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ÚVOD 

 

Strategie rozvoje města Olešnice 2021-2025 je dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové priority 

města Olešnice. Podklady pro vznik Strategie rozvoje města byly současné potřeby města a výhledové 

náměty, kterými se město bude postupně zabývat a dle možností řešit. 

Představitelé města vnímali a brali v potaz priority i před vypracováním tohoto dokumentu. 

Sjednocená písemná podoba struktury cílů a priorit napomůže k jejich snadnějšímu naplnění – jednak 

je stanovena hierarchie jednotlivých priorit (které priority jsou důležitější než jiné) a časový plán jejich 

naplnění, jednak jsou v dokumentu definovány realizační podmínky (konkrétní činnosti, využitelné 

zdroje financí apod.). Strategie rozvoje města bude oporou pro lepší a efektivnější plánování dílčích 

úkolů a řízení města, a také oporou pro rozhodovací procesy, tak aby město efektivněji využívalo 

finanční prostředky z vlastního rozpočtu i dostupné dotace. Představitelé města se budou moci kromě 

běžných operativních činností (řešení každodenních problémů) věnovat detailně také 

dlouhodobějšímu plánování a řízení rozvoje města. 

Strategie rozvoje města: 

• zachycuje hlavní problémy a předpoklady města a formuluje možná řešení – umožňuje tak 

komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání finančních kapacit 

města; 

• je podkladem pro rozhodování orgánů města v rozvojových záležitostech; 

• slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji města – slouží tak k prevenci budoucích 

sporů a zajišťuje kontinuitu udržitelného rozvoje města; 

• podporuje vytvoření platformy spolupráce různorodých subjektů ve městě tak, aby byl využit 

potenciál lidí i organizací působících ve městě; 

• zvyšuje šance získat finanční prostředky z vnějších zdrojů (např. z dotačních titulů). 

Strategie rozvoje města Olešnice 2020-2025 je hlavním nástrojem řízení rozvoje města a vznikl na 

základě poznání situace ve městě a názorů a potřeb občanů. Formuluje představy o budoucnosti města 

spolu s činnostmi vedoucími k naplnění dohodnutých představ. 

Strategie rozvoje města Olešnice 2020-2025 byla zpracována v roce 2021 na plánovací období 2020-

2025. 
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ANALYTICKÁ ČÁST 
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O OBCI 

Město Olešnice se nachází při severozápadní hranici Jihomoravského kraje a spadá do správní oblasti 

ORP Boskovice a správní oblasti NUTS2 Jihovýchod. Vzdálenost od města Boskovice je 23 km, do 

krajského města Brna je to pak zhruba 50 kilometrů. Z hlediska kraje tak lze jednoznačně označit 

polohu u hranice s dalšími třemi kraji (Vysočina, Pardubický a Olomoucký) jako periferní. Město je 

tvořeno jedním katastrálním územím (k. ú. Olešnice na Moravě). 

Celkem se město rozprostírá na území o rozloze 1251,83 ha. Z toho je většina půdy 937,88 využívána 

jako zemědělská, zejména jako orná půda a trvalý travní porost. Zbylých necelých 314 hektarů je 

využíváno jako nezemědělská půda, přičemž převažují lesní pozemky (195 ha), ostatní plochy, 

zastavěné plochy a nádvoří a nejmenší část tvoří vodní plochy. 

 
Obrázek č. 1. Poloha města Olešnice v rámci administrativního členění ČR 
Zdroj: kurzy.cz  

 

 
Obrázek č. 2. Poloha města Olešnice v rámci širšího okolí 
Zdroj: Mapy.cz 
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HISTORIE 

Městečko Olešnice patří k místům nejstaršího osídlení kraje. Původní vesnička stávala v místech dnešní 

moravské strany, od toho dobový název Moravská Olešnice. 

Teprve později v období osídlování kraje v dobách vlády Přemysla Otakara II. vzniklo osídlení dnešního 

náměstí jako trhového městečka. Protože původními kolonisty byli Němci, nesla tato obec název 

Německá Olešnice. Přestože se německé obyvatelstvo velmi rychle asimilovalo, název se zachoval po 

několik století - do roku 1759 existovaly dvě Olešnice, protože vedly samostatně obecní účty. Obě části 

obce byly často ve vlastnictví jiné šlechty. Nejstarší písemné zprávy jsou z roku 1073 zachované ve falsu 

z roku 1163. Původními majiteli panství byli páni z Lomnice, kteří vystavěli v nedalekém okolí hrad 

Louka. 

Městečko Olešnice patří k místům nejstaršího osídlení kraje. Původní vesnička stávala v místech dnešní 

moravské strany, od toho dobový název Moravská Olešnice. 

Teprve později v období osídlování kraje v dobách vlády Přemysla Otakara II. vzniklo osídlení dnešního 

náměstí jako trhového městečka. Protože původními kolonisty byli Němci, nesla tato obec název 

Německá Olešnice. Přestože se německé obyvatelstvo velmi rychle asimilovalo, název se zachoval po 

několik století - do roku 1759 existovaly dvě Olešnice, protože vedly samostatně obecní účty. Obě části 

obce byly často ve vlastnictví jiné šlechty. Nejstarší písemné zprávy jsou z roku 1073 zachované ve falsu 

z roku 1163. Původními majiteli panství byli páni z Lomnice, kteří vystavěli v nedalekém okolí hrad 

Louka. 

Ve 14. století je Olešnice již nazývána městečkem, a to už se stala hospodářským centrem louckého 

panství. Pány z Lomnice vystřídali v 15. století páni z Pernštejna, až konečně v roce 1560 koupí získali 

samostatně loucké panství vlastníci panství kunštátského. Zemědělská výroba v minulosti byla 

zaměřena na pěstování lnu a obilovin. Olešnické plátno patřilo mezi vyhledávané. V polovině 16. století 

začala vznikat sdružení řemeslníků - cechy. Celkem bylo v Olešnici 8 cechů. Památkou na ně jsou jejich 

dochovalé artikule: cechovní řád krejčích z roku 1539 a tkalců z roku 1545 Jana z Pernštejna, cechovní 

řád soukeníků z roku 1610 Štěpána Schmidta z Freihoffa, cechovní řád, kožešníků, krejčích a kovářů 

z roku 1630 Petra Katharina z Katharu. 

Z Olešnice pocházel rod barokního malíře Karla Škréty. Památkou na třicetiletou válku jsou v blízkém 

okolí městečka často nalézané kamenné koule do děl. Války o rakouské dědictví byly dobou největšího 

střetnutí dvou vojsk v okolí. 9. května 1742 došlo k bitvě mezi rakouskými rejtary a saskými vojsky. Přes 

100 padlých a 200 zajatých Sasů bylo výsledkem noční bitvy mezi Olešnicí a Ústupem. Na památku této 

bitvy byla postavena boží muka v trati Oulehla. 

Olešnice měla hrdelní právo zrušené kolem roku 1750. Olešnické popravní místo bylo na pastvisku 

Skalky, kde se dodnes říká "Na spravedlnosti". V druhé polovině 18. století se stala Olešnice centrem 

působení evangelíků. Jejich aktivity a osobně doručená prosba císaři Josefu II. měly svůj přínos k vydání 

tolerančního patentu. 

19. století je dobou hospodářského rozvoje a národního uvědomování. Po sérii ničivých požárů, z nichž 

největší byl v roce 1827, se výrazně změnila podoba obce. Prusko-rakouskou válku z roku 1866 

připomíná drobná pamětní deska na domě č.p. 28 s železnými koulemi - památka na střelbu 

v olešnických ulicích. Druhá polovina 19. století byla dobou vzniku mnoha vlasteneckých spolků, za 

zmínku stojí existence druhého nejstaršího kamenného divadla na Moravě v budově bývalé školy, 

kterou připomíná pamětní deska pod sochou sv. Václava u kostela na náměstí a původní opona dnes 
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umístěná v budově katolického domu. Útrapy I. světové války dokládá více než 350 mužů, kteří 

narukovali na bojiště v Itálii, Rusku, Halíči a šest desítek padlých a nezvěstných, kteří padli za oběť této 

válce. Jejich jména společně se jmény obětí II. světové války jsou na památníku padlým obou světových 

válek před budovou školy. 

Současná podoba Olešnice je podobou města s dobře vybudovanou infrastrukturou (např. vodovod 

a kanalizace s napojením na ČOV, plynofikace, kabelizace telefonních sítí atd.). Struktura olešnických 

podniků a podnikatelů umožňuje zajištění pracovních příležitostí nejen pro občany Olešnice, ale 

i z okolí. Rekreace a sportování je umožněno existencí cyklotras, koupaliště s atletickým areálem školy, 

dětského hřiště s kluzištěm, tenisového kurtu, fotbalového hřiště a moderního skiareálu. Tři muzea – 

modrotisku, postav pověstí a strašidel, muzeum historických vozidel - jsou místem výletů školních tříd 

i rodin. 

V roce 1999 se Olešnice zúčastnila soutěže venkovských obcí „Vesnice roku“ a dokázala zvítězit 

v celostátní soutěži. V závěru tohoto roku ji byl udělen statut města1. 

