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1 ÚVOD
Strategický plán rozvoje městyse Doubravice 2016-2025 je základním rozvojovým dokumentem
městyse, který určuje, jak by se měl městys rozvíjet v následujících letech. Vychází z aktuálních
potřeb městyse a snahy sledovat moderní trendy. Tento dokument je rovněž podkladem pro čerpání
dotačních prostředků.
Jedná se o strategii místní (řešeno je území městyse) a střednědobou (na období 10 let)
s celospolečenským dopadem. Implementovaná strategie bude mít v určité míře vliv na všechny
občany.
Proces tvorby strategie probíhala od května do poloviny prosince 2016. Nejdříve byla realizována
analytická část, na jejímž základě byla vytvořena část strategická. Vytvořená strategie reflektuje
nadřazené strategické dokumenty na úrovni Evropské unie, České republiky a Jihomoravského kraje.

Obrázek 1 Harmonogram přípravy strategického plánu
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2 ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ
Na tvorbě strategického dokumentu se podílely tyto organizační jednotky:



Komise pro strategii složená ze zástupců městyse
Tým zpracovatele

Tyto jednotky vykonávaly následující činnosti:

Zpracovatel

Komise pro strategii
• Znalci místního prostředí, kteří
spolupracují na tvorbě výstupů,
• účastní se jednání Komise,
• revidují výstupy vypracované
zpracovatelem.

• Dohlíží nad metodikou tvorby strategie,
• určí organizační strukturu,
• připravuje podklady pro jednání,
• je moderátorem doprovodných akcí,
• zpracuje výstupy jednání,
• vypracuje finální dokumenty.

Složení Komise pro strategii
Jméno a příjmení
Pavel Král / Mgr. Jana Otavová
Lukáš Juračka

Organizace
Městys Doubravice
Městys Doubravice

RSDr. Petr Štoudek
Milan Hubený

Městys Doubravice
Městys Doubravice

Ladislav Štoudek

Městys Doubravice

Josef Přibyl

předseda

Marie Nováková

Sbor pro občanské
záležitosti
ZŠ Doubravice nad
Svitavou
MŠ Doubravice nad
Svitavou
Mateřské centrum
Ponorka
Klub důchodců

Pavel Hájek

TJ Sokol

člen TJ Sokol

Bc. Barbora Palánová

MAS Boskovicko plus

zástupce MAS

Eva Sáňková

-

zástupce občanů, kronikářka

Věra Kuběnová

Městys Doubravice

zastupitelka

Ing. Petr Pávek

-

zástupce
podnikatelů/zaměstnavatelů

Mgr. František Opatřil
Mgr. Hana Konrádová
Veronika Janochová
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Pozice
starosta/starostka
místostarosta, strážník městské
policie
člen finančního výboru
předseda kontrolního výboru /
předseda SDH Doubravice
zastupitel

ředitel školy
ředitelka školy
vedoucí mateřského centra,
zastupitelka
předsedkyně

3 SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA
3.1 ÚZEMÍ
Městys Doubravice nad Svitavou se nachází v Jihomoravském kraji, okresu Blansko. Tvoří jej dvě
katastrální území – Doubravice o rozloze 893 ha a Klemov o rozloze 175 ha. Nadmořská výška
je 315 m n. m. Městys přísluší ke správnímu obvodu obce s rozšířenou působností Blansko,
pověřenou obcí je taktéž Blansko.
Doubravice leží na levém vyvýšeném břehu řeky Svitavy asi uprostřed vzdálenosti mezi městy
Blanskem a Boskovicemi. Jméno obce vzniklo podle doubrav.
Městys sousedí se severně položenými obcemi Obora, Lhota Rapotina a Újezd u Boskovic, na východě
s Němčicemi a Kuničkami, na jihu s městem Rájec – Jestřebí a obcí Holešín, západně od Doubravice
leží obec Bořitov.
Městys je členem svazku obcí Svitava. Ten mimo Doubravici zahrnuje také obce Chrudichromy,
Jabloňany, Kuničky, Lhota Rapotina, Obora, Skalice n. Svit., Svitávka a Újezd u Boskovic. Svazek byl
založen roku 2002.
Městysem prochází silnice druhé třídy 374, která jej spojuje s Brnem. Dále Doubravicí nad Svitavou
prochází dvoukolejná elektrizovaná železniční trať č. 260 Brno – Česká Třebová. Vzdálenost
od jihomoravské metropole je 35 kilometrů.
Obrázek 2 Umístění městyse

Zdroj: mapy.cz

ZHODNOCENÍ
Silné stránky
 Umístění v blízkosti města Brna
 Členství ve svazku obcí Svitava
 Městysem prochází železniční trať
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3.2 HISTORIE

ZHODNOCENÍ
Silné stránky
 Bohatá historie městyse
 Podrobná dlouho vedená kronika
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Obrázek 3 Doubravický kostel, foto Erste Grantika Advisory, a.s.

Prvotní dějiny městyse Doubravice jsou zahaleny mýty. Podle jedné
z bájí za času Rastislavova na velkomoravském dvoře mládenec
Saul bojoval na vyzvání Rastislava s obrovským rytířem. Saul jej
porazil tak, že vytrhl obrovskému protivníkovy kníry i s horním
rtem. Kníže Rastislav nabodl knír na šíp, Saula pasoval na rytíře
„Odřivouse“ a udělil mu nabodnutý knír jako erb. Daroval mu také
kus země u Svitavy, kde pak nový člen knížecí družiny nechal
vystavět hrad Doubravici a založil u něj stejnojmennou ves. Všichni
Saulovi potomci, páni z Doubravice, Kravař, Sedličtí a jiní, měli
v erbu stříbrnou zavinutou střelu, čili odřivous v červeném poli.
Hrad dnes připomíná už jen jeho zřícenina.
První písemná zmínka o pánu z Doubravice pochází z roku 1049,
jednalo se o Erharda z Doubravice. Dále se v listinách vyskytují
zmínky o dalších pánech z Doubravice, ti však nepatřili k rodům, které
užívali znak „odřivousu“.

Obrázek 3 Obrázek Erb
“odřivouse“ pánů z Doubravice
Zdroj:
http://rictep.sweb.cz/Heraldik
a/Heraldika_V/Heraldika_Vtabulka.html

V boji Treffenském mezi domácí a rakouskou šlechtou roku 1331 jako vítěz padl Zbyněk z Doubravice,
který, jak se zdá, byl zakladatelem větve Osovských z Doubravice. Roku 1371 Ješek z Doubravice a na
Skalici vykázal manželce své Markétě k rukám Jimrama z Pernštejna věno snubné 250 hřiven na
městečku Doubravici, tvrz, údolí Nešorky a les. Panství samo prodali roku 1376 Ješek a Smil
z Doubravice Oldřichovi z Boskovic.
Panství se tehdy skládalo z městečka Doubravice s farou a hradem, Němčic s farou, Kuniček,
Valčinova a Přivýšiny. Po smrti Oldřichově držel Doubravici jeho syn Vaněk Černohorský z Boskovic,
který panství prodal, a to pak postupně několikrát změnilo majitele.
Doubravice byla městečkem již odedávna, připomíná se jako městec již roku 1378. Nicméně roku
1557 požádali občané zdejšího pána, Jana Drnovského, odjinud Rájeckého z Mírova, aby jim potvrdil
staré výsady. Pán vymohl na králi Ferdinandovi I. novou pečeť. Ta je tvořena žlutým podkladem
s dvěma červenými pruhy, ve středu stojí zelený dub. Tuto pečeť používá městys dodnes.
Obrázek 4 Vlajka městyse

Do třicetileté války městečko kvetlo, roku 1621 však bylo vypleněno
Uhry. Hrad zpustl již dříve a dvě obce, které dříve patřily k panství,
Valčínov a Přivýšiny, zanikly.

Zdroj: Registr komunálních
symbolů Poslanecké
sněmovny

Majitel panství, Christian z Roggendorfa se staral se o rozkvět městečka
a vymohl na císaři Leopoldovi výroční trhy. Zápis o tomto právu však byl
zničen požárem a právo jim nebylo uznáno. Proto si za Marie Terezie
Doubravičtí nechali roku 1747 potvrdit veškerá dosud platná práva.
Trhy se v městečku konaly čtyřikrát do roka.

První zmínka o škole v Doubravici je z počátku 17. století. Roku 1760 postil Doubravici velký požár,
shořela fara, kostel a velká část obce. Roku 1809 bylo městečko vypleněno francouzským vojskem.
Roku 1831 byli obyvatelé postiženi cholerou.
Do chodu obce zasáhly obě světové války. Za druhé světové války krom odvodů na nucené práce
stihla městečko v roce 1942 povodeň a v roce 1943 velké sucho, které zničilo velkou část úrody.
Doubravici se nevyhnuly ani tragédie, jako bylo vyvraždění rodiny Matuškových po pomoci
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domnělým partyzánům, kteří však ve skutečnosti byli příslušníky Gestapa a za partyzány se vydávali,
či odvlečení Antonína Bence a Josefa Janíčka po pomoci skutečným partyzánům do koncentračního
tábora ve Flossenburgu, kde zahynuli. 19. května 1945 dorazili do obce první ruští vojáci.
V roce 1945 a 1946 se z obce odstěhovalo množství rodin do pohraničí, část se vrátila na Drahansko.
Zatímco za války žilo v obci na 1 800 obyvatel, koncem roku 1946 klesl jejich počet na 1 340. Přesto
byl v té době v obci citelný nedostatek bytů. V roce 1949 byla v obci dobudována a otevřena
mateřská škola. V roce 1952 rozoralo JZD meze, zoralo a zaselo zcelené lány pšenicí a tak byl učiněn
první krok k socializaci vesnice.
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3.3 OBYVATELSTVO

ZHODNOCENÍ
Silné stránky
 Posledních 12 let rostoucí počet obyvatel především vlivem migračního přírůstku
 V letech 2012-2015 kladný přirozený přírůstek
 Průměrný věk obyvatel Doubravice (41,8 let) o 0,2 procentního bodu nižší, než je průměr
pro okres Blansko i Jihomoravský kraj (42,0), a o 0,1 procentního bodu nižší než je průměr
pro ČR (41,9).
Slabé stránky
 Nižší podíl vysokoškolsky vzdělaných
obyvatel, než je průměr ve všech vyšších územních
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celcích.
Obrázek 5 Historický dům v Doubravici, foto Erste Grantika Advisory, a.s.

K 31. 12. 2015 žilo v Doubravici 1346 obyvatel. Od roku 1869 do současnosti zde žilo maximum
obyvatel při sčítání v roce 1930, a to 1 437 obyvatel. Z grafu níže je zřejmý výrazný pokles obyvatel
po druhé světové válce způsobený kromě padlých na frontě také stěhováním obyvatel do pohraničí.
V 60. letech nastal postupný nárůst a pak až do začátku 90. let pokles. Od 90. let pak nastává opět
zvyšování počtu obyvatel. Naproti tomu počet domů po celé zmiňované období rovnoměrně roste.

Graf 1 Vývoj počtu obyvatel a domů 1869-2011
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Zdroj: historický lexikon obcí, zpracování grafu EGA

Podíváme-li se na vývoj počtu obyvatel za posledních 15 let, zjistíme, že počet obyvatel Doubravice se
od roku 2001 do roku 2015 zvýšil o 119 obyvatel. Pokles obyvatel nastal jen v letech 2003 a 2014.
Graf 2 Vývoj počtu obyvatel v letech 2011-2015
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Zdroj: ČSÚ, zpracování grafu EGA

Pokud sledujeme vývoj bilance počtu obyvatel, zjistíme, že zatímco úbytek počtu obyvatel v roce
2003 byl způsoben vyšším počtem zemřelých než narozených, úbytek v roce 2014 byl způsoben
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odstěhováním z obce. Počet přistěhovalých je však celkově mnohem vyšší než počet vystěhovalých.
Celkový počet vystěhovalých za dobu 15 let byl 338, zatímco počet přistěhovalých 452.

