
Strategický rozvojový plán 

Osová Bítýška 

2020-2030 
 

 

  



  Strategický rozvojový plán 
 

 Osová Bítýška 

2020-2030 
 

 

 

2 

 

Objednatel: 

 

Obec Osová Bítýška 

Kód obce: 596345 

IČO: 00084409 

Sídlo: Osová Bítýška 3, 

 594 53 Osová Bítýška  

Zastoupení: Mgr. Lenka Štěpánková, starostka 

Kontakt: +420 774 812 868 

Email: starostka@osovabityska.cz 

Zpracovatel: 

Úplný název: Solutionist s.r.o. 

IČO: 08104468 

Sídlo: Chaloupky 20, Zadní Kopanina, 155 00 Praha 

Zastoupení: Ing. Miroslav Kölbl 

Kontakt: Tel: +420 604 920 254 

Email: miroslav.kolbl@solutionist.cz 

 

 

 

 



  Strategický rozvojový plán 
 

 Osová Bítýška 

2020-2030 
 

 

 

3 

 

Preambule:  

Strategický plán rozvoje obce Osová Bítýška je strategickým rozvojovým dokumentem 

obce, který představuje plán rozvoje obce od roku 2020 do roku 2030. 

Dokument bude sloužit jako podklad pro činnost samosprávy obce Osová Bítýška v 

souladu se zásadami regionální politiky kraje Vysočina a také jako dokument pro konkrétní 

rozvojové aktivity a projekty, které se v obci připravují. 

Strategický dokument představuje společně s územními plány a s rozpočtovými výhledy 

základní koncepční dokument obce Osová Bítýška. 

Dokument definuje potřeby, rozvojové varianty obce, vize, plány a možnosti financování 

těchto plánů a aktivit v dalším období čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů. 

Dokument obsahuje statistické šetření, které bylo provedeno průzkumem (dotazníky) 

mezi občany obce. Je zřejmé, že potřeby našich občanů, kteří v obci Osová Bítýška žijí, nás 

zajímají. Dále byla provedena statistická šetření z dostupných zdrojů (Český statistický úřad 

apod.), na jejichž základě byly zanalyzovány kritické oblasti, které je nutné v obci řešit. V další 

části dokumentu jsou pak navrženy prioritní oblasti rozvoje s ohledem na splnění globálního 

cíle tohoto plánu. 

 

Mgr. Lenka Štěpánková, starostka 
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1. METODIKA 

Dokument byl zpracován dle Metodiky tvorby lokálních rozvojových strategií, která je v 

souladu s regionální politikou ČR a vychází také z regionální politiky Evropské unie. 

Při zpracování Strategického plánu obce Osová Bítýška (dále jen SRP) byl kladen důraz na 

soulad s těmito dokumenty: 

1. národní úroveň 

 Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020 

 Národní strategický referenční rámec Leader + 2014 -2020 

 Národní rozvojové priority 2014-2020 

 Program rozvoje venkova pro období 2014-2020 

2. regionální úroveň 

 Program rozvoje kraje Vysočina 2014+ 

3. místní úroveň 

 Mikroregion Velkomeziříčko-Bítešsko  

 MAS MOST VYSOČINY o. p. s 

Dokumenty v dané úrovni jsou vzájemně provázány a hodnotí východiska, specifika a cíle dané 

oblasti rozvoje. 
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2. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

2.1. Úvod 

Geograficky se jedná o velmi malé území, které je jako celek z hlediska sledování mimo 

rozlišovací úroveň záběru statistické služby (ČSÚ, i jiných šetření). Analýzy proto vycházejí z 

následujících dostupných informačních zdrojů: 

- ze statistických údajů ČSÚ; 

- z údajů ÚP; 

- z ad hoc šetření dotazníky; 

- z údajů analýzy měst Žďár nad Sázavou, Velká Bíteš; 

- z údajů analýzy Kraje Vysočina a okresu Žďár nad Sázavou; 

- z údajů MAS MOST VYSOČINY o. p. s a Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko; 

- z údajů obce Osová Bítýška. 

Základní funkcí analýzy je poskytnout relevantní údaje potřebné k rozhodování. Dokument by 

měl identifikovat silné a slabé stránky analyzovaného území ve vybraných klíčových oblastech, 

a na základě této znalosti by měly být představiteli odpovědnými za rozvoj daného území 

identifikovány směry dalšího rozvoje. SRP musí přinést argumenty pro navrhovaná opatření v 

podobě identifikace potenciálu pro rozvoj nebo naopak ohrožení daného území. 

Předkládaná analýza nese zásady komplexně zpracovávané analýzy, ale zaměřuje se jen na 

oblasti identifikovaného zájmu. 

Zkoumaná obec Osová Bítýška může mít vzhledem ke své rozloze a významu v zásadě dvě 

rozvojové tendence odvozené od schopnosti vlastního financování: 

- rozvoj zcela nezávislý na okolí podmíněný silným potenciálem a vlastními zdroji 

finančních prostředků nebo alespoň jinými zdroji, které potřebné finanční prostředky použitelné 

na rozvoj dokáží generovat, 

- rozvoj v souladu (a do značné míry podmíněně) s rozvojem okolních územních celků, 

nebo nadřazených územních celků z důvodu nutnosti financovat zamýšlený rozvoj z jiných než 

vlastních zdrojů. Těmito jinými územními celky mohou v tomto případě být: 
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1. město Velká Bíteš, 

2. město Žďár nad Sázavou, 

3. město Velké Meziříčí, 

4. obce na území Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko, 

5. MAS MOST VYSOČINY o. p. s., 

6. Kraj Vysočina. 

Na základě primárního zkoumání se jeví reálná druhá varianta, tedy rozvoj ve vzájemném 

souladu, součinnosti a partnerství s ostatními subjekty veřejné nebo samosprávné sféry. Bylo 

by nanejvýš vhodné sladit rozvojovou činnost obce s rozvojovými trendy okolních větších měst 

a dalších větších celků a zároveň pro své rozvojové vize získat aktivní podporu občanů, 

neziskových nebo zájmových organizací, ale především podnikatelů z mikroregionu, případně 

i z okolí. 

2.2. Vymezené území 

2.2.1. Územní a administrativní členění 

Kraj Vysočina  

Kraj Vysočina v rámci České republiky zaujímá centrální polohu. Sousedí s krajem 

Jihočeským, Středočeským, Pardubickým a Jihomoravským, se kterým vytváří oblast NUTS 2 

za účelem podpory regionálního rozvoje. Je pro něj charakteristická členitost území, vyšší 

nadmořská výška a řídké osídlení. Rozdrobená sídelní struktura přispívá v některých případech 

k vylidňování menších obcí a odchodu mladých a kvalifikovaných obyvatel. 

Území Kraje Vysočina se sice státní hranice České republiky přímo nedotýká, jižní část kraje 

však zasahuje do její těsné blízkosti, a díky tomu se Vysočina společně s krajem Jihočeským a 

Jihomoravským zapojuje do řady aktivit v rámci přeshraniční spolupráce s Rakouskem. Povrch 

území je tvořen pahorkatinami Českomoravské vrchoviny. Region je atraktivní svým poměrně 

nízkým znečištěním ovzduší a relativně zdravými lesy, nacházejí se v něm též vodohospodářsky 

významné vodní plochy a zdroje vody. Územím kraje prochází od jihozápadu na severovýchod 

hlavní evropské rozvodí a rovněž historická zemská hranice Čech a Moravy. 

Rozlohou (téměř 6 800 km2) se Vysočina řadí mezi regiony nadprůměrné velikosti – pouze 

čtyři kraje jsou rozlehlejší. Rozlohou 6 796 km2 se sice Kraj Vysočina řadí na páté místo mezi 

kraji, počtem obyvatel ale až na místo dvanácté, což se odráží ve velmi nízké hustotě osídlení, 
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75,1 obyvatele na km2, tato hodnota nedosahuje ani 57 % průměru České republiky a v rámci 

krajů je druhá nejnižší. 

Nejvýše položeným bodem je vrchol Javořice (837 m n. m.) v Javořické vrchovině na jihu 

okresu Jihlava, nejnižší bod se nachází v místě, kde na jihovýchodě okresu Třebíč opouští území 

kraje řeka Jihlava (239 m n. m.). Na území kraje se nacházejí dvě chráněné krajinné oblasti – 

Žďárské vrchy a Železné hory. Území Kraje Vysočina se administrativně člení na 5 okresů, 15 

správních obvodů obcí s rozšířenou působností (ORP) a 26 obvodů pověřených obecních úřadů 

(POÚ). Základní samosprávnou jednotkou jsou obce, kterých je v kraji 704 (stav od 1. ledna 

2005). Pro osídlení v kraji je charakteristická značně rozdrobená sídelní struktura, vyznačující 

se velkým počtem malých obcí. Obec na Vysočině má v průměru 724 obyvatel, tedy nejméně 

ze všech krajů České republiky. V kraji jsou nejčetněji zastoupeny obce s méně než 500 

obyvateli. Statut města má v současnosti 34 obcí kraje, což je v rámci České republiky 

vzhledem k velikosti regionu mírně podprůměrné. 

Mapa č. 1 - Administrativní členění kraje Vysočina 
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Tabulka č. 1 - Základní informace o kraji Vysočina  

 

  

Kraj Vysočina 

                                                     

                   Znak kraje                                         Vlajka kraje 

Sídlo: Jihlava 

Zeměpisné souřadnice: 49°24′36″ s. š., 15°40′12″ v. d. 

Hejtman: Jiří Běhounek (ČSSD) 

Rozloha: 6 796 km² 

Počet obyvatel: 509 475 (1. 1. 2016) 

Hustota zalidnění: 75 obyvatel/km² 

Nejvyšší bod: Javořice (837 m. n. m.) 

Historické země: Morava a Čechy 

Počet okresů: 5 

Počet správních obvodů obcí  

s rozšířenou působností: 

15 

Počet správních obvodů obcí  

s pověřeným úřadem: 

26 

ISO 3166-2: CZ-VY 

CZ-NUTS: CZ063 
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Okres Žďár nad Sázavou  

Žďárský okres má tvar nepravidelného šestiúhelníku orientovaného v ose od severozápadu k 

jihovýchodu. Převážně se rozkládá ve vrcholové části Českomoravské vrchoviny. Průměrná 

Mapa č. 2 Administrativní rozdělení okresu Žďár nad Sázavou 
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nadmořská výška je 561 m. Nejvyšším bodem žďárského okresu je Devět skal (836 m n. m.) a 

nejvýše položenou základní sídelní jednotkou Studnice (784 m n. m.). Žďárským okresem 

prochází hlavní evropské rozvodí dělící od sebe úmoří Černého a Severního moře. Z 84,7 % 

plochy okresu odvádí vody řeka Svratka, Bobrůvka a Oslava do Dyje, Moravy a pak Dunajem 

do Černého moře. Zbytek plochy odvodňují řeky Sázava, Chrudimka a Doubrava patřící do 

povodí Labe. Okres Žďár nad Sázavou leží ve východní části Českomoravské vrchoviny, na 

horních tocích řek Sázavy, Oslavy, Svratky a Chrudimky. Na jihu sousedí s okresy Třebíč a 

Brno-venkov, na východě s okresem Blansko, na severu s okresy Svitavy a Chrudim a na 

západě s okresy Havlíčkův Brod a Jihlava. 

