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Úvod
Program rozvoje obce je základním strategickým plánovacím dokumentem obce, zakotveným
v zákoně č. 128/2000 Sb. o obcích. Je hlavním nástrojem řízení rozvoje obce. Program rozvoje
obce

Nahošovice

je

střednědobý

dokument,

který

je

zpracován

na

období

2020-2026. Definuje hlavní rozvojové priority obce a navržené aktivity, pomocí kterých budou
tyto priority realizovány v praxi, s ohledem na rozpočtové a majetkové možnosti obce. Dále
zachycuje hlavní otázky rozvoje obce a formuluje možná řešení, harmonizuje představy
jednotlivých subjektů o rozvoji obce, a je podkladem pro rozhodování orgánů obce
v rozvojových záležitostech a nástrojem koordinace rozvoje v širším území.
Dokument obsahuje dvě základní části – část analytickou a návrhovou. Analytická část se
zabývá komplexním zhodnocením výchozí situace obce, klade důraz na zachycení hlavních
rozvojových záležitostí. Návrhová část navazuje na výsledky analytické části a řeší nastavení
jednotlivých priorit k rozvoji obce a definování podmínek k realizaci.
Do procesu zpracování strategického dokumentu byla zapojena i široká veřejnost
prostřednictvím anonymního dotazníkového šetření, které probíhalo v květnu 2019, a veřejného
projednávání, které proběhlo v září 2019. Výsledkem dotazníkového šetření, veřejného
projednávání a individuálních rozhovorů s představiteli obce bylo zpracování SWOT analýzy
(slabých a silných stránek obce, příležitostí a hrozeb).
Na tvorbě dokumentu se podílel realizační tým společně s pracovní skupinou. Realizační tým
byl tvořen zaměstnanci MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s. Pracovní skupina byla tvořena
členy zastupitelstva obce Nahošovice, v čele se starostkou Janou Pecháčkovou.
Při zpracování dokumentu byla využita Metodika tvorby programu rozvoje obce, kterou vydalo
Ministerstvo pro místní rozvoj. Dokument je zpracován v souladu s rozvojovými dokumenty
vyšších územních celků, se strategií CLLD na období 2014-2020 MAS – Partnerství Moštěnka,
o.p.s. „Náš region-naše radost“ a se strategickým plánem statutárního města Přerova pro období
2014-2020.
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Plán rozvoje obce začal vznikat v první třetině roku 2019, do konce června 2019 byla
vyhotovená analytická část a do listopadu 2019 probíhaly práce na návrhové části. Dokument
tedy vznikal postupně 8 měsíců. Byl schválen 30. 1. 2020 zastupitelstvem obce. Tento
strategický dokument bude pravidelně každým rokem aktualizován, znovu projednáván a
následně schvalován na veřejném zastupitelstvu obce. Dokument je veřejné přístupný na webu
obce www.nahosovice.cz.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A. 1 Charakteristika obce
1. Území
Poloha
Obec Nahošovice je samostatná obec ležící v mírně zvlněném zemědělském kraji a rozkládající
se v nadmořské výšce od 257 do 303 m. n. m. Nachází se v Olomouckém kraji, přibližně 10 km
od průmyslového města Přerova, 9 km od města Bystřice pod Hostýnem a cca 35 km od
krajského města Olomouc. Náleží do správního obvodu ORP Přerov. Městys Dřevohostice,
který leží od obce Nahošovice 2 km, je přirozeným spádovým centrem obsahujícím základní
občanskou vybavenost. Obec se rozkládá mezi městy Přerov a Bystřice pod Hostýnem v oblasti
zvané Záhoří.
Obrázek 1: Poloha obce

Zdroj:
https://mapy.cz/zakladni?x=17.5587293&y=49.4309619&z=13&source=muni&id=1089
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Obec je tvořena jedním katastrálním územím ve tvaru nepravidelného oválu ve výměře 294 ha.
Katastrální území obce nese číselné označení 633038 a spadá do okresu Přerov. S obcí sousedí
katastry Hradčany, Turovice, Domaželice, Dřevohostice.
Obrázek 2: Přehledová katastrální mapa Nahošovice

Zdroj: https://regiony.kurzy.cz/katastr/ku/633038/
Z geomorfologického členění je obec součástí provincie Západní Karpaty, subprovincie Vnější
západní Karpaty, oblast Západobeskydské podhůří, celek Podbeskydská pahorkatina, podcelek
Kelčská pahorkatina, která se rozkládá od úpatí hory sv. Hostýna až ke Kelčskému Javorníku.
Národopisně se jedná o region Hostýnské záhoří.
Nahošovice spadají do teplé klimatické oblasti, pro kterou je charakteristické dlouhé teplé a
suché léto, velmi krátké přechodné období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem,
krátkou, mírně teplou, suchou až velmi suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové
pokrývky.
Zemědělská půda zabírá 92 % z celkové výměry obce, lesní pozemek 0,76 %, vodní plocha
0, 24 %, zastavěná plocha činí 1 %, zbývajících 6 % jsou evidovány jako ostatní plochy (silnice,
zeleň, rekreační plochy, neplodná půda a jiné). Nejvyšším podílem ze zemědělské půdy je
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zastoupena orná půda 88 %. Zahrady zabírají 2 % ze zemědělské půdy, travní porost 9 % a
ovocné sady 1 %.
Obcí protékají tři ramena Nahošovického potoka, který se vlévá u obce Turovice do říčky
Moštěnky, je jejím pravostranným přítokem. Krátkou částí katastrálního území obce protéká
řeka Šišemka, jež je také pravostranným přítokem Moštěnky. Sama říčka Moštěnka je
levostranným přítokem řeky Moravy, do níž se vlévá u Kroměříže. Moštěnka je tokem III. řádu,
a kromě povodí Moravy náleží k povodí Dunaje a úmoří Černého moře. V obci se nenachází
rybník, ani jiná další větší vodní plocha.
Historické souvislosti
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1365 a popisuje, jak tehdejší vladykové vlastnili
statek s tvrzí. Od roku 1406 patřila ves a dvůr s tvrzí bratřím Drslanu a Zbyňkovi ze Štráfku z
moravského rodu Benešoviců. V roce 1520 se Nahošovice dostaly do državy rodu Burských z
Baště, a ti ji roku 1558 prodali Vilémovi ze Žerotína, majiteli dřevohostického panství, jehož
osudy jsou s tímto územím spjaty až do roku 1848.
Od roku 1850 jsou Nahošovice samostatnou obcí až do roku 1964, kdy se staly součástí
Místního národního výboru Dřevohostice. Teprve v roce 1990 se Nahošovice staly opět
samostatnou obcí, které bylo v červnu 1995 uděleno právo užívat vlastní prapor a znak.
Dominantou obce je kaple postavená v roce 1874 na místě někdejší dřevěné zvonice. Kaple má
obdélníkový půdorys s půlkruhovým závěrem. Původní krytinou byla břidlice, která byla v roce
1930 nahrazena plechem. Vchod do kaple tvoří předsíň, která je zároveň zvonicí přecházející
do věže a ukončena dvojitým křížem. Podlaha byla původně vydlážděna pískovcem. Kaple je
zasvěcena Nejsvětější Trojici, jejíž obraz od neznámého mistra vévodí celému vnitřnímu
vybavení kaple. Své neodmyslitelné místo tu má socha P. Marie Lurdské. Dvě oblouková okna
po stranách tvořící kříž z barevného skla dotvářejí posvátnost tohoto místa. Kaple byla v letech
2003, 2004 a 2018 postupně rekonstruovaná. V roce 2018 při rekonstrukci kaple byla na novou
vazbu položena kvalitní střešní krytina na bázi břidlice. Věž zůstala původní, věžní okna a
oblouky zvonice byly opatřeny dubovými žaluziemi.

Oprava byla spolufinancována

z dotačního programu Ministerstva zemědělství: Údržba a obnova stávajících kulturních prvků
venkovské krajiny.
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Letopisné události z historie obce Nahošovice
1365 – První písemná zmínka v Zemských deskách
1406 – Štrálkové
1431 – Jan Jiskra z Brandýsa
1464 – Barští z Báště
1558 – Nahošovice a pustá ves Hrusice připojeny k panství dřevohostickému
1737 – Založena krčma
1747 – Dědičná rychta
1850 – Samostatná obec
1848 – Kamenný robotní kříž u kaple
1874 – Postavena kaple Nejsvětější Trojice
1883 – Kamenný kříž v trati Židáky
1903 – Stavba býčího chléva
1912 – Kříž při cestě do Hradčan
1912 – Socha P. Marie
1925 – Vodovod
1927 – Elektrifikace
1933 – Výsadba třešní na Kravinci
1934 – Telefon, zavedení spojení
1944 – Scelování
1954 – Vybudovaná obecní veřejná studna za býčím chlévem
1957 – Založeno Jednotné Zemědělské Družstvo
1958 – Hasičská zbrojnice a kancelář MNV
1960 – Stavba bufetu, výčepu a sociálního zařízení na výletišti
1963 – Dokončena kanalizace
1964 – Nahošovice přičleněny k MNV Dřevohostice
1967 – Komunikace v obci
1978 – Prodejna potravin
1990 – Samostatná obec
1992 – 2. Trafostanice
1995 - Znak a prapor obce
1997 – Veřejný vodovod
1998 – Plynofikace
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2000 – Oskar – Český mobil
2002 – Vybudována autobusová zastávka se zálivem v rámci Programu obnovy venkova
2003 – Územní plán obce
2005 - Rekonstrukce silnice (průtah obcí proveden správou silnic), souběžně chodník přes
celou obec, ostrůvek a točna s přilehlým chodníkem
2010 – Výsadba zeleně v obci z Programu obnovy venkova
2011 – Demolice bufetu a sociálního zařízení na výletišti
2012 – Územní plán obce, oprava střechy na OÚ, pasport místních komunikací
2014 – Vybudování zpevněné plochy na výletišti
2016-2017 – stavební úpravy obecního úřadu
2018 - Oprava kaple Nejsvětější Trojice spolufinancována z dotačního programu Ministerstva
zemědělství: Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.
Název obce, obecní symboly
Nahošovice je jediná obec toho jména v ČR. Místní jméno Nahošovice vzniklo příponou
„ovice“ k osobnímu jménu „Nahuš“. Obce s touto příponou patří k nejstarším osídlením. První
písemná zmínka z roku 1365 – in Nahussowicz, 1398 in vila Nahassowicz, 1523 Nahassowicze,
1672 Nahossowicz, 1718 Nahosowitz, 1720 Nahoschowitz, 1846 Nahosswice, 1872
Nahoschowitz, Nahošovice 1881, 1924 Nahošovice.
20. října 1747 byla v Nahošovicích založena rychta. Obecní pečeť byla znamením vlastní
správy obce. PECZET DIEDINY NAHOSCHOWITZ měla průměr 30 mm. V pečetním poli
byl štít a v něm brány (polní nářadí). Tento symbol se používal i na razítku obce, téměř až do
r. 1930.
Obrázek 3: Pečetě obce
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Obrázek 4: Razítka obce Nahošovice