Graf 3 Bilance počtu obyvatel 2001-2015
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Zdroj: ČSÚ, zpracování grafu EGA

Graf 4 Populační pyramida občanů Doubravice k 31. 12. 2015
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Zdroj: ČSÚ, zpracování grafu EGA

Z tzv. populační pyramidy je patrné, že v městysi je nejvyšší podíl osob ve věku 35-49 let. Tento výkyv
lze sledovat celorepublikově a je dán zvýšenou porodností v 70. letech minulého století v důsledku
zakládání rodin jinou silnou populační vlnou – lidmi narozenými po 2. světové válce a také tehdejší
propopulační politikou (tzv. Husákovy děti). Velmi malý je naopak podíl dětí a mladistvých ve věku
10-19 let.
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Ke dni 31. 12. 2015 byl průměrný věk obyvatel Doubravice 41,8 let. Je to hodnota o 0,2 procentního
bodu nižší, než je průměr pro okres Blansko i Jihomoravský kraj (42,0), a o 0,1 procentního bodu nižší
než je průměr pro ČR (41,9).
I přes příznivý průměrný věk obyvatel je z následujícího grafu patrný nízký podíl dětí do 14 let, což
může být nepříznivé pro budoucí vývoj věkové struktury. Naopak vyšší je podíl obyvatel
v produktivním věku.

Graf 5 Porovnání věkové struktury Doubravice, průměru za okres, kraj a celou ČR (k 31. 12. 2015)
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Zdroj: ČSÚ, zpracování grafu EGA

Největší podíl obyvatel Doubravice má středoškolské vzdělání, 41,3 % bez maturity a 26,8 %
s maturitou. Podíl středoškolsky vzdělaného obyvatelstva bez maturity je vyšší, než je průměr ve
všech vyšších územních celcích. Naopak nižší je podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel.
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Graf 6 Porovnání vzdělanostní struktury Doubravice s vyššími územními celky (k 26. 3. 2011)
– obyvatelstvo ve věku 15 a více let
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2,8% 11,4%
1,4%

0,3%

ORP Blansko

13,2%

12,7%
1,6%

2,9%

80%

bez vzdělání

základní vč. neukončeného

střední vč. vyučení (bez maturity)

úplné střední (s maturitou)

nástavbové studium

vyšší odborné vzdělání

10,4%

90%

100%

vysokoškolské
Zdroj: ČSÚ, SLBD 2011, zpracování grafu EGA

Pro menší obce je však tato situace běžná, průměrné údaje pro vyšší územní celky jsou ovlivněny
přítomností větších měst, kde většinou žije obyvatelstvo s vyšším dosaženým vzděláním.
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3.4 HOSPODÁŘSTVÍ

ZHODNOCENÍ
Silné stránky
 Nízký podíl nezaměstnanosti související především s blízkostí krajského města
 Blízkost Moravského krasu - potenciál pro rozvoj cestovního ruchu
 Pštrosí farma
 V obci se nachází hotel
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Obrázek 6 Sídlo firmy Dřevovýroba Vladík, foto Erste Grantika Advisory, a.s.

3.4.1 Ekonomická situace
Na území městyse působí celkem 239 registrovaných podnikatelských subjektů. Nejvíce podniků
provozuje svoji činnost ve zpracovatelském průmyslu, velkoobchodu a maloobchodu a stavebnictví.
V okrese Blansko působilo k 31. 12. 2014 celkem 21 074 ekonomických subjektů, což je druhý nejnižší
údaj v rámci Jihomoravského kraje. V roce 2014 na území okresu působilo 14 912 živnostníků.
Tabulka 1 Struktura hospodářské činnosti v Doubravici nad Svitavou - rok 2014

Hospodářská činnost

Počet subjektů

Zemědělství, lesnictví, rybářství

22

Zpracovatelský průmysl

41

Stavebnictví

31

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových
vozidel

26

Doprava a skladování

8

Ubytování, stravování a pohostinství

19

Činnosti v oblasti nemovitostí

2

Profesní, vědecké a technické činnosti

14

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti

7

Ostatní činnosti

20

Nezařazeno

16

Zdroj: Regionální informační servis
Tabulka 2 Podnikatelské subjekty podle právní formy na území městyse k 31. 12. 2015

Registrované podniky

Podniky se zjištěnou
aktivitou

Celkem

239

138

Fyzické osoby

191

102

Fyzické osoby podnikající dle živnostenského
zákona

169

89

Fyzické osoby podnikající
živnostenského zákona

18

10

z toho zemědělští podnikatelé

4

3

Právnické osoby

48

36

Obchodní společnosti

29

23

z toho akciové společnosti

3

2

Družstva

1

1

dle

jiného

než

Zdroj: ČSÚ

Na území městyse působilo celkem 191 fyzických osob podnikajících, kdy 102 z nich bylo aktivních.
Nejvíce je podnikatelů, kteří podnikají na základě živnostenského zákona. Na území obce
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momentálně působí 3 zemědělští podnikatelé. Obchodních společností bylo registrováno celkem 48,
kdy 36 z nich svou činnost aktivně provozuje. Nejvíce je obchodních společností – 23.

3.4.2 Nezaměstnanost
Doubravice má nízký podíl nezaměstnaných osob. Zatím co podíl nezaměstnaných v ČR v červnu 2016
byl 5,2 %, v Jihomoravském kraji 5,9 % a v okrese Blansko 4,7 %, v Doubravici činil tento podíl jen
4,1 %, což je hodnota o 1,1 p.b. nižší než republikový průměr. Na 1 volné pracovní místo zde bylo
evidováno 37 dosažitelných uchazečů. (Jedná se o uchazeče o zaměstnání ve věku 15-64, kteří mohou
bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa.)
Tabulka 3 Vývoj podílu nezaměstnaných osob v % v letech 2005-2015

podíl nezaměstnaných

Vývoj nezaměstnanosti
9,0%
8,0%
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ČR
Jihomoravský kraj
Blansko

rok
Zdroj: ČSÚ

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že okres Blansko vykazuje od roku 2011 nižší podíl nezaměstnaných
než celá ČR a Jihomoravský kraj. Nejvyšší podíl nezaměstnaných byl v letech 2005 až 2015 v okrese
zaznamenán v roce 2010, zatímco v ČR a v kraji to bylo v roce 2014.
Graf 7 Vývoj podílu nezaměstnaných v % v březnu 2014-2016

Vývoj nezaměstnanosti
10,0%
8,0%
6,0%

9,1%
7,9%

8,3%
7,6%
6,8%

4,0%

6,5%
6,1%

6,9%
5,5%
5,3%

5,4%
4,5%

okres Blansko
ORP Blansko
Doubravice

2,0%
0,0%
březen 2014

Jihomoravský kraj

březen 2015

Zdroj: ČSÚ
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březen 2016

Na předchozím grafu je patrný vývoj podílu nezaměstnaných v Doubravici ve srovnání s vyššími
územními celky. V březnu 2016 zde byl podíl nezaměstnaných 5,3 %. Nižší podíl vykazuje jen ORP
Blansko. Ostatní vyšší územní celky mají vyšší podíl nezaměstnaných.

Nejvýznamnější zaměstnavatelé v okresu Blansko jsou uvedeni v následující tabulce:
Tabulka 4 Nejvýznamnější zaměstnavatelé v okrese Blansko

Název společnosti

Sídlo

Předmět činnosti

Počet
zaměstnanců

MINERVA BOSKOVICE,
a.s.

Sokolská 60,
Boskovice

Výroba průmyslových šicích strojů.
Společnost dodává šicí stroje do zemí EU,
Indie a Číny.

r.2013: 588

ČKD Blansko Holding,
a.s.

Gellhornova 1,
Blansko

Výroba vodních turbín a kompletního
hydrotechnické
zařízení
vodních
elektráren dle požadavků zákazníka,
opracovávání svařenců podle specifických
potřeb zákazníka, strojírenská výroba.
Společnost
přijímá
kvalifikované
pracovníky se zaměřením na strojírenskou
výrobu.
Signalizují
nedostatek
kvalifikovaných dělnických profesí.

r.2013: 465

Novibra Boskovice s.r.o.

Na Kamenici
2188, Boskovice

Výroba strojů na výrobu textilu, oděvních
výrobků a výrobků z usní, obrábění.
Výrobní náplní je především výroba
rotačních součástí pro spřádací a tkací
stroje.
Podnik
přijímá
zejména
kvalifikované pracovníky se zaměřením na
strojírenství.

r.2013: 482

Tyco Fire & Integrated
Solutions s.r.o.

Osvobození 363,
Ráječko, Rájec –
Jestřebí

Výroba elektrických rozvodných a
kontrolních zařízení. Společnost Tyco Fire
& Integrated Solutions s.r.o. projektuje,
dodává
a
instaluje
protipožární,
přístupové a kamerové systémy, stabilní
hasicí zařízení, systémy požární detekce a
ochrany zboží, medicinská komunikační a
signalizační zařízení a další bezpečnostní a
integrované systémy. Společnost je
součástí koncernu Tyco International Ltd.

r.2013: 427

Nemocnice
s.r.o.

Otakara Kubína
179, Boskovice

Provoz nestátního zdravotnictví.

r.2013: 520

Pražská 1602/7,
Blansko

Výroba ostatních dílů a příslušenství pro
motorová
vozidla.
Zaměstnavatel
zaměřený na obšívání volantů osobních
automobilů kůží pro zahraničního
zákazníka.

Boskovice

APOS – AUTO, s.r.o.

r.2014: 616

r.2014: 453

r.2014: 532

r.2014: 402

r.2014: 509

Zdroj: ÚP ČR Zpráva o situaci na krajském trhu práce v roce 2014

Stránka 18 z 66

r.2013: 343
r.2014: 295

3.4.3 Dojízdnost za prací a vzděláním
Graf 8 Podíl zaměstnaných, žáků a studentů dojíždějících za prací a do škol (k 26. 3. 2011)

1,0%

Žáci a studenti

6,1%

9,1%

3,4%

11,9%

0,4%

v rámci obce

30,5%

do jiné obce okresu

33,3%

do jiného okresu kraje

Zaměstnaní

do jiného kraje
do zahraničí
53,8% 50,5%

Zdroj: ČSÚ, zpracování grafu EGA

V Doubravici musí adresu bydliště opouštět kvůli dojezdu/docházce za prací 236 osob (dle SLBD
2011). Nejvíce osob vyjíždí do jiné obce okresu Blansko, především tedy přímo do okresního města.
Přes 30 % zaměstnaných, kteří uvedli místo zaměstnání a nepracují přímo v adrese bydliště, dojíždí
do jiného okresu, tzn., především do Brna. Jen necelých 12 % zaměstnaných pracuje přímo v obci.
Největší podíl vyjíždějících žáků a studentů cestuje opět do jiné obce v okrese, 1/3 pak do obce jiného
okresu. V Doubravici studuje 9,1 % studentů a učňů. 1 % žáků a studentů studuje v zahraničí.

3.4.4 Cestovní ruch
Městys Doubravice nad Svitavou se nachází v blízkosti Moravského krasu, který patří mezi
nejvýznamnější krasové oblasti ve střední Evropě. Moravský kras patří k nejvýznamnějším
turistickým atrakcím Jihomoravského kraje. V roce 2016 založily obce okresu Blansko Destinační
management Moravský kras. Hlavním úkolem Destinačního managementu je podle schváleného
memoranda podpora cestovního ruchu. Destinační management se bude starat o společnou
propagaci celého regionu Moravský kras a okolí, který zahrnuje okres Blansko a některé přilehlé
oblasti.
V Doubravici nad Svitavou mají turisté možnost navštívit Pštrosí farmu (agroturistika). Farma pořádá
prohlídky, exkurze a výlety pro školy, rodiny, jednotlivce i širokou veřejnost s odborným
komentářem.
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3.5 VYBAVENOST MĚSTYSE

ZHODNOCENÍ
Silné stránky
 Mateřská škola a 1. stupeň základní školy
 Sociálně terapeutické dílny - Pěkná modrá Doubravice, Klub důchodců, Červený kříž
Slabé stránky
 Chybí lékař
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Obrázek 7 Park na náměstí, foto Erste Grantika Advisory, a.s.