Okres Žďár nad Sázavou je typický vysokým podílem obyvatel bydlících ve venkovských 

obcích do dvou tisíc obyvatel a nižším podílem obyvatel bydlících ve městech s deseti tisíci a 

více obyvateli. V okrese je šest obcí se statutem města. Žďár nad Sázavou, Bystřice nad 

Pernštejnem, Nové Město na Moravě, Svratka, Velká Bíteš a Velké Meziříčí, v nichž žije o 

málo více než polovina populace okresu. 

Pro žďárský okres je typický průmyslově-zemědělský charakter. Průmyslová výroba s 

významným podílem strojírenství se soustřeďuje hlavně do měst, z nichž významné místo 

zaujímají centra v blízkosti dálnice (Velké Meziříčí, Velká Bíteš). Zemědělství se na Žďársku 

vzhledem k přírodním podmínkám vyznačuje relativně nižším zorněním a vyšším podílem 

trvalých travních porostů. 

Hospodářský rozvoj okresu výrazně podporují komunikace. Železnice Žďárska mají délku 

zhruba 150 km a jsou tvořeny v podstatě hlavní osou, tratí Havlíčkův Brod – Brno, s odbočkou 

původní jednokolejné trati ze Žďáru nad Sázavou přes Nové Město na Moravě a Bystřici nad 

Pernštejnem do Tišnova a odbočkou z Křižanova do Velkého Meziříčí. Silniční síť Žďárska je 

poměrně hustá, ovšem pouze dálnice procházející jižní částí okresu odpovídá soudobým 

parametrům mezinárodní dopravy. 

V okrese Žďár nad Sázavou se nachází 4 obce s rozšířenou působností (ORP): 

1. ORP Velké Meziříčí 

2. ORP Žďár nad Sázavou 

3. ORP Nové Město na Moravě 

4. ORP Bystřice nad Pernštejnem 
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Mapa č. 3-Administrativní rozdělení SO ORP Velké Meziříčí 

 

Správní obvod Velké Meziříčí leží ve východní části Vysočiny. Na severu sousedí se správními 

obvody Bystřice nad Pernštejnem, Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou. Na západě 

hraničí se správním obvodem Jihlava, na jihu se nachází správní obvody Náměšť nad Oslavou 

a Třebíč a na východ sousedí s obcemi Jihomoravského kraje. Správní území zahrnuje celkem 

57 obcí, což je třetí nejvyšší počet v rámci kraje. Na celkovém počtu obyvatel i území kraje se 

podílí zhruba sedmi procenty. Ve městech Velká Bíteš a Velké Meziříčí žije asi 46 procent 

obyvatel správního obvodu. Na necelé třetině území se rozkládají lesy, zemědělská půda zabírá 

přes 61 procent. 

Území leží na Bítešské vrchovině. Krajina je zvlněná s táhlými hřbety a mělkými sníženinami. 

Hluboký zářez vytváří údolí řeky Oslavy. Terén postupně klesá od Arnoleckých hor směrem k 

jihovýchodu. Nejvyšší vrchy se nacházejí v severozápadní části území, z nich nejvyšší je 
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Havlina (706 m). Nejnižším bodem je naopak místo, kde řeka Oslava protíná hranice správního 

obvodu. 

Obec s pověřeným úřadem Velká Bíteš  

Velká Bíteš (dříve Velká Byteš) je město na Moravě v okrese Žďár nad Sázavou, ve východní 

části Českomoravské vrchoviny, přibližně 30 km od moravské metropole Brna. Město je 

součástí Kraje Vysočina a je jedním z mikroregionálních center. Správní obvod obce s 

pověřeným obecním úřadem Velká Bíteš je vymezen územím obcí: Březí, Březské, Heřmanov, 

Křoví, Milešín, Nová Ves, Nové Sady, Osová Bítýška, Radňoves, Rozseč, Skřinářov, Velká 

Bíteš, Vidonín, Vlkov, Záblatí. 

Základní údaje o území ORP Velké Meziříčí a vazby z hlediska NUTS: 

Tabulka č. 2-NUTS dělení SO ORP Velké Meziříčí 
Počet obcí Počet místních 

částí 

Počet 

katastrálních 

území 

Rozloha 

(km2) 

Počet obyvatel Hustota 

obyvatel/km2 

57 119 90 473,43  36 235 76,5 
 

   *údaje k 31. 12. 2018 

NUTS I NUTS II NUTS III LAU 1 LAU 2 

Česká republika 

CZ0 

Jihovýchod 

CZ06 

Kraj Vysočina 

CZ063 

Okres Žďár nad 

Sázavou 

CZ0635 

Osová Bítýška 

CZ0635 596345 

Tabulka č. 3-NUTS dělení pro obec Osová Bítýška 
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Obec Osová Bítýška  

Obec Osová Bítýška se nachází v jižním okraji Kraje Vysočina v okrese Žďár nad Sázavou. 

Administrativně spadá pod obec s pověřeným úřadem Velká Bíteš, od které je vzdálená cca 7 

km. Od okresního města Žďár nad Sázavou je vzdálená cca 34 km a od krajského města Jihlava 

cca 50 km. Leží na severním úbočí říčky Bítýšky v nadmořské výšce cca 524 m. n. m. 

Tabulka č. 4 – Obec Osová Bítýška  – základní informace 

Mapa č. 4 - Umístění obce Osová Bítýška 

 

K obci Osová Bítýška náleží i nedaleká osada Osová, která byla původně šlechtickým sídlem s 

dochovaným zámkem s oborou a s panským dvorem. Na západní části katastru obce se nachází 

rekreační oblast Tři Dvory. 
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 Správní obvod zahrnuje části obce: Osová Bítýška, Osová 

 Základní sídelní jednotky obce: Osová Bítýška, Osová 

 Název katastru: Osová Bítýška, Osová 

Historie obce 

První písemné zprávy o obci Osová Bítýška pocházejí z roku 1264 pod jménem Vitis a v roce 

1364 už pod názvem Bytesska nebo také Malá Bythezka. 

Osada Osová vznikla kolem opevněného sídla - hradu. Tento v roce 1638 vyhořel a poté byl 

přestavěn na zámek, na kterém se za dobu jeho existence vystřídala celá řada majitelů. Po 

zrušení panského dvora v Osové v roce 1798 byly deputátníkům předány domy. Po zrušení 

roboty roku 1848 zůstávala pole neobdělaná, a proto je majitel v roce 1860 pronajal bratrům 

Wilhelmovým, kteří postavili v Osové lihovar. 

Do roku 1850 patřila Osová Bítýška k osovskému panství. Z hlediska začlenění obce do vyšších 

územních a správních celků v období od r. 1850 do r. 1892, patřila obec do soudního okresu 

Velké Meziříčí, od r. 1892 do r. 1960 spadala obec postupně do okresů Velká Bíteš, Jihlava a 

Velké Meziříčí. Od roku 1960 až do současnosti je obec součástí okresu Žďár nad Sázavou. 

Od konce 70. let do r. 1990 byly k Osové Bítýšce administrativně přičleněny okolní obce 

Ořechov, Skřinářov a Záblatí. V roce 1990 se všechny tři obce osamostatnily a u Osové Bítýšky 

zůstala pouze osada Osová.  

2.2.2. Partnerství a spolupráce 

Obec Osová Bítýška je členem: 

 MAS MOST Vysočiny o. p.  

 Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko; 

MAS MOST Vysočiny 

MAS MOST VYSOČINY je společenství občanů, neziskových organizací, soukromé 

podnikatelské sféry a veřejné správy. Cílem skupiny je rozvoj a podpora venkova, zemědělství 

a dalších oblastí prostřednictvím získávání finanční podpory z EU a národních programů pro 

region metodou LEADER stejně jako zlepšení kvality života v regionu na základě zvoleného 

tématu strategie. 
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Mikroregion Velkomeziříčsko - Bítešsko 

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko byl založen v roce 2004 54 

obcemi. V současné době má mikroregion 57 členských obcí. Cílem sdružení je ochrana a 

prosazování společných zájmů, především pak vzájemná spolupráce a koordinovaný postup při 

komplexním rozvoji a výkonu samostatné působnosti obcí, společná realizace společných 

projektů a spolupráce v oblasti hospodářského a kulturního života obcí, zviditelňování 

dotčených oblastí a vytváření podmínek pro ekonomický rozvoj. 

Nejvyšším orgánem svazku je Valná hromada, kterou tvoří zástupci členských obcí. Dalším 

orgánem je Rada mikroregionu, která má 11 členů. V čele svazku je předseda a dva 

místopředsedové. 

  

Mapa č. 5 Mapa obcí MAS MOST Vysočiny 
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2.3. Geografická a demografická charakteristika 

2.3.1. Geografické a přírodní podmínky 

Obec Osová Bítýška se nachází ve Žďárském bioregionu a katastrální území obce těsně sousedí 

s bioregionem Velkomeziříčsko.  

Obrázek č. 1 Typický reliéf Žďárského bioregionu 

 

Žďárský bioregion 

Bioregion se nachází na rozvodí Labe, Vltavy a Moravy, zabírá geomorfologický podcelek 

Žďárské vrchy a okraje Železných hor a Křižanovské vrchoviny. Plocha bioregionu je 689 km2. 

Bioregion je tvořen vrchovinou na rulách. Vyskytuje se zde prakticky jen 5. jedlovo-bukový 

vegetační stupeň s typickou hercynskou biotou s horskými a exklávními prvky, především na 

rašeliništích a v podmáčených smrčinách. Potenciální vegetace převážné části území náleží do 

acidofilních bučin a podmáčených smrčin. Přechodná část má nižší reliéf, je bez acidofilních 

horských bučin, pouze s malými plochami podmáčených smrčin a s převahou bikových bučin. 