 

  

                                                           
1 Převzato z webových stránek města Olešnice (www.olesnice.cz)  
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SOCIÁLNÍ PILÍŘ 

OBYVATELSTVO 

Na obrázku 3 je znázorněn dlouhodobý vývoj počtu obyvatel města Olešnice dle jednotlivých Sčítání 

lidu, tedy od vůbec prvního v roce 1869 do doposud posledního uzavřeného Sčítání lidu, domů a bytů 

v roce 2011. Z obrázku je patrné, že od prvního sčítání lidu do roku 1890 počet obyvatel ve městě 

stoupal a dosavadním vrcholem z hlediska počtu obyvatel města je právě hodnota 2176 obyvatel v roce 

1890. Následoval dlouhodobý postupný pokles počtu obyvatel (až na jednu výjimku mezi lety 

1900-1910) až do roku 1950, kdy Olešnice evidovala pouze 1524 obyvatel, což je nejnižší hodnota ze 

všech sčítání lidu. Od té doby však období poklesu vystřídalo naopak období nárůstu počtu obyvatel 

trvající až do roku 1980, kdy ve městě žilo téměř 1800 obyvatel. Následně se však „kyvadlo“ opět 

vychýlilo opačným směrem a od roku 1980 dle jednotlivých Sčítání lidu, domů a bytů obyvatelstvo ve 

městě postupně ubývá, když poslední hodnota z roku 2011 činí 1731 obyvatel. 

 
Obrázek 3 Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel města Olešnice dle jednotlivých Sčítání lidu 
Zdroj: Český statistický úřad, Sčítání lidu, domů a bytů, vlastní zpracování 

 

 
Obrázek 4 Vývoj počtu obyvatel ve městě Olešnice v letech 2010-2020 
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 
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Vývoj počtu obyvatel ve městě Olešnice v posledních cca 10 letech zobrazuje obrázek č. 4. Z něj je 

patrné, že mezi lety 2010-2014 meziročně počet obyvatel setrvale klesal. Následoval jednoroční nárůst 

na 1711 obyvatel k roku 2015, který však byl vystřídán dalším poklesem trvajícím až do roku 2019. Ke 

konci roku 2020 však počet obyvatel opět stoupl. Z dlouhodobého hlediska je však patrný postupný 

pokles počtu obyvatel ve městě a spíše nelze předpokládat, že by se z rostoucího počtu obyvatel 

v posledním roce stal dlouhodobější trend, naopak lze v lepším případě očekávat stagnaci počtu 

obyvatel či dokonce další fázi poklesu, přičemž významným faktorem v tomto procesu je geografická 

poloha města Olešnice na periferii kraje. Celková hustota zalidnění v katastru města je 

133,17 obyvatel/km2. 

Graf pohybu obyvatel ve městě Olešnice v posledních letech poměrně zřetelně vysvětluje důvody 

vývoje počtu obyvatel. Období s poklesy počtu obyvatel (2010-2014 a 2015-2019) se většinově 

vyznačují jak záporným přirozeným přírůstkem, tak také záporným mechanickým přírůstkem, z čehož 

jednoznačně plyne, že důvodem poklesu počtu obyvatel není jeden z těchto faktorů, ale oba společně. 

Naopak pokud došlo k nárůstu počtu obyvatel (roky 2015 a 2020), oba přírůstky byly v tu chvíli 

současně v kladných hodnotách. 

 

 
Obrázek 5 Pohyb obyvatel ve městě Olešnice v letech 2010-2020 
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

 

 

Zajímavé srovnání nabízí tabulka č. 1 zobrazující bilanci obyvatelstva v Olešnici ve srovnání s podobně 

velkými městysi v okolí, a to Lysicemi a Svitávkou. Z tabulky je zřejmé, že si Olešnice vede z těchto obcí 

nejhůře. Podobně velké Lysice zaznamenaly za posledních cca 10 let odliv pouze 26 obyvatel, Svitávka 

pak dokonce zaznamenala nárůst počtu obyvatel o 115. Při tomto srovnání je však nutné brát rozdílné 

geografické pozice těchto obcí. Městys Svitávka totiž leží přímo na silnici I/43 a občané zde mohou 

využívat i přímé vlakové spojení s Brnem. Lysice se pak nachází také blízko komunikace I/43 a jejich 

vzdálenost od Brna (35 km) je značně menší, než v případě Olešnice (zhruba 50 km).  
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Tabulka 1 Srovnání bilance obyvatelstva ve srovnatelně velkých obcí za období 2010-2020 

Město 
Přirozený 

přírůstek 

Mechanický 

přírůstek 

Celkový 

přírůstek 

Olešnice -13 -42 -55 

Lysice +57 -83 -26 

Svitávka -5 +120 +115 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

Při pohledu na věkovou strukturu obyvatelstva města jasně převažuje podíl obyvatelstva 

v produktivním věku (64 %), tj. ve věku 15–64 let. Dále je pozorována převaha obyvatelstva 

v poproduktivním věku (21 %) nad obyvatelstvem předproduktivním (15 %). Počet obyvatel nejmladší 

věkové kategorie mezi lety 2010–2019 každoročně klesal, a to z původních 289 až na 236. V posledním 

roce pak došlo k nárůstu o 10 dětí na hodnotu 246 obyvatel v tomto věku. Po celé sledované období 

2010-2020 pak každým rokem ve městě ubývá obyvatel v produktivní věkové skupině 15-64 let. V roce 

2010 těchto obyvatel bylo 1179, na konci loňského roku 2020 už jen 1061. Přesně opačný je vývoj ve 

věkové kategorii seniorů (65+ let), jejichž počet od roku 2010 každoročně stoupá, a to z původního 

počtu 268 obyvatel na 360 obyvatel k prosinci 2020. Průměrný věk obyvatel města ke konci roku 2020 

je 43,5 let. 

Stávající hodnota indexu stáří (počet obyvatel 65 let a více/počet obyvatel 0-14 let) ve městě je 146,34. 

Pro srovnání hodnota indexu stáří v rámci ORP Boskovice je 124,69, v rámci okresu Blansko 125,43, 

v rámci Jihomoravského kraje 125,06 a v rámci celé ČR pak 124,64. Město Olešnice tak má nejstarší 

věkovou strukturu v rámci uvedených územních celků.  

 
Obrázek 6 Věková struktura obyvatelstva města Olešnice k 31.12.2020 
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

 

Věková pyramida obyvatelstva na následující straně pak znázorňuje počet obyvatel v jednotlivých 

věkových skupinách dle pohlaví. Z porovnání velikosti pětiletých věkových skupin přecházejících 
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v nejbližší době z předproduktivního do produktivního obyvatelstva a z produktivního do 

poproduktivního obyvatelstva plyne, že bude pokračovat trend růstu počtu obyvatel v poproduktivním 

věku. Počet obyvatel v produktivním věku bude naopak velmi pravděpodobně nadále klesat, a to i přes 

případnou migraci občanů v produktivním věku do města. Ve městě Olešnice žije aktuálně více žen 

(848) než mužů (819), což je trend ve většině obcí a měst v rámci České republiky. 

 

 
Obrázek 7 Věková pyramida obyvatelstva města Olešnice k 31.12.2020 
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 
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Obrázek 8 Národnostní složení ve městě Olešnice k roku 2011 
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 
 

Z hlediska národnostního složení města jsou poslední údaje dostupné ze Sčítání lidu v roce 2011. Tehdy 

se 54,1 % obyvatel přihlásilo k národnosti české, lehce přes 18 % k národnosti moravské, a poměrně 

velká část občanů žádnou národnost neuvedla (26,3 %). Zbylý malý podíl tvoří příslušníci národnosti 

zejména slovenské, a dále vietnamské, německé a maďarské. 

 

Při rozdělení obyvatelstva dle náboženské víry převažují v Olešnici dle SLDB 2011 občané, kteří se hlásí 

k některé z církví či náboženských společností (38,3 %) nad věřícími, kteří se nehlásí k žádné církvi ani 

náboženskému společenství (6,4 %). Z hlediska církví jednoznačně vévodí církev římskokatolická, ke 

které se hlásí 29,6 % obyvatel a k církvi evangelické se hlásilo 5,8 % obyvatel. Zbylá vyznání na území 

města nedosahují ani jednoho procenta z celkového počtu obyvatel. Celkem 17,7 % obyvatel se pak 

označilo jako osoby bez náboženské víry a téměř 38 % obyvatel (37,7 %) na otázku víry neodpovědělo. 

 

Na území města Olešnice žilo dle Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 celkem 1 727 obyvatel, z toho 

1435 obyvatel starších 15 let, u kterých byla zjišťována vzdělanost. Z celkového počtu obyvatel tvoří 

největší část obyvatelé se středním vzděláním včetně vyučení bez maturity, těch ve městě bylo k roku 

2011 celkem 41,9 %. Druhou největší kategorii (23,2 %) tvoří obyvatelé s úplným středním vzděláním 

s maturitou. Vysoký podíl na obyvatelstvu města však mají rovněž občané se základním vzděláním 

včetně neukončeného - celkem 19,6 % občanů. Vysokoškolským vzděláním pak disponuje 9,6 % 

obyvatel. Ve městě jsou v jednotkách či desetinách procenta zastoupeni rovněž občané se vzděláním 

nástavbovým (2,4 %), vyšším odborným (1,4 %) a lidé zcela bez vzdělání (0,1 %). V porovnání 

s celookresními i krajskými údaji o vzdělanosti lze konstatovat, že vzdělanostní struktura v Olešnici je 

horší. Podíl osob se základním vzděláním či bez vzdělání je v rámci okresu pod 18 %, v rámci kraje pak 

pod 16 %. Z hlediska střední školy bez maturity je na okresní úrovni podíl 38 %, na krajské necelých 33 

%. Naopak v případě středního vzdělání s maturitou + nástavbového studia jsou hodnoty okresní (30,8 
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%) a krajské (33,7 %) vyšší a nejinak tomu je u vyššího odborného či vysokoškolského vzdělání (okres 

13,07 % a kraj 17,7 %). 