3.5.1 Bydlení1
Území městyse se rozkládá na 1068,15 ha. Stávající zastavěné území městyse je z velké části zařazeno
do ploch smíšených obytných, jehož hlavním využitím je bydlení, ale jsou zde umožněny činnosti,
objekty a zařízení jiného využití, pokud jejich vliv na okolí nepřesahuje hranice vlastního pozemku.
Územní plán z roku 2012 vymezuje celkem 10 nových lokalit určených k bydlení především
v rodinných domech, s možností malého hospodaření a umístění služeb a drobné výroby, které
jsou rovněž zařazeny do ploch smíšených obytných. V období let 2010-2014 bylo na území městyse
dokončeno celkem 14 nových bytů.
Tabulka 5 Dokončené byty

Rok

Dokončené byty

Rok

Dokončené byty

2009

4

2013

4

2010

2

2014

6

2011

2

2015

1

2012

-

-

Zdroj: ČSÚ

3.5.2 Školství
V okresu Blansko působilo ve školním roce 2014/2015 celkem 64 mateřských škol a 51 základních
škol.
Obrázek 8 Budova základní školy v Doubravici

Foto: Erste Grantika Advisory, a.s.

Předškolní vzdělávání je v městysi zajištěno jednou mateřskou školou. Kapacita mateřské školy je
69 dětí, kdy provoz probíhá ve 3 heterogenních třídách s celodenním provozem. V posledních 5
letech (školní rok 2010/2011 až 2015) byla kapacita školky maximálně naplněna. Na škole působí 5
učitelek a 3 provozní zaměstnanci. Výchovná činnost v mateřské škole probíhá dle školního

1

Zdroj: Územní plán Doubravice nad Svitavou
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vzdělávacího programu s názvem: „Cesty a cestičky po modré planetě“ se zaměřením multikulturním
a environmentálním.
V městysi se nachází jedna základní škola, která zajišťuje vzdělávání pro 1. stupeň (1.-5. třída). Výuka
probíhá ve 4 třídách, kdy kapacita školy je 120 žáků. Školní družina má kapacitu 50 dětí
a školní jídelna 80. Ve školním roce 2014/2015 navštěvovalo školu 67 žáků, kdy průměrný počet žáků
na třídu byl 16,75. Výuka ve škole je zajištěna dle školního vzdělávacího programu s názvem „Škola
pro život“. Na škole působí 7 pedagogických pracovníků. Škola nabízí svým žákům několik zájmových
kroužků (sportovní aktivity, hudba, keramika). 2. stupeň základní školy je zajištěn ZŠ a MŠ RájecJestřebí (vzdálenost necelé 4 km). Škola má celkovou kapacitu 814 žáků, z toho 675 je kapacita
základní školy. Škola má k dispozici školní družinu a jídelnu. Škola je členem asociace českých
daltonských škol. V 1.-9. ročníku probíhá výuka dle vlastního ŠVP Daltonská škola pro život. Na škole
působí 39 pedagogických pracovníků.

3.5.3 Zdravotnictví
Vzhledem k počtu obyvatel městyse musí obyvatelé využívat zdravotnické služby v okolních městech
a obcích (Blansko, Boskovice, Rájec-Jestřebí). V městysi neordinuje lékař.
V rámci Jihomoravského kraje patří okres Blansko k okresům, které mají průměrnou vybavenost, co
se týká zdravotnických zařízení. Nicméně je nutné podotknout, že okres Blansko leží v blízkosti
krajského města Brna, kde je k dispozici řada zdravotnických zařízení.
V okresu Blansko2 jsou pro pacienty k dispozici 2 nemocnice, 29 samostatných zdravotnických
zařízení a 29 lékáren. V okrese působí celkem 51 praktických lékařů pro dospělé, 22 praktických
lékařů pro děti a dorost, 54 stomatologů, 10 gynekologů a 50 specialistů.

3.5.4 Sociální služby
Obrázek 9 Areál tábořiště

Zdroj: Erste Grantika Advisory, a.s.

Městys Doubravice nad Svitavou disponuje týdenním stacionářem - Emanuel Doubravice. Cílovou
skupinou jsou lidé se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a kombinovaným postižením,
kteří dosáhli šestnáctého roku věku. Kapacita týdenního stacionáře Emanuel Doubravice
je 9 uživatelů.
2

Údaje jsou za rok 2014 – Statistická ročenka Jihomoravského kraje 2015
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Dále jsou v městysi vedeny sociálně terapeutické dílny - Pěkná modrá Doubravice, které jsou
zařízením Diecézní charity Brno. Služba je určena osobám s chronickým duševním onemocněním,
mentálním postižením a osobám se zdravotním postižením. Cílem je rozvoj sociálních a pracovních
dovedností a návyků uživatelů a zvýšení jejich možnosti zapojení do společnosti.
Sociální služby jsou lokalizovány v prostoru fary. Nachází se zde i areál, který je možné pronajmout
pro konání volnočasových, spolkových činností či konání letního tábora. Tábořiště představuje
11 podsadových stanů po dvou osobách (22 míst), teepee (4 místa) a hangár – jídelna (stoly a židle).
Na území městyse je aktivní klub důchodců pro seniory. Dále zde působí Červený kříž. Další sociální
služby jsou pro občany zajištěny nejblíže v Blansku a Boskovicích.
Tabulka 6 Sociální služby v Blansku

1)

Počet zařízení

Počet míst v zařízení

Domovy pro seniory

1

70

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

-

-

Azylové domy

1

24

Chráněná bydlení

1

8

Denní stacionáře

1

-

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

1

-

Sociální poradny

2

-

Počet zařízení

Počet míst v zařízení

Domovy pro seniory

1

124

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

-

-

Azylové domy

1

27

Chráněná bydlení

-

-

Denní stacionáře

1

-

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

-

-

Sociální poradny

1

-

Pozn.: údaje jsou za rok 2014, zdroj: ČSÚ

Tabulka 7 Sociální služby v Boskovicích

1)

Pozn.: údaje jsou za rok 2014, zdroj: ČSÚ

3.5.5 Komerční služby
V obci se nachází prodejna COOP a dále M+M Koloniál se zbožím pro dům a zahradu. Veškeré
komerční služby jsou občanům městyse dostupné v Blansku, Boskovicích, Rájci-Jestřebí a v krajském
městě Brně.
V Doubravici má svou pobočku Česká pošta.
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3.6 INFRASTRUKTURA

ZHODNOCENÍ
Silné stránky
 Zajištění dopravní obslužnosti pomocí IDS JMK
 Železniční spojení s Brnem
Slabé stránky
 Nevyhovující technický stav elektrického vedení
 Nevyhovující stav některých silnic III. třídy
 V některých částech obce chybí chodníky
 Problematické přecházení vozovky v některých úsecích páteřní komunikace
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Obrázek 10 Vlakové nádraží Doubravice, foto Erste Grantika Advisory, a.s.

3.6.1 Technická infrastruktura
Vodovod
Doubravice nad Svitavou má zaveden veřejný vodovod, který je v přijatelném technickém stavu.
Jedná se o skupinový vodovod Blansko, jeho zdrojem je JÚ Velké Opatovice - svazek 5 HG vrtů + 1
kopaná studna. Městys je zásobován z vodojemu Doubravice nad Svitavou 2x250 m 3 s max. hladinou
368,0 m n. m. Systém je rozdělen do 2 tlakových pásem. Vodovod je majetkem Svazku VAK měst
a obcí Boskovice, provozován společností VAS, a.s. – divize Boskovice.

Obrázek 11 Vodovodní síť

Zdroj: Geoportál Geosense s.r.o., dostupné z http://www.geosense.cz/geoportal/doubravice-nad-svitavou/

Kanalizace
V roce 2013 byl dokončen centralizovaný systém odkanalizování obce Doubravice nad Svitavou, jeho
technický stav je tedy dobrý. Jedná se o oddílný kanalizační systém. Odpadní vody jsou odváděny
na mechanicko-biologickou ČOV, recipientem přečištěných vod je řeka Svitava. Provozovatelem
kanalizace je Městys Doubravice nad Svitavou.
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Obrázek 12 Kanalizační síť

Zdroj: Geoportál Geosense s.r.o., dostupné z http://www.geosense.cz/geoportal/doubravice-nad-svitavou/

Plynofikace
Obec má zaveden rozvod plynu. Veškeré plynovodní zařízení je ve správě RWE – JMP, a.s. Brno, závod
Brno.
Zásobování elektrickou energií
Zásobování elektrickou energií je v obci zajištěno, ovšem stav elektrického vedení není
ve vyhovujícím technickém stavu. Správcem a provozovatelem distribuční soustavy, ze které je
městys zásobován, je E. ON Česká Republika, a.s.
Na území katastru Doubravice nad Svitavou jsou provozovány dvě malé vodní elektrárny: MVE
Svitava a MVE Hamr. Tyto výrobny jsou provozovány soukromými osobami. Jejich výkon je dodáván
prostřednictvím kabelového vývodu NN přímo do stávající distribuční rozvodné sítě, jeho hodnota je
odvislá od průtoku vody v řece Svitavy. Z hlediska dodávky vyrobené energie do distribuční sítě NN
nemají tyto zdroje zásadní význam.
Zásobování teplem
V městysi není vybudován žádný centrální tepelný zdroj s ohledem na charakter zástavby,
kde převažují nízkopodlažní rodinné domky. Jedná se tedy o decentralizované zásobování.
V současné době je zásobování teplem zajišťováno ve všech RD individuálně. Převážná část bytového
fondu využívá pro vytápění zemní plyn formou ústředního vytápění cca z 90 %, další skupinu tvoří
v minimálním rozsahu vytápění elektrickou energií a ve zbývající části jsou využívány obnovitelné
zdroje a tuhá paliva.
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ICT
Infrastruktura ICT je zajištěna jak mobilním internetem (T-mobile), tak kabelem. Na většině míst není
problém s intenzitou signálu mobilních operátorů.

3.6.2 Dopravní infrastruktura
Silniční doprava
Obcí prochází silnice II. třídy II/374, úsek mezi Blanskem a Boskovicemi přes Doubravici nad Svitavou
vykazuje intenzity nad 3 tis. vozidel. Silnice III. třídy spojují Doubravici nad Svitavou s blízkými obcemi
Obora, Újezd u Boskovic, Kuničky a Holešín. Silnice nejsou v příliš dobrém technickém stavu. Páteřní
komunikace je negativně ovlivněna dopravou lomového kamene, která způsobuje nejen zhoršení
kvality povrchu, ale také vzniká problém pro chodce s přecházením vozovky.
Železniční doprava
Doubravicí nad Svitavou prochází dvoukolejná elektrizovaná železniční trať č. 260 Brno – Česká
Třebová. V obci se nachází jedna vlaková zastávka Doubravice nad Svitavou, která je zařazena
v Integrovaném dopravním systému Jihomoravského kraje (IDS JMK). Vlaková stanice nezajišťuje
odbavení, odbavení cestujících se provádí ve vlaku. Železniční doprava zajišťuje rychlé spojení, vlak S2
odjíždí ve špičce do Brna každých 30 min a cesta trvá 42 min.
Autobusová doprava
V rámci IDS JMK je území katastru Doubravice nad Svitavou obsluhováno také čtyřmi linkami
autobusové dopravy. V obci jsou lokalizovány celkem 4 autobusové zastávky.
Cyklistická a pěší turistická doprava
Obcí procházejí tři cyklotrasy č. 5204 (Huť Sv. Antonína - Obora - Doubravice nad Svitavou – Kuničky),
5204A (Újezd u Boskovic - Doubravice nad Svitavou) a 5202 (Skalice n. Sv. - Lhota Rapotina Doubravice nad Svitavou – Rájec).
Kolem zříceniny hradu Doubravice nad Svitavou, údolím potoka Nešůrky, přes centrum obce a dále
směrem do obce Obora, vede značená (červená) turistická stezka.
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3.7 KULTURNÍ A SPOLKOVÁ ČINNOST

ZHODNOCENÍ
Silné stránky
 Aktivní působení spolků v městysi
 Množství kulturních akcí
 Možnost sportovního vyžití
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Obrázek 13 Kinosál, foto Městys Doubravice

3.7.1 Kulturní vybavení
Kulturní dům
Obec disponuje vlastním kulturním domem, který je bohatě využíván pro konání kulturně
společenských akcí. V prostorách kulturního domu se konají plesy, karnevaly, vystoupení, koncerty,
soutěže i jarmarky.
Kino
Aktuálně probíhá filmové promítání pravidelně vždy ve čtvrtek od 18 hod.
Obrázek 14 Budova radnice, ve které se nachází i kinosál

Foto: Erste Grantika Advisory, a.s.

