v obci, přičemž se snaží poskytovat podporu k podnikání zejména
ve službách a v ekologicky šetrných malých podnicích. Obec sama nemá výraznější podnikatelské
ambice.
Obyvatelé obce jsou hrdí na svou obec a obec samotná je aktivní v rámci mikroregionálního i místního
partnerství (v Mikroregionu a MAS Šternbersko).
Obec se zaměřuje na plnění potřeb svých obyvatel, podporuje pro ně rozvoj služeb, podporuje rovněž
péči o seniory.
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Občané, kteří se do obce hodlají přistěhovat, by měli být seznámeni se strategickou vizí dalšího
směřování obce, aby po jejich přistěhování nedocházelo ke zbytečným konfliktům se starousedlíky a k
vytváření bariér pro budoucí soužití a sousedskou pospolitost.

MOTTO:
V Komárově se vzájemně respektujme a rozvíjejme společně naši obec, aby v ní chtěly žít i naše děti!
B.3 Stanovení dlouhodobých strategických cílů
Programové cíle stanovují to, čeho chce obec dosáhnout realizací svého programu rozvoje. Tyto cíle
jsou stanoveny na základě problémů, definovaných v analytické části dokumentu, potřeb občanů obce,
zjištěných v rámci spolupráce občanů na tvorbě rozvojového dokumentu a taktéž na základě
projednání v zastupitelstvu obce. Jednotlivé programové cíle budou naplňovány aktivitami – viz tab.
Cíl 1: Rozvoj a péče o stávající infrastrukturu a občanskou vybavenost v obci.
Cíl 2: Rozvoj a zlepšování podmínek k životu občanů v obci.
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B.4 Opatření a aktivity
Cíl č.
1

Název aktivity
Oprava dětského a
sportovního hřiště

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Náklady

Zdroje financování

Stupeň připravenosti

vysoká

7–11/18

starosta

1 000 000

obec + dotace

projektová dokumentace

starosta

400 000

obec

projekt

Komentář: čekáme na směnu soukromých pozemků s pozemky obecními
1, 2

Oprava a zateplení
střechy na OÚ

vysoká

6–9/18

Komentář: střecha je plechová a částečně zničená
1, 2

Vjezdy k rodinným
domům

střední

3–5/18

starosta

300 000

obec

záměr

vysoká

4–12/18

starosta

1 000 000

obec + dotace z
POV Ol. kraje, MAS

záměr

Komentář: oprava povrchu
1, 2

Cestička pro pěší
k nádraží

Komentář: zajistit bezpečnost pro občany nejen z Komárova, ale i z Řídeče délka 680 m, povrch asfalt
2

Traktor – mini

1, 2
1
2

10/19

starosta

900 000

obec + dotace

záměr

500 000

obec + dotace

projekt

Komentář: zakoupení potřebné techniky na zimní a letní údržbu obce
Oprava obecního úřadu

1

střední
vysoká

6–9/18

starosta

Komentář: na budově obecního úřadu se nachází památný zvon zavěšený na konstrukci v dezolátním stavu. Tu je potřeba obnovit, následně pod
ni a zvon umístit hodiny / dle projektu
Přechod pro chodce

vysoká

3–6/22

starosta

300 000

obec + dotace

záměr

Komentář: potřebujeme v obci přechod, je velmi nebezpečné přecházet křižovatku, a to nejen pro obyvatele Komárova, ale i pro Domov seniorů
Chodníky v části obce

vysoká

3–6/19

starosta

500 000

obec

záměr

starosta

300 000

obec + dotace

záměr

Komentář: vybudovat chodníky podél hl. komunikace
Odpočinková zóna

střední

3–6/21
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Komentář: úprava veřejného prostranství v centru obce (obnova zeleně, odpočinková zóna a úprava prostoru před KD, zastávkou autobusu, OÚ a
v parčíku)
1, 2