V lesích dominují kulturní smrčiny, zachovány jsou malé zbytky bukového lesa a blatkové 

rašeliniště. Louky jsou mnohde devastovány melioracemi, vzhledem k nadmořské výšce a 
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klimatu má značné zastoupení orná půda. Upřesněním se plocha bioregionu zmenšila o 73 km2. 

Přechodná oblast východně od údolí Svratky mezi Poličkou a Bystrým byla vyřazena do 

Sýkořského bioregionu (1.51). Rašeliny a podmáčené smrčiny jsou zde nepatrné a pestrý 

substrát vč. mramorů vede k výskytu stanovišť živnějších, bližších bioregionu Sýkořskému. 

Údolí Svratky pod Borovnicí tak již tvoří hranici Žďárského bioregionu. Do Železnohorského 

bioregionu (1.48) byla vyřazena opuková plošina severozápadně od Velkého Dářka s roklí Štíří 

důl, protože tam má své analogie. 

2.3.2. Demografická charakteristika 

Počet obyvatel v obci Osová Bítýška byl 920 obyvatel k 1. 1. 2019.  Bližší demografickou 

statistiku uvádíme níže v tabulkách: 

Tabulka č. 6 - Stav obyvatel v obci Osová Bítýška (vždy k 31. 12) 

Rok Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí 
Přírůstek 
přirozený 

Přírůstek 
migrační 

Přírůstek 
celkový 

Stav 
31.12. 

2014 10 10 26 15 - 11 11 889 

2015 7 9 11 29 -2 -18 -20 869 

2016 8 9 28 21 -1 7 6 875 

2017 11 12 48 10 -1 38 37 912 

2018 20 8 22 26 12 -4 8 920 

 

  

Tabulka č. 5-Dodatečná demografická statistika Osová Bítýška 2014-2018 
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Vývoj počtu obyvatel v obci ve Strategickém rozvojovém plánu vychází z Databáze 

demografických údajů za obce ČR, ve které je počet obyvatel v obci sledován od roku 1971.  

Graf č. 1-Vývoj počtu obyvatel v Osové Bítýšce 1971 – 2018 

 

Jak je z grafu č. 1 patrné, největší počet obyvatel byl v obci v roce 2018 -920 obyvatel, nejnižší 

počet v roce 1987 – 731 obyvatel. Mezi lety 1979 – 1987 obec přišla o celkem 79 obyvatel (cca 

10% tehdejší populace) a ve zdokumentované demografické historii se jedná o největší 

populační propad. Od roku 1988 lze pozorovat, vyjma propadu v letech 2000-2004, stálý 

populační růst obce až do rekordního počtu roku 2018 (v době zhotovení tohoto dokumentu, 

nebyly údaje za rok 2019 k dispozici). 
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Graf č. 3 ukazuje vývoj a původ přírůstku obyvatel v Osové Bítýšce v letech 2014 - 2018. 

V roce 2015 lze pozorovat zvýšený negativní přírůstek způsobený vystěhováním obyvatelstva. 

Celkově lze ovšem konstatovat, že počet obyvatel v obci Osová Bítýška je vesměs stabilní, v 

posledních 3 letech má vzestupnou tendenci. Hodnota mediánu je 817 obyvatel (současný stav 

je 12,6% nad mediánem), hodnota aritmetického průměru 816 (současný stav je 12,6% nad 

průměrem).  

2.3.3. Vzdělanostní struktura 

Popis vzdělanostní struktury obce Osová Bítýška vychází z dat Sčítání lidu, bytů a domů 2011. 

Nejvíce obyvatel obce Osová Bítýška má střední vzdělání bez maturity (37,7 %).  Základní 

vzdělání má 21,3 % obyvatel obce. Úplné střední vzdělání s maturitou má 25,9% obyvatel obce. 

Vysokoškolsky vzdělaných žije v obci 7,6 %.  

 

Tabulka č. 7 - Vzdělanostní struktura obce Osová Bítýška podle SLBD 2011 

Graf č. 2-Druhy přírůstku a jejich hodnoty v letech 2014-2018 
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Při porovnání se vzdělanostní strukturou žďárského okresu lze vidět, že obec Osová Bítýška 

kopíruje podobný trend. Na okresní úrovni má základní školu 18,5% lidí, středné školu bez 

maturity 37,3% a s maturitou 26,7% obyvatel. Vysokoškolsky vzdělaných je v žďárském 

okrese 10,2% obyvatel. 

 

  

Tabulka č. 8 - Vzdělanostní struktura okresu Žďár nad Sázavou podle SLBD 2011 
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2.4. Ekonomický potenciál 

2.4.1. Ekonomická aktivita podnikatelských subjektů 

V obci Osová Bítýška převládají zemědělské podniky (cca 52% ze všech podnikatelských 

subjektů), následované průmyslem. Detailní rozbor lze vidět v tabulce č. 9 níže. 

Tabulka č. 9-Přehled podnikatelských subjektů podle činnosti 

 

 V obci působí následující vybrané podnikatelské subjekty: 

 HKP METAL s.r.o. 

 HZ Autodíly s.r.o. 

 ETS International s.r.o. 

 ANUBIS Media a.s.  
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Podle ČSÚ bylo v obci Osová Bítýška do 31. 12. 2019 evidováno 92 aktivních podnikatelských 

subjektů. Typově se v obci Osová Bítýška nachází nejvíce Fyzických osob (74), zejména pak 

Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona (61). Detailní rozdělení podle skupin je 

znázorněno v tabulce č. 10. 

Tabulka č. 10-Podnikatelské subjekty podle právní formy 
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2.4.2. Nezaměstnanost a zaměstnanost obyvatel obce 

Ministerstvo práce a sociálních věcí počínaje lednem 2013 přešlo na nový ukazatel registrované 

nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl 

dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku.  

Obec Osová Bítýška náleží do kraje Vysočina, okresu Žďár nad Sázavou. Průměrným podílem 

nezaměstnaných na obyvatelstvu se kraj Vysočina ke konci roku 2018 řadil na 4. místo 

z celkově 14. krajů s nejnižším podílem nezaměstnaných. Analýza dat z let 2015-2018 ukazuje, 

že kraj Vysočina je dlouhodobě region s nízkou mírou nezaměstnanosti. 

 

K 31. 12. 2019 měl okres Žďár nad Sázavou s celkovou mírou nezaměstnanosti 2,85 % 2. 

nejvyšší míru nezaměstnanosti z celého kraje Vysočina.  

Tabulka č. 11 - Míra nezaměstnanosti v kraji Vysočina 

 
Uchazeči o zaměstnání 
v evidenci úřadu práce 

Podíl nezaměstnaných osob (%) 

celkem dosažitelní celkem ženy 

Kraj Vysočina 9 642 8 802 2,70 2,67 

Pelhřimov 746 687 1,49 1,47 

Havlíčkův Brod 1 609 1 470 2,45 2,67 

Jihlava 2 187 2 020 2,78 2,66 

Žďár nad Sázavou 2 417 2 162 2,85 2,58 

Třebíč 2 683 2 463 3,44 3,54 
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Celková míra nezaměstnanosti v letech 2015-2018 napřič kraji ČR
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Graf č. 3 - Celková míra nezaměstnanosti napříč kraji ČR 2015-2018 
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V obci Osová Bítýška je ke dni 31. 12. 2019 celková míra nezaměstnanosti nad krajským (2,70) 

i okresním průměrem (2,85) na hodnotě 3,19%.  

Obec 

Uchazeči o zaměstnání v 
evidenci 

úřadu práce - dosažitelní 

Podíl 
nezaměstnaných 

osob (v %) 

Pracovní 
místa v 
evidenci 

úřadu práce celkem ženy celkem ženy 

Osová 
Bítýška 

19 7 3,19 2,26 2 

Tabulka č. 12 – Přehled struktury zaměstnanosti v obci Osová Bítýška k 31. 12. 2019 

 

2.5. Zemědělství  

Dle ČSÚ má obec Osová Bítýška má katastrální výměru 1031,62 ha, z celkové výměry obce 

tvoří: 68,93 % zemědělská půda (z toho 86% orná půda); 15,98 % lesní pozemek a 10,3% 

ostatní plocha. 

 % výměra v ha 

Celková výměra 100,00 1 031,62 

Zemědělská půda 68,93 711,04 

Orná půda 59,40 612,74 

Chmelnice 0,00 0 

Vinice 0,00 0 

Zahrada 2,58 26,60 

Ovocný sad 0,23 2,33 

Trvalý travní porost 6,73 69,38 

Nezemědělská půda 31,07 320,57 

Lesní pozemek 15,98 164,82 

Vodní plocha 3,02 31,11 

Zastavěná plocha a nádvoří 1,77 18,22 

Ostatní plocha 10,32 106,42 

Tabulka č. 13-Druhy a typy pozemků v katastru obce 

 

V obci Osová Bítýška aktivně působí myslivecký spolek. 

V obci se momentálně nenachází zemědělské družstvo. Na katastru obce působí Agro Záblatí, 

které je rozsahem výroby a výměrou obhospodařované půdy největší zemědělskou firmou na 

velkobítešsku. 
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2.6. Dopravní a technická infrastruktura 

2.6.1. Dopravní infrastruktura 

Dopravní spojení obce Osová Bítýška obstarávají silnice 1., 2. a 3. třídy jmenovitě silnice č. 37 

vedoucí z Velké Bíteše do Hradce Králové, silnice č. 390 vedoucí z Vidonína do Náramče a 

silnice č. 3913, 3904, 3791. Na území obce se také nachází síť obecních komunikací 

obstarávající potřeby obce a jejich občanů. Obec je také napojena dálničním sjezdem na páteřní 

dálnici D1 vedoucí z Prahy do Bohumína – exit 153 Osová Bítýška, Tasov. 

Mapa č. 6 – Dopravní infrastruktura v okolí obce Osová Bítýška 1 

 

V katastru obce se nachází 3 autobusové zastávky (v každém směru), jedna na křížení silnic 37 

a 390, druhá u odbočky ze silnice č. 390 do místní části Osová a třetí na silnici č. 3913 vedoucí 

do Skřinářova. Autobusová doprava spojuje obec s městy Velká Bíteš, Žďár nad Sázavou a 

Velké Meziříčí. 
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Mapa č. 7 – Dopravní infrastruktura v okolí obce Osová Bítýška 2 

 

Na území obce se také nachází železniční zastávka. Železniční spojení umožnuje občanům 

Osové Bítýšky alternativní spojení do měst a obcí v regionu. 

Celkově lze tedy konstatovat, že obec Osová Bítýška disponuje velmi kvalitní dopravní 

infrastrukturou, která zahrnuje kompletní pokrytí od dálničního po vlakové spojení. 