Knihovna
Knihovna je otevřena pro širokou veřejnost vždy v úterý a čtvrtek (16-19 hod). Knihovna vedle
výpůjček literatury zajišťuje také konání výstav ve svých prostorách. V knihovně je možné využít
internet (zdarma k použití 3 PC) a také tisk. K dispozici jsou kopie kronik městečka Doubravice nad
Svitavou od roku 1918.

3.7.2 Spolky
V obci působí velká řada spolků.
Klub důchodců
V Doubravici nad Svitavou aktivně působí Klub důchodců. V rámci klubu jsou pořádána
jak
společenská
setkání
a
akce
(např.
tradiční
předsilvestrovské
posezení),
tak nejrůznější zájezdy (např. zájezd Velké Losiny-Jeseník-Karlova Studánka).
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Sbor dobrovolných hasičů
Sbor byl založen už v roce 1888. Aktuálně disponuje sbor dobrovolných hasičů dvěma hasičskými auty
a přenosnými motorovými stříkačkami. Sbor dobrovolných hasičů pořádá vedle soutěží také
společenské akce, jako jsou plesy, karnevaly nebo stavění máje.

Kroužek Mladí hasiči
Hlavní náplní kroužku je výchova dětí v oblasti požární ochrany a příprava nových řádných členů SDH.
Další náplní kolektivu jsou základy zdravovědy a první pomoci, plnění odznaků odborností, výlety,
exkurze u profesionálních hasičů, soutěže a různé hry.

Včelaři
Základní organizace Českého svazu včelařů v Doubravici nad Svitavou byla založena v roce 1958.
Spolkový včelín slouží k rozchodu včelích matek pro včelaře místní a z blízkého okolí, jako zdroj příjmů
pro organizaci a jako místo propagace včel a včelích produktů mezi mládeží i dospělými. V základní
organizaci v Doubravici nad Svitavou jsou včelaři z Doubravice, Holešína a Újezda u Boskovic.
O 280 včelstev pečuje 35 včelařů.

Místní organizace Českého červeného kříže
Místní pobočka Červeného kříže v Doubravici nad Svitavou byla založena v roce 1952.
Od roku 1997 se počet členů MO ČČK pohybuje okolo 120, výbor se skládá ze 13 členů. Činnost
dnešní místní organizace je zaměřena hlavně na pořádání akcí pro děti. Jedná se např. o malování
velikonočních kraslic, soutěže ke Dni dětí, drakiádu, Mikulášskou nadílku nebo předvánoční jarmark.
Z aktivit předchozích let nadále přetrvává důležitá činnost dobrovolného dárcovství krve.

Letecko - modelářský kroužek
Letecko - modelářský kroužek pořádá v obci tuto volnočasovou aktivitu pro mládež již od roku 1973.

Myslivecké sdružení
Myslivost v obci Doubravici lze datovat už od roku 1900. Po roce 1989, navrácením majetků
v restitucích a přijetím nového zákona o myslivosti, vzniklo v roce 1992 Myslivecké sdružení
Doubravice nad Svitavou na katastru obcí: Doubravice nad Svitavou a osada Klemov, Holešín
a Kuničky v celkové výměře 1122 ha. Součástí honitby je i řeka Svitava. V roce 2003 byla tato honitba
opětovně uznána na dalších 10 let. V současné době má MS 25 členů, které řídí pětičlenný výbor
a tříčlenná revizní komise. Myslivecké sdružení zajišťuje nejen péči o zvěř, ale pravidelně pořádá
i společenské akce v obci.

Turistický oddíl mládeže SMAJLÍK
Turistický oddíl v Doubravici zajišťuje volnočasové aktivity pro mládež, pořádá tábory, hry
a rukodělné dílny. Zajišťuje např. také Tříkrálovou sbírku. Aktuálně je však činnost oddílu pro malý
zájem dětí pouze v omezeném rozsahu.
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Mateřské centrum PONORKA, z.s.
Provoz Mateřského centra byl zahájen v roce 2014. Centrum nabízí nejen společné setkávání dětí
a jejich rodičům či prarodičům, ale i různé aktivity, např. herničku pro děti, odpolední kroužky tvořivé
i vzdělávací, setkávání rodičů, jednorázové akce. MC aktuálně působí v prostorách bývalého obchodu
v Doubravici nad Svitavou - Klemově.

3.7.3 Sport
Obec má svůj fotbalový klub s dlouholetou historií (již před 80 let), aktuálně působící pod
TJ Sokol Doubravice nad Svitavou. Fotbalový klub má i svoji přípravku pro děti a fun klub. TJ Sokol
pořádá vedle sportovních také kulturní akce.
V obci se nachází velké fotbalové hřiště, multifunkční hřiště a dětská hřiště.
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3.8 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ZHODNOCENÍ
Silné stránky
 Celkové dobrá úroveň kvality životního prostředí
Slabé stránky
 Riziko povodní
 Riziko eroze
 Prachové a hlukové emise z dopravy lomového kamene
 Absence koupacích vod k rekreaci
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Obrázek 15 Pohled na jižní část katastru Doubravice, foto Erste Grantika Advisory, a.s.

3.8.1

Složky životního prostředí

Voda
Hydrogeologicky náleží řešené území do povodí řeky Moravy, k vodohospodářskému povodí
III. řádu Svitava, č. povodí 4-15-02.
Osu hydrografické sítě tvoří řeka Svitava, do které se z levé strany vlévá tok Holešínka,
který má v katastru jeden bezejmenný pravostranný přítok. Dále se z levé strany vlévá tok Nešůrka,
který má několik drobných přítoků. Pravostranným přítokem Svitavy v Doubravici nad Svitavou
je Klemovský potok.
V severní části katastru se nachází chovný rybník Klemovák v soukromém vlastnictví, využívá
se k pořádání akcí (sportovní rybolov, dětské dny, apod.). V západní části katastru pramení studánka
U Smrku. Na toku Nešůrky je lokalizována jedna malá vodní nádrž, v současné době je však z větší
části zarostlá, je navržena její obnova. Vodní plochy ani řeka Svitava v Doubravici nejsou rekreačně
využívány ke koupání.
Vzhledem k průtoku řeky Svitavy středem městyse jsou v katastru lokalizovány záplavová území.
Je navržena realizace suchého poldru na Klemovském potoce, v lesní trati nad Klemovem.
Obrázek 16 Záplavové území

Zdroj: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, dostupné z http://heis.vuv.cz/

Půda
Půdy jsou převážně úrodné (hl. hnědozemě) a zemědělsky využívané. Problém představuje eroze
půdy, zejména na strmých svazích a velkých blocích obdělávané půdy. Pole v severní části katastru
s patrnou erozí i na leteckém snímku. V obci již byly realizovány komplexní pozemkové úpravy.
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Obrázek 17 Hrozba erozního smyvu

Zdroj: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, dostupné z http://heis.vuv.cz/; mapy.cz; upraveno zpracovatelem

Ovzduší
Zdrojem emisí v obci je automobilová doprava, silnice II. třídy II/374, úsek mezi Blanskem
a Boskovicemi přes Doubravici nad Svitavou vykazuje intenzity nad 3 tis. vozidel. Emise mohou
pocházet také ze starých, lokálních spotřebičů na plynná a tuhá paliva, v tomto ohledu je však
zaznamenán dlouhodobý pozitivní trend směrem k nízkoemisním plynovým kotlům. Mezi Újezdem
u Boskovic a Lhotou Rapotinou se nachází kamenolom, doprava vytěženého kamene přes městys
Doubravice nad Svitavou je příčinou lokální imisní zátěže prachovými částicemi. Kvalita ovzduší
v celém městysu ale není problémovým faktorem.
Hlučnost
Z hlediska hluku je nejvýznamnějším zdrojem zátěže doprava jak silniční, tak železniční. Úroveň hluku
však nepřesahuje únosnou mez. Doprava přes městys z blízkého kamenolomu působí rušivě hlukem
a otřesy na nemovitosti lokalizované v těsné blízkosti komunikace.
Klima
Území patří dle Quittovy klasifikace mezi mírně teplé a spíše sušší oblasti (klimatická oblast MT11).

3.8.2 Ochrana životního prostředí
Na území katastru městyse není vyhlášeno žádné zvláště chráněné území ani Evropsky významná
lokalita soustavy Natura 2000.
Územní systém ekologické stability (ÚSES)
V řešeném území je vymezeno 12 lokálních biocenter (LBC), z toho 8 LBC celou svou plochou
a 4 jejich částí. A celkem 14 lokálních biokoridorů (LBK).
V Doubravici nad Svitavou se nachází část regionálního biocentra (RBC) 014 Pod Hamrem.
Územím městyse prochází 3 biokoridory regionální úrovně (RBK): RBK 018 Lebeďák-Pod Hamrem,
RBK 009 Chlum-RBK 1415 a RBK 008 RBK 1418-Lhotky.
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Obrázek 18 Územní systém ekologické stability

Zdroj: CENIA, dostupné z https://geoportal.gov.cz/web/guest/map

Ochrana krajinného rázu
Krajina má estetický ráz, o který se stará především členitý reliéf včetně dominant Velkého
a Malého Chlumu vystupujících ze sníženiny Boskovické brázdy. Na území však není vyhlášen žádný
přírodní park. Krajinný pokryv převážné části území městyse je tvořen ornou půdou, travními porosty
a lesem.
Obrázek 19 Krajinný pokryv

Zdroj: Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, dostupné zhttp://heis.vuv.cz/

Významná zeleň
V části městysu Klemov, na břehu potoka na cestě vedoucí po turistické značce směr Obora
- Pod Malým chlumem – Lysice, se nachází vzrostlá lípa, která ale není vyhlášena památným
stromem. Naproti obecnímu úřadu je situován udržovaný parčík.
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Obrázek 20 Park u obecního úřadu

¨
Zdroj: Erste Grantika Advisory, a.s.

Obrázek 21 Vzrostlá lípa

Zdroj: © Přispěvatelé OpenStreetMap, dostupné z www.mapy.cz

Odpadové hospodářství
Na území katastru se nenachází žádné evidované staré ekologické zátěže, které by přímo ohrožovaly
zdraví obyvatel a ostatních živých organismů.
Odpadové hospodářství v Doubravici nad Svitavou je charakteristické možností třídit základní složky
komunálního odpadu (papír, plast, sklo), s množstvím a rozmístěním sběrných nádob TKO panuje
u občanů spokojenost. Je zvažováno také vybudování sběrného dvora v prostoru ČOV.
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3.9 SPRÁVA MĚSTYSE

ZHODNOCENÍ
Silné stránky
 Dlouhodobě kladný hospodářský výsledek
 Rozklikávací rozpočet
 Lesy Doubravice s.r.o.
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Obrázek 22 Úřad městyse, foto Erste Grantika Advisory, a.s.