 
Obrázek 9 Vzdělanostní struktura obyvatel města Olešnice v roce 2011 
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

 

BYDLENÍ 
Domovní fond evidovaný v Olešnici při Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 vykazuje celkem 514 domů 

určených k bydlení. Z celkového počtu domů určených k bydlení je 482 domů rodinných a 17 domů 

bytových, o zbylých nejsou přesné informace. Na území města je pak z celkového počtu domů 472 

domů obydleno, z toho 443 domů rodinných a 17 domů bytových, zbylé nebyly definovány. Celkem se 

ve městě nachází dle údajů SLDB 40 neobydlených domů se 42 byty. Drtivou většinu obydlených domů 

ve městě vlastní fyzické osoby, zbylá část je spoluvlastněna vlastníky bytů, obcí či bytovým družstvem. 

Větší část domů v obci byla postavena do roku 1980 (310 domů). Průměrné stáří obydlených domů je 

48,8 let. 

Technické vybavení domů ilustruje tabulka 2. Z ní je patrné, že velká většina domů v Olešnici má 

napojení na vodovod, kanalizaci, plynovod a disponuje ústředním topením, což lze hodnotit 

bezpochyby velmi kladně. 

Tabulka 2 Technické vybavení domů v Olešnici dle SLDB 2011 

Technické vybavení Počet napojených domů 

Přípoj na kanalizační síť 424 

Vodovod 452 

Plyn 400 

Ústřední topení 415 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 
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Rozsah bytové výstavby je v posledních letech vzhledem k velikosti města spíše podprůměrný. Za 

období od roku 2011 do roku 2020 se ve městě postavilo 21 rodinných jednobytových domů, 1 bytový 

dům s 8 bytovými jednotkami, dále bylo realizováno 10 vestaveb bytů ke stávajícím domům 

a v nejbližší době lze očekávat kolaudaci 9 nových staveb. Pro srovnání lze uvést, že v podobně velkých 

a nedalekých Lysicích bylo v posledních letech vystavěno o 10 rodinných domů více než v Olešnici. Jak 

již však bylo uvedeno výše, Lysice na rozdíl od Olešnice mají výhodnější polohu a s ní spojenou 

dostupnost větších center, zejména díky blízkosti silnice I/432. 

 
Obrázek 10 Bytová výstavba v Olešnici mezi lety 2010-2020 
Zdroj: Plán rozvoje výstavby města Olešnice, vlastní zpracování 

 

OBČANSKÁ VYBAVENOST 
 

VZDĚLÁVÁNÍ 

V Olešnici je v současnosti dostatečně pokrytá potřeba předškolního a základního školního vzdělání, 

a z části také potřeba vzdělání středoškolského. Základní školní a předškolní vzdělávání zajišťuje 

Základní a Mateřská škola Olešnice zřizovaná městem. Středoškolské vzdělávání je pak zastoupeno 

prostřednictvím Výchovného ústavu a střední školy Olešnice na Moravě, přičemž zřizovatelem je 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

ZŠ a MŠ Olešnice 

Výuka pro děti na 1. a 2. stupni ZŠ se uskutečňuje v budově s více než stoletou historií a v přístavbě 

z 80. let minulého století ležících nedaleko centra obce. Vzhledem k poloze města na hranici 

Jihomoravského a Pardubického kraje a kraje Vysočina a absenci školských zařízení v celém 

mikroregionu Olešnicko je škola výrazně spádová. Moderní podoba a kvalitní vybavení školy 

s venkovním sportovištěm s umělým povrchem a tělocvičnou jsou výsledkem značné investiční aktivity 

městské samosprávy, která probíhala za výrazné podpory tzv. Norských fondů, prostředků EU (ROP JV, 

OPŽP, OPVK), ale i prostředků národních (MŠMT). Došlo např. k zateplení budov vč. výměny oken, 

rekonstrukce zdrojů tepla, výměně střešní krytiny, instalaci nového nábytku ve třídách, rekonstrukci 

                                                           
2 Převzato z Plánu rozvoje výstavy města Olešnice  
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kuchyně nebo vybavení tříd moderní IT technikou. V roce 2014 pak vznikla nová učebna fyziky a cvičná 

kuchyně, modernizována byla učebna technických prací a postavena nová budova s učebnou 

pěstitelských prací a zázemím. Další investicí reagující mj. na bezpečnostní problematiku ve školních 

zařízeních ČR bylo vybudování „logistického centra“ s kancelářskými prostory. V aktuálním školním 

roce se plánuje rekonstrukce kotelny v přístavbě3. Ve školním roce 2019/2020 se na 1. stupni v pěti 

ročnících vzdělávali žáci v celkem 7 třídách a na druhém stupni ve čtyřech ročnících v šesti třídách. 

Součástí základní školy, která má kapacitu 330 žáků, je také školní družina (kapacita 50 žáků), školní 

klub (kapacita 230 žáků) a školní jídelna (kapacita 400 žáků). 

Jak plyne z tabulky číslo 3, obsazenost základní školy se v posledních letech pohybuje zpravidla okolo 

80 %, a z čistě kapacitního hlediska je tak škola připravená na případný nárůst počtu žáků. Ten však 

vzhledem ke klesajícímu počtu osob ve věku 0-14 let ve městě nelze v tuto chvíli čekat. 

Tabulka 3 Obsazenost základní školy ve městě v posledních letech (vždy k září daného kalendářního roku) 

Rok Počet žáků Obsazenost v % 

2020 262 79,4 % 

2019 259 78,5 % 

2018 261 79,1 % 

2017 267 80,9 % 

2016 283 85,8 % 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, vlastní zpracování 

 

Budova MŠ je jako odloučené pracoviště situována na severovýchodním okraji města na ulici Veselská. 

Děti jsou vzdělávány v celkem třech třídách (Berušky, Včelky, Motýlci) pod dohledem šesti učitelek. 

Celková kapacita školky je 96 dětí. Z hlediska obsazenosti lze stejně jako v případě základní školy 

konstatovat, že i mateřská škola je připravena na případný nárůst počtu žáků.  

Tabulka 4 Obsazenost mateřské školy ve městě v posledních letech (vždy k září daného kalendářního roku) 

Rok Počet žáků Obsazenost v % 

2020 63 65,6 % 

2019 71 74,0 % 

2018 76 79,2 % 

2017 79 82,3 % 

2016 68 70,8 % 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR, vlastní zpracování 

 

Výchovný ústav a střední škola Olešnice na Moravě je státní příspěvková organizace zřízená MŠMT. 

Výchovný ústav s kapacitou 36 lůžek je určen pro výchovu, vzdělávání a sociální záležitosti týkající se 

dětí, které jsou sem umístěny převážně na základě soudem nařízené ústavní výchovy. Dětem je 

poskytnuto kompletní přímé zaopatření, mohou se též vzdělávat v některém z oborů střední školy 

                                                           
3 Převzato z Programu města Olešnice 2015-2020 
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s kapacitou až 100 žáků4 (zaměření cukrářské, kuchařské-číšnické, zahradnické, opravářské a praktická 

škola dvouletá). Ve školním roce 2019/2020 bylo ve výchovném ústavu celkem 31 žáků. Na střední 

odborné škole se pak vzdělávalo v celkem sedmi třídách 48 žáků. 

 

Za jiným středoškolským vzděláním pak studenti z Olešnice musejí dojíždět do větších měst v okolí 

(zejména Boskovice, Letovice, Blansko), případně do krajského centra Brna. V případě vysokoškolského 

vzdělání se pak rovněž nabízí jako první varianta Brno, a dále další velká města na území ČR. 

 

ZDRAVOTNICTVÍ 
Základní zdravotní péči občanům, a částečně i obyvatelům z blízkého okolí, zajišťuje v předchozích 

letech zrekonstruované zdravotní středisko s lékárnou umístěné v centru města. Toto zařízení 

v majetku města je pronajímáno privátním lékařům, přičemž město se vzhledem k problémům řady 

menších obcí a měst se zajištěním základní zdravotní péče snaží vyjít v rámci možností maximálně 

vstříc. Občanům je v rámci zdravotního střediska k dispozici již výše zmíněná lékárna, dále dva 

všeobecní praktičtí lékaři, praktická lékařka pro děti a dorost, zubní lékařka a jednou týdně také 

gynekolog a ortoped. 

Za jinou specializovanou péčí musejí občané dojíždět do větších měst v okolí (Boskovice, Letovice, 

Blansko, případně přímo krajské město Brno), nejbližší nemocnicí je ta v Boskovicích vzdálená zhruba 

22 km, odkud také vyjíždí rychlá záchranná služba.  

Celkově tak lze konstatovat, že úroveň zdravotní péče a její dostupnost je ve městě vzhledem k jeho 

poloze na slušné úrovni. 

 

Tabulka 5 Přehled poskytovatelů zdravotní péče v Olešnici k září 2021  

Zdravotnický obor Počet poskytovatelů 

Všeobecné praktické lékařství 2 

Praktické lékařství pro děti 

a dorost 
1 

Zubní lékařství 1 

Gynekologie a porodnictví 1 

Ortopedie a traumatologie 1 

Praktické lékárenství 1 

Zdroj: Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb – ÚZIS ČR, vlastní zpracování 

 

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
V oblasti sociálních služeb existuje v Olešnici obdobný model vlastník-provozovatel jako 

u zdravotnictví. Město je vlastníkem dvou domů s 16 bytovými jednotkami, ve kterém Oblastní charita 

Blansko poskytuje pečovatelskou službu. Ta je společně se službami osobní asistence pro zájemce 

                                                           
4 Převzato z Programu města Olešnice 2015-2020 
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nabízena terénní formou i v domácnostech5. Jinak registr poskytovatelů sociálních služeb neeviduje 

žádného jiného poskytovatele sociálních služeb. 