2.6.2. Technická infrastruktura 

V  obci Osová Bítýška se nachází kanalizace, která je napojená na ČOV, veřejný vodovod i 

rozvod plynu. 

Přehled technické infrastruktury v obci je popsán v níže uvedené tabulce. 

 

Název Vodovod 

 

Veřejné 

osvětlení 

Kanalizace ČOV Plyn 

Osová 

Bítýška 

Ano Ano Ano Ano Ano 

Tabulka č. 14 - Technická infrastruktura v obci Osová Bítýška 
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2.7. Služby pro obyvatele obce 

2.7.1. Bydlení 

Podle ČSÚ je v obci Osová Bítýška celkem 280 domů, z toho 269 rodinných a 368 bytů, z toho 

307 obydlených. Počty domů v jednotlivých částech obce jsou uvedeny v níže uvedené tabulce.  

Obec/část 

obce 

Domy Byty 

ce
lk

em
 

ro
d
in

n
é 

ce
lk

em
 

o
b
y
d
le

n
é 

Osová 

Bítýška 
258 248 344 292 

Osová 22 21 24 15 

Tabulka č. 15 - Počty domů, bytů v obci Osová Bítýška podle Statistického lexikonu obcí 2013 

 

2.7.2. Školství 

V obci současné době se v obci nachází mateřská a základní škola. Nejbližší střední škola se 

nachází ve městě Velká Bíteš (cca 6,5 km) – Střední odborná škola Jana Tiraye. Další střední 

školy se pak nachází ve Velkém Meziříčí (gymnázium, střední odborné školy, učiliště). 

Nejbližší vysoké školy se nachází v Třebíči (36 km) a Jihlavě (49 km).  

2.7.3. Zdravotnictví a sociální péče 

V obci Osová Bítýška se nachází zdravotní středisko s lékárnou, praktickým lékařem a dětskou 

lékařkou. Dále se v obci nachází i soukromá stomatologická klinika. Specializovaná lékařská 

péče se nachází ve Velkém Meziříčí.  

2.7.4. Občanská vybavenost 

Pojem občanská vybavenost zahrnuje vše, co lidé potřebují v místě svého bydliště. Do tohoto 

pojmu spadají školy, včetně mateřských, ordinace praktického lékaře a polikliniky, dále také 

lékárny, obchody, knihovny a pošty. Dá se říci, že dostupnost občanské vybavenosti je jedním 

z faktorů, které jsou podmínkou kvalitního bydlení. 
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Instituce občanské vybavenosti jsou popsány v níže uvedené tabulce. Pošta, základní a 

mateřská škola jsou pro obyvatele k dispozici přímo v Osové Bítýšce. 

Tabulka č. 16 - Instituce občanské vybavenosti v obci Osová Bítýška 

*) MŠ – zkratka Mateřská škola 

Jak lze vidět z dat prezentovaných v Tabulce č. 16 obec Osová Bítýška disponuje velmi dobrou 

občanskou vybaveností.  

V obci se navíc nachází Komunitní centrum, sportovní hala Centrum kultury, sportu a 

zájmových činností, Fotbalový a tenisový areál. 

Obec tedy disponuje kvalitní občanskou vybaveností, kterou lze považovat za nadstandardní. 

 

2.7.5. Informovanost, komunikace a prezentace obce 

Obec Osová Bítýška poskytuje svým občanům informace několika způsoby:  

 pomocí webových stránek obce http://www.osovabityska.cz/ ; 

 úřední deskou; 

 sociální sítě (Facebook); 

 obecní rozhlas. 

  

Název MŠ*) Pošta Obchod Knihovna Lékař Dětská 

hřiště a 

sportoviště 

Osová 

Bítýška 

Ano Ano Ano Ano Ano Ano 

http://www.osovabityska.cz/
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2.8. Volný čas v obci 

Spolková činnost v obci by se měla významně podílet na sounáležitosti obyvatel s daným 

územím, přispívat ke zvýšení vzdělanosti, nabízet širokou škálu volnočasových  

a sportovních aktivit, a proto je potřeba podporovat její rozvoj. V obci Osová Bítýška se 

pravidelně konají tyto akce:  

 Kulturní akce:  

o Svatojakubská pouť 

o Masopust 

o Dětský karneval 

o Koncerty v obecním kostele 

o Plesy: 

 Myslivecký 

 Farní 

 Hasičský 

o Vánoční turnaj ve stolním tenise 

o Bruslení pro občany na zimním stadionu ve Velké Bíteši 

V obci figurují tyto občanské spolky: 

o Myslivecký spolek Osová Bítýška  

o Sdružení dobrovolných hasičů Osová Bítýška 

o Sportovní klub SK Osová Bítýška 

2.9. Cestovní ruch 

2.9.1. Turistické cíle a památky v okolí obce 

Turistické zajímavosti v obci Osová Bítýška 

Obec je velmi příznivě situována na pomezí Křižanovské a Hornosvratecké vrchoviny. Tato 

lokalita vytváří vhodné podmínky pro rozvoj turistiky. Obcí prochází 3 cycklostezky (5242, 

5235 a 5241) a jedna turistická stezka (modrá) vedoucí podél řeky Bítýšky. 

Centru obce vévodí kulturní památka kostel sv. Jakuba Staršího. Na západní hranici katastru 

obce se u Třídvorského velkého rybníka nachází rekreační oblast Tři Dvory. Na východní 

hranici katastru v obecní části Osová se na břehu rybníka Okolník nachází historická budova 

Zámek Osová Bítýška.  
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Farní kostel sv. Jakuba Staršího v Osové Bítýšce 

 

Jde o jednolodní barokní stavbu s gotickým jádrem a hranolovou zvonicí v těsné blízkosti. 

Kostel je spolu s torzem hradební zdi a barokní branou chráněn jako kulturní památka České 

republiky. 

Zámek Osová 

Zámek Osová je barokní zámek Kateřiny z Walldorfu, původně středověký hrad Ronovců, 

Tasovců a Osovských z Doubravice, je to čtyřkřídlá budova s věží stojící na břehu rybníka.  

Zámek v současnosti probíhá postupnou rekonstrukcí, probíhá oprava vstupní budovy před 

zámkem. Celkovou revitalizací projde postupně i bývalý zámecký park a lesovna. 

Zámecký park bude revitalizován na základě historické podoby dle dostupných historických 

map a podkladů. Po desítkách let zanedbávání parku byla provedena inventarizace všech dřevin 

nacházejících se v parku, na základě této analýzy byl zpracován projekt obnovy parku, který 

Obrázek č. 2-Farní kostel sv. Jakuba Staršího v Osové Bítýšce 
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kromě uchování cenných dřevin doplňuje dendrologickou skladbu o nové exempláře stromů i 

okrasných keřů. 

 

Rekreační zóna Tři Dvory 

Rekreační lokalita Tři Dvory je součástí katastrálního území obce Osová Bítýška. Stávající 

rekreační potenciál je tvořen drobnými lokalitami rodinné rekreace a chat na pozemcích 

tvořících břehy Třídvorského rybníka. Rekreační prostředí je zde založeno na kvalitě přírodního 

prostředí Vysočiny v nadmořské výšce okolo 520 m n. m. Krajina v sobě kombinuje velkou 

plochu ořechovského lesa na severu katastru, dále plochy luk a polí s malými remízky lesa. 

Území je tedy charakterizováno jako krajina s převažujícím využitím pro zemědělské a lesní 

hospodářství a s vodními plochami využívanými pro chov ryb. 

Terén je dobře průchodný díky systému vybudovaných cest a tím i vhodný pro turistiku, resp. 

cykloturistiku. 

  

Obrázek č. 3-Zámek Osová 
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2.10. Životní prostředí v obci 

V obci jsou k dispozici kontejnery na následující druhy odpadů: 

 sklo bílé, 

 sklo barevné, 

 plasty, 

 papír, 

 olej, 

 oblečení, 

 bioodpad. 

V obci Osová Bítýška se nenachází sběrný dvůr odpadů, občané proto mohou využít služeb 

sběrného dvora ve Velké Bíteši.  

Zvláště chráněné území se zde nenachází. 
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3. STATISTICKÁ ŠETŘENÍ 

3.1. Zaměření, organizace a metoda průzkumu 

Průzkum s názvem „Investice obce v budoucích letech“ byl proveden metodou vyplňování 

standardizovaných dotazníků občany obce Osová Bítýška.  

Tisk a rozdání dotazníků zabezpečovali zástupci Obecního úřadu Osová Bítýška. Šetření bylo 

dobrovolné, anonymní, nebyla uváděna jména a ani adresy dotázaných.  

V dotazníku měli občané subjektivně určit, do jakých oblastí by měla obec investovat  

v následujících letech. Dotazník obsahoval 15 oblastí rozvoje, které občané hodnotili dle 

důležitosti od 1 (nejdůležitější) do 3 (nejméně důležitá).  

Z důvodu zachování anonymity občané odevzdávali vyplněné dotazníky do schránky obecního 

úřadu. Vyplněné dotazníky byly odevzdávány na jaře roku 2020. 

3.2. Výsledky průzkumu  

Celkem bylo vyhodnoceno 189 dotazníků, dalších 33 dotazníků muselo být z analýzy vyřazeno 

pro neúplnost dat. Z vyhodnocených dotazníků bylo 51% hodnotících ženy a 49% mužů. 

Nejvíce respondentů mělo středoškolské vzdělání (60%), základní a vysokoškolské vzdělání 

mělo shodně 20% respondentů. Z hlediska věkové struktury bylo nejvíce respondentů ve 

věkové kategorii 25–50 let (49 %) následováno skupinou obyvatel nad 50 let (44 %) a skupinou 

do 25 let (7 %) dotazovaných.  

3.2.1. Priority rozvoje obce dle občanů 

Pro každou z 14 rozvojových oblastí se zvlášť sčítaly body dle subjektivních preferencí každého 

občana. Považoval-li občan danou oblast za nejdůležitější, ohodnotil ji číslem 1 a daná oblast 

rozvoje získala tedy 1 bod, pokud ji považoval za nejméně důležitou, ohodnotil ji číslem 3 a 

oblast získala 3 body. 