3.9.1 Fungování městyse
Městys Doubravice nad Svitavou je samosprávným subjektem se základní působností.
Zastupitelstvo městyse je devítičlenné. Obec zastupuje uvolněný starosta a neuvolněný
místostarosta.
Dvě účetní a matrikářky jsou zaměstnány na plný úvazek. Dále jsou na plný úvazek celoročně
zaměstnáni čtyři zaměstnanci na údržbu obce, na dohody o provedení práce jsou zaměstnáni
kronikářka a pracovnice kina, správce hřbitova a správce lesa.
Městys je zřizovatelem Mateřské školy Doubravice nad Svitavou, příspěvkové organizace a Základní
školy Doubravice nad Svitavou, příspěvkové organizace. Dále zřizuje jednotku sboru dobrovolných
hasičů Doubravice nad Svitavou. Městys provozuje knihovnu a kino.
Dne 1. 6. 2016 byla založena společnost Lesy Doubravice nad Svitavou, s.r.o., jejímž 100% vlastníkem
je obec.

3.9.2 Nařízení a obecně závazné vyhlášky
Městys má účinných 11 veřejně závažných vyhlášek:
OZV 5/2015 o místním poplatku ze psů
OZV 4/2015 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
OZV 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání s odstraňování komunálních odpadů
OZV 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Městyse Doubravice nad Svitavou
OZV 4/2011 o místním poplatku z ubytovací kapacity
Obecně závazná vyhláška č.3/2005 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, čistoty
veřejného prostranství, ochrany životního prostředí a veřejné zeleně na území obce Doubravice nad
Svitavou.
Obecně závazná vyhláška č.1/2005 o užívání plakátovacích ploch v majetku obce.doc
Obecně závazná vyhláška č. 3/2004, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním odpadem
Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o místním poplatku ze vstupného
Vyhláška o ochraně místní zeleně a životního prostředí
Vyhláška o zřízení fondu bydlení
Platná jsou následující nařízení městyse:
Nařízení Městyse Doubravice nad Svitavou č.1/2014, tržní řád, kterým se vydává tržní řád
Nařízení obce Doubravice nad Svitavou č. 1 - 2004 o stání motorových vozidel na místních
komunikacích
Veřejné zakázky malého rozsahu řeší Směrnice 02/2013 o zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu.
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Tabulka 8 Místní poplatky

Druh poplatku

Sazba poplatku

Poplatek za 1. psa

100 Kč/rok

Poplatek za každého dalšího psa

120 Kč/rok

Poplatek za svoz odpadů

450 Kč/rok

Poplatek z ubytovací kapacity

4 Kč/lůžko/den

Místní poplatek ze vstupného

5 % z úhrnné částky vybraného vstupného, paušální
částka 100,- Kč za akci pořádanou místní organizací
nebo spolkem

Zdroj: Městys Doubravice nad Svitavou

3.9.3 Rozpočtové hospodaření městyse
Městys zpřístupňuje data o svém hospodaření pomocí tzv. rozklikávacího rozpočtu prostřednictvím
modulu IntU RR (http://rr.fpobk.cz/doubravice/).
Výše rozpočtu obce Doubravice nad Svitavou v letech 2013-2016 osciluje kolem částky 15 mil. Kč.
Ve všech letech období 2013-2016 dosahuje rozdíl příjmů a výdajů obce kladný hospodářský
výsledek, který značí schopnost obce hradit svůj každodenní provoz a zároveň dosáhnout rezervy
na financování investic obce a úhradu případných závazků vůči finančním institucím (např. na splátky
půjček a úvěrů).
Graf 9 Vývoj skutečných příjmů a výdajů v letech 2013-2016

16 000 000,00
14 000 000,00
12 000 000,00
10 000 000,00
Příjmy

8 000 000,00

Výdaje
6 000 000,00
4 000 000,00
2 000 000,00
0,00
2013

2014

2015

2016

Zdroj: Rozklikávací rozpočet Městys Doubravice nad Svitavou, upraveno zpracovatelem, Pozn. rozpočet za rok 2016 do 30. 6.
2016

Výše příjmu a výdajů byla ve sledovaném období poměrně stabilní. Příjmy navíc od roku 2013 rostou,
kdy se snižují skutečně vynaložené výdaje. V roce 2015 proto obec hospodařila s přebytkem ve výši
3,3 mil. Kč. V roce 2015 obec schválila příjmy ve výši 15,1 mil. Kč, kdy nakonec její příjmy byly
bezmála o 800 tis. vyšší a dosáhly hodnoty 15,9 mil. Kč.
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Tabulka 9 Skutečné příjmy a výdaje v letech

Rok

Skutečné příjmy

Skutečné výdaje

Kladný hospodářský
výsledek

2013

15 000 052,36

14 506 675,64

493 376,72

2014

15 678 338,15

13 750 934,72

1 927 403,43

2015

15 975 612,66

12 695 169,72

3 280 442,94

8 543 687,83

8 484 555,86

59 131,97

*)

2016

Zdroj: Zdroj: Rozklikávací rozpočet Městys Doubravice nad Svitavou, Pozn.: *)stav k 30.6.2016

Struktura příjmů
Příjmy obce dělíme na daňové, nedaňové, kapitálové. Příjmová stránka rozpočtu je dále tvořena
přijatými transfery. Zhruba 85 % příjmů obce je tvořena daňovými příjmy, druhou největší položku
tvoří nedaňové příjmy, následují přijaté transfery, nejmenší objem příjmů tvoří příjmy kapitálové.
Daňové příjmy obce jsou běžnými, nenávratnými, opakujícími se příjmy, které jsou určeny na základě
tzv. rozpočtového určení daní upravené zákonem č. 391/2015, kterým se mění zákon
č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům
a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů.
Největší část daňových příjmů tvoří výběr DPH (42,31 %), daň z příjmu fyzických osob (20,45 %) a daň
z příjmu právnických osob (22,2 %).
Graf 10 Struktura nejvýznamnějších skutečných daňových příjmů v roce 2015

4,25 %

5,94 %

Daň z příjmů FO ze
závis.činnosti

20,45 %

Daň z příjmů FO z kapit.
2,39 % výnosů
Daň z příjmů PO
DPH
22,22 %

42,31 %

Poplatek za provoz a
shrom komunal odpadu
Daň z nemovitových věcí

Zdroj: Rozklikávací rozpočet Městys Doubravice nad Svitavou, upraveno zpracovatelem

Ostatní složky daňových příjmů tvoří již její méně významnou část. Součástí daňových příjmů jsou tzv.
výlučné daně, které jsou příjmem obce v plné (vybrané) výši: jedná se např. o daň z nemovitostí
(5,94 % daňových příjmů). Součástí daňových příjmů jsou i místní a správní poplatky. Místní poplatky
tvoří především poplatky za komunální odpad (4,25 % daňových příjmů), za psy, za užívání veřejného
prostranství, správní poplatky, odvod loterií apod.
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Nedaňové příjmy
Největší část příjmů tvoří příjmy z poskytování služeb a výrobků (cca 50 % nedaňových příjmů),
odvody z příspěvkových organizací (cca 15 % nedaňových příjmů) a příjmy z pronájmu nemovitostí
(13,4 %).
Kapitálové příjmy tvoří příjmy z prodeje pozemků. Finanční transfery tvoří příspěvky ze státního
rozpočtu a transfery z kraje.
Struktura výdajů
Výdaje obce členíme dle následující struktury, kdy podíl jednotlivých položek na celkových výdajích je
každý rok odlišný, což se odvíjí i od plánovaných investičních záměrů obce. Vzhledem k velikosti obce
činí výdaje spojené s činností samosprávy obce a veřejné správy zhruba částkou 3,5 mil. Kč.
Struktura výdajů













bezpečnost a veřejný pořádek
bydlení a komunální služby
doprava
vodní hospodářství
kultura
vnitřní obchod
sociální služby
školství
tělovýchova a zájmová činnost
veřejná správa
zdravotnictví
zemědělství

V roce 2013 byly skutečné výdaje obce 14 506 675 Kč. Největší část výdajů směřovalo do vodního
hospodářství (zajištění pitné vody a čištění odpadních vod) – 4,3 mil. Kč a do organizace veřejné
správy (činnost samosprávy, organizace prezidentských a krajských voleb) – 3,5 mil. Kč.
V roce 2014 činily skutečné výdaje 13 750 934 Kč. Největší část výdajů směřovala do dopravy (3,3 mil.
Kč) – oprava/výstavba silnice, dále do školství (2,1 mil. Kč) – doplnit jaká investice a do veřejné správy
a do životního prostředí (1,1 mil. Kč).
V roce 2015 dosáhly skutečné výdaje 12 695 169 Kč. Největší část výdajů směřovala opět do školství
(2 mil. Kč), do vodního hospodářství (1,9 mil. Kč), bydlení a na komunální služby (1,4 mil. Kč) a životní
prostředí (1,1 mil Kč) a do veřejné správy (3 mil. Kč).
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4 3VYHODNOCENÍ
DOTAZNÍKOVÉHO
ŠETŘENÍ
VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO
ŠETŘENÍ

Stránka 42 z 66

4.1 ÚVOD
4.1.1 Cíl průzkumu
Průzkum spokojenosti proběhl jako jedna z fází analytické části tvorby Strategického plánu rozvoje
městyse Doubravice nad Svitavou 2016-2025. Cílem bylo zjistit názor občanů na fungování městyse
a jejich priority dalšího rozvoje Doubravice. Výsledky slouží jako jeden ze zdrojů pro stanovení
prioritních oblastí rozvoje.

4.1.2 Organizace průzkumu
Průzkum mezi občany městyse byl realizován prostřednictvím elektronického dotazníku
uveřejněného od 23. 6. do 23. 7. 2016 na webových stránkách městyse a prostřednictvím papírového
dotazníku rozdaného jako součást zpravodaje dne 1. 7. 2016. Sběr papírových dotazníků byl také
ukončen 23. 7. 2016. Pro sběr papírové podoby dotazníku byla zřízena čtyři sběrná místa.
Obrázek 23 Elektronická a papírová verze dotazníku

Dotazník vyplnilo 98 respondentů, tedy 8,5 % obyvatel městyse starších 15 let. 25,5 % respondentů
vyplnilo elektronický dotazník a 74,5 % papírovou verzi.
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4.1.3 Podoba dotazníku
Podoba dotazníku byla navržena zpracovatelem strategického plánu, společností Erste Grantika
Advisory, a.s., a otázky byly doplněny na základě připomínek členů Komise pro strategii.
Dotazník obsahoval celkem 16 otázek, 11 otázek meritorních (zjišťující údaje o předmětu šetření)
a 5 otázek identifikačních (pohlaví, věk, vzdělání, ekonomické postavení, délka bydlení v městysi).
Poslední část byla ponechána případným komentářům či jiným sdělením ze strany respondenta.
POZN.: PODÍL RESPONDENTŮ JE VYPOČTEN VŽDY JEN Z POČTU RESPONENTŮ, KTEŘÍ ODPOVĚDĚLI
NA DANOU OTÁZKU.

4.2 STRUKTURA RESPONDENTŮ
4.2.1 Struktura dle pohlaví
Šetření se zúčastnilo celkem 98 osob. Dotazník vyplnilo téměř 54,2 % žen. Ve skutečnosti žije
v Doubravici 48,4 % žen nad 15 let (k 31. 12. 2015). To svědčí o vyšším zájmu žen vyplnit dotazník.