Rozvoj sociálních služeb v Olešnici a jejím okolí je koordinován zejména Plánem rozvoje sociálních 

služeb v ORP Boskovice na období 2021-2023, který je provázán se Střednědobým plánem rozvoje 

sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro období 2021-2023. 

 

KULTURA, SPORT A VOLNOČASOVÁ AKTIVITA 

Kultura 

Z hlediska infrastruktury pro kulturní život lze konstatovat, že je ve městě na dobré úrovni. Klíčovým 

prvkem kulturní infrastruktury je zejména místní kulturní dům (na přelomu 19. a 20. století sloužící 

jako škola, dříve jako továrna na zpracování bavlny, později od roku 1929 sokolovna, a následně 

přestavěna na kulturní dům od roku 1988). V kulturním domě najdeme velký sál s jevištěm vhodným 

například na pořádání plesů a na kulturní představení. Dále klubovny a kinosál. V přízemí kulturního 

domu bylo v roce 2010 stavebně vybudováno zázemí základní umělecké školy s učebnami hry na 

nástroj a učebnou hudební nauky. Ve dvorním traktu je pak loutkové divadlo a učebna výtvarné 

výchovy. V zahradě je pak přírodní výletiště s parketem i zázemím. V roce 2004 zde město vybudovalo 

přístřešek pro 300 návštěvníků.  

Právě místní kinosál byl v roce 2006 přestavěn na vůbec první digitální kino na Moravě. V současnosti 

zde město Olešnice ve spolupráci s místním Spolkem přátel piva organizuje pravidelně nepravidelné 

promítání filmů české i zahraniční provenience, a to za symbolické vstupné. Z hlediska kina je nutné 

ještě zmínit jeho letní variantu, kterou zařizuje rovněž město ve spolupráci se spolkem 

a prostřednictvím Kinematografu bratří Čadíků. Na místním náměstí se za čtyři červencové večery 

promítají čtyři české filmy za dobrovolné vstupné. 

Co se týče místní knihovny, ta je od roku 2009 v centru města v budově č. p. 25, kde byly za tímto 

účelem opravené zdejší prostory. Knihovna spadá pod metodicky pověřenou knihovnu v Boskovicích 

a má dvě oddělení – pro děti a pro dospělé. Knihovní fond čítal ke konci loňského roku přes 14 tisíc 

knih, a to různých žánrů jak pro dospělé, tak pro děti a mládež. Knihovna kromě výpůjčky knih nabízí 

také další službu, a to možnost připojení k internetu na jednom počítači. Otevřeno má knihovna vždy 

v pondělí, v úterý a pátek. Knihovna také každoročně pořádá řadu debat či přednášek, a to zejména 

pro místní školáky. 

Město je pak vydavatelem Olešnického zpravodaje. Ten vychází každý měsíc a přináší občanům 

informace o dění ve městě, pozvánky na kulturní, sportovní či jiné akce, informace o dění v místních 

spolcích a mnohé další. 

Ve městě se každoročně uspořádají desítky kulturních akcí (namátkou Olešnická kytka, Pivní slavnosti, 

Dožínky, Pouťový víkend, letní kino a mnohé další), přičemž podíl samotného města na kulturním životě 

ve městě je nezastupitelný, a to ať už se jedná o realizaci akcí přímo městem, či ve spolupráci s místními 

spolky. Z hlediska dalšího rozvoje kultury ve městě je mj. důležitá otázka udržení stability místních 

spolků, a to zvláště v období po koronavirové pandemii, kdy byl spolkový i kulturní život utlumen.  
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Sport a volnočasová aktivita 

Z hlediska infrastruktury pro sport a volnočasovou aktivitu se jeví situace ve městě vzhledem k jeho 

velikosti jako velmi dobrá. Co se týče vnitřních areálů pro sport a volný čas, disponuje město malou 

školní tělocvičnou, dále tělocvičnou VÚM, Orlovnou a posilovnou, přičemž všechny objekty jsou 

k dispozici k pronájmu. V místní restauraci Závrší jsou pak k dispozici rovněž dvě bowlingové dráhy. 

Venkovní část sportovišť pak tvoří fotbalové hřiště v místním fotbalovém areálu, víceúčelové hřiště při 

místní ZŠ, dva tenisové kurty, workoutové hřiště, kluziště, atletický areál u koupaliště, koupaliště se 

hřištěm na plážový volejbal a trampolínou, a skiareál. Zmínit je nutné také celkem čtyři dětská hřiště 

a pro dětskou část populace je primárně určen také místní zookoutek, ve kterém olešničtí chovatelé 

vystavují od jara do podzimu svá zvířata. Pro trávení volného času pak lze využít rovněž lesopark Skalky 

a obecně okolní přírodu. 

Z hlediska sportovních spolků je nutné zmínit v prvé řadě místní fotbalový klub FC Olešnice, jehož 

historie sahá až do roku 1932. Klub má v současnosti celkem tři družstva, a to muže, starší a mladší 

přípravku a zázemí v podobě fotbalového areálu s jedním travnatým hřištěm. Mužský tým aktuálně 

hraje čtrnáctičlenný okresní přebor v rámci OFS Blansko. Zápasy starší a mladší přípravky jsou pak 

zaměřené spíše na zábavu, nalezení cesty ke sportu a postupný rozvoj mladých hráčů, než na výsledky 

a bodové zisky.  

Druhým spolkem zaměřeným na sport je místní Jednota Orla. Její založení se datuje do roku 1911. 

Jednota poskytuje veřejnosti k pronájmu prostory Orlovny, a to jak pro sportovní účely, tak také pro 

různé oslavy apod. K dispozici jsou také menší prostory pro ubytování. Olešnická jednota v tuto chvíli 

zahrnuje dva sportovní oddíly, a to florbalový a oddíl stolního tenisu. V Orlovně pak probíhá také 

cvičení rodičů s dětmi – Sedmikrásek a zdejší prostory využívá rovněž taneční kroužek Bami. 

Kroužky pro děti kromě místní základní školy pořádají také spolky rybářů, chovatelů, nebo sbor 

dobrovolných hasičů. V rámci spolkového života kromě výše zmíněných spolků hrají důležitou roli také 

místní myslivci, Sokol, T. O. Zmijáci, ZO ČSV (včelaři), STP Olešnice (tělesně postižení, senioři), centrum 

Hastrmánek, či výše uvedený Spolek přátel piva. Spolky jsou podporovány prostřednictvím grantového 

systému města. Jeho prostřednictvím jsou podporovány jednotlivé aktivity/projekty spolků řádově 

v objemu desetitisíců Kč/spolek/rok. 

 

OSTATNÍ OBČANSKÉ VYBAVENÍ MĚSTA 

Na náměstí Míru sídlí pobočka České Pošty. Ta je občanům dostupná všechny všední dny, a to po dobu 

nejméně šesti hodin.  

Z hlediska dostupnosti obchodů se pak v Olešnici nachází nákupní středisko Jednoty Boskovice. 

Potraviny lze rovněž v podnikové prodejně místní mlékárny. Trojici obchodů doplňuje večerka, která 

má otevřeno od pondělí do soboty od 7 do 19 hodin a v neděli od 8 do 19 hodin. Ve městě se pak 

nachází také řeznictví, obchod s obuví, květinářství, pneuservis a další služby. Na náměstí je občanům 

k dispozici také bankomat či trafika. 

Ve městě pak rovněž lze najít několik pohostinství v čele s hotelem Závrší (restaurace, hotel, pivnice). 
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HODNOCENÍ PILÍŘE 
Hodnocení silných a slabých stránek v rámci sociálního pilíře ve městě Olešnice 

Silné stránky Slabé stránky 

Dobré technické vybavení domů Klesající počet obyvatel v posledních letech 

Fungující mateřská škola s dostatečnou 

kapacitou 

Horší vzdělanostní struktura ve srovnání 

s okresem i krajem 

Fungující devítiletá základní škola s dostatečnou 

kapacitou a po rekonstrukci 

Vyšší hodnota indexu stáří s rizikem růstu 

a další výrazným stárnutím populace 

Bohatý kulturní a sportovní život ve městě, 

velký počet místních spolků 

Nižší počet dokončených bytů za posledních 10 

let 

Solidní dostupnost zdravotní péče 
 

Dobrý stav volnočasové infrastruktury 
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EKONOMICKÝ PILÍŘ 

EKONOMICKY AKTIVNÍ OBYVATELSTVO, ZAMĚSTNANOST 
 

ORP Boskovice, ve kterém se nachází město Olešnice, nepatřila v minulých letech mezi regiony se 

soustředěnou podporou státu a nebyla zařazen mezi regiony (ORP) s vysoce nadprůměrnou 

nezaměstnaností, které byly vymezené v minulých Strategiích regionálního rozvoje 2007-2013 

a 2014-2020. Ani v nové Strategii regionálního rozvoje ČR2021+ není ORP Boskovice zařazená 

mezi hospodářsky a sociálně ohrožené území. 

Dle údajů ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 žilo v Olešnici 764 ekonomicky aktivních obyvatel, 

což představovalo 44,2 % populace města v době sčítání. Procentuální zastoupení ekonomicky 

aktivního obyvatelstva činilo v případě Jihomoravského kraje 49,2 %, v České republice pak 48,7 %. 