Vybudování zázemí pro
JDH V

vysoká

1–12/18

starosta

bude upřesněno

Komentář: sklad materiálu a místnost pro schůzky
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B.5 Podpora realizace programu
Řízení Programu rozvoje obce
Garantem a koordinátorem Programu rozvoje obce Komárov je starostka obce (nyní Danuše
Lhotáková), která spolupracuje se členy zastupitelstva obce.
Garant hlídá naplňování programu rozvoje obce Komárov, zodpovídá za věcné naplňování aktivit
programu a vytváří podmínky pro jejich řízení. Řeší problematiku realizace aktivit v čase a návaznost
na aktuální podmínky a možnosti obce. Navrhuje a iniciuje změny vyplývající z nutnosti adaptovat
program na nové podmínky ať už na národní, krajské, či místní úrovni. Předkládá zastupitelstvu zprávy
o realizaci programu a navrhuje jeho případné aktualizace. Svolává případná jednání zastupitelstva
obce pro tyto potřeby.
Koordinátor funguje jako projektový manažer obce. Zodpovídá za administrativu, která je spojená s
realizací aktivit a s aktualizací programu. Zodpovídá za dodržení harmonogramu, vyhodnocování a
monitoring. Řídí přípravu podkladů pro rozhodování zastupitelstva obce. Zodpovídá za zpřístupnění
dokumentů a vypořádání připomínek a podnětů, které se v průběhu platnosti programu vyskytnou.
Řídí proškolování osob, které budou zapojeny do realizace programu. Provádí přípravu aktualizací,
souhrnů, zpráv a dalších podkladů v návaznosti na využití programu. Podílí se na zajištění dodržování
harmonogramu a přípravě podkladů pro vyhodnocování. Zajišťuje sběr podkladů pro monitoring
programu.
Pro zahájení realizace Programu rozvoje obce Komárov na období 2018–2023 je nezbytné, aby se
garant, koordinátor, spolupracující a poradní subjekty detailně seznámili s návrhovou částí tohoto
dokumentu, s časovým harmonogramem a se způsobem vyhodnocování a monitoringem programu.
V případě personálních změn je vhodné, aby byli nový garant, koordinátor případně spolupracující
nebo poradní subjekt řádně proškoleni a informováni.
Zpřístupnění dokumentu
Dokument je zpřístupněn na webových stránkách obce a je k nahlédnutí v listinné podobě na obecním
úřadě.
Monitoring a hodnocení
Program bude každé 2 roky vyhodnocován a bude sledováno naplňování aktivit. Obojí zajišťuje
koordinátor ve spolupráci s garantem. Sledování naplňování aktivit bude mít formu přehledu o
realizovaných nebo nerealizovaných aktivitách. Budou zmíněny také aktivity, které se aktuálně realizují
včetně fáze, v jaké se nacházejí. Součástí budou informace předané řešiteli jednotlivých aktivit. Ti
předají informace o činnosti na výzvu koordinátora v dohodnuté struktuře a čase. Vše výše zmíněné
bude zahrnuto do zprávy, která bude garantem předložena zastupitelstvu obce. Souběžně
s hodnocením bude aktualizován harmonogram plánovaných aktivit a finanční část Programu rozvoje
obce Komárov.
Způsob aktualizace
Aktualizace programu se bude provádět podle potřeby. Revize bude probíhat nejméně jednou za dva
roky zejména při příležitosti vyvození závěrů ze zprávy o vyhodnocení programu a naplňování aktivit.
Aktualizace a revize proběhne úpravou Programu rozvoje obce s vyznačením čísla a data změny na
úvodní straně. Aktualizace a případné revize provede zpracovatel nebo jiná garantem pověřená osoba
na základě prostudování stávajícího programu a předložení návrhu na změnu zastupitelstvu obce.
Aktualizace a revize mají probíhat na základě změněných potřeb nebo možností obce. Není vhodné,
aby aktualizace a revize programu probíhaly kvůli změně politické reprezentace v obci.
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Příloha – vyhodnocení dotazníkového šetření mezi obyvateli obce
Cílem šetření bylo zjistit, jak hodnotí stávající stav rozvoje obce její obyvatelé a jak si představují její
další budoucí směřování a rozvoj. Vybrané výsledky šetření byly zapracovány do analytické části a
využity při koncipování návrhů a opatření pro rozvoj obce. Rovněž proběhlo dotazníkové šetření mezi
spolky a podnikateli v obci, které nebylo samostatně vyhodnoceno, ale jeho výstupy byly použity při
tvorbě dokumentu.
Vzorový dotazník distribuovaný mezi občany obce:

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCE
– veřejnost
Milí spoluobčané,
naše obec začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje
obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít našich
finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných
rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit Vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro
to všichni můžeme udělat.
Obracím se na Vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu
poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě
vyhodnoceny. O výsledcích budete průběžně informováni – na internetu, na vývěsce i na veřejných projednáních.
Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.
Starostka obce Komárov Danuše Lhotáková
Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud si žádnou nevyberete,
formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.