Na žádost obce Nahošovice bylo rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny ze dne 14.
června 1995 uděleno právo užívání obecního znaku a praporu obce. Slavnostní předání dekretu
tehdejšímu starostovi obce Josefu Sehnálkovi se uskutečnilo na půdě Parlamentu České
republiky. Znak s erbem zavinuté střely patřil prvnímu erbovnímu rodu, který držel
Nahošovice. Byli to páni ze Štrálku (Strahl), jedna z větví starobylého moravského rodu
Benešoviců. Červeno – černo – červený podklad pod stříbrnou střelou ve znaku i praporu obce
jsou barvy záhorského praporu. Nahošovice z hlediska etnografie náleží do oblasti nazývané
Záhoří, což je část Hané, typická svými zvyky, kroji, obyčeji a pověstmi. Autorem návrhu je
heraldik Jiří Louda, autor státních symbolů a prezidentské standardy.
Obrázek 5: Znak a prapor obce Nahošovice
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Obrázek 6: Významní rodáci v obci

30. 10. 1938 se v Nahošovicích narodil významný klavírista, bývalý profesor na Janáčkově
akademii múzických umění v Brně, Jaroslav Smýkal.
Zdroj historických souvislostí: soukromá sbírka materiálů Josefa Sehnálka, občana Nahošovic
a bývalého starosty.
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2. Obyvatelstvo
Demografická situace
Počet obyvatel představuje základní demografický údaj. Souhrnné údaje o obyvatelích
shromažďuje Český statistický úřad (v textu dále jen ČSÚ), který v pravidelných časových
meznících organizuje Sčítání lidí, domů a bytů (dále jen SLBD). Nejaktuálnější SLBD bylo
v roce 2011, následující bude v roce 2021.
K 31. 12. 2018 žilo v obci Nahošovice celkem 165 obyvatel, z toho 85 mužů a 80 žen. V roce
2017 (údaj k 31. 12. 2017) žilo v obci celkem 173 obyvatel, z toho 87 mužů a 86 žen.
Z celkového počtu obyvatel bylo 17 % dětí do 15 let, 62 % ekonomicky aktivních obyvatel a
21 % občanů starších 65 let. Průměrný věk je 41,8 let. V roce 2018 se v obci narodilo 1 dítě, 4
osoby zemřely, 1 osoba se přistěhovala a 6 se vystěhovalo.
Graf 1: Vývoj počtu obyvatelstva v letech 1869-2011

Vývoj počtu obyvatelstva v letech 1869-2011
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Z hlediska vývoje počtu obyvatel bylo v obci nejvíce občanů v letech 1910-1930. Pokud
srovnáme hodnoty v letech 1921 a 2011, jedná se o úbytek 161 obyvatel v obci, tj. pokles o 50
% obyvatel oproti roku 1921. V období poválečném bylo nejvíce obyvatel v roce 1961.
Porovnáme-li počet obyvatel v letech 1961 a 2011, časový rozdíl 50 let, došlo v obci ke snížení
počtu obyvatel o 111, tj. v roce 2011 žilo v Nahošovicích o 41 % méně občanů než v roce 1961.
Graf 2: Vývoj počtu obyvatelstva v letech 2008-2018

Vývoj počtu obyvatelstva v roce 2008-2018
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Z výše uvedeného grafu vyplývá, že počet obyvatel ve sledovaném období 10 let se mírně
snižuje. Průměrný počet obyvatel v obci za celé období je 170. Přirozený přírůstek je statistický
údaj udávající rozdíl mezi počtem živě narozených a počtem zemřelých ve sledovaném
kalendářním

roce.

Migrační

přírůstek

je

rozdíl

mezi

počtem

vystěhovaných

a přistěhovaných v daném kalendářním roce. Za dané období se narodilo 21 dětí a zemřelo 23
občanů, přirozený přírůstek činní -2 obyvatele. Celkem 33 obyvatel se do obce přistěhovalo
a 35 se vystěhovalo, migrační přírůstek činil za celé období -2.
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Struktura obyvatelstva
Mezi základní charakteristiku populace patří struktura obyvatelstva podle pohlaví a věku.
Z následujícího grafu je patrné, že z dlouhodobějšího hlediska je podíl žen a mužů v obci
Nahošovice v letech 2008-2013 ve prospěch žen, od roku 2016 se situace obrací – počet mužů
převyšuje počet žen. Ve sledovaném období je nejvyšší rozdíl mezi počtem mužů a žen v roce
2008 a 2009, kdy bylo v obci o 16 žen více než mužů. Průměrný rozdíl za celé období činní cca
6 žen (přesně 5,5 ženy) vůči mužům, tzn., že v obci žilo ve sledovaném období o 3,6 % více
žen než mužů. Rozdíl počtu mužů a žen v Olomouckém kraji je 2,12 % a v ORP Přerov 1,88
%. V obci je rozdíl v poměru mužů a žen vyšší, než je průměr Olomouckého kraje a ORP
Přerov.
Graf 3: Sktruktura obyvatelstva dle pohlaví 2008-2018

Struktura obyvatelstva dle pohlaví 2008-2018
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SLBD 2011 přineslo podrobnější informace o obyvatelích Nahošovic dále z hlediska rodinného
stavu, národnosti a náboženství. V roce 2011 bydlelo v obci 160 obyvatel.
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Tabulka 1: Struktura obyvatel v roce 2011 dle rodinného stavu
Obyvatelstvo celkem
svobodní, svobodné
z toho rodinný ženatí, vdané
stav
rozvedení, rozvedené
vdovci, vdovy
Zdroj: ČSÚ

Celkem
160
65
66
10
19

Ženy
82
26
32
6
18

Muži
78
39
34
4
1

Tabulka 2: Struktura obyvatel v roce 2011 dle národnosti
Celkem
Obyvatelstvo celkem
z toho
Česká
národnost
Moravská
Slezská
Slovenská
Neuvedeno
Zdroj: ČSÚ

Ženy

Muži
160
82

78
39

82
43

27
2
49

12
1
26

15
1
23

Tabulka 3: Struktura obyvatel v roce 2011 dle náboženství
Obyvatelstvo celkem
Věřící, nehlásící se k žádné církvi ani
náboženské společnosti
Věřící, hlásící se k církvi, náboženské
společnosti
Církev římskokatolická
Církev československá husitská
Českobratrská církev evangelická
z toho
Náboženská společnost Svědkové
Jehovovi
Pravoslavná církev v českých zemích
Bez náboženské víry
Neuvedeno
Zdroj: ČSÚ

Celkem
160

Ženy

Muži
78

82

15

5

10

48

20

28

44
1

18
1

26
-

-

-

-

49
48

26
27

23
21

Sociální situace
V obci nejsou významně zastoupené národnostní menšiny. Podle výsledků SLDB z roku 2011
v obci Nahošovice žilo 51 % obyvatel, kteří se hlásili k národnosti české, 17 % moravské, 1 %
slovenské a 31 % svoji národnost neuvedlo.
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Obec neeviduje žádné významné skupiny sociálně slabých obyvatel, ani žádné sociálně
vyloučené lokality ve svém katastru.
Věková struktura
Věková struktura obyvatelstva je výchozím uspořádáním demografických dat pro jakoukoli
demografickou analýzu. Vývoj věkové struktury obyvatelstva obce Nahošovice za sledované
období 2007-2017 se pohybuje v podobných hodnotách, neevidujeme výkyvy u kategorií 0-14
let a nad 65 let, úbytek je v kategorii 15-64 let. Celorepublikový trend stárnutí se tedy projevuje
i zde. Průměrný věk obyvatele obce Nahošovice kopíruje hodnoty průměrného věku
obyvatelstva v ČR.
Demografické stárnutí je problémem celé České republiky, které má negativní důsledky v
oblasti ekonomiky (snižování podílu ekonomicky aktivních osob, zvyšování podílu osob
pobírajících starobní důchod) i veřejných služeb (rostoucí tlak na zdravotní a sociální služby).
Podle dlouhodobých prognóz budoucího vývoje celkového počtu obyvatelstva a věkové
struktury bude podíl starších osob v populaci stále narůstat.
Tabulka 4: Věková struktura obyvatelstva v letech 2010-2017
Věk

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

0–14

29

28

27

26

26

28

26

30

15–64

115

108

105

102

102

102

106

106

65 a více

36

35

32

31

32

35

37

37

40,5

41,2

41,5

42

41,9

42

42,7

41,8

41,7

42,0

42,3

42,6

42,9

43,1

43,4

43,0

40,9

41,2

41,5

41,7

42,0

42,2

42,4

42,6

40,8

41,1

41,3

41,5

41,7

41,9

42,0

42,2

124,1

125

118,5

119,2

123

125

142,3

123,3

125,1

129,2

134,2

137,5

140,3

142,0

143,7

136

Průměrný věk
v obci Nahošovice
Průměrný věk ORP
Přerov
Průměrný věk
Olomouckého kraje
Průměrný věk ČR
Index stáří v obci
Nahošovice
Index stáří ORP
Přerov
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Index stáří
Olomouckého kraje
Index stáří ČR

110,3

112,9

116,5

119,5

121,1

123,9

126,4

128

107,8

110,4

113,3

115,7

117,4

119,0

120,7

120,7

Zdroj: ČSÚ
Dalším často používaným ukazatelem věkové struktury obyvatelstva představuje index stáří,
konstruovaný jako poměr počtu obyvatel ve věku 65 let a více na 100 dětí ve věku 0-14 let.
Obec Nahošovice od roku 2010 vykazuje index stáří hodnoty nad 100, což znamená, že počet
obyvatel ve věku 65 a více převyšuje počet dětí ve věku 0-14 let. V roce 2016 dosáhl index stáří
v obci dosavadní maximální hodnoty 142,3. V porovnání s hodnotami indexů stáří ORP Přerov
a Olomouckém kraji, se obec pohybuje pod hodnotami ORP Přerov a nad hodnotami
Olomouckého kraje, tudíž hodnoty index stáří v obci kopírují naměřené průměry.
Tabulka 5: Struktura obyvatel v roce 2011 dle věku
Muži

Celkem
Obyvatelstvo celkem
0 – 14
15 – 19
20 – 29
30 – 39
z toho ve 40 – 49
50 – 59
věku
60 – 64
65 – 69
70 – 79
80 a více let
Zdroj: ČSÚ, SLBD 2011

Ženy

160
22
12
19
25
17
20
12
10
12

78
14
6
11
14
8
9
7
3
4

82
8
6
8
11
9
11
5
7
8

11

2

9

Dalším ukazatelem věkové struktury obyvatelstva je Index ekonomického zatížení. Index
ekonomického zatížení (IEZ) znázorňuje počet osob ve věku 0–14 let a počet osob ve věku 65
a více let na 100 osob ve věku 15-64 let. V roce 2017 IEZ v obci Nahošovice dosáhl bodu 63,2
% což vykazuje nepoměr mezi aktivní a neaktivní složkou obyvatelstva a ukazuje na zvýšený
podíl neaktivní složky obyvatelstva, tzn. počet osob do 14 let a nad 65 let převyšuje poměr
ekonomicky aktivních obyvatel v obci. Při porovnání hodnot v letech 2014-2017 má IEZ
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vzestupnou tendenci a při porovnání s vyššími územními celky dosahují naměřené hodnoty IEZ
v obci Nahošovice vyšších hodnot než ORP Přerov, Olomoucký kraj a ČR.
Tabulka 6: Index ekonomického zatížení (v %)
IEZ
2014
2015
2016
2017
Zdroj: ČSÚ