4.2.2 Struktura dle věku
Věkové rozložení respondentů je možné vidět na následujícím grafu. Je patrné, že ve výsledcích je
nejčastěji zastoupen názor obyvatel ve věku 61 a více let. Respondentů v tomto věku bylo téměř
40 %, zatímco v Doubravici je necelých 29 % obyvatel v tomto věku (ze všech obyvatel nad 15 let).
Průzkumu se bohužel vůbec nezúčastnila skupina ve věku 15-20 let. Zastoupení skupiny 21-30 let bylo
více než dvakrát nižší oproti skutečnému rozložení populace.
Graf 11 Rozložení respondentů dle věku

Věk
15-20
0,0%

21-30
7,3%

31-40
24,0%

61 a více
39,6%

51-60
15,6%

41-50
13,5%
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4.2.3 Struktura dle vzdělání
Na dalším grafu je zobrazené srovnání vzdělanostní struktury respondentů a skutečné populace
Doubravice. Zde se projevil obecný trend, kdy vyšší zájem o průzkum mají lidé s vyšším vzděláním s vysokoškolským a vyšším odborným vzděláním. Naopak lidé s nižším vzděláním o vyplnění
dotazníku větší zájem neprojevili.
Graf 12 Struktura respondentů dle nejvyššího dosaženého vzdělání vs. populace městyse

Struktura respondentů dle vzdělání vs. populace městyse
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0%
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28,9%

40%
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4.2.4 Struktura dle ekonomického postavení
Do průzkumu se zapojily všechny kategorie respondentů dle ekonomického postavení. Nejvíce
zastoupenou skupinu v šetření tvoří důchodci (40,2 %) a zaměstnaní (38,1 %), dále téměř vyrovnanou
skupinu tvořili podnikatelé a respondenti v domácnosti či na mateřské/rodičovské dovolené.
Graf 13 Struktura respondentů dle ekonomického postavení

Struktura respondentů dle ekonomického postavení
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4.2.5 Struktura dle doby bydlení v městysi
Největší podíl respondentů (64,9 %) patří mezi „starousedlíky“, kteří bydlí v městysi více než 21 let.
Druhou nejpočetnější skupinou respondentů jsou naopak „novousedlíci“ bydlící ve městysi nejdéle
5 let (12,4 %).
Graf 14 Struktura respondentů dle doby bydlení v Doubravici

Struktura respondentů dle doby bydlení v Doubravici
nežiji zde
2,1%

méně než 5 let
12,4%
6‐10 let
10,3%

11‐20 let
10,3%

21 let a více
64,9%
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4.3 VÝSLEDKY PRŮZKUMU
4.3.1 Spokojenost obyvatel se životem v městysi
Graf 15 Spokojenost se životem v městysi

Jak jste celkově spokojeni s životem v městysi?
spíše ne
6,1%

vůbec ne
3,1%
velice
14,3%

spíše ano
76,5%

První otázka dotazníku zjišťovala obecnou spokojenost obyvatel se životem v městysi. Celková
atmosféra spokojenosti v městysi je velmi příznivá. 90,8 % obyvatel je se životem v Doubravici nad
Svitavou velice či spíše spokojeno. Jen 3,1 % se cítí velmi nespokojeně. Průměrná známka hodnocení
spokojenosti na stupnici 1-4 byla 1,98; medián (střední hodnota) a zároveň nejčastější známka byla
2 – spíše spokojen.
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Graf 16 Spokojenost dle pohlaví

Spokojenost dle pohlaví
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Z hlediska pohlaví je spokojenost mužů a žen poměrně vyrovnaná (spokojeno 90,9 % mužů a 90,4 %
žen). Ženy častěji volily variantu velice spokojen/a (ženy 15,4 %, vs. muži 13,6 %).

Graf 17 Spokojenost dle věku
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Z hlediska věku je nejspokojenější věková skupina obyvatel 51-60 let, takto věková skupina také
nejčastěji uvádí, že je spokojena velice. U věkové skupina 61 a více je spokojenost nižší, zejména
kategorii nejvyšší spokojenosti. Nejnižší je spokojenost v nejmladší věkové kategorii 21-30 let.
Obecně však ve spokojenosti dle věkových skupin nejsou velké rozdíly, podíl respondentů
spokojených s životem v městysi se pohybuje v rozmezí 85-94 %

Stránka 48 z 66

4.3.2 Prioritní oblasti
Nejdůležitější oblasti, na které by se podle odpovědí respondentů mělo vedení městyse zaměřit, jsou
uvedeny v následující tabulce. Oblast, kterou zmínilo téměř 82 % respondentů je údržba místních
komunikací a chodníků. Dále se na předních místech objevila občanská vybavenost: sociální služby,
zajištění ordinačních hodin lékaře v městysi, modernizace a vybavení škol, rozšíření provozoven
obchodů a služeb v obci. Na třetím místě se umístila oblast výsadba a údržba zeleně. Nejméně hlasů
naopak získalo zajištění větší četnosti spojů veřejné dopravy do městyse. Dopravní spojení je podle
názorů respondentů zajištěno dostatečně. V odpovědi „jiné“ občané uvedli 4x dobudování chodníků
(lze zařadit pod oblast údržba komunikací a chodníků) a dále nabídku internetového připojení, opravy
obecních budov, více odpadkových košů a výstavbu kašny na náměstí.
Tabulka 10 Oblasti života v městysi dle priorit

OBLASTI ŽIVOTA VE MĚSTYSI DLE PRIORIT

Počet a podíl respondentů, kteří
zvolili oblast jako prioritní
80
81,6%

1

údržba místních komunikací a chodníků

2

podpora sociálních služeb (pro seniory, startovací byty)

34

34,7%

3

výsadba a údržba zeleně

33

33,7%

4

zajištění ordinačních hodin lékaře v městysi

31

31,6%

5

modernizace a vybavení škol

27

27,6%

6

rozšíření provozoven obchodů a služeb v obci

25

25,5%

7

podpora bezpečnosti (obecní policie, hasiči, bezp. kamery)

22

22,4%

8

budování cyklostezek, turistických stezek

22

22,4%

9

podpora kulturního vyžití

22

22,4%

10

16

11

modernizace technické infrastruktury (vodovody, kanalizace,
rozvody elektřiny, plynu)
podpora malého a středního podnikání

16

16,3%

12

obnova památek

15

15,3%

13

podpora spolků

15

15,3%

14

podpora sportovního vyžití

14

14,3%

15

vytváření nových pracovních míst v městysi

12

12,2%

16

10

17

podpora individuálního bydlení (nabídka pozemků pro výstavbu
RD, RD na klíč)
jiné

18
19

16,3%

10,2%

8

8,2%

podpora bytové výstavby

7

7,1%

zajištění větší četnosti spojů veřejné dopravy do městyse

4

4,1%
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4.3.3 Hodnocení jednotlivých oblastí života v městysi
S odpověďmi na předchozí otázky korespondují i výsledky hodnocení jednotlivých oblastí života
v městysi, kdy nejméně jsou občané spokojeni se stavem místních komunikací s chodníků. Zde
uvedlo 50 % respondentů, že nespokojeno a 34 % spíše nespokojeno. Nikdo neuvedl možnost velmi
spokojen. S výsledky předchozí otázky koresponduje také nespokojenost s nabídkou a dostupností
sociálních a zdravotních služeb. Dále občanům chybí nabídka pracovních míst přímo v Doubravici
a možnosti pro výstavbu bydlení.
Naopak spokojeni jsou občané se základní a mateřskou školou, úrovní technické infrastruktury,
veřejnou dopravou a kvalitou životního prostředí a stavem krajiny.
Graf 18 Hodnocení jednotlivých oblastí života v městysi

Hodnocení jednotlivých oblastí života v městysi
základní škola
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stav veřejných prostranství
nabídka kulturního vyžití
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4 nespokojen

4.3.4 Silné stránky městyse
Jako silné stránky Doubravice nad Svitavou uvádí její občané nejčastěji dopravní dostupnost
a obslužnost, blízkost pěkných přírodních lokalit, základní a mateřskou školu, venkovský klid,
množství kulturně-společenských akcí a Mateřské centrum Ponorka. Dále se objevuje pozitivní
hodnocení toho, že je Doubravice vybavena obchody (Koloniál a COOP), že je zde bohatý spolkový
život, nechybí pošta a městys nabízí bohaté vyžití pro děti a mládež (hřiště, nabídku kroužků).
Občanům se také líbí náměstí a to, že mají možnost zajít do vlastního kina.
Tabulka 11 Silné stránky městyse

SILNÉ STRÁNKY MĚSTYSE
dopravní dostupnost a obslužnost
příroda
ZŠ, MŠ
klid
kulturně-společenské akce
MC Ponorka
obchody
spolkový život
pošta
vyžití pro děti a mládež
náměstí
kino

Počet a podíl respondentů, kteří uvedli tuto silnou stránku
29
39,2%
25
33,8%
16
21,6%
14
18,9%
13
17,6%
11
14,9%
8
10,8%
7
9,5%
7
9,5%
7
9,5%
6
8,1%
6
8,1%

4.3.5 Slabé stránky městyse
Téměř třetina respondentů, kteří odpověděli na tuto otevřenou otázku, uvedla, že se jim v Doubravici
nelíbí stav místních komunikací, 27,4 % se pak nelíbí stav chodníků, zejm. to, že ve velké části
městyse chodníky úplně chybí. 15,5 % respondentů vadí velký provoz aut spojený s hlukem
a prašností.
Tabulka 12 Slabé stránky městyse

SLABÉ STRÁNKY MĚSTYSE
stav komunikací
stav chodníků
provoz spojený s hlukem a prašností
stav veřejných prostranství
chybí odpadkové koše
mezilidské vztahy
stav potoka
zimní údržba chodníků
parkování
chybí lékař
chybějící pozemky pro výstavbu

Počet a podíl respondentů, kteří uvedli tuto slabou stránku
26
31,0%
23
27,4%
13
15,5%
12
14,3%
11
13,1%
7
8,3%
7
8,3%
6
7,1%
6
7,1%
5
6,0%
5
6,0%

Lidé častěji také uváděli nespojenost se stavem veřejných prostranství (např. neposekaná tráva,
nepořádek na některých místech v městysi) a nedostatečným množstvím odpadkových košů, které
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chybí hlavně pejskařům. Některým respondentům nevyhovují mezilidské vztahy, stav potoka,
nedostatečná zimní údržba chodníků a problémy spojené s nedostatkem míst k parkování. Lidem dále
chybí lékař a pozemky pro výstavbu.

4.3.6 Očekávání tendence vývoje života v městysi
Další otázka byla zaměřena na očekávání tendence vývoje života v městysi v budoucích deseti letech.
41,1 % respondentů očekává pozitivní změny, 56,8 % předpokládá, že se život v městysi během
následujících deseti let nezmění. 2,1 % respondentů se domnívá, že se život v městysi zhorší.
Naladění obyvatel městyse tak lze považovat za neutrální až pozitivní.
Graf 19 Očekáváte, že se změní život ve městysi v následujících 10 letech?

Očekávání změny života v městysi v následujících 10 letech
ano, zhorší se
2,1%

ano, zlepší se
41,1%
ne, zůstane
stejný
56,8%

4.3.7 Třídění odpadu
96 % respondentů uvedlo, že třídí odpad, což je velmi pozitivní zjištění.
Graf 20 Druh tříděného odpadu

podíl respondentů

Druh tříděného odpadu
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15,3%

plast
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tříděný odpad
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kovy

další

Podle výsledků průzkumu nejvíce občanů třídí plast a sklo (92,9 % a 91,8 %), 88,8 % třídí papír. Téměř
dvě třetiny respondentů třídí bioodpad a 67 % kovy. Dále občané uváděli, že třídí nebezpečný odpad,
elektroodpad, tetra paky, textil a obuv a velkoobjemový odpad.

4.3.8 Úvahy o odstěhování z městyse
Další otázka se zabývala tím, zda občané zvažují stěhování z Doubravice či nikoliv.
Více než 88 % respondentů o vystěhování neuvažuje. Téměř 11 % už o této možnosti přemýšlelo
a jen 1 % respondentů by se odstěhovat chtělo. U respondentů, kteří uvedli, že by se odstěhovat
chtěli či stěhování zvažují, byl zjišťován důvod. Tyto důvody se různí a nebyl identifikován častěji
uváděný stejný důvod.
Graf 21 Zvažujete, že se z městyse odstěhujete?