1. Jak se Vám v obci žije?
1. velmi dobře
2. spíše dobře
3. ani dobře, ani špatně

4. spíše špatně
5. velmi špatně

2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. klidný život
2. dobré mezilidské vztahy
3. příznivé životní prostředí
4. blízkost přírody
5. dostupnost pracovních příležitostí
6. dobrá dopravní dostupnost
7. kulturní a společenský život
8. sportovní vyžití
9. vzhled obce
10. jiné:………………………………………………………………………
3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. špatné vztahy mezi lidmi
2. nezájem lidí o obec
3. málo kvalitní životní prostředí
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
...................................................................................................................................................................
5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek
(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):
Velmi
Spíše
Spíše
spokojen spokojen nespokojen

Velmi
nespokojen

Je mi to
lhostejné

1 Bydlení

1

2

3

4

5

2 Školství

1

2

3

4

5

3 Zdravotnictví

1

2

3

4

5

4 Veřejná doprava

1

2

3

4

5

5 Kultura a společenský život

1

2

3

4

5

6 Sportovní vyžití

1

2

3

4

5

7 Životní prostředí

1

2

3

4

5

8 Péče obce o své prostředí

1

2

3

4

5

9 Podmínky pro podnikání

1

2

3

4

5

10 Rozvoj obce

1

2

3

4

5

11 Informovanost o dění v obci

1

2

3

4

5

6. Mezilidské vztahy v obci považujete za:
1. velmi dobré
2. docela dobré
3. ne moc dobré

4. špatné
5. nedovedu posoudit

7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům?
1. rozhodně ano
4. rozhodně ne
2. spíše ano
5. nedovedu posoudit
3. spíše ne
8. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
1. pravidelně (min. 1× za týden)
3. vůbec
2. občas (cca 1× za měsíc)
4. nemám internet
9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
1. rozhodně ano
4. rozhodně ne
2. spíše ano
5. nedovedu posoudit
3. spíše ne
Pokud ano, jak se můžete zapojit? …………………................................................................................
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10. Jak by se měla obec dále rozvíjet? (K 1. 1. 2016 měla obec 169 obyvatel, letos přibude asi 50 obyvatel –
pacienti z Domova seniorů Komárov).
1. měla by zůstat přibližně stejně velká
2. měla by se postupně rozrůstat
3. měla by být využita celá kapacita ploch pro výstavbu domů v obci
4. nedovedu posoudit
11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je přednostně
využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. zlepšení podmínek pro podnikání
2. podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních komunikací)
3. častější spoje veřejné dopravy
4. zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci
5. rekonstrukce místních komunikací
6. podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
7. péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
8. opravy památek v obci
9. jiné: ………………………………………………………………………
12. Jste?
1. muž
13. Váš věk?
1. 15–29 let
2. 30–49 let

2. žena

3. 50–64 let
4. 65 a více let

14. Vaše vzdělání?
1. základní
3. vyšší odborné
2. střední odborné
4. vysokoškolské
3. střední odborné s maturitou
15. V obci:
1. žiji od narození
2. přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči
3. přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti lety
4. přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech
16. Typ Vaší domácnosti:
1. domácnost bez dětí
2. domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)
3. jiné …………………………………
Vaše další náměty, připomínky, komentáře:

Formulář dotazníku si můžete stáhnout i z našich obecních stránek: www.obeckomar.cz

Děkujeme za vyplnění.
Vyplněný dotazník prosím odevzdejte

do středy 23. 3. 2016 do schránky na obecním úřadě.
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Tab. 1: Výsledky dotazníkového šetření mezi obyvateli obce Komárov
Otázky
1. Jak se Vám v obci žije?
a) bez odpovědi
b) velmi dobře
c) spíše dobře
d) ani dobře, ani špatně
e) spíše špatně
f) velmi špatně
2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?
a) bez odpovědi
b) klidný život
c) dobré mezilidské vztahy
d) příznivé životní prostředí
e) blízkost přírody
f) dostupnost pracovních příležitostí
g) dobrá dopravní dostupnost
h) kulturní a společenský život
i) sportovní vyžití
j) vzhled obce
k) jiné
2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? (textové odpovědi)
 nevyplněno