Vzhledem k tomu, že nejdůležitějším prioritám respondenti přiřazovali „známku“ 1, mají 

nevýznamnější priority nejnižší součty bodů. Výsledky jsou prezentovány formou průměrných 

známek udělených danou skupinou respondentů, kde tato známka se počítá vzorcem 

   =
𝑠𝑜𝑢č𝑒𝑡 𝑝ř𝑖𝑑ě𝑙𝑒𝑛ý𝑐ℎ 𝑏𝑜𝑑ů

𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡ů 𝑧 𝑑𝑎𝑛é 𝑠𝑘𝑢𝑝𝑖𝑛𝑦
. 
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Graf č. 4 Priority rozvoje obce podle průzkumu 

 

Z hlediska priorit občanů se ukázaly jako nejvýznamnější:  

1. Opravy místních komunikací  (průměrná známka 1,48) 

2. Investice do infrastruktury   (průměrná známka 1,59) 

3. Podpora životního prostředí  (průměrná známka 1,60) 

Dále byla pro účastníky výzkumu důležitá podpora Hasičského záchranného sboru (1,72) a 

Rozvoj občanské vybavenosti (1,75). 

Jako nejméně důležitou pak občané zvolili podporu činnosti místní knihovny a komunitního 

centra (2,48) spolu s péčí o sakrální stavby (2,40).  
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Graf č. 5 Nejvýznamnější priority podle pohlaví respondentů 

 

Následující analýza se zabývá zkoumání nejvýznamnějších priorit dle pohlaví respondentů. 

Výsledky ukazují shodu respondentů. Jak muži, tak ženy považují za nejvýznamnější tyto 

oblasti (seřazeny dle průměrné známky; nejnižší = nejdůležitější): 

1. Opravy místních komunikací 

2. Investice do infrastruktury 

3. Podpora životního prostředí 

Muži považují za nejdůležitější opravy místních komunikací (1,47) následováno investicemi do 

infrastruktury (1,55) a podporou životního prostředí (1,58). 

U žen je pořadí priorit jiné. Za hlavní považují taktéž jako muži opravy místních komunikací 

(1,48) nicméně jako druhou nejdůležitější prioritu udávají podporu životního prostředí (1,61) 

následováno investicemi do infrastruktury (1,64).  
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Graf č. 6 Nejvýznamnější priority podle vzdělání respondentů 

 

Výsledky průzkumu ukazují, že napříč úrovněmi vzdělání panují vesměs shodné požadavky. 

Jediná variace se týká prioritizace podpory životního prostředí. Ta je u každé skupiny různá, 

lidé se základním vzděláním umístili tuto prioritu na 4. místo, lidé se středoškolským vzděláním 

na 2. místo a lidé s VŠ vzděláním na 3. místo. Naprosto shodu lze najít u oprav místních 

komunikací a investic do infrastruktury což považují všechny skupiny za nejdůležitější. 

Celkové průměrné umístění je tedy následující: 

1. Opravy místních komunikací 

2. Investice do infrastruktury 

3. Podpora životního prostředí 
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Graf č. 7 Nejvýznamnější priority podle věku respondentů 

 

Data z této analýzy indikují shodu napříč věkovými skupinami 25-50 a nad 50 let. Pro tyto 

skupiny jsou nejdůležitější následující priority: 

1. Opravy místních komunikací 

2. Investice do infrastruktury 

Věková skupina do 25 let se svými prioritami významně liší od ostatních. Za nejdůležitější 

považuje podporu životního prostředí následováno investicemi do veřejných prostranství a 

podporou sportovních aktivit 

2,00 2,08

1,23

2,00

1,77

1,47
1,60 1,62

1,85
1,73

1,40
1,51

1,63
1,53

1,76

1,48
1,59 1,60

1,72 1,75

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Opravy místních
komunikací

Investice do
infrastruktury

Podpora životního
prostředí

Podpora Hasičského
záchranného sboru

Rozvoj občanské
vybavenosti

P
rů

m
ěr

n
á 

zn
ám

ka

Nejvýznamnější priority podle věku respondentů 

do 25 let 25-50 let nad 50 let průměr

1,23
1,38

1,54 1,54

1,77

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

Podpora životního
prostředí

Investice do
veřejných

prostranství

Podpora
sportovních aktivit

Rozvoj cestovního
ruchu

Rozvoj občanské
vybavenosti

Nejvýznamnější priority skupiny do 25 let 

Graf č. 8 Nejvýznamnější priority skupiny do 25 let 



  Strategický rozvojový plán 
 

 Osová Bítýška 

2020-2030 
 

 

 

40 

 

3.2.2. Vybrané textové připomínky respondentů 

Respondenti průzkumu měli možnost do výzkumu uvést své připomínky. Uvádíme nejčastěji 

se opakující: 

  „Vybudování chodníků na hřbitově“ 

 „Zlepšit přístup a kvalitu zázemí na nádraží ČD“ 

 „Více stavebních parcel pro místní a rodiny s dětmi“ 

 „Omezit dopravu v obci.“ 

 „Nerušit svoz bioodpadu.“ 

 „Chceme opravit cestu k ČOV.“ 

 „Více parkovacích míst u školky a kostela.“ 

3.2.3. Shrnutí průzkumu 

Priority a jejich pořadí dle respondentů průzkumu jsou shrnuty v níže uvedené tabulce. Jako 

významné priorita se ukázaly: investice do infrastruktury podpora životního prostředí, opravy 

místních komunikací. K těmto prioritám se vyjadřovali respondenti i v textových 

připomínkách. 

Tabulka č. 17 - Priority rozvoje obce podle průzkum 

Pořadí priorit Priorita Průměrné hodnocení 

1 Opravy místních komunikací 1,48 

2 Investice do infrastruktury 1,59 

3 Podpora životního prostředí 1,60 

4 Podpora Hasičského záchranného sboru 1,72 

5 Rozvoj občanské vybavenosti 1,75 

6 Investice do veřejných prostranství 1,93 

7 Podpora kultury 1,95 

8 Rozvoj sociální sféry 1,96 

9 Podpora sportovních aktivit 2,07 

10 Rozvoj cestovního ruchu 2,11 

11 Podpora místních spolků 2,19 

12 Opravy veřejných budov 2,23 

13 
Podpora zaměstnanosti a vznik pracovních 
míst 2,30 

14 Péče o sakrální stavby 2,40 

15 Činnost místní knihovny a komunitního centra 2,48 
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4. ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE 

Strategická vize rozvoje obce Osová Bítýška popisuje základní strategickou orientaci obce, 

která deklaruje, čeho chce obec realizací rozvojové strategie v daném časovém horizontu (tj. do 

roku 2030) dosáhnout. 

Obec Osová Bítýška leží na pomezí Hornosvratecké a Křižanovské vrchoviny. Vyniká 

nadstandardní občanskou vybaveností a velmi dobrou dopravní obslužností. Jedním 

z primárních rozvojových cílů je zesílení komunitní identity a soudržnosti v obci skrze podporu 

občanských spolků a aktivit. 

Vize: 

Obec Osová Bítýška: 

 Malebné prostředí nabízející kvalitní a stabilní zázemí pro život mladých i seniorů. 

 Pestrý spolkový život a kultura v obci. 

 Obec s potenciálem dalšího rozvoje v oblastech bydlení, služeb, lesnictví, spolkového 

života, turistiky a rybníkářství.  

 

Priority rozvoje obce se budou týkat především rozvoje infrastruktury obce, občanské 

vybavenosti, životního prostředí, turistického ruchu, spolkového a komunitního života. 
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4.1. SWOT analýza 

Tabulka č. 18 - SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

 Malebné prostředí. 

 Turistický ruch. 

 Strategická poloha obce. 

 Výborná občanská vybavenost 

 Kompletní zasíťování 

inženýrskými sítěmi 

 Celistvost sídelní struktury 

 Slabší nabídka komerčních 

služeb. 

 Nedostatečný komunitní život 

 Nízká aktivita spolků 

 Nízké zapojení občanů do 

komunitního života obce. 

 

Příležitosti Rizika 

 

 Turistický a rekreační potenciál. 

 Lokální identita, vztah obyvatel k obci 

a okolí. 

 Rozvoj v oblasti komunitního života. 

 Rozšíření spolkových aktivit. 

 Rozšíření volnočasových aktivit a 

spolků v rámci rovných příležitostí 

 Využití dotačních fondů. 

 Rozšíření sportovních aktivit a spolků. 

 

 

 

 

 Nedostatek financí. 

 Vysoká administrativní zátěž. 

(dotačního řízení, v podnikání, v 

místní samosprávě). 

 Nízká podpora státu malých obcí. 
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4.2. Cíle a priority 

Při zpracování této rozvojové strategie byl stanoven hlavní cíl rozvoje obce, který odpovídá 

výše uvedené strategické vizi. 

Globální cíl je v souladu s celostátním pohledem na danou obec, charakterizuje výchozí situaci. 

A je stanoven takto: Obec Osová Bítýška obec pro spokojený život a budování zázemí pro 

rodinu v malebném prostředí. Rozvoj obce s dobrou občanskou vybaveností, fungující 

technickou infrastrukturou, bohatým spolkovým životem. 

Cíle jednotlivých oblastí byly navrženy především s přihlédnutím k následujícím stanoviskům: 

 současný profil regionu, 

 strategická vize regionu, 

 globální cíle regionu, 

 SWOT analýzy, 

 výsledky průzkumu názorů občanů, 

 aktuální problémy obce, 

 aktuální návrhy samosprávy obce. 

Na globální cíl navazují strategické cíle, které se pak rozpadají do prioritních rozvojových os. 

Z tohoto je zřejmá provázanost a zpětná vazba na splnění předem stanoveného globálního cíle. 

Strategické cíle představují ukazatel pro rozvoj dané obce a informace o stavu, kterého by mělo 

být dosaženo realizací navržených rozvojových aktivit. Strategické cíle se odvozují od vizí 

oblastí, globálního cíle a výsledků SWOT analýz. 

Stanovení strategických cílů navazuje na výběr kritických oblastí a tvoří základ pro přijímání 

rozhodnutí o opatřeních a rozvojových aktivitách. 

Strategický cílem obce Osová Bítýška je rozvíjet její potenciál. 

Strategické cíle: 

 Podpora spolkového a komunitního života. 

 Rozvoj infrastruktury obce. 

 Rozvoj občanské vybavenosti. 

 Podpora životního prostředí.  

 Rozvoj a podpora turistické infrastruktury. 
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Základní myšlenkou Strategického plánu rozvoje obce je usilovat o zkvalitnění života v obci s 

ohledem na různé potřeby obyvatel, s ohledem na životní prostředí a udržitelný rozvoj technické 

infrastruktury. Dále rozvoj a podpora drobného podnikání, rozvoj občanské vybavenosti.  