Obec Nahošovice

ORP Přerov

56,7
61,76
63
63,2

50,5
51,8
53,5
54,7

Olomoucký
kraj
49,6
51,1
52,8
54,3

Česká republika
49,3
50,8
52,4
53,8

Vzdělanostní struktura
Vedle věkové struktury je dalším z hlavních ukazatelů rozvojového potenciálu území obce
vzdělanostní struktura obyvatel. Dosažené vzdělání a typ vzdělání se odráží v postavení osoby
na trhu práce a jejím uplatnění v hospodářském odvětví.
Podle výsledků SLBD z roku 2011 zaujímá v obci nejvyšší podíl osob ve věku 15 a více let,
osoby se středním vzděláním vč. vyučení (bez maturity) a to 42,75 %. Dále to jsou osoby
s úplným středním vzděláním s maturitou a to 23,91 %, následují osoby se základním
vzděláním včetně nedokončeného základního vzdělání 22,46 %.
Vzdělanostní struktura obyvatelstva obce Nahošovice zpravidla kopíruje vzdělanostní úroveň
Olomouckého kraje a České republiky. Mírně převyšuje v podílu osob se základním vzděláním
a se středním vzdělání bez maturity. Podíl vysokoškolsky vzdělaných občanů v Nahošovicích
je 2 x menší hodnota s porovnání s celorepublikovým údajem.
V obci Nahošovice se nepotvrzuje trend zvyšování podílu vysokoškolského nebo vyššího
odborného vzdělání, které také souvisí s dostupností tohoto typu vzdělání v Olomouckém kraji.
V Olomouci sídlí Univerzita Palackého s osmi fakultami, od roku 2005 zde působí
neuniverzitní soukromá Moravská vysoká škola, která nabízí ekonomické obory. V Přerově
byla v roce 2004 zahájena výuka na Vysoké škole logistiky o.p.s.
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Tabulka 7: Vzdělanostní struktura v obci Nahošovice v roce 2011
Celkem
138
1

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let
bez vzdělání
základní včetně
neukončeného
střední vč. vyučení
(bez maturity)
z toho podle stupně
úplné střední (s
vzdělání
maturitou)
nástavbové studium
vyšší odborné vzdělání
Vysokoškolské
Zdroj: ČSÚ

Ženy

Muži
64
1

74
-

31

11

20

59

34

25

33

13

20

1
8

3

1
5

Tabulka 8: Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání v roce 2011
Vzdělání

Nahošovice
(%)

bez vzdělání
základní včetně neukončeného
střední vč. vyučení (bez maturity)
úplné střední s maturitou
nadstavbové studium
Vyšší odborné vzdělání
Vysokoškolské
Nezjištěno
Zdroj: ČSÚ

0,72
22,46
42,75
23,91
0,72
0
5,79
3,62

Olomouc
ký kraj
(%)
0,52
18,44
35,44
26,92
2,59
1,14
11,46
3,49

Česká
republika
(%)
0,47
17,56
32,99
27,10
2,77
1,31
12,46
5,34

Spolková činnost
V obci je aktivní spolek H.L.A.S. Někteří včelaři jsou sdruženi v ZO Český svaz včelařů
v Dřevohosticích. Obec Nahošovice nemá jednotku požární ochrany, od 1. 7. 2008 je podepsána
smlouva s Městysem Dřevohostice o zřízení společné jednotky požární ochrany.
H.L.A.S. Nahošovice
Adresa spolku: Nahošovice 46, 751 14 Dřevohostice
Členové: Blaťák Petr, Páleník Lukáš, Zmeškal Pavel
Spolek, který v roce 2011 založili čtyři kamarádi z dlouhodobého nadšení do veteránských
strojů. Název odvodili ze začátečních písmen svých jmen a přezdívek. Po mnoha ročnících, kdy
pomáhali pořádat v blízké obci závody mopedů a fichtlů, přátelili se s jezdci na Moravě a
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účastnili se jejich závodů, založili občanské sdružení a uspořádali závod také na domácí půdě
v Nahošovicích.
Vzhledem k velkému nadšení, dobré organizaci a zajímavé trase závodů byli přizváni k členství
do Haná moped cupu, který spojoval týmy na Moravě. V rámci tohoto členství tak reprezentují
obec na sérii závodů, kde sbírají cenné body a získávají významná umístění. Jako jeden z mála
týmů mají ve svých řadách také závodnice ženy.
Každým rokem na začátku června pořádá spolek závod, který vede obcí po zpevněné asfaltové
cestě i po travnatém a polním terénu. Jde o kategorii moped originál, moped speciál, fichtl
originál a fichtl speciál. Na závod se jezdí dívat nadšenci veteránů z okolních vesnic i dalekého
okolí.
Vnější vztahy a vazby obce
Obec je členem, podporuje či vzájemně spolupracuje s těmito organizacemi:
•

Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Moštěnka,

•

MAS – Partnerství Moštěnka.

Informovanost občanů
Občané jsou pravidelně informováni o dění v obci na webových stránkách obce, úřední desce,
prostřednictvím obecního rozhlasu a mikroregionálního čtvrtletního oběžníku.
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3. Hospodářství
Ekonomická situace
Populaci osob starších 15 let tvoří osoby ekonomicky aktivní a ekonomicky neaktivní. Všichni,
kteří se účastní trhu práce, tvoří pracovní sílu.
Podle výsledků SLBD z roku 2011 je v obci celkem 61 ekonomicky aktivních osob (38 %)
z toho 39 mužů a 22 žen. V Olomouckém kraji v roce 2011 tvořil podíl ekonomicky aktivních
osob 48,4 %. Ekonomicky neaktivních obyvatel je v Nahošovicích 95, tj. o 34 osob více než
aktivních. Z celkového počtu ekonomicky neaktivních obyvatel tvoří 54 % obyvatelé
v důchodovém věku a 24 % žáci, studenti a učni. V důsledku demografického vývoje v ČR a
stárnutí populace celkově se očekává pozvolný pokles ekonomicky aktivních obyvatel.
Tabulka 9: Ekonomicky aktivní
Ekonomicky aktivní celkem
Zaměstnaní
z toho podle Zaměstnanci
Zaměstnavatelé
postavení
v
v zaměstnání pracující na vlastní účet
tom
pracující důchodci
ze
zaměstnaných ženy na mateřské dovolené
Nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní celkem
nepracující důchodci
z
toho žáci, studenti, učni
Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou

Celkem
61
54
48
5
2
7
95
51
23
4

Muži
39
36
31
5
1
3
37
16
14
2

Ženy
22
18
17
1
4
58
35
9
2

Zdroj: ČSÚ, SLBD 2011

Nejvýznamnějším odvětvím z hlediska zaměstnanosti byla v obci Nahošovice v roce 2011
oblast služeb, kde pracovalo 56 % všech zaměstnaných. V oblasti průmyslu a stavebnictví
pracovalo 33,3 % a v zemědělství, lesnictví a rybářství 0 %. Výsledky SLBD dále ukazují, že
zaměstnanost dle sektorů v obci kopíruje výsledky v ORP Přerov, Olomouckém kraji a České
republice.
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Graf 4: Zaměstnanost dle sektorů v roce 2011

Zaměstnanost (%) dle sektorů v roce 2011
56

60
50,6

48,6

50
40

47,4
36,6

34,8

32,2

33,3

30
20
10

2,7

3,4

3,1

0

0
Česká republika

Olomoucký kraj

Zemědělství, lesnictví, rybářství

ORP Přerov
Průmysl, stavebnictví

Nahošovice
Služby

Zdroj: ČSÚ, SLBD 2011

Z důvodu absence pracovních míst v obci a její polohy musí ekonomicky aktivní obyvatelé do
práce vyjíždět a děti dojíždět do škol v okolí. V roce 2011 občané Nahošovice uvádí, že 57 %
vyjíždějících dojíždí do obce v ORP Přerov, 4 % uvedla, že dojíždí do jiného okresu kraje a 7
% jezdí do jiného kraje.
Tabulka 10: Obyvatelé vyjíždějící do škol a za prací
Vyjíždějící celkem
vyjíždějící do zaměstnání
v rámci obce
do jiné obce okresu
v tom do jiného okresu kraje
v tom
do jiného kraje
do zahraničí
vyjíždějící do škol
v rámci obce
v tom
mimo obec
Zdroj: ČSÚ, SLBD 2011

54
38
1
31
2
4
16
16
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Ekonomické subjekty v obci
Celkem bylo v obci Nahošovice k 31. 12. 2018 evidováno 26 registrovaných podnikatelských
subjektů, z toho 13 je evidováno jako podniky se zjištěnou aktivitou. Při porovnávání
ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou v období 2014-2018 je patrný nárůst činnosti.
Podle struktury odvětví převažuje činnost v průmyslu, stavebnictví a velkoobchodu,
maloobchodu.
Tabulka 11: Ekonomické subjekty v obci se zjištěnou aktivitou 2014-2018
Odvětví/rok
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
ostatní činnosti
Nezařazeno
Ekonomické subjekty celkem
Zdroj: ČSÚ

2014
2
1
1

2015
3
2
2

2016
3
4
2

2017
1
3
4
2

2018
1
3
3
1

2
1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1
3
1

1
1
2
1

2
10

1
11

1
1
15

1
5
17
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Z hlediska právní formy, údaje z roku 2018, převažují fyzické osoby, a to fyzické osoby
podnikající podle živnostenského zákona.
Tabulka 12: Ekonomické subjekty podle právní formy v roce 2018
Registr.
podniky
Celkem
Fyzické osoby
Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona
Fyzické osoby podnikající dle jiného než živnostenského zákona
21

26
18
17
-

Podniky se
zjištěnou
aktivitou
13
10
10
-

Zemědělští podnikatelé
Právnické osoby
Obchodní společnosti
Akciové společnosti
Družstva
Zdroj: ČSÚ, stav k 31. 12. 2018

1
8
3
-

3
2
-

Z hlediska zaměstnavatelů se v obci nachází 2 subjekty (stav k 30. 6. 2019), jsou to:
•

Farma Nahošovice – šnečí farma. Farma zabývající se řízeným chovem a zpracováním
severoafrického šneka Helix aspersa Maxima, počet zaměstnanců 5, výhledově
počítáno až s 10 zaměstnanci.

•

Ondřej Gajdošík – obráběčské, soustružnické a frézařské práce, počet zaměstnanců 2.

Trh práce
Od ledna 2013 přešlo Ministerstvo práce a sociálních věcí na nový ukazatel, tzv. podíl
nezaměstnaných

osob,

který

nahradil

míru

registrované

nezaměstnanosti.