Procentuální podíl odpovědí

3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí?
a) bez odpovědi
b) špatné vztahy mezi lidmi
c) nezájem lidí o obec
d) málo kvalitní životní prostředí
e) nedostatek pracovních příležitostí
f) nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
g) nedostatečný kulturní a společenský život
h) špatná dostupnost lékaře
i) nevyhovující veřejná doprava
j) nedostatečná bytová výstavba
k) nepořádek v obci
l) špatné podmínky pro podnikání
m) jiné
3. Co se Vám na Vaší obci nejvíce nelíbí? (textové odpovědi)
 Průtah silnice vesnicí bez zpomalovacích zařízení a chodníků.
 Vraky zaparkované v obci.
 Stavba DS Komárov.
 Nejsou pořádné toalety na hřišti.

Procentuální podíl odpovědí

0,00
22,22
48,15
29,63
0,00
0,00
Procentuální podíl odpovědí
0,00
22,73
3,03
10,61
31,82
3,03
0,00
22,73
4,55
0,00
1,52

0,00
17,39
34,78
0,00
4,35
13,04
6,52
2,17
2,17
2,17
8,70
0,00
8,70

Celkem bylo odevzdáno 27 vyplněných dotazníků.
Většina odpovídajících využila pouze možnosti přímého zatržení nabízené odpovědi.
4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí? (pouze textové odpovědi)
 Restaurace, kde se vaří. Zastávka dálkových autobusů, které obcí jen projíždějí.
 Kadeřnice 2×
 Pedikúra.
 Větší podpora místního obchodu od obce.
Celkem bylo odevzdáno 27 vyplněných dotazníků.
5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek
a) bydlení

Průměrná známka hodnocení
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b) školství
c) zdravotnictví
d) veřejná doprava
e) kultura a společenský život
f) sportovní vyžití
g) životní prostředí
h) péče obce o své prostředí
i) podmínky pro podnikání
j) rozvoj obce
k) informovanost o dění v obci
6. Mezilidské vztahy v obci považujete za:
Procentuální podíl odpovědí
a) bez odpovědi
b) velmi dobré
c) docela dobré
d) ne moc dobré
e) špatné
f) nedovedu posoudit
7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke
Procentuální podíl odpovědí
vzájemným společenským kontaktům?
a) bez odpovědi
b) rozhodně ano
c) spíše ano
d) spíše ne
e) rozhodně ne
f) nedovedu posoudit
8. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
Procentuální podíl odpovědí
a) bez odpovědi
b) pravidelně (min. 1× za týden)
c) občas (cca 1× za měsíc)
d) vůbec
e) nemám internet
9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
Procentuální podíl odpovědí
a) bez odpovědi
b) rozhodně ano
c) spíše ano
d) spíše ne
e) rozhodně ne
f) nedovedu posoudit
9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce? (textové odpovědi)
 Pomoc při organizaci společných (nejen) kulturních akcí. Úklid a údržba okolí domu.
 Kultura
Celkem bylo odevzdáno 27 vyplněných dotazníků.
10. Jak by se měla obec dále rozvíjet? (K 1. 1. 2016 měla obec 169
obyvatel, letos přibude asi 50 obyvatel – pacienti z Domova seniorů
Komárov).
a) bez odpovědi
b) měla by zůstat přibližně stejně velká
c) měla by se postupně rozrůstat
d) měla by být využita celá kapacita ploch pro výstavbu domů
e) nedovedu posoudit
11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních
prostředků. Na co byste je přednostně využil/a?
a) bez odpovědi

2,28
3,33
2,33
2,48
2,93
1,95
1,8
3,69
2,2
1,86
0,00
7,41
48,15
40,74
3,70
0,00

0,00
29,63
29,63
18,52
0,00
22,22
0,00
7,41
40,74
25,93
25,93
0,00
25,93
37,04
3,70
0,00
33,33