V Olešnici je tak v porovnání s Jihomoravským krajem i celou Českou republikou nižší podíl ekonomicky 

aktivního obyvatelstva a vyšší podíl ekonomicky neaktivního obyvatelstva. To platí i ve srovnání 

s velikostně podobnými městysi, tedy Lysicemi a Svitávkou. Dané údaje však vzhledem k podílu 

jednotlivých věkových skupin na obyvatelstvu města Olešnice nejsou nijak zásadně překvapivé. 

Tabulka 6 Ekonomicky aktivní a neaktivní obyvatelstvo a míra ekonomické aktivity v Olešnici v porovnání 
s blízkými a populačně podobnými obcemi k 26.3.2011 

Obec 
Počet obyvatel 

Ekonomicky 

aktivní 

Ekonomicky 

neaktivní 

abs. abs. % abs. % 

Olešnice 1727 764 44,2 917 53,1 

Lysice 1885 920 48,8 907 48,1 

Svitávka 1693 783 46,2 853 50,4 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

 

Tabulka 7 ilustruje ekonomicky aktivní obyvatelstvo z hlediska odvětví ekonomické aktivity. Ve 

struktuře převažuje v Olešnici jednoznačně aktivita v průmyslu, následovaná vzděláváním a dopravou 

a skladováním. V nedalekých Lysicích je dominance průmyslu také evidentní, na druhé pozici je však 

velkoobchod, maloobchod a oprava motorových vozidel a na třetí stavebnictvím. Ve Svitávce pak 

stejně jako v Lysicích zcela jasně dominuje průmysl, následovaný velkoobchodem, maloobchodem 

a opravou motorových vozidel, třetím nejvíce zastoupeným odvětvím je pak zdravotní a sociální péče. 

Z hlediska Olešnice lze poměrně netradičně silné zastoupení vzdělávání jednoduše vysvětlit existencí 

mateřské a základní devítileté školy plus výchovného ústavu a střední školy. 

Tabulka 7 Srovnání Olešnice s blízkými a populačně podobnými obcemi v oblasti odvětví ekonomické aktivity 

obyvatel k 26.3.2011 

Odvětví / Obec Olešnice Lysice Svitávka 

zemědělství, lesnictví, rybářství 5,2 % 2,8 % 2,4 % 

průmysl 38,1 % 27,3 % 34,8 % 

stavebnictví 7,2 % 8,6 % 6,2 % 
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velkoobchod a maloobchod; 

opravy a údržba motorových 

vozidel 

6,2 % 11,0 % 12,0 % 

doprava a skladování 7,8 % 4,8 % 6,0 % 

ubytování, stravovaní a 

pohostinství 
2,5 % 2,4 % 2,1 % 

informační a komunikační 

činnost 
1,4 % 2,0 % 2,1 % 

peněžnictví a pojišťovnictví 1,7 % 1,3 % 1,4 % 

činnosti v oblasti nemovitostí, 

profesní, vědecké a technické 

činnosti 

2,9 % 6,1 % 5,4 % 

veřejná správa a obrana; 

povinné sociální zabezpečení 
2,3 % 7,4 % 3,8 % 

vzdělávání 11,7 % 7,2 % 6,3 % 

zdravotní a sociální péče 3,9 % 8,2 % 7,4 % 

nezjištěno 7,0 % 7,4 % 8,0 % 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

 

Stejně jako vývoj nezaměstnanosti v České republice, tak i nezaměstnanost v Olešnici prochází 

ekonomickou konjunkturou. Podíl nezaměstnaných osob, který slouží jako ukazatel nezaměstnanosti 

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

věku, se v Olešnici od roku 2015 postupně snižoval až na hodnotu 3,1 % v roce 2019. V roce 2020 pak 

míra nezaměstnanosti lehce stoupla na 3,5 %. Nezaměstnanost ve městě je dlouhodobě nižší 

v porovnání s průměrem Jihomoravského kraje, ve většině sledovaného období pak také nižší než 

v rámci průměru ORP Boskovice a celé České republiky. Naopak je ale prakticky po celou dobu lehce 

vyšší ve srovnání s okresem Blansko. 

 
Obrázek 11 Vývoj podílu nezaměstnaných osob mezi lety 2015-2020 v Olešnici v porovnání s ORP Boskovice, 
okresem Blansko a Jihomoravským krajem 
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 
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Tabulka 8 Vývoj podílu nezaměstnaných osob od roku 2015 do roku 2020 v Olešnici v porovnání s ORP Boskovice, 
okresem Blansko, Jihomoravským krajem a Českou republikou (v %) 

Obec 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Olešnice 6 4,5 3,4 3,5 3,1 3,5 

ORP Boskovice 6,3 5,4 3,7 3,3 3,4 4 

okres Blansko 5,6 4,6 3,2 2,5 2,6 3,3 

Jihomoravský kraj 7 6,1 4,6 3,9 3,5 4,5 

Česká republika 6,2 5,2 3,8 3,1 2,9 4,0 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, vlastní zpracování 

 

K 31. 12. 2020 evidoval Úřad práce na území města Olešnice pouze 1 volné pracovní místo, nicméně 

dá se očekávat, že volných pracovních míst bylo více, jen nebyla evidována na ÚP. Do práce pak mohlo 

nastoupit 37 dosažitelných uchazečů. V celém okresu Blansko pak úřad práce evidoval 660 volných 

pracovních míst a 2232 dosažitelných uchazečů o práci. 

Za zaměstnáním mimo město vyjíždí (v roce 2011, dle Sčítání lidu, domů a bytů) třetina místních 

zaměstnaných obyvatel (13 % všech obyvatel). Z 223 vyjíždějících zaměstnanců jich více než polovina 

dojíždí do jiné obce v rámci okresu Blansko (125), 66 do jiného okresu Jihomoravského kraje a 27 mimo 

Jihomoravský kraj (k tomu 5 dojíždějících za prací do zahraničí). Protože leží Olešnice na samé hranici 

kraje, lze 27 vyjíždějících mimo Jihomoravský kraj považovat za nízkou hodnotu. Do Olešnice naopak 

dojíždí 185 zaměstnanců, z toho 169 denně. Z porovnání s počtem opouštějících město za účelem 

dojížďky do zaměstnání tak vychází záporné saldo 38 zaměstnaných6. 

 

Exekuce 

V rámci města Olešnice se dle údajů z roku 2019 nachází celkem 3,1 % obyvatel v exekuci. V podobně 

velkých Lysicích to bylo 4,93 % obyvatel, ve Svitávce dokonce 7,46 %. Průměr celé ORP Boskovice je 

4,75 % osob v exekuci, okresní průměr činí 4,82 % a krajský pak 6,67 %. Z uvedených statistik je zřejmé, 

že si Olešnice, respektive tamní obyvatelé, vedou z hlediska exekucí dobře, protože podíl osob 

v exekuci je nižší než v podobně velkých obcích, a také nižší než v rámci celé ORP, okresu i kraje. 

 
Obrázek 12 Podíl osob v exekuci ve městě Olešnice 
Zdroj: Mapa exekucí (www.mapaexekuci.cz), vlastní zpracování 
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EKONOMICKÉ SUBJEKTY 
Stupeň rozvinutosti a struktura ekonomických činností je zásadní pro rozvoj města nejen z hlediska 

přerozdělování daní, ale též s ohledem na obyvatele města. Ti jsou sami zaměstnanci, případně 

podnikatelé, kteří se podílí na životě společného prostoru. Pokud je taková struktura nevyhovující, 

roste počet nezaměstnaných, zhoršuje se sociální situace, roste počet vystěhovalých, klesá počet 

přistěhovalých, s klesajícím počtem mladých zaměstnaných rodin klesá počet narozených dětí. Ač je 

hospodářství všech ekonomických subjektů pro město stěžejní, výrazně ho ovlivňuje historická 

setrvačnost, územní předpoklady nebo regionální či širší konkurence, které lze z pozice samosprávy jen 

obtížně ovlivňovat7. 

Celkem 328 ekonomických subjektů bylo k 31. 12. 2020 zaznamenáno na území města Olešnice, 

přičemž u 187 ekonomických subjektů byla zjištěna i aktivita. Z celkového počtu 187 ekonomických 

subjektů se zjištěnou aktivitou se jednalo v 81 % případech (151) o fyzické osoby, zbylých 19 % tvořily 

osoby právnické (36). 

Tabulka 9 Zastoupení sekcí CZ NACE mezi ekonomickými subjekty ve městě Olešnice ke konci roku 2020 

CZ NACE 

Počet ekonomických subjektů se 

zjištěnou aktivitou 

abs. % 

zemědělství, lesnictví, rybářství 18 9,63 

průmysl 38 20,32 

stavebnictví 26 13,90 

velkoobchod a maloobchod; opravy a 

údržba motorových vozidel 
25 13,37 

doprava a skladování 7 3,74 

ubytování, stravovaní a pohostinství 9 4,81 

informační a komunikační činnost 2 1,07 

peněžnictví a pojišťovnictví 4 2,14 

činnosti v oblasti nemovitostí 3 1,60 

profesní, vědecké a technické činnosti 15 8,02 

administrativní a podpůrné činnosti 4 2,14 

veřejná správa a obrana; povinné 

sociální zabezpečení 
3 1,60 

vzdělávání 5 2,67 

zdravotní a sociální péče 5 2,67 

kulturní, zábavní a rekreační činnosti 2 1,07 

ostatní činnosti 16 8,56 

neuvedeno 5 2,67 

Celkem  187 100,0 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 
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Nejvíce subjektů se zjištěnou aktivitou bylo v oblasti průmyslu (38), dále stavebnictví (26) 

a velkoobchodu, maloobchodu, opravy motorových vozidel.  