Zvažujete, že se z městyse odstěhujete?
možná
10,6%

ano
1,1%

ne
88,3%

Jako důvody pro odstěhování byly uvedeny:











Nízká nabídka pracovních příležitostí v okolí.
Praha a později US.
Málo zeleně.
Důvodem mé nespokojenosti je to, že některé zásadní věci se neřeší a jsou tolerovány
(nevhodné parkování, svévolné okupování obecních ploch, přerůstající zeleň ze zahrad na
veřejné komunikace apod.). Nespokojenost s celkovým vzhledem obce (chybějící chodníky a
povrchy silnic, zanedbaná některá veřejná prostranství).
Nedostatek služeb, malé množství využití volného času (nutnost dojíždět).
Sousedské vztahy, naprostá netolerance, kravál v noci.
V Doubravici se mi líbí a ráda bych tu zůstala i v budoucnu. Stěhování bude ale možná třeba
kvůli práci a společnému bydlení s partnerem.
Mnoho peněz jde do fotbalu, protože v zastupitelstvu jsou napříč stranami fotbalisté, jejich
kamarádi a rodinní příslušníci.
Osobní preference místa.
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4.3.9 Informační zdroje o dění v městysi
Poslední otázka byla zaměřena na informační zdroje, prostřednictvím kterých lidé čerpají informace
o městysi. 92,9 % respondentů uvedlo jako zdroj získávání informací o dění v městysi Zpravodajský
měsíčník, 71,4 % místní rozhlas. Tyto zdroje předčí dokonce informování od přátel a známých
(57,1 %). Téměř polovina respondentů sleduje webové stránky městyse a úřední desku. Necelá
čtvrtina vznáší dotazy přímo na úřad. 9 % se účastní jednání zastupitelstva a shodné procento uvádí
jako zdroj informací sociální sítě. Žádné jiné zdroje respondenti neuvedli, zároveň žádný respondent
neodpověděl, že dění v městysi nesleduje.

Graf 22 Prostřednictvím kterých zdrojů sledujete dění v městysi?

Prostřednictvím kterých zdrojů sledujete dění v městysi?
Zpravodajský měsíčník

92,9%

místní rozhlas

71,4%

přátelé, známí

57,1%

webové stránky městyse

46,9%

úřední deska, vývěsky

41,8%

dotaz na úřad (osobní, e‐mailový, telefonický)

23,5%

účast na jednání zastupitelstva

9,2%

sociální sítě

9,2%

jiné

0,0%

dění v městysi nesleduji

0,0%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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4.4 SHRNUTÍ
Z průzkumu vyplynulo, že celková spokojenost obyvatel Doubravice nad Svitavou je na vysoké
úrovni. 91 % respondentů je s životem v městysi buď velmi, nebo spíše spokojeno. Jen
3 % respondentů jsou s životem v městysi velmi nespokojena. Také očekávání do budoucna je
většinou neutrální či pozitivní. Jen 2 % obyvatel čeká negativní vývoj života v městysi.
Oblastmi, které do kterých by měl městys podle názorů respondentů nejvíce investovat, jsou
údržba místních komunikací a chodníků, sociální služby, výsadba a údržba zeleně a zajištění
ordinačních hodin lékaře v městysi.
Jako hlavní pozitiva městyse naopak lidé hodnotí základní a mateřskou školu, úroveň technické
infrastruktury, dostupnost a dopravní obslužnost městyse a kvalitu životního prostředí a stav
krajiny. Lidé oceňují, že Doubravice je menší klidnou obcí s pěkným okolím a dostupnými službami
(ZŠ, MŠ, mateřské centrum, pošta, obchody) a zároveň se bez problémů dostanou do krajského
města, které jim nabízí pracovní příležitosti a nadstandardní služby.
Negativa korespondují s oblastmi, do kterých by měl městys nejvíce investovat. Jedná se především
o stav komunikací a chodníků a provoz spojený s hlukem a prašností. Rezervy občané vnímají
v nabídce pracovních míst přímo v městyse a v sociálních službách. Objevují se také stížnosti na stav
některých veřejných prostranství a na nedostatek odpadkových košů. Obyvatelům chybí také
možnosti pro výstavbu bydlení a lékař ordinující přímo v obci.
Významným indikátorem spokojenosti se životem v městysi jsou úvahy o stěhování z městyse.
88 % obyvatel o odstěhování neuvažuje. Jen 1 % je již rozhodnuto se odstěhovat. Důvody pro úvahy
o odstěhování nejsou jednotné, jedná se např. o nedostatek služeb, sousedské vztahy či nízkou
nabídku pracovních příležitostí v okolí.
96 % obyvatel třídí odpad, nejčastěji tříděnými druhy odpadu jsou plast, sklo a papír.
Nejčastěji využívanými zdroji informací o dění ve městysi jsou zpravodajský měsíčník, místní rozhas
a přátelé a známí.
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5 SWOT ANALÝZA
SWOT analýza (anglická zkratka pro slova silné stránky – strengths, slabé stránky – weaknesses,
příležitosti – opportunities a hrozby – threats) byla použita pro definování vnějších a vnitřních faktorů
městyse.
SWOT analýza má původ v podnikovém managementu a pomáhá organizovat a zdůraznit základní
problémy subjektu ve vztahu k jeho prostředí. SWOT analýza je klíčovou technikou pro formulování
strategií budoucího rozvoje. Používá se k analýze výchozího stavu a při použití této metody jsou
identifikovány vnitřní silné a slabé stránky (vnitřní faktory) a zjišťovány příležitosti a ohrožení
z vnějšího prostředí (vnější faktory). Identifikované faktory jsou následně analyzovány
a vyhodnoceny.
SWOT analýza vznikla na základě informací obsažených v socioekonomické analýze a výsledcích
průzkumu spokojenosti a potřeb obyvatel městyse a dále byla dopracována se členy Komise pro
strategii. Ti také vyhodnocovali významnost jednotlivých faktorů na stupnici 1-4 (0 - bez významu,
1 - málo významné, 2 - středně významné, 3 - velmi významné).

Hodnocení

SILNÉ STRÁNKY
Dobrá občanská vybavenost (mateřská škola a 1. stupeň základní školy, Mateřské
centrum Ponorka, obchody, pošta, kino)
Dobrá dopravní obslužnost (IDS JMK, železniční spojení s Brnem a Českou Třebovou)
Umístění v blízkosti větších měst – Boskovice, Blansko, Letovice
Celkově dobrá úroveň kvality životního prostředí
Pěkná příroda v okolí Doubravice
V letech 2012-2015 kladný přirozený přírůstek
Dlouhodobě kladný hospodářský výsledek městyse
Výhodná poloha poblíž Brna
Podrobná dlouho vedená kronika
Posledních 12 let rostoucí počet obyvatel především vlivem migračního přírůstku
Nízký podíl nezaměstnanosti související především s blízkostí krajského města
Pštrosí farma a zahradnictví
Množství kulturních akcí
Aktivní působení spolků v městysi
Členství ve svazku obcí Svitava a v MAS Boskovicko PLUS
Možnost sportovního vyžití (fotbalové hřiště, dětské hřiště, multifunkční hřiště)
Bohatá historie městyse
Průměrný věk obyvatel Doubravice (41,8 let) o 0,2 procentního bodu nižší, než je
průměr pro okres Blansko i Jihomoravský kraj (42,0), a o 0,1 procentního bodu nižší
než je průměr pro ČR (41,9).
Blízkost Moravského krasu - potenciál pro rozvoj cestovního ruchu
Rozklikávací rozpočet
Sociálně terapeutické dílny Pěkná modrá Doubravice
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3,00
2,88
2,63
2,63
2,63
2,63
2,63
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,50
2,38
2,38
2,38
2,25
2,13

2,00
2,00
1,75

Hodnocení

SLABÉ STRÁNKY
Špatný stav chodníků
Špatný stav komunikací
Vysoká hustota provozu na hlavní komunikaci spojená s hlukem a prašností
Pozemky pro výstavbu pouze ve vlastnictví soukromých majitelů
Problematické přecházení vozovky v některých úsecích páteřní komunikace
Stav koryta potoka Nešůrky
Prachové a hlukové emise z dopravy lomového kamene
Parkoviště u hřbitova v nevyhovujícím stavu (peníze na opravu jsou
vyčleněny v rozpočtu na tento rok)
Malý podíl dětí a mladistvých 10-19 let
Nevyhovující technický stav elektrického vedení
Nevyhovující stav cykotras (Olešnicko, Kunštátsko, propojení s Moravským
krasem)
Chybějící lokální pracovní příležitosti
V městysi neordinuje lékař
Málo odpadkových košů

2,88
2,75
2,75
2,63
2,50
2,38
2,25
2,25
2,00
2,00
2,00
1,88
1,63
1,63
Hodnocení

PŘÍLEŽITOSTI
Využití dotačních titulů
Zájem mladých lidí o bydlení na venkově
Příznivá poloha městyse pro rozvoj podnikatelských aktivit
Spolupráce s dalším obcemi (např. prostřednictvím MAS Boskovicko PLUS,
svazku obcí Svitava)
Legislativní změny – změny v rozpočtovém určení daní – zlepšení finanční
situace městyse
Rozvoj cestovního ruchu
Rozvoj nově založené společnosti Lesy Doubravice s.r.o.

2,63
2,50
2,50
2,38
2,25
2,13
2,00
Hodnocení

HROZBY
Zhoršující se stav komunikací
Nárůst dopravy přes městys, zvýšení hluku a prašnosti
Další nárůst individuální automobilové dopravy a problémů s parkováním
Neochota soukromých majitelů pozemků k jejich prodeji pro zástavbu
Legislativní změny – změny v rozpočtovém určení daní – zhoršení finanční
situace městyse
Zvyšující se nároky na sociální služby spojené se stárnutím populace
Odstěhování mladých obyvatel z obce
Stárnutí populace
Odliv žáků do městských škol
Nárůst sociálně-patologických jevů
Riziko povodní
Riziko eroze
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2,88
2,50
2,50
2,50
2,38
2,25
2,25
2,13
2,13
2,00
1,75
1,75

6 STRATEGIE
VIZE MĚSTYSE:
Doubravice nad Svitavou 2025: moderní venkovská obec s kvalitní dopravní a technickou
infrastrukturou, občanskou vybaveností a pestrou nabídkou volnočasových aktivit v blízkosti
krásné přírody.
Na základě výsledků analytické části byly vytyčeny následující priority a strategické cíle:
PRIORITY

STRATEGICKÉ CÍLE

1. DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA

Rekonstruovat místní komunikace a podporovat
vybudování obchvatu městyse
Rekonstruovat a vystavět nové chodníky
Zajistit bezpečnost provozu
Hledat možnosti pro řešení nedostatku
parkovacích míst
Zajistit propojenost cyklostezek
Postupně provést kabelizaci elektrického vedení
a realizovat nové veřejné osvětlení a rozhlas

2. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ A ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ

Zajistit výsadbu a údržbu zeleně
Udržovat čistá a pěkná veřejná prostranství
Spolupracovat s různými organizacemi
při ochraně životního prostředí

3. OBČANSKÁ VYBAVENOST A VYŽITÍ
OBYVATEL

Podporovat modernizaci a vybavení škol
Rozvíjet sociální služby, zajistit bezbariérovost
Podporovat kulturní a sportovní vyžití obyvatel
a činnost spolků