Procentuální podíl odpovědí
0,00
23,08
34,62
30,77
11,54
Procentuální podíl odpovědí
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b) zlepšení podmínek pro podnikání
0,00
c) podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a
23,08
místních komunikací)
d) častější spoje veřejné dopravy
3,85
e) zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci
5,77
f) rekonstrukce místních komunikací
25,00
g) podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
9,62
h) péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
25,00
i) opravy památek v obci
3,85
j) jiné
3,85
12. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je přednostně
využil/a? (textové odpovědi)
 Zastávka dálkových autobusů u DS. Hlavně chodník na hlavní, nejde o extrémně dlouhý úsek.
 Vybudování chodníků + přechodu pro chodce + zpomalení provozu v obci.
 Chodník. Stezka na vlak.
 Rozšíření místního rozhlasu.
 Zvýšení soběstačnosti a nezávislosti.
 Výstavba chodníků v obci. Chodník a cyklostezka do Mladějovic (nádraží).
Celkem bylo odevzdáno 27 vyplněných dotazníků.
Zdroj: vlastní šetření a zpracování.
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Grafické vyjádření výsledků zjištěných šetřením dle jednotlivých otázek

1. Jak se Vám v obci žije? [% odpovědí]

0

10

20

30

40

spíše dobře

50

60

ani dobře ani špatně

70

80

90

100

spíše špatně

2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? [% odpovědí]

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

klidný život

dobré mezilidské vztahy

příznivé životní prostředí

blízkost přírody

dostupnost pracovních příležitostí

dobrá dopravní dostupnost

kulturní a společenský život

sportovní vyžití

vzhled obce

jiné

41
Program rozvoje obce Komárov na období 2018–2023

90%

100%

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002861
Podpora strategického řízení členských obcí Mikroregionu Šternbersko

3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí? [% odpovědí]
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5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek
1,75
bydlení
4,00
informovanost1,86
o dění v obci

3,50

školství
2,28

3,00
2,50

rozvoj obce
2,20

zdravotnictví
3,33

2,00
1,50
1,00

podmínky pro podnikání

veřejná doprava
2,33

3,69

péče obce o své prostředí

kultura a společenský život

1,80
životní prostředí

1,95

sportovní vyžití

2,48

2,93

43
Program rozvoje obce Komárov na období 2018–2023

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002861
Podpora strategického řízení členských obcí Mikroregionu Šternbersko
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10. Jak by se měla obec dále rozvíjet?
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11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních
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Profil vzorku respondentů
Dotazníkové šetření bylo realizováno v únoru a březnu 2016 v obci Komárov, kdy dotazníky byly
distribuovány do jednotlivých domácností. Návratnost dotazníků zabezpečila průměrné pokrytí
domácností obce, bylo jich vyplněno a odevzdáno 27 (z cca 170 obyvatel). Dotazníky vyplnili obyvatelé,
o kterých lze říci, že jeví zájem o rozvoj obce.
Z hlediska pohlaví mírně převažovaly ženy, nejčastější věkovou skupinou pak byli obyvatelé ve věku
30–49 a 50–64 let. Z hlediska vzdělání vzorku bylo nejčastěji zastoupeno střední odborné vzdělání a
střední odborné vzdělání s maturitou. Přibližně 48 % respondentů se přistěhovalo do obce v dospělosti
před více než pěti lety a 22 % dotazovaných byli rodáci. Cca 63 % jich žilo v domácnosti bez dětí a cca
29 % v domácnosti s nezaopatřenými dětmi (do 18 let).
Tab. 3 Charakteristiky respondentů
Charakteristiky respondentů
Procentuální podíl odpovědí
12. pohlaví
a)
bez odpovědi
b)
muž
c)
žena
13. věk
a)
bez odpovědi
b)
15–29 let
c)
30–49 let
d)
50–64 let
e)
65 a více let
14. vzdělání
a)
bez odpovědi
b)
základní
c)
střední odborné
d)
střední odborné s maturitou
e)
vyšší odborné a vysokoškolské
15. délka pobytu v obci
a)
bez odpovědi
b)
v obci žiji od narození
c)
přistěhoval/a jsem se v dětství spolu s rodiči
d)
přistěhoval/a jsem se v dospělosti před více než pěti lety
e)
přistěhoval/a jsem se v dospělosti v posledních pěti
letech
16. typ domácnosti
a)

bez odpovědi

b)
c)

domácnost bez dětí
domácnost s nezaopatřenými dětmi
(do 18 let)

d)

jiný typ domácnosti

0,00
48,15
51,85
0,00
0,00
46,15
34,62
19,23
0,00
7,41
51,85
25,93
14,81
0,00
22,22
7,41
48,15
22,22

0,00
62,50
29,17
8,33
Zdroj: vlastní šetření a zpracování.
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Grafické vyjádření profilu vzorku respondentů
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15. Délka pobytu (života) respondentů v obci
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