Jak plyne z výše uvedeného, mezi ekonomické subjekty se oficiálně řadí i veškeré podnikající osoby, 

které se z výrazné většiny zaměstnávají samy a do celkového ekonomického výsledku či hodnot 

nezaměstnanosti příliš nepřispívají. Jejich aktivita je ale cenná pro dynamické a sociálně zodpovědné 

podnikatelské prostředí města. To pak doplňují větší firmy, které mají třeba delší historii, produkční 

tradici či inovativní přístup ve výrobě pro uchycení se na konkurenčním trhu. Z pohledu Olešnice lze 

o tradiční výrobě mluvit především v segmentu propojení zemědělské produkce a navazujícího 

zpracovatelského potravinářského průmyslu8. 

Nejvýznamnějšími dvěma zaměstnavateli ve městě jsou dvě společnosti. První z nich je VSP Group a.s., 

která se skládá z několika divizí, přičemž stěžejní je stále její zemědělská část včetně výroby umístěné 

právě ve městě Olešnice. Firma zaměstnává lehce přes 100 zaměstnanců. 

Druhou společností a místním tradičním výrobcem s nadregionální působností je Mlékárna Olešnice. 

Ta vznikla v roce 1994 privatizací mlékárenského podniku s historií od roku 1937, kdy byla mlékárna 

založena právě jako družstvo dodavatelů mléka. Mlékárna nakupuje syrové mléko z Blanenska, 

Svitavska a Žďárska, tedy z oblastí nejméně ekologicky zatížených, což se projevuje i ve vysoké kvalitě 

mléka. Přizpůsobováním výroby moderním produkčním vzorcům, tedy nejen modernizací, ale 

i využitím dalších přidružených mlékárenských podniků, může mlékárna aktuálně nabídnout kompletní 

sortiment mlékárenských výrobků, zejména však másla, bílé a ochucené sýry a hrudkovitý Olešnický 

tvaroh. Jejich distribuce probíhá po celém území České republiky prostřednictvím společnosti 

Lacto Morava, a. s. Mlékárna zaměstnává zhruba 130 zaměstnanců. 

 

CESTOVNÍ RUCH 
Z hlediska cestovního ruchu je jednoznačně na prvním místě nutné zmínit místní moderní ski areál 

s umělým zasněžováním, díky němuž získalo město Olešnice image oblíbeného lyžařského centra na 

Jižní Moravě, která jinak nabízí dominantně jiné turistické produkty). Od roku 2006 se na místě 

původního areálu z roku 1982 podařilo vybudovat konkurenceschopné středisko se 3 vleky, umělým 

osvětlením, umělým zasněžováním a nabídkou doplňkových služeb. To, že se jedná o krok správným 

směrem, můžeme pozorovat u obdobných středisek typu Lipno nad Vltavou (Šumava) Černá Voda 

(Rychlebské hory) a řady dalších, kde mj. existuje snaha využít stávající infrastrukturu i konfiguraci 

terénu např. pro budování bikeparků (horské trialy), vyhlídkových míst apod. V neposlední řadě je 

důležitým aspektem těchto turistických center také udržení zaměstnanosti v obci či městě.  

Olešnicí prochází také pěší i cykloturistické trasy značené Klubem českých turistů. Městem však 

neprochází žádné cyklokoridory nadregionálního významu (mezinárodní, krajské), nicméně 

cykloturistiku lze propagovat ve vazbě na regionální zajímavosti a utvářením nabídky vhodných 

podpůrných služeb dále rozvíjet a posilovat. Již výše v průběhu analytické části byly zmíněné také další 

turistické atrakce, a to místní zookoutek či koupaliště. 

Co se týče historických památek, je místní nabídka značně omezená z hlediska významu těchto 

památek pro cizí návštěvníky a turisty. Přesto je vhodné tyto památky alespoň v krátkém výpisu zmínit. 

                                                           
8 Převzato z Programu města Olešnice 2015-2020 
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Dominantou města je kostel sv. Vavřince. Ten byl vystavěn v letech 1831-1839 na místě původního 

dřevěného kostela z roku 1391, který neodolal ničivému požáru v roce 1827. Kostel by postaven 

nákladem majitele panství a zasvěcen na počest jeho manželky Leopoldiny, svobodné paní z Honrichsu, 

sv. Leopoldu. Změnou původního vzhledu bylo postavení nové střechy na věži kostela v roce 1882. Věž 

do té doby měla pouze nízkou trojúhelníkovou střechu. V roce 1943 byl kostel znovu vysvěcen na kostel 

sv. Vavřince. Při stavbě opěrné zdi v roce 1938 proti radnici bylo nalezeno mnoho kosterních 

pozůstatků ze zrušeného hřbitova. Při rekonstrukci náměstí v roce 1998 a pak v roce 2003 byla při 

budování kanalizace u severní strany kostela odkryta v hloubce cca 1,5 metru kostnice. Po církevním 

obřadu byly ostatky uloženy na hřbitově na Moravské straně u kostela sv. Mikuláše. Římskokatolická 

farnost v Olešnici provedla nákladnou výměnu střechy věže kostela a rekonstrukci fasády v roce 2004, 

a tak je tato kulturní památka objektem, který náměstí dominuje i pěkným vzhledem. 

Druhým kostele ve městě je kostel sv. Mikuláše, který se nachází u místního hřbitova. Kostel 

sv. Mikuláše je budovou, která velmi výrazně změnila svoji podobu. Byl totiž do současné podoby zcela 

zmodernizován v roce 1852. Postaven však byl mnohem dříve, a to v roce 1725, nákladem tehdejšího 

majitele kunštátského panství Jana z Lamberka. Ve věžičce je několik století starý zvon. Jediný, který 

se zachoval, když ostatní byly roztaveny pro různá vojska a pro různé války. Na zdi jsou instalovány 

nejstarší náhrobní kameny, které se zachovaly. Nejstarší z počátku 18. století. Čestné místo náhrobku 

před kostelíkem patří faráři Pleskačovi, vlastenci, spisovateli a sběrateli pověstí a písní, zakladateli 

tradice olešnického divadla. Tento rozsáhlý katolický hřbitov byl několikrát rozšiřován. 

Třetici kostelů pak uzavírá evangelický kostel. Budova stojící nad ulicí Rovečínskou je z olešnických 

kostelů nejnovější, a to i přesto, že na Moravské straně stávala v druhé polovině 16. století bratrská 

modlitebna. Ta po třicetileté válce osiřela, zpustla a nakonec byla zbourána. Olešničtí evangelíci se sice 

jistou měrou zasloužili o vydání Tolerančního patentu v roce 1781, ale budovu své modlitebny postavit 

v té době nedokázali, protože se jim nedostávalo především finančních prostředků. Silnější sbory 

v Rovečném a v Prosetíně měly i více peněz mezi svými členy, a tak postavily kostely ve svých obcích 

o půlstoletí dříve. Ke stavbě kostela v Olešnici došlo až mnoho let po nich, konkrétně v roce 1860. 

V roce 1868 byl dostavěn. Na jeho stavbu byly peníze získávány nejen mezi věřícími v Olešnici, ale 

i v okolních sborech. Přesto se jich nedostávalo, a tak zvony byly pořízeny až o 11 let později. Vedle 

kostela je zřízen evangelický hřbitov, který byl otevřen ještě před započetím stavby kostela. Do té doby 

byl společným hřbitovem katolíků i evangelíků hřbitov na Moravské straně. 

Další místní historickou památkou, nacházející při ulici generála Čápka vedoucí směrem k Crhovu, je 

Hlouškův mlýn. Stromořadí při silnici provází o několik metrů dál druhé. Mezi nimi je strouha, která 

tvořila náhon. Přiváděla vodu z potoka na mlýnské kolo. To potom dodávalo sílu strojům. Vodní energie 

patřila po staletí k nejdůležitějším. Voda olešnických potoků v dávné minulosti poháněla současně pět 

mlýnů. Přestože z mlýnského kola je již jen torzo a v mlýnici byla pro pohon zavedena elektřina, stojí 

za to se podívat, jak byla voda k mlýnu vedena a odkud dopadala na lopatky kola. 

Pokud by turisté a návštěvníci města chtěli podívat, jak vypadaly domy v Olešnici v minulých staletích, 

musíme zajít na Horní Vejpustek, kde se několik takových domů, představujících památky staré lidové 

architektury, uchovalo a jejich nynější majitelé je využívají jako chalupy pro rekreaci. 

 



 

28 
 

 
Obrázek 13 Dřevěnice na Horním Vejpustku 
Zdroj: Webové stránky města Olešnice (www.olesnice.cz)  

Město se však společně s místními pustilo k budování vlastních kulturní a historických památek 

a turistických atrakcí. 

Jako první je nutné zmínit modrotiskovou dílnu u Danzingerů. V Olešnici se totiž kromě historických 

budov a míst spojených s historií obce dochovalo dodnes jedno z řemesel, už v minulosti považované 

za umělecké. Jedná se o ruční tisk různých vzorů na plátno. Olešnice byla v minulosti místem pěstování 

lnu a jen v málokteré chalupě nebyl dřevěný stav, na kterém by se netkalo plátno. Je pochopitelné, že 

tu museli být i barvíři. Výroba modrotisku se traduje až do 17. století. Po celá staletí bylo používáno 

přírodního barviva indiga. Tisk se prováděl na plátno ručně přitlačením formy namočené do barvy 

odpuzující hmoty (tiskařský pop) a pak se plátno obarvilo. Přepráním plátna se jednak odstranil pop, 

jednak přebytečná barva. Formy byly desky z tvrdého dřeva vybraných stromů (např. hrušeň, švestka) 

a do nich byl nabit měděný plech či drát, který tvořil různé vzory. Strojový tisk v továrnách znamenal 

konec ručnímu tisku plátna, a tak je olešnický modrotisk výrobou velice vzácnou a nevídanou. Dílna 

u Danzingerů, která se nachází proti kulturnímu domu, používá dodnes forem i receptur předávaných 

z generaci na generaci přes 160 let. Nedávno byl modrotisk zapsán do seznamu nehmotného 

kulturního dědictví UNESCO. 