Z tohoto cíle vyplynuly priority a opatření naplňující vizi. Jedná se o typické oblasti, které jsou 

zpravidla identifikovány a řešeny v regionech jako hlavní články jejich strategií. Prioritní 

oblasti rozvoje konkretizují střednědobé úkoly rozvoje dané oblasti. Navržené prioritní oblasti 

rozvoje by měly být výstižné (logické provázání se strategickými cíli), výběrové (koncentrace 

na danou oblast), provázané (zajištění synergetického efektu) a adresné (přesně stanovené, kdo 

bude garantem a realizátorem). 
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Zde přikládáme výčet prioritních oblastí rozvoje a dále následuje bližší popis prioritních oblastí 

rozvoje:  

Tabulka č. 19 - Prioritní oblasti rozvoje v obci 

PRIORITA 1.  

Občanská vybavenost 

1.1 Oprava a výstavba ostatních obecních budov 

1.2 Oprava a výstavba školních budov 

1.3 Průběžná péče o historické a sakrální stavby či jiné 

1.4 Oprava a výstavba sportovišť 

PRIORITA 2.  

Infrastruktura obce 

2.1 Rozšíření inženýrských sítí 

2.2 Výstavba a oprava místních komunikací 

2.3 Veřejný rozhlas a kamerový systém 

2.4 Výstavba a rekonstrukce chodníků 

2.5 Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení 

2.6 Dopravní infrastruktura 

2.7 Rozvojové strategie obce 

PRIORITA 3.  

Turistický ruch  

3.1 Výstavba a údržba turistických stezek a cyklostezek 

3.2 Výstavba a rekonstrukce informačních tabulí 

3.3 Informační brožury a letáky – propagace obce 

3.4 Napojení obce na informační systémy 

PRIORITA 4. 

Životní prostředí 

4.1 Vybudování sběrného místa pro odpady 

4.2 Údržba zeleně a veřejného prostranství  

4.3 Výsadba parků a lesoparků 

4.4 Revitalizace rybníků 

PRIORITA 5. 

Komunitní a spolkový 

život 

5.1 Podpora spolků 

5.2 Podpora jednorázových společenských akcí 

5.3 Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže, ale i seniorů 
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PRIORITA 1. Občanská vybavenost 

  

 

Strategický cíl: 

Cílem tohoto opatření je zkvalitnit podmínky pro bydlení místních obyvatel, přilákat mladé 

lidi do obce, zkvalitnit a rozšířit nabídku občanské vybavenosti tak, aby byly zlepšeny 

životní podmínky obyvatel v obci. 

 

Popis priority 1.1: Obnova a rekonstrukce obecních budov 

V rámci této priority je cílem zlepšení stavu obecních budov. Toto opatření povede k zlepšení 

estetického vzhledu objektu a zvýšení kvality života v obci. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.1: 

 Projektové práce  

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Instalace obecního mobiliáře 

 Kolaudace 

Opatření bude realizováno v roce 2020-2030. 

  

PRIORITA 1.1:Obnova a rekonstrukce obecních budov 
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Popis priority 1.2: Oprava a výstavba školních budov  

V rámci této priority je cílem výstavba, oprava a rekonstrukce budov mateřské a základní školy 

Osová Bítýška. Realizace tohoto opatření povede k modernizaci budovy a celkovému zvýšení 

kvality nabízených služeb a tím i života v obci.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.2: 

 Projektová dokumentace  

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Kolaudace 

 Provoz 

Opatření bude realizováno v roce 2020-2030. 

 

Popis priority 1.3: Průběžná péče o historické a sakrální stavby  

V rámci tohoto opatření je cílem průběžná péče o historické a sakrální stavby. Toto opatření 

povede k obnově a zachování historických a sakrálních staveb na území obce.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.3: 

 Projektová dokumentace  

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Kolaudace 

 Provoz 

Opatření bude realizováno v roce 2020-2030. 

PRIORITA 1.2: Oprava a výstavba školních budov 

PRIORITA 1.3: Průběžná péče o historické a sakrální stavby 
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Popis priority 1.4: Oprava a výstavba sportovišť  

Toto opatření povede ke zlepšení možnosti sportovat v obci, vést aktivní životní styl a umožní 

rodinám s malými dětmi vést aktivní životní styl, trávit volný čas pohybem na čerstvém 

vzduchu. Mezi zamýšlená sportoviště patří např. pumptracková dráha.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 1.4: 

 Projektová dokumentace  

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Kolaudace 

 Provoz 

Opatření bude realizováno v roce 2020-2030. 

  

PRIORITA 1.4: Oprava a výstavba sportovišť 
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PRIORITA 2. Infrastruktura obce 

 

Strategický cíl: vybudování místních komunikací a zlepšení technické infrastruktury v obci. 

Předmětem tohoto záměru je rekonstrukce a modernizace místních inženýrských sítí a 

komunikací včetně dobudování systémů komunikací určených pro pěší přesun obyvatel a 

návštěvníků obce (chodníků). 

 

Popis priority 2.1: Rozšíření inženýrských sítí   

Cílem tohoto opatření je rozšíření stávajícího pokrytí inženýrských sítí, kterým se zvýší kultura 

bydlení a zlepší kvalita životní úrovně v obci.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2 .1: 

 Projektové práce  

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Kolaudace 

 Provoz 

Opatření bude v obci realizováno v letech 2020 - 2030. 

 

 

Popis priority 2.2: Výstavba a oprava místních komunikací  

Cílem v rámci tohoto opatření je výstavba, rekonstrukce a rozšíření stávající sítě místních 

komunikací. Toto opatření povede k zajištění bezpečnosti osob, silničního provozu a zvýšené 

mobilitě občanů i návštěvníků obce Osová Bítýška a následnému zvýšení kvality života v obci. 

PRIORITA 2.1: Rozšíření inženýrských sítí 

PRIORITA 2.2: Výstavba a oprava místních komunikací 
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Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.2:  

 Projektové práce  

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Instalace obecního mobiliáře 

 Kolaudace 

 Provoz 

Toto opatření bude realizováno v roce letech 2020 - 2022. 

 

Popis priority 2.3: Veřejný rozhlas a kamerový systém 

Cílem v rámci tohoto opatření je rekonstrukce stávajícího veřejného rozhlasu, vybudování nové 

rozhlasové stanice a vybudování a rozšíření kamerového systému obce. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.3: 

 Projektové práce  

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Instalace obecního mobiliáře 

 Kolaudace 

 Provoz 

Toto opatření bude realizováno v letech 2020 - 2030. 

  

PRIORITA 2.3: Veřejný rozhlas a kamerový systém 
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Popis priority 2.4: Výstavba a rekonstrukce chodníků  

Cílem v rámci tohoto opatření je výstavba nových a rekonstrukce stávajících chodníků v obci. 

Toto opatření povede ke zlepšení dopravní situace v obci, zvýšení bezpečnosti chodců v obci a 

ke zlepšení celkového vzhledu obce. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.4 : 

 Projektové práce  

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Instalace obecního mobiliáře 

 Kolaudace 

 Provoz 

Toto opatření bude realizováno v letech 2020 - 2030. 

 

Popis priority 2.5: Rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení  

Cílem v rámci tohoto opatření je rekonstrukce a rozšíření stávající sítě veřejného osvětlení. Toto 

opatření povede k zajištění bezpečnosti osob, silničního provozu, k ochraně veřejného a 

soukromého majetku, k dobré orientaci v obci 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.5: 

 Projektové práce  

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

PRIORITA 2.4: Výstavba a rekonstrukce chodníků 

PRIORITA 2.5: Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení 
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 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Instalace obecního mobiliáře 

 Kolaudace 

 Provoz 

Toto opatření bude realizováno v letech 2020-2021. 

 

Popis priority 2.6: Dopravní infrastruktura  

Cílem v rámci tohoto opatření je snížení uhlíkové stopy obce a zvýšení podílu veřejné dopravy 

na celkové mobilitě občanů obce. Tohoto cíle je plánováno dosáhnout skrze výstavbu a 

rekonstrukci zastávek spojů veřejné dopravy a rozšiřování linek veřejné dopravy. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.6: 

 Projektové práce  

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele a dozoru 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Kolaudace 

 Provoz 

Toto opatření bude realizováno v letech 2020-2030. 

  

PRIORITA 2.6: Dopravní infrastruktura 
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Popis priority 2.7: Rozvojové strategie obce  

Cílem v rámci tohoto opatření je zajištění rozvojové strategie obce skrze tvorbu a úpravu 

územního potažmo regulačního plánu obce. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 2.7: 

 Projektové práce  

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Výběr zhotovitele 

Toto opatření bude realizováno v letech 2020-2030. 

PRIORITA 3. Turistický ruch 

 

Strategický cíl: Rozvoj turistického potencionálu obce s důrazem na rozvoj atraktivit, 

související infrastruktury a doplňkových služeb. 

 

Popis priority 3.1: Výstavba a údržba turistických stezek a cyklostezek 

V rámci tohoto opatření je cílem výstavba a údržba turistických stezek a cyklostezek. Toto 

opatření povede ke zvýšení turistické atraktivity obce. Vybudovaná infrastruktura bude sloužit 

jako prostředek k aktivnímu životnímu stylu obyvatel.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.1: 

 Projektová dokumentace  

 Výběr dodavatele 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

PRIORITA 2.7: Rozvojové strategie obce 

PRIORITA 3.1: Výstavba a údržba turistických stezek a cyklostezek 



  Strategický rozvojový plán 
 

 Osová Bítýška 

2020-2030 
 

 

 

54 

 

 Instalace informačního a orientačního systému obce 

 Kolaudace 

 Provoz 

Toto opatření bude realizováno v letech 2020 - 2030. 

 

Popis priority 3.2: Výstavba a rekonstrukce informačních tabulí  

Cílem tohoto opatření je výstavba či rekonstrukce informačních tabulí v obci. Smyslem opatření 

je zvýšit informovanost jak pro obyvatele obce, tak i pro návštěvníky obce.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.2:  

 Projektová dokumentace  

 Výběr dodavatele 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Kolaudace 

 Provoz 

 Údržba 

Toto opatření bude realizováno v letech 2020-2030.  

PRIORITA 3.2: Výstavba a rekonstrukce informačních tabulí 
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Popis priority 3.3: Propagace obce skrze propagační materiály  

Cílem v rámci tohoto opatření je zvýšení informovanosti široké veřejnosti o obci Osová Bítýška 

a návazně zvýšení turistického ruchu v obci a jejím okolí skrze distribuci informačních brožur 

a letáků na území ČR a EU. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.3 :  

 Výběr dodavatele grafického designu a distribuce 

 Posouzení nabídek zastupitelstvem 

 Realizace 

Toto opatření bude realizováno v letech 2020-2030. 