Podíl

nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 1564 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel nahrazuje doposud zveřejňovanou
míru registrované nezaměstnanosti. Pro potřeby statistik z územního hlediska se vychází z
počtu obyvatel v členění podle jednotlivých obcí.
Dosažitelní uchazeči 15-64 let: jedná se o uchazeče o zaměstnání ve věku 15-64, kteří mohou
bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní
nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné
se nepovažují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní
neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy, nebo uchazeči, kteří
vykonávají krátkodobé zaměstnání, a dále uchazeči, kteří pobírají peněžitou pomoc v mateřství
nebo kterým je poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu mateřské dovolené.
Nový ukazatel má odlišný způsob vykazování, a nelze ho srovnávat s předchozími roky,
z tohoto důvodu jsou porovnávány pouze roky 2014–2018.
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Tabulka 13: Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce a podíl nezaměstnaných osob
v letech 2014-2018
Nahošovice
2014
2015
2016
2017
2018

Uchazeči o zaměstnání
v evidenci úřadu práce
Celkem
dosažitelní
12
12
11
11
6
6
9
9
7
5

Podíl nezaměstnaných osob (%)
Celkem
11,76
10,78
5,88
8,49
4,72

muži
9,80
12,73
11,11
10,17
3,39

Ženy
13,73
8,51
6,38
6,38

Zdroj: ČSÚ
Z tabulky vyplývá, že podíl uchazečů o zaměstnání kumuloval v roce 2014. S dalšími roky se
počet uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce snižoval. Podíl počtu nezaměstnaných žen
je vždy vyšší než mužů.
Ve sledovaném období 2014–2018 se v obci Nahošovice nepotvrdil celorepublikový trend
snižování podílu nezaměstnaných osob.
Tabulka 14: Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce a podíl nezaměstnaných osob v roce
2018

Česká republika
Olomoucký kraj
ORP Přerov
Nahošovice
Zdroj: ČSÚ

Uchazeči o zaměstnání
v evidenci úřadu práce
Celkem
dosažitelní
231 534
210 712
14 801
13 729
9 248
9 005
7
5

Podíl nezaměstnaných osob (%)
Celkem
3,07
3,37
10,21
4,72

muži
2,98
3,42
10,48
3,39

Ženy
3,17
3,32
9,93
6,38

Podíl počtu nezaměstnaných v roce 2018 v Nahošovicích je nižší, než vykazují hodnoty ORP
Přerov. Podíl počtu nezaměstnaných v roce 2018 v Nahošovicích je přibližně srovnatelný s
hodnotami Olomouckého kraje a celé ČR. Procento nezaměstnaných mužů je dokonce nižší než
procento podílu nezaměstnaných mužů v Olomouckém kraji. Naopak při porovnání
procentuálního vyjádření nezaměstnaných žen je hodnota v obci Nahošovice 2 x větší než
celorepublikový průměr.
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Tabulka 15: Přehled počtu nezaměstnaných v Nahošovicích v období 3/2018-3/2019
Měsíc

Dosažitelní
uchazeči 15-64
let
Březen 18
6
Duben 18
5
Květen 18
5
Červen 18
5
Červenec 18
5
Srpen 18
5
Září 18
8
Říjen 18
6
Listopad 18
5
Prosinec 18
5
Leden 19
3
Únor 19
2
Březen 19
3
Zdroj: www.mpsv.cz

Počet obyvatel
15-64 let
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106

Podíl
nezaměstnanosti
(%)
5,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
7,5
5,7
4,7
4,7
2,8
1,9
2,8

Volná místa v obci
evidovaná na ÚP
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Z přehledu počtu nezaměstnaných v Nahošovicích od března 2018 do prosince 2018 jsou
hodnoty za sledované období téměř stejné. Od ledna do března 2019 je patrné snižování počtu
nezaměstnaných osob. Při porovnání s nezaměstnaností ve městě Přerově, kde v lednu 2019
dosahoval podíl nezaměstnaných 5,2 %, v únoru 2019 5,0 % a březnu 2019 4,8 % (zdroj:
www.mpsv.cz), je nezaměstnanost v Nahošovicích téměř o polovinu nižší než údaje ve městě
Přerově. Roli při zaměstnávání osob hraje mimo jiné i absence volných pracovních míst v obci
za celé sledované období.
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Graf 5: Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání v obci Nahošovice 3/2018-3/2019
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Cestovní ruch
Poloha obce Nahošovice leží mimo hlavní komunikace v zemědělské oblasti obklopené lesy.
Cestovní ruch je zde minimální. V blízkém okolí obce se nenachází výraznější přírodní
atraktivity, jedná se spíše o památky regionálního charakteru.
Obcí prochází Záhorská cyklotrasa, jejíž délka je cca 39 km, vede po zpevněných površích a
kromě několika stoupání není náročná. Je vhodná spíše pro trekkingová kola. Cyklotrasa je
značená cedulemi a značkami. Jedná se o trasu: Lipník n. B. – Hlinsko – Kladníky – Bezuchov
– Nahošovice – Hradčany – Podolí – Tučín – Radslavice – Grymov – Jadran – Lipník n. B.
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4. Infrastruktura
Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou
Obec Nahošovice je zapojena do systému dodávky pitné vody skupinového vodovodu Přerov.
Je zásobována z vodojemu Švédské šance gravitací přívodními řady do čerpací stanice
Dřevohostice, ze které je voda čerpána prostřednictvím výtlačného řadu do vodojemu
Dřevohostice – Šibenice o objemu 2 x 250 m3. Z tohoto vodojemu je voda gravitací přiváděna
do obcí Dřevohostice a Turovice a od r. 1996 i do Nahošovic přívodním řadem DN 100
Turovice – Nahošovice napojeným na stávající rozvodnou vodovodní síť obce Turovice.
V současné době je z kapacitní stránky dostačující. Vodovod je v majetku a ve správě obce
Nahošovice.
Kanalizace a čištění odpadních vod
V obci Nahošovice je vybudována jednotná kanalizační stoková síť pro splaškové, dešťové i
meliorační (extravilánové) vody různého stáří a původu, jak docházelo k její postupné realizaci.
Stoky jsou většinou z betonových trubek kruhového průřezu, přičemž novější stoky jsou již
z plastového materiálu. Současný stav je na hraně životnosti a v nejbližších letech bude nutná
kompletní rekonstrukce stavu. V budoucnosti se uvažuje o napojení kanalizační sítě na účinnou
čistírnu odpadních vod. V úvahu připadají dvě základní varianty řešení – mechanickobiologická čistírna s možností dočištění a malá kořenová čistírna. Nově postavené domy v obci
mají vlastní čističku.
Vodovod byl vystavěn v 90. letech minulého století z plastových trubek-DN 100, 80. Do
provozu byl dán v roce 1997 – kolaudace 11/1997. Vodovod je přímo větvený od dodavatele
pitné vody (Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.). Obec je vlastníkem a provozovatelem
přívodního řádu od skupinového vodovodu Přerov – vodojem Švédské Šance a rozvodů v obci.
Vodovod je napojen ze skupinového vodovodu Přerov-větev Dřevohostice. Zdrojem je
prameniště s ÚV Troubky, kde je voda čerpána do vodojemu Švédské Šance. Odtud jde voda
gravitačně, z přívodného řadu větve Moštěnice – Želatovice, odbočkou v Prusích, přes
Domaželice do Turovic, s přečerpáním do vodojemu Šibenice. Obec je gravitačně zásobena
napojením přes rozvodné řady obce Turovice.
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Plynofikace
Celoplošná plynofikace obce byla dokončena v 90. letech. V současné době je v dobrém
technickém stavu a kapacitně dostačující. Obec je zásobována zemním plynem ze stávající
regulační stanice plynu situované v blízkosti areálu cukrovaru Dřevohostice přívodním řadem
DN63.
Zásobování elektrickou energií
Celé území obce je zásobeno elektrickou energií. Kapacita je pro stávající zástavbu dostačující.
V současné době probíhá projekční příprava společnosti ČEZ Distribuce, a.s. na akci
„Nahošovice obec“, obnova vNN, kNN. Stavba se týká rekonstrukce vedení NN v celé obci
Nahošovice, demontuje se stávající venkovní vedení NN a nahradí se novým kabelovým
vedením NN umístněným v zemi. Trafostanice zůstanou beze změny. V rámci demontáže
vedení ČEZ distribuce dojde k demontáži veřejného osvětlení umístěného na podpěrách ČEZu.
Obec musí vybudovat nové veřejné osvětlení. Projektová dokumentace včetně stavebního
povolení je do konce 2/2020, realizace stavby do 10/2021.
Zásobování teplem
Obyvatelé obce využívají topení plynem, tuhými palivy, elektřinou, nebo pomocí tepelného
čerpadla.
Veřejné osvětlení
Celoplošné veřejné osvětlení bylo v obci realizované v 50. letech 20. století. Rozvody VO jsou
vybudovány vzdušně v souběhu s trasami rozvodů NN s umístěním osvětlovacích těles na
sloupech či konzolách vedení NN. Vedení je vesměs ve vyhovujícím stavu, osvětlující tělesa
jsou měněna dle potřeby.
Obecní rozhlas
Ve všech částech obce funguje místní rozhlas vybudovaný v 50. letech 20. století, který je
především umístěn po sloupech a střešních konzolách rozvodu NN. Tyto rozvody jsou
v nevyhovujícím stavu.
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Telefonní spojení, kabelová televize a internet
Pevné telefonní linky do domácností byly zbudovávány v 90. letech. Kabelová televize do obce
přivedena není. Internet v obci byl přiveden cca před 20 lety, nyní již většina domácností
používá bezdrátového připojení. Nad východním okrajem zastavěného území, směrem
k Dřevohostickému lesu, je instalována základová stanice operátora mobilní telefonické sítě.
Pozemkové úpravy
Komplexní pozemkové úpravy byly v katastrálním území Nahošovice zahájeny v 7/2003.
Ukončeny byly zápisem do katastru nemovitostí v 12/2006.
Územní plán má obec pořízený v roce 2012 a byl vypracován podle zákona č. 183/2006 Sb.
Dopravní infrastruktura
Katastrálním územím obce Nahošovice prochází silnice III/43716 z obce Hradčany do
Nahošovic a III/43717, kterou je značená místní komunikace v obci. Silnice III/43716 se pod
obcí Nahošovice napojuje na silnici II/150 vedoucí ze Středočeského kraje přes Vysočinu,
Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj až do kraje Zlínského. Celkem prochází 9 okresy, spojuje
obce Votice a Valašské Meziříčí, měří 210,5 km a je nejdelší silnicí II. třídy.
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Obrázek 4: Mapa silnic v Nahošovicích

Zdroj: https://geoportal.rsd.cz/webappbuilder/apps/7/
Součástí silniční sítě jsou i místní komunikace, které umožňují obsluhu všech objektů pro
bydlení a občanské vybavení. Jejich technický stav je vyhovující, silnice jsou postupně
rekonstruovány.
Parkování vozidel je řešeno částečně na komunikacích a ve vlastních vjezdech u rodinných
domů.
Údržba obecních ploch a místních komunikací je zajišťována dodavatelsky. Obecní zeleň před
rodinnými domy je udržována občany.
Železniční síť se nachází mimo řešené území.
Dopravní obslužnost
Veřejná hromadná přeprava osob je na území obce řešena pravidelnou autobusovou dopravou,
kterou zajišťuje autodopravce Vojtila Trans s.r.o. Přímá dopravní linka jede ve směru
Všechovice – Přerov a zpět. V obci se nachází zastávka „Nahošovice, náves“ přímo uprostřed
obce společně s točnou pro autobusy. Mimo katastrální území obce se nachází další zastávka
„Nahošovice, Šebestián“, je vzdálená od zastávky Nahošovice, náves cca 1 km, pěší chůzí 15
minut. Autobusová zastávka Nahošovice, Šebestián je na trase Bystřice pod Hostýnem – Přerov
a zpět, zajišťuje ji taktéž autodopravce Vojtila Trans s.r.o.
Autobusová linka mezi obcí Nahošovice a vedlejší obcí Hradčany není zavedena. Železniční
trať obcí Nahošovice vedená není, občané mohou využít nejbližší vlakové zastávky v Bystřici
pod Hostýnem nebo v Přerově.
29