Strategické cíle byly voleny, tak aby eliminovali slabé stránky a hrozby, které jsou městysem
ovlivnitelné. Některé slabé stránky bohužel nemůže městys nijak ovlivnit.
První prioritou je Dopravní a technická infrastruktura. Jako nejslabší stránky městyse byly totiž
identifikovány problémy týkající se především dopravy (špatný stav komunikací a chodníků, vysoká
hustota provozu, problematické přecházení hlavní komunikace). Strategické cíle se zaměřují na řešení
těchto problémů. Městys se chce zaměřit na rekonstrukci místních komunikací, které jsou
ve špatném stavu a dále komunikovat s vedením vyšších samosprávných celků o vybudování
obchvatu městyse.
Dále městys plánuje postupně vystavět chodníky tam, kde zcela chybí a je možné je z hlediska šířky
ulice umístit, a zároveň rekonstruovat chodníky ve špatném stavu, především podél hlavní
komunikace.
Dalším tématem je zajištění bezpečnosti provozu např. formou zřízení radarového semaforu před
přechodem pro chodce či vybavením dopravního hřiště. Již nyní je také potřeba hledat možnosti pro
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řešení nedostatku parkovacích míst, jelikož tento problém se bude postupem času stávat palčivějším
i v malých obcích. Dalším slabým místem, které chce městys eliminovat, je špatná propojenost
cyklostezek.
Z technické infrastruktury je třeba provést kabelizaci elektrického vedení spojenou s realizací nového
veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu.
Druhou prioritou jsou Veřejná prostranství a životní prostředí. Především z průzkumu potřeb
a spokojenosti obyvatel vyplynulo, že veřejným prostranstvím by měla být věnována zvýšená
pozornost. Je třeba udržovat zeleň nejen v intravilánu, ale i obecní zeleň v katastru mimo intravilán.
Udržování čistých a pěkných veřejných prostranství se bude městys snažit zajistit především
navýšením počtu občany požadovaných odpadkových košů. Dále si městys uvědomuje potřebu
spolupráce na ochraně životního prostředí s dalšími organizacemi jako je např. Povodí Moravy
či místní kamenolom.
Poslední prioritou je Občanská vybavenost a vyžití obyvatel. Ačkoliv bylo fungování mateřské
a základní školy v Doubravici vyhodnoceno v průzkumu potřeb a spokojenosti obyvatel velmi
pozitivně, je potřeba dále podporovat modernizaci a vybavení škol. Obě školy potřebují nové kotle
a radiátory, základní škola pak také celkové zateplení, tak aby byly snižovány náklady na provoz
budov.
Dalším důležitým cílem je rozvoj sociálních služeb a zajištění bezbariérovosti budov tak, aby byly
zabezpečeny potřeby zejména seniorů a znevýhodněných obyvatel.
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7 ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ







Zásobník projektových záměrů seskupuje všechny záměry, jejichž realizace se plánuje až do
roku 2025. Jedná se o záměry, které byly postupně sesbírány a nebyly vyloučeny např.
z důvodu nerealizovatelnosti. Záměry navrhli jak členové Komise pro strategii, tak občané
městyse a různé organizace a spolky.
Realizace projektových záměrů zajišťuje naplňování strategie.
Přítomnost projektového záměru v zásobníku neznamená, že bude nutně realizován či
finančně podpořen ze strany městyse. Zásobník projektových záměrů slouží jako podklad
k výběru projektových záměrů do akčního plánu. Ten seskupuje projektové záměry, jež by
městys rád realizoval v průběhu příštích dvou let.
Zásobník projektů by měl být minimálně každoročně aktualizován. Podrobně je proces
aktualizace popsán v kapitole Návod k implementaci.

Zásobník projektových záměrů je přílohou č. 1 tohoto dokumentu.

8 AKČNÍ PLÁN
•
•

Akční plán seskupuje projektové záměry, které má městys v plánu realizovat v následujících
dvou letech.
Akční plán by měl být minimálně každoročně aktualizován. Podrobně je proces aktualizace
popsán v kapitole Návod k implementaci.

Akční plán je přílohou č. 2 tohoto dokumentu.

Obrázek 24 Projekty dle let v zásobníku projektů a akčním plánu
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9 NÁVOD K IMPLEMENTACI
Vytvoření strategického plánu a jeho schválení zastupitelstvem je prvotním krokem jeho realizace. Po
splnění tohoto kroku začíná stěžejní část strategického řízení, kterou je implementace strategického
plánu.
Národní síť zdravých měst a regionů prováděla v roce 2004 výzkum uplatňování zásad udržitelného
rozvoje v rámci strategického plánování. Z výzkumu vyplynulo, že nejvýznamnějšími faktory kvality
procesu strategického plánování je silné politické vedení procesu a trvalé odhodlání a schopnost
implementovat dokument do běžné řídící a koordinační praxe.
Zatímco ve větších městech je možné implementovat povinnosti vyplývající z realizace strategického
plánu do pracovního popisu pověřených zaměstnanců městského úřadu, v malých obcích zůstává
proces implementace plně v rukou starosty a místostarosty a to včetně hodnocení plnění, propagace
výsledků a informovanosti.
Proces implementace má tyto základní fáze:

Zveřejnění

Informování a
stanovení
zodpovědných osob

Postupná realizace
projektů

Aktualizace

Monitoring

9.1 Zveřejnění (publicita) strategického plánu
Prvotním krokem po schválení strategického plánu zastupitelstvem městyse by mělo být jeho
zveřejnění, aby se s tímto základním dokumentem městyse mohla seznámit široká veřejnost. Občané
byli seznamováni se vznikem dokumentu již od začátku jeho tvorby, mohli se také zapojit do
průzkumu spokojenosti a mohli zasílat návrhy na projektové záměry.
O výsledné podobě strategického plánu musí být informováni, protože je často i výsledkem jejich
práce a také je povinností vedení městyse seznámit je s tím, jak hodlají hospodařit se svěřenými
veřejnými prostředky.
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Základní formy informování jsou následující:
 Prostřednictvím webových stránek městyse.
 Prostřednictvím Zpravodajského měsíčníku městečka Doubravice nad Svitavou.
Prostřednictvím obou těchto médií byly průběžně zveřejňovány informace o procesu tvorby
strategického plánu (úvodní informace, informace o probíhajícím průzkumu potřeb, o jeho
výsledcích, o sběru projektových záměrů). Měla by zde být samozřejmě informace o výsledné podobě
strategie a plánovaných projektech.
 Uspořádání setkání s občany.
Ideální formou propagace strategického plánu je uspořádat setkání s občany za tímto účelem.
 Neustálé připomínání existence strategického dokumentu.
Dobrou formou publicity je uvádět souvislost s plněním strategického plánu u každého
realizovaného projektu, aby se zvyšovalo povědomí o existenci tohoto dokumentu.

9.2 Monitoring a aktualizace
Monitoring (evaluace) představuje sledování postupného plnění akčního plánu a tím pádem
i strategie 2025 a vyhodnocení rozsahu plnění. S monitoringem by měl být úzce spojen proces
aktualizace akčního plánu.
Monitoring je založen na zjištění informací o aktuálním stavu rozpracovanosti projektových záměrů
v akčním plánu. Monitoring by měl probíhat alespoň jednou za půl roku. Aktualizace akčního plánu by
pak měla být realizována alespoň jednou za rok a to v rámci procesu sestavování rozpočtu
na příslušný kalendářní rok. Tím, že se dvouletý akční plán každý rok aktualizuje, jeho platnost se
prodlužuje o další rok. Akční plán 2016-2017 je tak aktualizován na akční plán 2017-2018.
Společně s akčním plánem je aktualizován vždy i zásobník projektů, který obsahuje soubor všech
projektů, které je možno realizovat po celé období platnosti strategie, tedy 2015-2025, a akční plán
pro zvolené dvouleté období.
Sběr dat spočívá v získání informací o stavu rozpracovanosti všech
projektů, které jsou součástí platného akčního plánu.
Předmětem

1. Sběr dat o stavu
projektů

hodnocení

je

především

stav

rozpracovanosti

jednotlivých projektů, resp. stav plnění jejich indikátorů. Z těchto
informací následně vyplývá míra plnění strategie 2025. V rámci
této fáze by měly být zjištěny následující informace o projektových
záměrech:


je zrealizován



je ve fázi rozpracovanosti (slovní popis + odhad
procentuálního hodnocení plnění projektů)

2. Vyhodnocení
projektů



je úspěšně ukončen



je pozastaven



nebude se realizovat (vč. zdůvodnění)
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Do hodnocení je vhodné také zahrnout shrnutí situace ohledně
čerpání dotací z národních, evropských či komunitárních
programů.
V případě, že byl projekt realizován, by měl být k projektu
přiřazen popis výsledku projektu, tj. komentář – čeho bylo
dosaženo (např. výstavba 5 sociálních bytů, obnova 5 km
komunikace, výstavba 10 parkovacích stání). Pokud byl projekt
pozastaven, či se nebude do budoucna realizovat, měla by být
připojena informace o důvodu pozastavení/nerealizace a za
jakých podmínek projekt může pokračovat, či zda třeba bude
nahrazen projektem jiným.

3. Vyloučení
neaktuálních záměrů

Po vyhodnocení jsou z akčního plánu vyloučeny projektové
záměry, které byly již úspěšně realizovány nebo projekty, jejichž
realizace zahájena nebude.

4. Vyhodnocení
plnění strategie 2025

5. Projednání
vyhodnocení

6. Sběr nových záměrů

Vedle vyhodnocení samotných projektových záměrů je třeba
provést ještě i vyhodnocení míry plnění strategie města
do roku 2025. Vyhodnocení strategie je možné provést jako
podíl úspěšně realizovaných projektů v rámci dané priority
a následně i v rámci celé strategie.
Výsledky vyhodnocení
zastupitelstvu městyse.

je

třeba

předložit

k projednání

Míra plnění strategie 2025 může být v jednotlivých letech různá.
Je však třeba jednotlivé kroky náležitě naplánovat tak, aby na
potřeby projektů včas reagoval rozpočet města, projektová
příprava či jiné podpůrné kroky.
Dalším velmi důležitým krokem je sběr nových záměrů. Postup
je obdobný jako u původního sběru záměrů při přípravě
strategického plánu. Popis projektů je vypisován do připravené
projektové fiše. Projekty jsou vyhodnoceny, posouzena jejich
reálnost a vyloučeny duplicitní projekty.

4. Aktualizace akčního
plánu a zásobníku projektů

6. Medializace

Nové projekty jsou zařazeny do zásobníku projektů. Zároveň
probíhá aktualizace akčního plánu, tzn., doplnění o nové
projektové záměry ze zásobníku projektů a zcela nových
sesbíraných projektů.
Posledním důležitým krokem monitoringu a aktualizace je
medializace výsledků. Nedílnou součástí strategického
plánování a řízení územního rozvoje je totiž komunikace
s veřejností. S výsledky plnění by tedy měli být seznámeni
občané městyse. Tím bude zajištěna propagace strategického
řízení městyse, udržování této informace v povědomí občanů.
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10 ZDROJE
1. Vlastivěda Moravská z roku 1902
2. Pamětní kniha obce Doubravice nad Svitavou
3. Sčítání lidu, domů a bytů 2011 http://www.scitani.cz/
4. Registr ekonomických subjektů (RES)
5. ČSÚ https://vdb.czso.cz/
6. Statistická ročenka Jihomoravského kraje 2015
7. Historický lexikon obcí ČR
8. ÚP ČR Zpráva o situaci na krajském trhu práce v roce 2014
9. Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Blansko – ÚPLNÁ AKTUALIZACE
2014 http://www.blansko.cz/meu/odbor-stavebni-urad/uzemne-analyticke-podklady
10. Územní plán Doubravice nad Svitavou
11. Přispěvatelé OpenStreetMap www.mapy.cz
12. Geoportál CENIA http://geoportal.gov.cz
13. Oblastní charita Blansko http://blansko.charita.cz
14. Geoportál Geosense s.r.o. http://www.geosense.cz/geoportal/doubravice-nad-svitavou/
15. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka http://heis.vuv.cz/
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