 

Popis priority 3.4: Napojení obce na informační systémy  

Cílem v rámci tohoto opatření je zvýšení informovanosti široké veřejnosti o obci Osová Bítýška 

a návazně zvýšení turistického ruchu v obci a jejím okolí skrze napojení obce na informační 

systémy používané v rámci ČR.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 3.4: 

 Výběr dodavatele technického řešení 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Kolaudace 

 Provoz 

 Údržba 

Toto opatření bude realizováno v letech 2020-2030.   

PRIORITA 3.3.: Informační brožury a letáky 

 

PRIORITA 3.4: Napojení obce na informační systémy 
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PRIORITA 4. Životní prostředí 

 

Strategický cíl: Cílem této priority je podpořit rozvoj ochrany životního prostředí v obci. 

Hlavním cílem je revitalizace vodních ploch, úprava veřejných prostranství, úprava a výsadba 

zeleně v intravilánu obce. 

 

Popis priority 4.1: Vybudování sběrného místa pro odpady 

Cílem tohoto opatření je vybudování sběrného místa pro odpady a návazně snížení uhlíkové 

stopy a ekologické zátěže na životní prostředí vytvářenou obyvateli obce.   

Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.1: 

 Projektová dokumentace  

 Výběr dodavatele 

 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Kolaudace 

 Provoz 

 Údržba 

Opatření bude realizováno v letech 2020-2025. 

 

Popis priority 4.2: Údržba zeleně  

Cílem tohoto opatření je úprava veřejných prostranství, úprava a revitalizace zeleně v obci a 

vybudování veřejné infrastruktury v rámci těchto úprav.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.2: 

 Projektové práce  

 Výběr dodavatele 

PRIORITA 4.1: Vybudování sběrného místa pro odpady 

PRIORITA 4.2: Údržba zeleně 
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 Zabezpečení rizika/analýza rizik 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Stavební práce vedoucí k úpravě veřejných prostranství v obci 

 Revitalizace zeleně v rámci veřejných prostranství 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Instalace obecního mobiliáře 

Opatření bude realizováno v letech 2020-2030. 

 

Popis priority 4.3: Výsadba parků a lesoparků  

Cílem tohoto opatření je zvýšení biodiverzity, zalesnění, snížení uhlíkové stopy obce a celkově 

zvýšení kvality života v obci skrze výsadbu parků a lesoparků na území obce.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.3: 

 Projektová dokumentace  

 Výběr dodavatele 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Kolaudace 

 Provoz 

 Údržba 

Opatření bude realizováno v letech 2020-2025. 

 

Popis priority 4.44: Revitalizace rybníků  

Cílem tohoto opatření je revitalizace rybníků. Rybníky jsou významným krajinným prvkem 

obce Osová Bítýška. Toto opatření povede k zadržení vody v krajině, zvýšení stanovištní a 

biologické rozmanitosti, omezení zanášení sedimenty, zlepšení environmentálních a 

estetických funkcí území.  

PRIORITA 4.3: Výsadba parků a lesoparků 

PRIORITA 4.4: Revitalizace rybníků 
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Aktivity vedoucí k naplnění priority 4.4 : 

 Projektová dokumentace  

 Výběr dodavatele 

 Posouzení zastupitelstvem 

 Vybudování potřebné infrastruktury v rámci tohoto opatření 

 Kolaudace 

 Provoz 

 Údržba 

Opatření bude realizováno v letech 2020-2021. 

PRIORITA 5. Spolkový a komunitní život 

 

Strategický cíl: Cíl napomáhá vnímání obce jako území pro radostný a spokojený život, 

atraktivní pro mladé rodiny. Dává prostor se zapojit do života v komunitě. Udržení a rozvoj 

spolkového a komunitního života vede k posílení lokální identity prostřednictvím spolupráce 

místních lidí a práce s dětmi a mládeží. Pro vědomí lokální identity je důležité formování vztahu 

k určitému místu se zvláštním zřetelem na děti a mládež. Spolky obce a neziskové organizace 

podílejí na většinovém společenském a kulturním dění v obci, jejich činnost má mezigenerační 

kontinuitu. 

 

Popis priority 5.1: Podpora spolků  

Cílem této priority je odpovídající podpora nestátních neziskových organizací (NNO) 

působících v obci. Společenské kontakty v rámci spolkové činnosti jsou dobrým předpokladem 

udržování sousedských vztahů.  

Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.1: 

 Finanční podpora 

 Podpora propagace činnosti spolků 

 Vytváření vhodného prostředí pro činnost spolků 

Opatření bude realizováno průběžně v letech 2020-2030.   

PRIORITA 5.1: Podpora spolků  
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Popis priority 5.2: Podpora jednorázových společenských akcí  

Cílem je podpora jednorázových společenských akcí. Smyslem tohoto opatření je podpořit 

soudržnost obyvatel obce, udržovaní sousedských vztahů, posílit pocit lokální identity, 

lokálního patriotismu. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.2: 

 Vytipování vhodných společenských akcí a obsahů akce 

 Výběr vhodné lokality a data realizace 

 Personální zajištění organizačního týmu 

 Zajištění průběhu akce 

 Propagace akce 

Opatření bude realizováno v letech 2020-2030. 

 

Popis priority 5.3: Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže, ale i seniorů  

Cílem této priority je vytvoření kvalitní volnočasové náplně dětí, mládeže, ale také seniorů. 

Přiměřená míra volnočasových aktivit vede k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času 

a je dobrou prevencí patologických jevů u dětí a mládeže. U seniorů jsou tyto aktivity významné 

z hlediska jejich aktivizace, udržení dobrého duševního i fyzického zdraví. 

Aktivity vedoucí k naplnění priority 5.3:  

 Vytipování vhodných volnočasových a náplně aktivit 

 Výběr vhodné lokality a data realizace 

 Personální zajištění volnočasových aktivit 

 Zajištění průběhu volnočasových aktivit 

 Propagace akce 

Opatření bude realizováno průběžně v průběhu let 2020-2030  

PRIORITA 5.2: Podpora jednorázových společenských akcí 

PRIORITA 5.3: Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže a seniorů 
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5. MONITOROVACÍ UKAZATELE 

Monitorovací ukazatele vyjadřují naplnění Strategického plánu (globálního cíle a strategických 

cílů). Zvolené ukazatele naplňují efektivitu realizace dílčích opatření a projektů a propojenost 

souvisejících aktivit. Vyhodnocení a porovnání ukazatelů bude vypovídat o rozvoji obce a 

naplňování zvolené strategie. V průběhu naplňování monitorovacích ukazatelů se může ukázat, 

že dané ukazatele se nedaří realizací zvolených aktivit naplnit. V této chvíli je nutné uvažovat 

o úpravě či změně v rámci naplňování Strategického plánu a to prostřednictvím aktualizace 

Strategického plánu. 

Monitorovací ukazatele budou navrženy až po schválení navržených strategických cílů 

Zastupitelstvem obce. 

Zpracování Strategického plánu obce Osová Bítýška má potřebu střednědobého programování 

při využívání různých dotačních titulů. Daná potřeba zdůrazňuje princip integrovaného přístupu 

k řešení problémů (průřez aktivit, víceoborové zaměření projektů). Proces postupného 

naplňování Strategického plánu se nazývá „implementace“. 

6. IMPLEMENTACE STRATEGICKÉHO 

ROZVOJOVÉHO PLÁNU 

Implementace je složitým a dlouhodobým procesem, který je závislý na těchto faktorech: 

- politické vůli a otevřenosti vedení obce, 

- jasných pravidel při naplňování Strategického plánu, 

- organizační struktuře, 

- komunikaci, informovanosti a propagaci, 

- kontrole, 

- zpětné vazbě a dalších specifických faktorů. 

Financování dílčích projektů je považováno vždy za klíčový problém v celém rozvojovém 

procesu. Praxe a zkušenosti však ukazují, že významným faktorem k naplňování Strategického 

plánu je promyšlenost, funkčnost celého systému a personální zajištění. Měl by být zaveden 

průhledný systém nakládání s veřejnými prostředky, se kterými nakládají důvěryhodní lidé. 
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Jinak dochází ke kritice a zpochybňování účelnosti a efektivity vynakládaných finančních 

prostředků, což může být předmětem i různých sporů a diskuzí. 

U většiny podporovaných projektů se předpokládá společné financování schválených projektů. 

Tím je myšleno kofinancování z rozpočtu obce, v některých případech doplněné o finanční 

podporu z jiných zdrojů (krajské dotace či dotace z EU). Předpokládá se, že se realizátoři budou 

ucházet o spolufinancování z různých finančních zdrojů (např. kraj, stát, EU či jiné). 

Tím bude naplňován princip doplňkovosti „adicionality“, což znamená, že se finanční 

prostředky vynakládané z krajského, státního nebo EU rozpočtu budou doplňovat, nikoliv 

nahrazovat vlastní finanční prostředky na rozvoj obce. 

Dále je doporučen princip koncentrace, který navrhuje cílené soustředění finančních prostředků 

jen pro nejproblémovější oblasti rozvoje, aby nedocházelo k jejich rozmělňování do velkého 

množství malých projektů do různých oblastí. 

Jednotlivá opatření Strategického plánu tak, jak jsou popsána pro příslušné kritické oblasti, jsou 

vzájemně propojena a při jejich realizaci musí být s tímto počítáno. Strategický plán je celek, 

který přinese výsledek pouze v případě, že budou rozhodující instituce a vlivní jednotlivci obce 

a regionu spolupracovat a svoje dílčí činnosti vzájemně propojovat a podporovat. Koordinace 

činností bude významnou součástí procesu implementace. 

- Monitoring implementace a komunikace s okolím 

Proces strategického plánování vyvolává určitou potřebu vyhodnocování toho, co má být 

dosaženo s porovnáním skutečně dosažených výsledků s Plánem. Tomuto procesu se obecně 

říká Monitoring. Monitorováním je také označováno průběžné hodnocení plnění Strategického 

plánu dle stanovených pravidel. Především se hodnotí finanční a fyzické ukazatele, kvalita a 

kvantita odvedené práce, hospodářské a sociální dopady, vliv projektů na životní prostředí, 

kvalitu života apod. O dílčích výsledcích je informováno Zastupitelstvo obce. V případě 

potřeby se provádí operativní změny při realizaci projektů či dokonce úprava celého 

nastaveného systému. 

Smyslem celého monitoringu je sledování naplňování Strategického plánu a jeho cílů. Je nutné 

monitorovat, zda realizace konkrétních projektů přináší přímý vliv na žádané změny v rozvoji 

města a či je vhodné přehodnotit zvolenou cestu prostřednictvím aktualizace Strategického 

plánu a přitom zvolit jinou cestu rozvoje. 
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Součástí celého systému je efektivní komunikace a vzájemná informovanost mezi jednotlivými 

organizačními složkami uvnitř i vně systému. Jde o dlouhodobý proces, který si vyžaduje 

odbornou péči a politickou vůli vrcholných představitelů obce a začleněných organizací. Do 

této oblasti spadá i neustálá komunikace s krajem, státními úřady a ostatními subjekty jak 

uvnitř, tak i vně regionu. V tomto smyslu se jedná o organizace a podniky v zájmové sféře obce. 