5. Vybavenost
Vzhledem k velikosti obce a počtu občanů je v obci Nahošovice pouze nezbytně nutná
občanská vybavenost. V obci je občanům ze služeb dostupný pouze Obecní úřad obce
Nahošovice, ostatní služby jako obchod, pohostinství, škola a školka zde nejsou. Nejbližší
služby jsou nabízeny v okolním městyse Dřevohostice, vzdáleném od obce Nahošovice 2 km,
nebo ve městě Přerov. Územní působnost stavebního úřadu je v městyse Dřevohostice, úřadu
práce, matriky a Policie v Přerově. Nejbližší pošta pro občany je dostupná v Dřevohosticích.
Bydlení
V obci převládají objekty charakteru jedno až dvoupodlažní zástavby se sedlovou střechou.
Okolo návsi zůstala zachována původní zástavba grunty. Starší zástavba má především
přízemní charakter. V novější zástavbě převažují objekty o dvou nadzemních podlažích,
dvougenerační domy, kde ale ve většině případů bydlí pouze jedna generace. Druhé podlaží je
často tvořeno půdními vestavbami a nadstavbami. V obci převažují střechy sedlové,
polovalbové a valbové. V současné době probíhá v obci výstavba dvou nových rodinných
domů. V obci se nenachází bytový dům.
Dle výsledků SLBD z roku 2011 bylo v obci evidováno celkem 59 rodinných domů. Trvale
obydleno bylo v roce 2011 celkem 51 rodinných domů z toho 47 rodinných domů bylo
v osobním vlastnictví.

Kvalitu bytového fondu lze považovat za podprůměrnou. Více jak 64 % rodinných domů je
starší 40 let.

Tabulka 16 Bytový fond obce Nahošovice v roce 2011

59
51
47
-

rodinné
domy
59
51
47
-

3

3

-

-

10

10

-

-

Celkem
Domy úhrnem
Domy obydlené
z toho podle vlastnictví
domu

fyzická osoba
obec, stát
bytové družstvo
spoluvlastnictví
vlastníků bytů
1919 a dříve
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bytové ostatní
domy budovy
-

z toho podle období
výstavby nebo
rekonstrukce domu

1920 – 1970
1971 – 1980
1981 – 1990
1991 – 2000
2001 – 2011

17
11
4
5
3

17
11
4
5
3

-

-

Zdroj: ČSÚ, SLBD 2011

Zdravotnictví, sociální péče
V obci není zdravotní středisko, občané dojíždí za zdravotnickou péčí převážně do městyse
Dřevohostice, kde se nachází zdravotní středisko (praktický lékař pro dospělé a stomatologická
ordinace). Někteří obyvatelé obce využívají zdravotní péči ve městě Přerově, případně městě
Bystřice pod Hostýnem.
V obci se nenachází sídlo sociální služby. Územně obec Nahošovice spadá pod Charitu Přerov,
která může obyvatelům Nahošovic nabídnout poskytování terénní služby v rámci střediska
Charitní pečovatelské služby.
Nebližší výjezdová základna rychlé zdravotnické služby se nachází ve městě Přerov. Dojezdová
vzdálenost tak splňuje legislativně stanovenou dobu dojezdu do 20 minut.
Školství a vzdělávání
V obci se nenachází mateřská ani základní škola. Děti z Nahošovic využívají mateřskou a
základní školu v Dřevohosticích, která je pro ně spádová. Některé děti navštěvují základní školu
v obci Domaželice a ve městě Přerově.
Kultura, sport a volnočasové aktivity
Společenský život v obci se odehrává na místním fotbalovém hřišti, výletišti a ve společenské
místnosti obecního úřadu. Podílí se na něm převážně členové sdružení H.L.A.S., kteří každý
rok pořádají v červnu akci „Véhonské plóžák“ - závody mopedů a fichtlů a byla obnovena
tradice vodění medvěda, tradice nadělování Mikuláše, rozsvěcení kaple na začátku adventu, na
Silvestra ohňostroj a setkání u kaple. Obec pořádá každoroční setkání seniorů.
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V obci se nachází kulturní památky místního významu:
•

Kaple Nejsvětější Trojice z roku 1874 – je aktuálně (r. 2018) nově zrekonstruovaná
(oprava střechy, vybudování zpevňujícího věnce stavby kvůli trhlinám ve zdivu, pokládka
nové krytiny střechy, nové omítky, okna a horní oblouky osazeny dřevěnými žaluziemi,
realizované byly nové okapy, rekonstrukce interiéru – sádrokartonové podhledy, nové
omítky, nové dřevěné lavice a dveře).

•

Kříž u kaple – postaven roku 1848 na památku zrušení roboty, v přední části je na hlavním
podstavci plastika P. Marie, rekonstrukce kříže proběhla v roce 2005.

•

Kříž při cestě do Hradčan – z roku 1912, nachází se nad silnicí směrem k obci Hradčany,
na přední straně hlavního kamene je soška P. Marie, na témže kameni vlevo je soška sv.
Františky s andílkem, vpravo soška sv. Josefa s Ježíškem.

•

Kříž v polní trati Židáky – pochází z roku 1883, rekonstrukce proběhla v roce 2005.

•

Socha P. Marie Svatohostýnské z roku 1912, nachází se 150 m od Nahošovic směrem
k Dřevohosticím, byla rekonstruovaná v letech 2015-2016.

Veřejná prostranství
V obci se nachází budova obecního úřadu, která byla rekonstruovaná v roce 2018. Opravou
budovy vznikla společenská místnost s kapacitou 50 osob. Společenská místnost se využívá pro
pořádání obecních jednání, kulturních akcí, setkání občanů a je možné si ji za úplatu pronajmout
pro konání soukromých akci, oslav.
Obec disponuje travnatou plochou – bývalé fotbalové hřiště, která slouží občanům
k individuálním sportovním aktivitám a dále v obci existuje výletiště. Travnatou plochu a
výletiště obec využívá ke společenským akcím. Dětské hřiště s certifikovanými herními prvky
se v obci nenachází.
Dalším veřejným prostranstvím je plocha u Kaple, kde se občané setkávají pravidelně v období
adventu.
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6. Životní prostředí
Stav životního prostředí
Celé řešené území je charakterizováno jako intenzivně zemědělsky obdělávané, s vysokou
mírou zornění, které zasahuje až bezprostředně k obci.
Obec Nahošovice se rozkládá na 293,38 ha půdy. Z rozvržení půdního fondu k 31. 12. 2018
vyplývá, že 92 % zaujímá zemědělská půda a 8 % půda nezemědělská. Do zemědělské půdy
spadá 87 % orné půdy, 3 % zahrady, 2 % ovocných sadů a 8 % trvalého travního porostu.
Nezemědělská půda je složena ze 13 % z lesního pozemku, 4 % zabírá vodní plocha, 21 %
zastavěná plocha a nádvoří a 62 % tvoří ostatní plocha.
Graf 6: Půdní fond obce Nahošovice k 31. 12. 2018
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Zdroj: ČSÚ, SLBD 2011
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Graf 7: Rozvržení zemědělské a nezemědělské půdy 31. 12. 2018

Zemědělská a nezemědělská půda v obci
Nahošovice
22,84 ha (8%)

270,54 ha (92 %)

Zemědělská půda

Nezemědělská půda

Zdroj: ČSÚ
Ochrana životního prostředí
Na území obce se nerozkládá chráněné území. V okolí je lokalita CZ0710006 Dřevohostický
les, která je zařazena mezi evropsky významné lokality Natura 2000, jedná se o maloplošné
zvláště chráněné území. Nachází se zde mozaika karpatských dubohabřin, acidofilních a
květnatých bučin a ovsíkových luk.
Hygiena životního prostředí (označována jako EKO_sO3) je v okolí obce charakterizovaná
překročením imisního limitu.
Koeficient ekologické stability (označovaný jako KES) znamená podíl ekologicky stabilních
ploch (lesy, louky, pastviny, zahrady, sady, rybníky) vůči plochám ekologicky nestabilním
(orná půda, zastavěné a ostatní plochy). KES je v okolí obce Nahošovice hodnota 0,15. Tato
hodnota představuje území s maximálním narušením přírodních struktur, základní ekologické
funkce musí být intenzivně a trvale nahrazovány technickými zásahy. V rámci zvyšování
hodnoty koeficientu ekologické stability, jsou obcí postupně realizované akce na výsadbu
stromů a obec plánuje obnovit třešňový sad.
V katastrálním území obce se nenachází žádné staré ekologické zátěže, které by významně
ohrožovaly kontaminaci půdy nebo podzemní vody.

34

Stav ovzduší
Na většině území ORP Přerov je překročen imisní limit pro ochranu zdraví lidí. Hlavním
zdrojem znečištění v obci jsou zejména projíždějící dopravní prostředky.
Nakládání s odpady
Odvoz a likvidace komunálního odpadu je od 3/2015 zajišťovaná společností EKO-KOM, a.s.
Třídí se plasty, sklo, papír a kov je řešen přes výkupny. Do třídění se zapojuje čím dál více
občanů, což je vidět na vzrůstajícím množství odpadu, které obec vytřídila a předala k využití:
Rok 2015 – 8,670 t
Rok 2016 – 7,315 t
Rok 2017 – 15,657 t
Rok 2018 - 46,134 t
Interval svozu komunálního odpadu je 1x za 14 dní, dle předem stanoveného harmonogramu.
Plasty se z obce odváží 1 x za 3 týdny, sklo 1 x za 2 měsíce a papír na výzvu. Nebezpečný
odpad a velkoobjemový odpad je vyvážen 2 x ročně, v předem stanoveném termínu do
přistavěných kontejnerů.
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Graf 8: Výtěžnost odpadu v obci Nahošovice ve srovnání s vyššími celky

Zdroj: Údaje firmy EKO-KOM, a.s.
Protipovodňová a protierozní opatření
Na území obce Nahošovice nezasahují žádná záplavová území, která by ohrožovala území obce.
Území obce může být ohrožováno vyššími vodními stavy především způsobenými přívalovými
srážkami nebo bleskovými povodněmi, které mají za následek splachy okolních polí
a rozvodnění Nahošovického potoka.
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Obrázek 8: Mapa záplavových oblastí
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Zdroj: http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html
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7. Správa obce
Obecní úřad a kompetence obce
Obec Nahošovice vykonává úkoly v samostatné působnosti obce. Nejvyšším orgánem je
Zastupitelstvo obce Nahošovice, které má celkem 7 členů v čele s neuvolněným starostou. Jako
své iniciativní a kontrolní orgány zřídilo dva výbory. Jedná se o finanční výbor a kontrolní
výbor. Oba výbory se skládají z předsedy a dvou členů.
Z hlediska ekonomického rozvoje je situace v obci spíše stagnující. Roli hraje vzdálenost obce
od města Přerova, velikost obce a její poloha.
Důležitým ukazatelem ekonomické situace obce jsou její rozpočtové příjmy, které přímo
ovlivňují schopnost obce realizovat investiční výdaje do její infrastruktury. Obec je v případě
větších investic zcela závislá na přijatých státních nebo evropských dotací.
Hospodaření a majetek obce
Graf 9: Rozpočtové hospodaření obce za roky 2010-2018 (v tis. Kč)

Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/2018/obce/detail/00636401
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Dle výše uvedeného grafu je patrné, že v roce 2018 byly vyšší příjmy než výdaje a to z důvodu
přijmutí vyšší finanční částky na opravu Kaple v obci. Naopak v roce 2012 a 2016 byly výdaje
mírně vyšší než příjmy.
Při realizaci projektů v obci zatím nedošlo k využívání dotačních titulů a spolupráce s MAS
Partnerství Moštěnka a DSO mikroregionem Moštěnka. Obec zatím čerpala dotace z programu
Ministerstva zemědělství: Údržba a obnova stávajících prvků venkovské krajiny (rekonstrukce
Kaple v roce 2018).
Graf 10: Výdaje a příjmy v roce 2018

Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/2018/obce/detail/00636401
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Hlavní příjmovou položkou rozpočtu obce Nahošovice v roce 2018 tvořily daňové příjmy,
které se na celkových příjmech podílely 73,1 %. Druhou příjmovou položkou v pořadí byly
nedaňové příjmy, tedy příjmy z pronájmu apod. Tyto příjmy tvořily podíl 4,8 %. Přijaté
transfery, v roce 2018 to byly neinvestiční dotace, tvořily příjem 22,1 %. Kapitálové příjmy,
tedy příjmy z prodeje dlouhodobého majetku obce, pozemků se na příjmech obce nepodílely.

Běžné výdaje v roce 2018 představovaly z 69,2 % výdaje služby pro obyvatelstvo, 26,6 %
výdaje na všeobecnou veřejnou správu a služby, 3,9 % vydala obec na průmysl a ostatní odvětví
hospodářství a 0,3 % na bezpečnost státu a právní ochranu.

Graf 11: Meziroční vývoj rozpočtu na obyvatele (údaje v tis. Kč)

Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/2018/obce/detail/00636401?hodnoty=obyv

V roce 2018 (stav k 31. 12. 2018) tvořil příjem na obyvatele 19 220 Kč, výdej byl 13 540 Kč.
Za celé období je průměrný příjem na obyvatele 12 749 Kč a výdej 10 296 Kč.
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Obrázek 9: Ekonomické ukazatele v obci, stav k 31. 12. 2018

Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/2018/obce/detail/00636401
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A. 2 Východiska pro návrhovou část
Shrnutí analýzy
Obec Nahošovice je samostatná obec nacházející se v mírně zvlněném zemědělském kraji
v nadmořské výšce od 257 do 303 m n. m. v předhůří Podbeskydské pahorkatiny, podcelku
Kelečské pahorkatiny na rozloze 294 ha a spadá do provincie Západních Karpat. Leží
v Olomouckém kraji, přibližně 10 km od okresního města Přerov a je tvořena jedním
katastrálními územím. Obcí protékají tři ramena Nahošovického potoka.
První písemná zmínka o obci je z roku 1365. Samostatnou obcí byla od roku 1850. V období
1964 až 1990 je součástí Místního národního výboru Dřevohostice, poté opět samostatná obec.
K 31. 12. 2018 žilo v obci celkem 165 obyvatel. Nejvyšší počet obyvatel byl zaznamenán v roce
1921, a to 321 obyvatel. Počet obyvatel se v posledních cca 10 letech se mírně snižuje.
V horizontu posledních 10 let převažoval zpočátku počet žen, později se počty vyrovnaly a od
roku 2016 převažuje počet mužů nad ženami. Přirozený migrační přírůstek je v záporných
hodnotách. Vývoj věkové struktury obyvatelstva obce Nahošovice není za období posledních
10 let příznivý a vykazuje mírný trend stárnutí populace, neboť dochází ke zmenšování objemu
občanů ve věkové kategorii 15-64 let. Obec měla v roce 2016 zatím vyšší evidovaný index stáří
v obci, a to142,3. V porovnání s indexem stáří ČR, který byl v daný rok 120,7. V roce 2017
došlo ke snížení indexu stáří na 123,3, který je i přesto vyšší než celorepublikový průměr 120,7.
Průměrný věk v obci v roce 2017 byl 41,8 let, což kopíruje hodnotu v daném roce v České
republice. Dle porovnání vzdělanostní sktruktury v obci s celorepublikovým průměrem
(výsledky z roku 2011) vyplývá, že v obci jsou hodnoty srovnatelné. Pouze podíl
vysokoškolsky vzdělaných občanů v Nahošovicích je 2 x menší

při porovnání

s celorepublikovým údajem. Menší polovina obyvatel obce (38 %) je ekonomicky aktivních,
z toho 39 mužů a 22 žen (údaj z roku 2011). Ve srovnání s údajem ekonomicky aktivních za
Českou republiku – hodnota 48, 4 %, je hodnota obce Nahošovice nižší. Celkem bylo v obci
Nahošovice k 31. 12. 2018 evidováno 26 registrovaných podnikatelských subjektů, z toho 13
je evidováno jako podniky se zjištěnou aktivitou. V obci Nahošovice se potvrdil
celorepublikový trend snižování podílu nezaměstnaných osob.
V obci se nachází jeden činný spolek - H.L.A.S. Obec dále aktivně spolupracuje
s mikroregionem Moštěnka a MAS – Partnerství Moštěnka.
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Obec disponuje vodovodem, plynofikací, elektrifikací a kanalizací. Vodovod a plynofikace jsou
ve vyhovujícím stavu. Elektrifikaci čeká v nejbližší době dvou let rekonstrukce, momentálně
probíhá projekční příprava na obnovu vNN a kNN. Projekt zrekonstruuje vedení NN, kdy
kabelové vedení bude nově umístěno v zemi. V souvislosti s těmito úpravami se počítá
s rekonstrukcí veřejného osvětlení. Kanalizace je zastaralá a je na hraně životnosti. Ve výhledu
několika let je plánovaná úprava stavu – vybudovaní mechanicko-biologické čistírny
s možností dočištění nebo zbudování malé kořenové čistírny. Pozemkové úpravy nejsou
realizovány. Místní komunikace a chodníky nejsou v dobrém technickém stavu, je snaha o
jejich průběžnou opravu. V obci je zavedena silniční síť, železniční nikoliv. Veřejná hromadná
přeprava osob je v obci řešena autobusovou dopravou. V obci jsou 2 zastávky. Cestovní ruch
je v obci spíše minimální.
Z pohledu občanské vybavenosti se v obci služby nenachází.
V obci se nachází rodinné domy, výstavba je spíše minimální. Kvalitu bytového fondu lze
považovat spíše za podprůměrnou, více než 64 % rodinných domů jsou domy starší 40 let.
Řešená oblast je charakterizována intenzivně zemědělsky obdělávanými plochami. Celková
výměra zemědělské půdy je 293,38 ha, z toho 87 % orná půda.
V oblasti ochrany životního prostředí má obec dobře řešeno nakládání s odpady. V obci se
nenachází velký zdroj znečišťování ovzduší.
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A. 3 SWOT analýza obce Nahošovice
SWOT analýza je metoda, díky které lze identifikovat silné a slabé stránky obce (tzv. vnitřní
faktory) ve vztahu k příležitostem a hrozbám (tzn. vnější faktory), které mají vliv na rozvoj
obce.
Vnitřní faktory vychází z informací uvedených v analytické části dokumentu a charakterizují
nejvýznamnější identifikované výhody či příznivé jevy. Vnitřní faktory má obec možnost
svými silami ovlivnit.
Vnější faktory se vztahují k vnějšímu prostředí a obec je zpravidla nemá možnost svými silami
ovlivnit.
SWOT analýza obsahuje formulace poznatků, vycházejících z analýzy, dotazníkového šetření,
individuálních rozhovorů a z veřejného projednávání, které se v obci uskutečnilo v měsíci září
2019. Cílem analýzy je vyhodnotit výchozí stav a získané poznatky použít pro formulaci
strategické vize a hlavních priorit a opatření.
SILNÉ STRÁNKY
•

klidný život

•

dobré a kvalitní životní prostředí – výhoda pro bydlení

•

dobře fungující odpadové hospodářství

•

infrastruktura: vodovod a plynovod

SLABÉ STRÁNKY
•

chybějící zázemí v oblasti kulturních a sportovních aktivit

•

„zastrčenost“ obce (velká vzdálenost od měst)

•

nevyužité dotační příležitosti

•

menšina aktivních obyvatel

•

dlouhodobě neřešená bezpečnost chodců na trase Nahošovice – Dřevohostice

•

chybějící ČOV a kanalizace

•

zastaralý rozhlas

•

zastaralé veřejné osvětlení

•

špatný stav komunikací

•

chybí parkovací místa
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PŘÍLEŽITOSTI
•

využití dotačních možností

•

úprava otevírací doby pošty v Dřevohosticích – především pro potřeby starších
obyvatel

•

využití vodní nádrže PLAVISKO

HROZBY
•

výše obecního rozpočtu

•

velikost obce a rozpočtu omezuje možnosti dotací, ze kterých lze čerpat (počet
obyvatel, dofinancování)

•

provoz nákladních vozidel na skládku v Hradčanech

•

Hradčanská skládka a s ní spojené riziko znečistění

•

nedostatečná výše dotace na ČOV a s tím spojené zadlužení obce

•

přestárlá výsadba kolem hlavní komunikace – Správa silnic

•

bleskové povodně
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A. 4 Vyhodnocení dotazníkového šetření
Účelem dotazníkového šetření bylo umožnit občanům sdělit své názory na život v obci,
připomínkovat, co jim v obci chybí, co se jim v obci líbí a kam směřovat budoucí rozvoj obce.
Dotazníky byly distribuovány do každé domácnosti v obci v květnu 2019. Celkem bylo rozdáno
127 dotazníků osobám starším 15 let. Dotazníkové šetření probíhalo od 6. 5. do 31. 5. 2019.
Návratnost byla 32 %, vrátilo se vyplněných 41 dotazníků. Konkrétní znění dotazníku je
přílohou č. 2 tohoto dokumentu.
Dotazníkového šetření se zúčastnilo 58 % mužů a 42 % žen. Respondenti byli ve 24 % ve věku
15-29 let, 41 % ve věku 30-49 let, 15 % ve věku 50-64 let a 20 % ve věku 65+. 8 % vyplňujících
uvedlo, že žijí sami, dalších 24 % dotázaných, že žijí ve dvoučlenných domácnostech, 32 %
žije ve tříčlenných domácnostech, 23 % ve čtyřčlenných domácnostech a 13 % v pětičlenných
či více členných domácnostech. 5 % respondentů uvedlo, že má základní vzdělání, 49 % střední
odborné, 39 % střední odborné s maturitou, 7 % vysokoškolské vzdělání. Odpovídající v 66 %
žijí v obci od narození, v 7 % se přistěhovali v dětství spolu s rodiči, ve 22 % se dotyční
přistěhovali v dospělosti před více jak pěti letech a 5 % se přistěhovalo v dospělosti
v posledních pěti letech.
Na otázku, jak se vám v obci žije, odpovědělo 27 %, že velmi dobře, 51 % se přiklání
k odpovědi „spíše dobře“, 20 % odpovědělo neutrálně, tedy „ani dobře, ani špatně“, 2 % uvedla,
že spíše špatně. Žádný z odpovídajících neuvedl, že by se mu v obci žilo velmi špatně.
Při dotazu, co se Vám v obci líbí nejvíce, odpovědělo 40 % klidný život, 23 % příznivé životní
prostředí, 23 % blízkost přírody, 11 % vzhled obce, 2 % dobré mezilidské vztahy, 1 % dobrá
dopravní obslužnost, Nikdo z dotázaných neocenil kulturní a společenský život, vzhled obce a
ani nevyužil možnost „jiné“. Na otázku, co se Vám v obci nelíbí, uvedlo 21 % nezájem lidí o
obec, 19 % špatné vztahy mezi lidmi, 13 % nedostatek či špatná dostupnosti obchodů a služeb,
12 % nevyhovující veřejná doprava, 10 % nedostatečný kulturní a společenský život, 8 %
nedostatek pracovních příležitostí, 1 % špatná dostupnost lékaře, 3 % nedostatečná bytová
výstavba, 2 % nepořádek v obci a okolí, 1 % špatné podmínky pro podnikání, 10 % využilo
možnost „jiné“, kde uvedli:
•