Druhou vytvořenou turistickou atrakcí v letech nedávných je muzeum strašidel, které se nachází ve 

sklepení bývalé ledárny, kde se od zimy do letních měsíců uchovával led pro řezníky a olešnický pivovar. 

Bylo postaveno pod bývalým hřbitovem na počátku 19. století. Od poloviny 20. století nebylo 
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využíváno. Nové využití našlo sklepení otevřením muzea pověstí Olešnicka v r. 2003. Autorem pověstí 

ve vyprávění je PaedDr. Zdeněk Peša, autorem figurín strašidel a postav Mgr. Blanka Kudová. Muzeum 

má otevřeno v červenci a srpnu a vstupenky lze zakoupit na místní radnici naproti muzea. 

Jako třetí novější atrakce je v Olešnici od roku 2010 přítomné muzeum historických vozidel 

a historických obrazů rodiny Hamerských. Veškeré exponáty jsou ve právě vlastnictví rodiny 

Hamerských. Obrazy, převážně krajinářská tvorba z Olešnicka, jsou dílem pana Karla Hamerského - 

bývalého učitele olešnické hospodářské školy. Jeho syn Petr pak svůj um zasvětil historickým vozidlům 

československé výroby. Automobily a motocykly nejen sbírá, ale i ve své dílně uvádí do původní 

podoby, aby udělal radost nejen sobě, ale dnes hlavně návštěvníkům muzea. Muzeum s audiovizuálním 

průvodcem navštěvují nejen odborníci, ale především všichni ti, kdo ve dnes historických vozidlech 

jezdili, aby je ukázali svým vnoučkům. 

 
Obrázek 14 Muzeum historických vozidel a historických obrazů rodiny Hamerských 
Zdroj: Webové stránky města Olešnice (www.olesnice.cz)  

Památkou na pomezí historie, kultury a přírody je pak místní Křížová cesta bolestí regionu Olešnicka 

vedoucí od kostela sv. Mikuláše až na kopec Kopaniny nad lyžařském areálem. Netradiční křížová cesta 

nezobrazuje jen symboly Kristova utrpení při cestě na Golgotu, ale také výjevy bolestných událostí 

zdejšího regionu. Čtrnáct betonových sloupků nese kované plastiky zobrazující trýznivé historické 

milníky jako například náboženskou nesnášenlivost, nemoci a epidemie, požáry, nesvobodu nebo 

povodně. Vše je navíc doplněno symbolem klasické křížové cesty. Křížová cesta byla slavnostně 

posvěcena 5. srpna 2016. Na jejím konci na kopci Kopaniny byla do roku 2020 také dřevěná rozhledna, 

která umožňovala výhled na místní skiareál, širší okolí a v případě hezkého počasí i na Jeseníky. Kvůli 

špatnému technickému stavu však musela být uzavřena a odstraněna. 

Další turistické památky je nutné hledat v rámci blízkého i širšího okolí, každopádně je zřejmé, že 

turistický potenciál je ve městě velmi dobrý. 
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Z hlediska cestovního ruchu je určitě pozitivním elementem také existence místního informačního 

centra. To má otevřeno od května do září, a to každý den kromě pondělí. Centrum podává informace 

o konaných kulturních i sportovních akcích ve městě i okolí, jsou zde dostupné různé propagační 

materiály, pohlednice, publikace, mapy, známky, upomínkové předměty. Centrum je také schopné 

poskytnout informace k ubytování či stravování. 

Právě ubytování i stravování je v Olešnici vzhledem k velikosti města na velmi slušné úrovni a obě 

oblasti tak představují pro turistický ruch ve městě důležitý prvek. Ubytování i stravování poskytuje již 

výše zmíněný Hotel Závrší v centru města. Z ubytovacích kapacit pak lze zmínit také Penzion u Ševčíků 

či Rodinné ubytování na Habeši, menší ubytovací kapacity jsou také na místní Orlovně. Český statistický 

úřad eviduje ve městě 3 hromadné ubytovací kapacity. Ty disponují celkem 26 pokoji se 72 lůžky. 

V minulém roce tyto ubytovací zařízení využilo 1180 hostů, kteří zde průměrně strávili 2,8 nocí. 

Potenciál je však větší, což dokládají statistiky z posledního „předcovidového“ roku 2019, kdy v těchto 

zařízeních bylo ubytováno celkem 1407 hostů.  

Stravovací oblast pak kromě Hotelu Závrší pokrývá Restaurace U Koupaliště a v zimní turistické sezóně 

také Restaurace U Svahu.  

 

HODNOCENÍ PILÍŘE 
Hodnocení silných a slabých stránek v rámci ekonomického pilíře ve městě Olešnice 

Silné stránky Slabé stránky 

Relativně nízká míra nezaměstnanosti Horší ukazatele ekonomické aktivity 

obyvatelstva ve městě 

Památky a turistické zajímavosti ve městě i jeho 

blízkém okolí, existence TIC 

 

Dostupnost ubytovacích a stravovacích služeb 
 

Velký potenciál v oblasti turistického ruchu  

Nízký podíl občanů v exekuci  
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ENVIRONMENTÁLNÍ PILÍŘ 

DOPRAVA 

SILNIČNÍ DOPRAVA 

Katastrem města Olešnice prochází celkem čtyři komunikace spravované Jihomoravským krajem, 

z toho tři přímo městem. Zbylé komunikace na území města, ať už místní či účelové, jsou v jeho správě. 

Nejvýznamnější komunikací je jednoznačně silnice II. třídy II/362 vedoucí od Poličky mj. přes Olešnici 

až do Rozseče nad Kunštátem. Z této komunikace se na území města Olešnice odpojují komunikace III. 

třídy, a to silnice III/3626 vedoucí na Trpín a Kněževes a silnice III/3629 ve směru na Křtěnov. Po hranici 

katastrálního území města pak vede silnice III/36214 z Kněževsi na Ústup. 

Z hlediska intenzity dopravy jsou poslední dostupné údaje ze sčítání dopravy stacionárním zařízením 

z června roku 2020, a to pro silnici II/362. Na příjezdu do města Olešnice ve směru od Kunštátu byla 

naměřena denní intenzita dopravy ve všední den celkem 2049 vozidel, z toho 1506 osobních, 403 

nákladních, 85 nákladních s vlekem a 55 jednostopých. O víkendu (v sobotu) pak byla intenzita vyšší, 

když vozidel bylo napočítáno celkem 2542, z toho 1982 osobních, 352 nákladních, 112 nákladních 

s vlekem a 96 jednostopých. Ve směru od Bystrého pak ve všední den bylo napočítáno 1355 

přijíždějících aut do Olešnice, z toho drtivá většina osobních (1091), dále 170 nákladních, 73 nákladních 

s vlekem a 21 jednostopých. Ve volný den v sobotu pak bylo napočítáno opět více vozidel než ve všední 

den, a to 1737, z toho 1546 osobních, 86 nákladních, 61 nákladních s vlekem a 44 jednostopých9.  

Celkově tak lze říct, že Olešnice je z hlediska dopravy poměrně málo exponovaná, což je dáno zejména 

periferní polohou na okraji Jihomoravského kraje, a tedy mimo důležité dopravní linie. Nejvíce zatížen 

je poměrně logicky střed města, zejména náměstí. Vyšší intenzitu dopravy ve městě je možné 

zaznamenat zejména v zimních měsících v době hlavní turistické sezóny v místním skiareálu. 

Celková délka komunikací na území města dosahuje 50 km, z toho přes 41 kilometrů spravuje obec 

(zhruba 18,5 km jsou komunikace místní, necelých 23 km komunikace účelové). Zbylých zhruba 

9 kilometrů silnic je v kompetenci Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. 

 
Obrázek 15 Silniční síť v okolí města Olešnice 
Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Geoportál 

                                                           
9 Statistiky přebrány z Plánu rozvoje dopravní infrastruktury města Olešnice 
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ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 

Město Olešnice nemá přímý přístup k železnici. Nejbližší železniční stanice se nachází v 17 kilometrů 

vzdálených Letovicích. Železniční doprava tak z logických důvodů není občany města pravidelně 

využívána. 

 

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA 

Autobusová doprava, jakožto jediný představitel hromadné dopravy ve městě, je dominantně 

zajišťována prostřednictvím Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Mimo něj 

projíždí Olešnicí pouze několik mezikrajských spojů z Pardubického kraje a z kraje Vysočina. Oblast 

celého Boskovicka vč. města Olešnice byla do IDS JMK zaintegrována v roce 2007. Systém je 

dominantně postaven na páteřních linkách do krajského města Brna a regionálních center, které 

doplňují další linky do menších měst a obcí. Město Olešnice však má pravidelné přímé spojení jak do 

Brna, tak také do Boskovic a Letovic, což jsou místní regionální centra. 

Přímé spojení s krajským centrem Brnem zajišťuje linka č. 301, která končí v Králově-Poli. Odsud musejí 

cestující pokračovat do centra města prostřednictvím městské hromadné dopravy, zpravidla tramvají. 