Patří sem také neustálá propagace a prezentace Programu rozvoje, osvěta široké veřejnosti a 

snaha o získání přízně a spolupráce veřejnosti při rozvoji obce. 

Tímto bude naplňován princip partnerství, který zdůrazňuje aktivní spolupráci rozhodujících 

institucí v regionu. Pro efektivní partnerství je potřebné splnit řadu podmínek, ke kterým patří 

odborná a morální úroveň partnerů, vzájemný respekt a ochota ke kompromisním řešením. 

Ceněna je spolupráce veřejného a soukromého sektoru při řešení problémů ve společně 

užívaném území. 
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6.1. Vzor projektového listu 

Pro identifikaci rozvojových projektů je navržen projektový list, který je závazně používán pro 

všechny rozvojové projekty obce. Bude používán jako závazný dokument v celém projektovém 

cyklu, zahrnující fázi přípravy, realizace, monitoringu a kontroly. 

Níže předkládáme „vzor projektového listu“. V projektovém listu budou zaznamenány údaje k 

dílčímu projektu. 

6.1.1. Projektový list 

Tabulka č. - Vzor projektového listu 

Karta projektu č.1 
Název projektu:   

Investor / nositel projektu Obec Osová Bítýška 

Odpovědná osoba   

Zařazení projektu do SP   

Popis projektu (cíle, aktivity a výstupy 

projektu)   

Připravenost projektu 

Investiční záměr   

Projektová dokumentace   

Doklady dle staveb. zákona   

Výběrové řízení   

Smlouva o dílo se zhotovitelem   

Odhad celkových nákladů   

Předpokládaná doba realizace   

Možnosti financování  

Dotační   

Z rozpočtu obce   

Z darů   

Z jiných zdrojů   

Ostatní - poznámky a připomínky  
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7. NÁVRH NA FINANCOVÁNÍ 

7.1. Financování a schopnost realizovat rozvojové projekty 

Základní ekonomický axiom, že vždy bude existovat více potřeb a přání než zdrojů k jejich 

naplňování, platí i v regionálním rozvoji. K získání reálnějších představ o možnostech daného 

území, resp. jeho správy (vedení managementu), může dobře posloužit analýza finančních 

možností. Ta se může skládat z analýzy rozpočtu obce, identifikace běžných a investičních 

výdajů v minulosti a naplánované budoucnosti a identifikace volných prostředků. Dále je třeba 

posoudit schopnost obcí sdružovat prostředky (v rámci mikroregionu). V zásadě je cílem 

identifikovat vlastní zdroje použitelné na financování nebo kofinancování rozvojových 

projektů. Následně je třeba provést analýzu ostatních vnějších zdrojů financování, tedy 

možnosti, kde lze vratné nebo nevratné prostředky na rozvojové aktivity získat. V zásadě platí, 

že donor určuje pravidla použití svěřených fondů, a proto i pravidla financování mohou mít vliv 

na škálu realizovatelných činností. 

V neposlední řadě jde o posouzení vlastních schopností řízení rozvojových aktivit. Na jedné 

straně totiž stojí schopnost přicházet s inovativními projekty a úspěšně se ucházet o rozvojové 

fondy, ale na druhé straně stojí schopnost projektového managementu, tedy řízení projektů tak, 

aby bylo dosaženo naplánovaných výstupů, a aby výsledky naplňovaly původní očekávání. 
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7.2. Základní možnosti podpor 

7.2.1. Programy pro programové období 2014-2020 

Pro programové období 2014-2020 jsou připraveny nové programy, které budou 

spolufinancovány z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Proces přípravy 

programů probíhá souběžně na úrovni EU a na národní úrovni. 

Graf č. Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014-2020 

 

Národní operační programy  

1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený 

Ministerstvem průmyslu a obchodu; 

2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, řízený Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy; 

3. Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí; 

4. Operační program Doprava, řízený Ministerstvem dopravy; 

5. Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí; 

6. Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj; 

7. Operační program Praha - pól růstu ČR, řízený Magistrátem hlavního města Prahy; 

8. Operační program Technická pomoc, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj; 

9. Operační program Rybářství 2014-2020, řízený Ministerstvem zemědělství; 

10. Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství; 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Podnikani-a-inovace-pro-konkurenceschopnost
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Vyzkum,-vyvoj-a-vzdelavani-(1)
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Zamestnanost
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Doprava
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Zivotni-prostredi
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/Integrovany-regionalni-operacni-program
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Praha
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Technicka-pomoc
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-Rybarstvi-2014%E2%80%932020
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/Program-rozvoje-venkova
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Programy přeshraniční spolupráce 

1. Interreg V-A Česká republika - Polsko, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj; 

2. Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, koordinovaný na území České 

republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 

3. Interreg V-A Rakousko - Česká republika, koordinovaný na území České republiky 

Ministerstvem pro místní rozvoj; 

4. Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl 

EÚS 2014-2020, koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní 

rozvoj; 

5. Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020, 

koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 

1. Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE, koordinovaný na 

území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj; 

2. Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE, koordinovaný na území České 

republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně usnesením vlády ČR č. 

447 ze dne 12. června 2013); 

3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinované na území 

České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj. 

4. Program meziregionální spolupráce ESPON 2020 

5. Program meziregionální spolupráce INTERACT III 

6. Program URBACT III 

Programy byly vymezeny v návaznosti na 8 tematických okruhů stanovených na národní 

úrovni, které představují „převodník“ mezi úrovní národních rozvojových priorit a cílů 

a prioritních os jednotlivých programů. Tyto okruhy se opírají o řádně zdůvodněné 

problémové analýzy zpracované resorty, kraji a zástupci měst a obcí a byly podrobeny dlouhé, 

důkladné a detailní debatě a systematickému ověřování potřeb ze strany partnerů. 

Programy jsou připravovány v gesci příslušných resortů a projednávány s relevantními 

partnery regionálními, lokálními, hospodářskými i sociálními a také se zástupci neziskového 

sektoru. Koordinací přípravy programových dokumentů jak na úrovni ČR, tak i EU bylo 

usnesením vlády č. 650 ze dne 31. srpna 2011     pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj 

ČR. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-CR-%E2%80%93-Polsko
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-CR-%E2%80%93-Polsko-(1)
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Slovensko-%E2%80%93-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Rakousko-%E2%80%93-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Program-preshranicni-spoluprace-Ceska-republik
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Program-preshranicni-spoluprace-Ceska-republik
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-Sasko-%E2%80%93-CR
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace
http://www.dotaceeu.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace-Danube
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-nadnarodni-spoluprace-Danube
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/OP-INTERREG-EUROPE
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/ESPON-2020
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/Kohezni-politika-EU/Operacni-programy/OP-INTERACT-III
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy/Program-URBACT-III-(1)
https://racek.vlada.cz/usneseni/usneseni_webtest.nsf/0/A9396B86098ACA1FC1257ACD003EC9A4/$FILE/867%20uv121128.0867.pdf
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7.3. Doplňkové možnosti 

V předchozí kapitole jsou uvedeny možnosti dotačních titulů a podpor na léta 2014 -2020, 

převážně z prostředků Evropského společenství. 

Obec Osová Bítýška má možnost využít také řadu menších programů pod záštitou ministerstev 

České republiky, které vyhlašují dotace vázané na konkrétní oblast podpory. Tyto programy 

jsou vyhlašovány průběžně a řeší aktuální potřeby obcí v daných letech. 

Dnes jsou k dispozici také odborné poradenské vyhledavače, kde podle předmětu podpory nebo 

podle žadatele okamžitě vyhledá vyhlášený program. Mezi nejznámější např. www.edotace.cz, 

www.mmr.cz odkaz na fondy EU (webový portál o fondech financovaných z Evropské unie). 

Důležitým zdrojem finančních zdrojů mohou být také mnohá partnerství v národních projektech 

a v projektech větších měst. Tyto projekty mohou také přinést obci pomoc pro určitou cílovou 

skupinu obyvatel v obci Osová Bítýška. 
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8. DATABÁZE PROJEKTŮ 

Databáze projektů tvoří samostatně svázanou část, jelikož se jedná o „živý materiál“, 

který bude průběžně doplňován a aktualizován v závislosti na požadavcích jednotlivých členů 

samosprávy obce.  

Tabulka č. 20 - Databáze projektů 

ČÍSLO NÁZEV PROJEKTU NÁKLADY V 

KČ 

PRIORITA 

1.  Oprava a výstavba ostatních obecních budov 6 600 000 Kč Priorita 1 –  

Občanská 

vybavenost 

 

2.  Oprava a výstavba školních budov 8 000 000 Kč 

3.  Průběžná péče o historické a sakrální stavby či jiné 1 000 000 Kč 

4.  Oprava a výstavba sportovišť 9 500 000 Kč 

5.  Rozšíření inženýrských sítí 13 000 000 Kč Priorita 2 – 

Infrastruktura 

obce 
6.  Výstavba a oprava místních komunikací 4 000 000 Kč 

7.  Veřejný rozhlas a kamerový systém 650 000 Kč 

8.  Výstavba a rekonstrukce chodníků 4 000 000 Kč 

9.  Výstavba a rekonstrukce veřejného osvětlení 300 000 Kč 

10.  Dopravní infrastruktura 1 000 000 Kč 

11.  Rozvojové strategie obce 500 000 Kč 

12.  Výstavba a údržba turistických stezek a cyklostezek 8 000 000 Kč Priorita 3 – 

Turistický 

ruch 

13.  Výstavba a rekonstrukce informačních tabulí 300 000 Kč 

14.  Informační brožury a letáky – propagace obce 100 000 Kč 

15.  Napojení obce na informační systémy 250 000 Kč 

16.  Vybudování sběrného místa pro odpady 1 000 000 Kč Priorita 4 – 

Životní 

prostředí 

17.  Údržba zeleně 2 200 000 Kč 

18.  Výsadba parků a lesoparků 5 000 000 Kč 

19.  Revitalizace rybníků 3 000 000 Kč 

20.  Podpora spolků 2 400 000 Kč Priorita 5 – 

Komunitní a 

spolkový život 

21.  Podpora jednorázových společenských akcí 500 000 Kč 

22.  Podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže, ale i 

seniorů 

775 000 Kč 
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