Nevhodná společenská místnost a zázemí na OU,

•

nevhodná společenská místnost,
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•

nadřazený postoj vedení obce,

•

neúcta občanů k zastupitelům,

•

absolutní nezájem vedení obce o občany,

•

frekventovaná cesta do Dřevohostic (především kvůli dětem),

•

nákladní doprava,

•

dětské hřiště,

•

pohyb obcí a psů.

Následující otázka se ptala na služby, které v obci nejvíce chybí – 21 dotázaných na otázku
neopovědělo, zbylých 20 respondentů mělo celkem 30 návrhů na služby:
Obchod (uvedlo 33 % dotázaných), hospoda (13 %), zdravotní středisko (10 %), více
autobusových spojů (10 %), sběrný dvůr (7 %), dětské hřiště (7 %). Další náměty, které napsali
jednotlivci: kulturní dům, vhodné osvícení, posezení, fungující rozhlas, všechny služby, vůně.
Občané měli ohodnotit obec z hlediska podmínek na škále 1-5, kde 1 – velmi spokojen, 2 –
spíše spokojen, 3 – spíše nespokojen, 4 – velmi nespokojen, 5 – je mi to lhostejné. Výsledná
hodnota je průměr uvedených hodnot.
Podmínky jsou seřazeny dle jejich nejlepšího hodnocení:
Životní prostředí 1,5 – lidí jsou se stavem životního prostředí velmi spokojeni.
Bydlení 1,7 – ze šetření vyplývá, že v otázce bydlení jsou respondenti také velmi spokojeni.
Informovanost o dění v obci 2,0 – spokojeni.
Péče obce o své prostředí 2,25 – dotazovaní jsou spíše spokojeni.
Rozvoj obce 2,5 – spíše nespokojeni.
Kultura a společenský život 2,8 – spíše nespokojeni.
Obchod a služby 3,0 - občané jsou se službami spíše nespokojeni.
Školství 3,0 – občané jsou spíše nespokojeni.
Sportovní vyžití 3, 0 – spíše nespokojeni.
Zdravotnictví 3, 0 – spadá do kategorie spíše nespokojeni.
Veřejná doprava 3, 1 – spíše nespokojeni.
Pracovní příležitosti 3, 4 – spíše nespokojeni.
Podmínky pro podnikání 3, 8 – nespokojeni.
Otázka na dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům vypovídá, že 12 %
respondentů odpovědělo ano, tzn. že vnímá dostatek příležitostí ke společenské interakci, 39 %
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vnímá, že spíše ano, 32 % zaznačilo odpověď spíše ne, 10 % uvedlo, že rozhodně ne a 7 %
zvolilo, že nedovedou posoudit.
Dění na webových stránkách pravidelně, tzn. 1 x týdně sleduje 10 % dotázaných, 46 %
odpovědělo občas, tzn. 1 x měsíčně a 34 % informace na webových stránkách nesleduje, 10 %
dotázaných nemá internet.
88 % občanů odpovědělo, že jim vyhovuje informování prostřednictvím obecního rozhlasu. Ti,
co uvedli, že nevyhovuje (12 %), by uvítali informace zaslat emailem; o rozhodnutých věcech
informovat hned (i na úřední desce), ne dva dny před akcí (občan si také plánuje svůj čas);
fungující rozhlas (stávající je velmi špatně slyšet); zachovat rozhlas, má i jiné využití.
Mezilidské vztahy v obci považují 2 % za velmi dobré, 32 % za docela dobré, 32 % za ne moc
dobré, 27 % za špatné a 7 % dotázaných nedovede posoudit.
Při rozhodování o využití obecních finančních prostředků, 32% respondentů uvedla, největší
díl financí by měl směřovat do rekonstrukce místních komunikací a chodníků, 16 % uvedlo
podporu kulturních, společenských a sportovních aktivit, 15 % by investovalo do péče o
veřejnou zeleň a prostředí v obci včetně nákupu techniky a její údržbu, 9 % by zřídilo další
provozovny služeb, 6 % by investovalo do opravy památek v obci, 4 % do bytové výstavby.
18 % dotázaných využilo možnosti „jiné“ a uvedlo:
•

Hřiště (dětské),

•

vybudování cyklostezky Šebestián – Dřevohostice,

•

vybudování kulturního zázemí pro pořádání akcí,

•

nákup bývalé prodejny Jednoty (výstavba nového obchodu),

•

obnova výletiště (rekonstrukce výčepu a WC),

•

nová kanalizace, ČOV

•

nové osvětlení obce,

•

parkovací místa.

45 % občanů si myslí, že by obec měla zůstat přibližně stejně velká, 32 % by si přálo, aby se
rozrůstala (průměrně občané uváděli, že by se obec měla rozrůst na počet 240 obyvatel) a 23 %
nedokázalo posoudit a nepřiklonilo se k žádné možnosti.
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Poslední položka byla volná možnost vepsat námět, komentář. 71 % vyplňujících této možnosti
nevyužilo. Zbývající respondenti uvedli:
•

Hodilo by se určitě dětské hřiště, kde by se mohly děti scházet, atd. (skluzavka, průlezky,
houpačka …), aspoň něco pro děti.

•

Obec stagnuje již 12 let. Vedení obce by mělo obec rozvíjet a budovat k všeobecné
spokojenosti obyvatel.

•

1. Vybudování cyklostezky do Dřevohostic – nutné až aktuální!!!
2. Vybudování chodníků podél všech pozemních komunikací, které budou osvětleny
inteligentním osvětlením + optický kabel.
3. Vybudování multifunkčního kulturního zařízení na „Výletišti“ propojené s kulturním a
obecním domem, kde bude i sběrný dvůr.
4. Kanalizace s jednotnou čističkou odpadních vod.

•

Upřesnit, ujasnit všechny pozemky – parcely v majetku obce, každý m2, aby při investičních
akcích nedocházelo ke stávkám na cizím, a to jak v intravilánu, tak i v extravilánu obce,
barevně zanést do map.
Přes kraj a ministerstvo tlačit na převod parcel z majetku Meliorací na obec, obec se
nemůže starat o cizí majetek (jednodušší úpravy pro hospodaření s vodou v krajině).
Zajistit, aby vytříděný odpad byl od obce odebírán jako vytříděný a ne aby byl smíchán před
odběrem (při odběru).
Při sestavování Územního plánu projednat zamýšlené akce s majiteli dotčených parcel.
Zavést na OÚ knihu připomínek od občanů a na schůzích informovat občany, jak s nimi
bylo naloženo (oprávněné - neoprávněné, bude vyřízeno do, kdo ručí za vyřízení).
Jako jednací bod schůzí zařadit projednávání společenských akcí na další období. Rozšířit
jednací body o bod „Práce zastupitelstva na další období a vyhodnocení úkolů za minulé
období.“ Konkrétní úkoly a osoby, termíny.

•

Do tvorby „PRO“ zapojit co nejvíce veřejnost. S dostatečným předstihem pozvat občany na
veřejné jednání. Apelovat na zastoupení mládeže, rodin s dětmi, živnostníků/podnikatelů,
seniorů.

•

Obnova výletiště,
ČOV – kanalizace,
Parkovací místa – výhledově s obnovou komunikací,
Chodníky s veřejným osvětlením + 2-3 monitorovací kamery,
Plavisko – na jeho místě vytvořit plochu pro parkování (kontejner),
Odpočinkové místo – 2-3 lavičky v parku s místem pro malé děti (houpačka, kolotoč apod.).
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•

Více autobusových spojení, přechod pro chodce k zastávce, max. povolená rychlost 40
v obci.

•

Všichni jsme si rovni, ale někteří rovnější.

•

Nemohu moc soudit, žiji tu krátce.

•

Cyklostezka.

•

Obnova výletiště.

•

Podpora cyklostezky (když není obchod a doprava).
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
1. Strategická vize
Strategická vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti rozvoje obce, o tom, jak se bude
obec měnit a zlepšovat. Formuluje základní směr rozvoje obce a definuje, kam obec směřuje,
čeho chce dosáhnout. Vize je definována na základě výsledků analytické části, aby byla
zajištěna její reálnost. K jejímu dosažení přispívají nastavené jednotlivé priority, opatření
a aktivity.
Zatímco program rozvoje obce je zpracovaný v časovém horizontu 6 let, strategická vize
formuluje rozvoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vizi formulovala pracovní
skupina ve spolupráci s realizačním týmem.

Vize obce Nahošovice
Obec Nahošovice je dobrým místem pro život, lidé zde žijí v čistém,
klidném a bezpečném životním prostředí. Existují základní služby a
základní vybavenost a obyvatelé jich plně využívají. Zároveň existují
příležitosti pro aktivní trávení volného času, setkávání místní
komunity a vzájemnou pomoc.
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2. Priority
Priorita 1) ROZVOJ INFRASTRUKTURY
Priorita 2) SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Priorita 3) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

3. Opatření
Opatření a aktivity formulují naplňování vize ve střednědobém období. Opatření zastřešuje
soubor aktivit k určité problematice a stanoví zásadní úkoly k jejich řešení. Jednotlivá opatření
jsou naplňována prostřednictvím realizace konkrétních rozvojových aktivit.

Priorita 1) ROZVOJ INFRASTRUKTURY
Cílem je podpora nové výstavby, zkvalitňování infrastruktury obce a služeb občanské
vybavenosti a zvýšení atraktivnosti obce. Zahrnuje projekty zaměřené na tuto podporu
v přípravě i realizaci
1.1. Rozvoj technické infrastruktury
1.2. Rozvoj dopravní infrastruktury
1.3. Údržba a modernizace obecních budov a jejich vybavení
1.4. Údržba a revitalizace kulturních památek místního významu

Priorita 2) SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Cílem je zlepšení podmínek pro společenské, sportovní a volnočasové aktivity včetně
podpory spolků a podpora meziobecní spolupráce.

2.1. Podpora sportu
2.2.Podpora spolků, kulturních akcí a volnočasových aktivit
2.3. Meziobecní spolupráce
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Priorita 3: OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Cílem třetí priority je modernizace a údržba veřejných prostranství, rozvoj a údržba extravilánu
obce, podpora a rozvoj odpadového hospodářství a protipovodňové a protierozní ochrany.
3.1. Údržba a úprava veřejných prostranství obce
3.2. Rozvoj a údržba extravilánu obce
3.3. Odpadové hospodářství
3.4. Protierozní, protipovodňové a krizové opatření
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4. Rozvojové aktivity
PRIORITA 1: Rozvoj infrastruktury
Název aktivity/projektu

Odpověd
nost

Termín
Realizace

Priorita/
závažnost

Náklady v Kč
(odhadované)

Zdroje
financování

Vlastní
zdroje +
dotace
Vlastní
zdroje +
dotace
Vlastní
zdroje +
dotace
Vlastní
zdroje +
dotace

1.1. Rozvoj technické infrastruktury
1.1.1. Rekonstrukce veřejného
osvětlení

ZO

2020
- 2021

1

3 000 000 Kč

1.1.2. Rekonstrukce veřejného
rozhlasu

ZO

2020
-2021

1

700 000 Kč

1.1.3. Vybudování kanalizace a
ČOV

ZO

2025
-2026

2

35 000 000 Kč

1.1.4. Podpora
vysokorychlostního
internetu

ZO

2020
-2025

2

2 000 000 Kč

1.2. Rozvoj dopravní infrastruktury
1.2.1. Rekonstrukce místních
komunikací

ZO

2025
–2026

3

10 000 000 Kč

1.2.2. Rekonstrukce komunikací
pro pěší

ZO

2023
-2024

3

2 000 000Kč

1.2.3. Vybudování nových
parkovacích míst

ZO

2025
-2026

3

3 000 000 Kč

1.2.4. Cyklostezka Nahošovice –
Dřevohostice

ZO

2023
-2025

2

15 000 000 Kč

1.2.6. Studie a projektové
dokumentace k inženýrským
sítím

ZO

2020
-2026

1

1 000 000 Kč

Vlastní
zdroje +
dotace
Vlastní
zdroje +
dotace
Vlastní
zdroje +
dotace
Vlastní
zdroje +
dotace
Vlastní
zdroje +
dotace

1.3. Údržba a modernizace obecních budov a jejich vybavení
1.3.1. Nákup budovy bývalého
obchodu

ZO

2026

3

1 500 000 Kč

Vlastní
zdroje +
dotace

1.4. Údržba a revitalizace kulturních památek místního významu
1.4.1. Údržba drobných
sakrálních staveb

ZO

2020
–2026

3

1 000 000 Kč

VZ + D

* Rekonstrukce autobusové zastávky „U Šebestiána“ bude řešena za základě dohody s majitelem
pozemku a dalšími dotčenými orgány
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PRIORITA 2: Společenský život v obci
Název aktivity/projektu

Odpovědnost

Termín
Realizace

Priorita/
závažnost

Náklady v Kč
(odhadované)

Zdroje
financování

2.1.1. Výstavba dětského hřiště

ZO

2020
-2021

2

1 500 000 Kč

2.1.2. Revitalizace sportovního
hřiště

ZO

2023
-2026

3

500 000 Kč

Vlastní
zdroje +
dotace
Vlastní
zdroje +
dotace

2.1. Podpora sportu

2.2. Podpora spolků, kulturních akcí a volnočasových aktivit
2.2.1. Revitalizace a vybudování
zázemí na výletišti

ZO

2022
-2025

3

4 000 000 Kč

Vlastní
zdroje +
dotace

ZO

2020
-2026

3

500 000 Kč

ZO

2020
-2026

3

500 000 Kč

ZO

2020
-2026

3

500 000 Kč

Vlastní
zdroje +
dotace
Vlastní
zdroje +
dotace
Vlastní
zdroje +
dotace

2.3. Meziobecní spolupráce
2.3.1. Spolupráce s DSO
mikroregionem Moštěnka v
rozvojových projektech
2.3.2. Spolupráce s DSO
mikroregionem Moštěnka v
projektech sociálního zaměření
2.3.3. Spolupráce s DSO
mikroregionem Moštěnka v
oblasti rozvoje turismu
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PRIORITA 3: Ochrana životního prostředí
Název aktivity/projektu

Odpovědnost

Termín
Realizace

Priorita/
závažnost

Náklady v Kč
(odhadované)

Zdroje
financování

3.1. Údržba a úprava veřejných prostranství obce
3.2. Rozvoj a údržba extravilánu obce
3.2.1. Obnova třešňového sadu

ZO

2020

1

300 000 Kč

Vlastní zdroje

3.2.2. Výsadba alejí podél
polních cest
3.2.3. Obnova lesa

ZO

2022
-2024
2023

4

500 000 Kč

4

500 000 Kč

Vlastní zdroje +
dotace
Vlastní zdroje +
dotace

ZO

2020
-2026

3

500 000 Kč

Vlastní zdroje +
dotace

ZO

2026

3

400 000 Kč

Vlastní zdroje +
dotace

4

500 000 Kč

4

600 000 Kč

Vlastní zdroje +
dotace
Vlastní zdroje +
dotace

ZO

3.3. Odpadové hospodářství
3.3.1. Revitalizace a rozvoj
oblasti zabývající se
odpadovým hospodářstvím
3.3.2. Vytvoření sběrného
místa

3.4. Protierozní, protipovodňová a krizová opatření
3.4.1. Realizace prvků ÚSES

ZO

3.4.2. Realizace
protipovodňových opatření

ZO

2020
-2026
2020
-2026
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5. Podpora realizace programu
Podpora realizace programu stanoví způsob sledování realizace, vyhodnocování a aktualizaci
dokumentu.
Garantem Programu rozvoje obce Nahošovice je starosta obce, který zodpovídá za realizaci
stanovených rozvojových aktivit s ohledem na aktuální potřeby obce a možnosti obecního
rozpočtu. Navržené aktivity mohou přesahovat i do dalších let.
Garant také zodpovídá za aktualizaci dokumentu, která se bude provádět průběžně, dle potřeb
obce, nejméně však jedenkrát za rok. Návrhy změn budou vpracovány do aktuálního
dokumentu, s vyznačením provedených změn a uvedením termínu aktualizace. Takto upravený
dokument bude předložen zastupitelstvu obce.

Monitoring a evaluace
Monitoring o průběhu realizace programu obce bude zpracovávat garant, v návaznosti na
aktualizaci dokumentu, a to jedenkrát ročně. Součástí této zprávy bude přehled o splněných
aktivitách. Výsledná zpráva bude předána zastupitelstvu obce.
Zpřístupnění dokumentu
Aktuální verze dokumentu bude dostupná na webových stránkách obce www.nahosovice.cz,
v tištěné podobě bude k dispozici na obecním úřadě.

Dokument Program rozvoje obce Nahošovice 2020-2026 byl schválen zastupitelstvem obce
Nahošovice dne 30. 1. 2020, usnesením č. 1/3/2020
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Příloha č. 2: Dotazník
Milí spoluobčané,
naše obec začala v současné době zpracovávat Program rozvoje obce Nahošovice, ve kterém
chceme vyjasnit priority 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 anonymním
dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu
rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete průběžně
informováni na webových stánkách obce, na vývěsce i na veřejných projednáváních.
Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem
Jana Pecháčková, starostka obce
Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud si
žádnou nevyberete, formulujte svůj názor do volné prostoru k otázce.
1. Jak se Vám v obci žije?
a) velmi dobře
b) spíše dobře
c) ani dobře ani špatně
d) spíše špatně
e) velmi špatně
2. Co se Vám v obci nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
a) klidný život
b) dobré mezilidské vztahy
c) příznivé životní prostředí
d) blízkost přírody
e) dobrá dopravní obslužnost
f) kulturní a společenský život
g) sportovní vyžití
h) vzhled obce
i) jiné ………………………………………………………………………………………
3. Co se Vám v obci nelíbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
a) špatné vztahy mezi lidmi
b) nezájem lidí o obec
c) málo kvalitní životní prostředí
d) nedostatek pracovních příležitostí
e) nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
f) nedostatečný kulturní a společenský život
g) špatná dostupnost lékaře
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h)
i)
j)
k)
l)

nevyhovující veřejná doprava
nedostatečná bytová výstavba
nepořádek v obci a okolí
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)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Obchody a služby
Školství
Bydlení
Veřejná doprava
Kultura a společenský
život
Životní prostředí
Sportovní vyžití
Pracovní příležitosti
Rozvoj obce
Péče obce o své
prostředí
Informovanost o dění
v obci
Zdravotnictví
Podmínky pro
podnikání

Velmi
spokojen
1
1
1
1
1

Spíše
spokojen
2
2
2
2
2

Spíše
nespokojen
3
3
3
3
3

Velmi
nespokojen
4
4
4
4
4

Je mi to
lhostejné
5
5
5
5
5

1

2

3

4

5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6. Myslíte si, že obyvatelé mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům?
a) rozhodně ano
b) spíše ano
c) spíše ne
d) rozhodně ne
e) nedovedu posoudit
7. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
a) pravidelně (min. 1x týdně)
b) občas (min. 1x měsíčně)
c) vůbec
d) nemám internet
8. Vyhovuje Vám informování občanů prostřednictvím obecního rozhlasu?
a) ano
b) ne
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Uveďte, co by Vám vyhovovalo více ………………………
9. Mezilidské vztahy v obci považujete za:
a) velmi dobré
b) docela dobré
c) ne moc dobré
d) špatné
e) nedovedu posoudit
10. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co
byste je přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
a) podpora bytové výstavby
b) zřízení dalších provozoven služeb
c) rekonstrukce místních komunikací a chodníků
d) podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
e) péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci včetně nákupu techniky na její údržbu
f) opravy památek v obci
g) zlepšení podmínek pro podnikání
h) jiné ………………………………………………………………………………………
11. Jak by se měla obec dále rozvíjet?
a) měla by zůstat přibližně stejně velká
b) měly by se postupně rozrůstat na přibližně …… obyvatel
c) nedovedu posoudit
12. Jste?
a) muž
b) žena
13. Váš věk?
a) 15–29 let
b) 30–49 let
c) 50–64 let
d) 65 a více let
14. Počet členů v domácnosti
a) žiji sám
b) 2 členové
c) 3 členové
d) 4 členové
e) 5 a více členů
15. Vaše vzdělání?
a) základní
b) střední odborné
c) střední odborné s maturitou
d) vyšší odborné
e) vysokoškolské
16. V obci:
a) žiji od narození
b) přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči
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c) přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti lety
d) přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech
17. Náměty, komentáře
…………………………………………………………………………………………………..

Děkujeme za vyplnění.
Vyplněný dotazník prosím odevzdejte nejpozději do 31. 5. 2019 do poštovní schránky na
obecním úřadě.
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