Ve všední dny odjíždí z Olešnice do Brna i z Brna do Olešnice celkem 14 spojů, o víkendu pak v oba dny 

odjíždí z Olešnice 9 spojů, z Brna v sobotu rovněž 9 spojů, v neděli pak dokonce 10. Jízdní doba se 

pohybuje do 1 hodiny a 10 minut. 

Regionální centrum, město Boskovice, je pak přímo dostupné prostřednictvím hned dvou linek. 

Primární je linka č. 256, která má dvě větve (jednu přímou a druhou delší přes menší obce) a pomocí 

níž je možné se do Boskovic dostat zhruba do hodiny. Využít lze i linku č. 257, která však vede přes 

Brumov a Lysice a je tak výrazně časově delší (zhruba 1 hodina 25 minut) než linka č. 256. Z Olešnice 

do Boskovic jede ve všední dny 23 spojů, opačným směrem spojů 20. O víkendu pak z Olešnice vyjíždí 

7 spojů, z Boskovic spojů 6. 

Přímo dostupné je také delší menší regionální centrum, a to město Letovice. Spojení obstarává linka 

č. 275. V obou směrech jede ve všední dny 8 spojů, o víkendu pak 3 spoje. 

V menších počtech spojů je pak k dispozici občanům také přímé spojení do Poličky (Pardubický kraj) či 

Bystřice nad Pernštejnem (kraj Vysočina). Celkově je tak dopravní obslužnost města Olešnice 

prostřednictvím hromadné dopravy na dobré úrovni. To také odpovídá hodnocení této oblasti občany 

v dotazníkovém šetření.  

 

CYKLODOPRAVA 

Přes katastrální území města vede celkem 5 cyklotras, všechny jsou označeny jako středně náročné. 

Jejich přehled přináší tabulka níže. Na území města se v tuto chvíli naopak nenachází žádné cyklostezky. 

Realizace cyklostezky by tak mohla být námětem pro vedení města. Celkově lze zhodnotit, že v oblasti 

cyklodopravy je situace poměrně dobrá, zvláště vezmeme-li v potaz i cyklotrasy a cyklostezky v rámci 

širšího regionu. I cykloturistika tak v oblasti či přímo ve městě skýtá značný potenciál. Vzhledem 

k tomu, že všechny stávající cyklotrasy vedou po komunikacích II. a III. třídy, využívají cyklisté nově 

především nově vybudovaných polních cest v rámci realizace plánu společných opatření pozemkových 

úprav. Jejich síť by měla být realizována po definitivním schválení pozemkových úprav v západní části 

katastru. 
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Tabulka 10 Přehled cyklotras procházejících katastrem města Olešnice 

Cyklotrasa Místa trasy Délka v km 

5085 Kunštát - Jestřebí 42 

5086 Svojanov – Nedvědice, Pernštejn 27 

5087 Olešnice - Koroužné 9 

5088 Olešnice - Ústup 4 

5089 Olešnice – Louka, zřícenina Hradu 6 

Zdroj: www.cyklotrasy.cz, vlastní zpracování  

 

 
Obrázek 16 Schéma linek IDS JMK v severní části kraje 
Zdroj: Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje  

 

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

ELEKTRICKÁ ENERGIE 
Řešené území města je zásobováno elektrickou energií z rozvodny 110/22kV Bystřice nad Pernštejnem 

z hlavního primárního venkovního vedení VN 22 kV č. 310. Stávající vedení vyhovuje současným 

i výhledovým přenosovým požadavkům, nepředpokládají se žádné zásadní úpravy. Vedení procházející 

přes návrhové plochy je respektováno vč. OP. Město a ostatní odběratelé řešeného k.ú. jsou z hlediska 

současných požadavků na dodávku elektrické energie plně zajištěni. Rozsah stávajících distribučních 

sítí VN 22kV je dostačující i pro další období - zajistí výhledové nároky na potřebný příkon v území pro 
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navrhované rozvojové plochy města. Požadavky na zajištění potřebného příkonu jsou ovlivněny situací, 

že město je zásobováno energiemi dvojcestně a to el. energií a plynem. Nepředpokládá se tedy výrazné 

zvyšování nároků na zajištění elektrického příkonu pro vytápění, vaření a ohřev TUV, neboť pro tyto 

účely je uvažováno v převážné míře s využíváním plynu – v současné době cca 90 %. Provozovatelem 

distribuční soustavy je E.ON, a.s10.  

 

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

Ve městě Olešnice je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, který je v majetku města a městem 

je i provozován. Město Olešnice je zásobováno ze samostatného vodovodu Olešnice, jež je napájen 

několika zdroji podzemní vody: vrt S1 v k.ú. Trpín, kopaná studna a vrt OL3 v k.ú. Olešnice.  

Z vrtu S1 a z kopané studny je voda čerpána do VDJ Ostrá Horka (2x250 m3 / 595,90), z něhož je voda 

přiváděna přivaděčem DN 200 do vodovodní sítě. V lokalitě zámku Lamberk je na přivaděč napojen 

vodní zdroj Lamberk, který je tvořen vrtem OL3, vodojemem 16 m3 a přiváděcím řadem. Za 

spotřebištěm, nad ulicí Ústupská, se nachází vyrovnávací vodojem VDJ Nad mlékárnou 

(250m3/595,94). Vodovodní síť města Olešnice byla budována v letech 1958–1989. Vodovodní síť je 

tvořena potrubím jmenovité světlosti DN 50 – DN 200 z různých trubních materiálů a různého stáří.  

Ve výhledovém období je uvažováno s rozšířením vodovodu pro veřejnou potřebu v lokalitě Piskačův 

sad. Dále bude vodovodní síť výhledově rozšiřována dle realizace zástavby v souladu s územním 

plánem obce. Je navržena rekonstrukce dílčích částí rozvodné sítě.  

Ve městě Olešnice je provozován jeden místní samostatný vodovod firmy VSP Group a.s., který 

zásobuje z vodojemu VDJ stř. ŽV (100 m3 ) provoz živočišné výroby jatek a masné výroby Šutera a ulici 

Veselskou. Vodovod se svými zdroji – vrty HV1 s Q=1,6 l/s, HV2 a HV4 s Q=1,6 l/s jsou významnou 

podporou pro udržení vyrovnané bilance spotřeby a krytí zdroji v městě Olešnice.  

V případě potřeby má město Olešnice smluvně a technicky zajištěno havarijní zásobování z vrtu S2 

s vydatností 5 l/s, který se nachází poblíž vrtu S1 v k.ú. Trpín (Pardubický kraj)11. 

 

KANALIZACE 

Ve městě Olešnice je v současné době rozsáhlý kanalizační systém, který je postupně budován od roku 

1930. Kanalizace byla nejprve budována svépomocí, nesouvisle. Propojení jednotlivých kanalizačních 

větví s napojením na hlavní sběrače bylo ukončeno v roce 1994.  

Dříve vybudované kanalizační větve, které ústily do recipientu přímo, jsou dnes rozsáhle větveny 

a odlehčovány v době zvýšených srážek do recipientu prostřednictvím sedmi odlehčovacích komor na 

síti. Odlehčovací komory jsou na jednotné kanalizaci z kapacitních důvodů, aby nedocházelo za dešťů 

k přetížení a nežádoucímu ovlivňování biologických procesů (přílišné zředění odpadních vod) na ČOV. 

Na kanalizační síti je provozováno pět kanalizačních shybek. Tyto shybky k převedení odpadních vod 

pod překážkami, v tomto případě pod vodním tokem v otevřeném korytě a zatrubněným vodním 

tokem. Tento jednotný kanalizační systém je sveden prostřednictvím kmenové stoky „A“ na čistírnu 

odpadních vod (ČOV) Olešnice. Recipientem pro vyčištěné odpadní vody je vodní tok Hodonínka.  

                                                           
10 Převzato z Územního plánu města Olešnice 
11 Převzato z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olešnice 



 

35 
 

Provozovatelem jednotné kanalizace a ČOV je město Olešnice, pověřenou osobou je vodohospodář 

p. Pavel Peša. 

Produkované množství odpadních vod ve městě Olešnice je zastoupeno z necelých 35 % od obyvatel, 

zbylou produkci tvoří z 53 % stočné mlékárny, z 11 % stočné ostatních podnikatelů a přibližné zbylé 1 % 

tvoří stočné z hotelu a budov města. Do stávající jednotné kanalizační sítě ve městě Olešnice jsou tedy 

napojeny odpadní vody od 1660 obyvatel a odpadní vody z průmyslu. Odpadní vody z nemovitostí jsou 

vypouštěny převážně do veřejné kanalizace města, přičemž cca 0,5 % obyvatel vypouští odpadní vody 

do septiků a jímek na vyvážení. 

Stávající kanalizační síť bude průběžně rekonstruována dle potřeby a výhledově rozšiřována 

v návaznosti na rozvoj obce. Ve výhledovém období se počítá s rozvojem oblasti Piskačův sad 

a rekonstrukcemi na ČOV12. 

 

ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM 

Vysokotlaký plynovodní (VTL) řad DN 150 přichází z jihu a kolem Olešnice obchází po západní straně. 

Do obce je z VTL řadu vybudována odbočka DN 150 ukončená v regulační stanici VTL/STL. Z vysokotlaké 

přípojky odbočuje ještě krátký řad DN 100 do samostatné regulační stanice v areálu Moraviafloru, kde 

navazuje středotlaký průmyslový rozvod pro Moraviaflor a Agroplast.  

Vlastní rozvod po obci je kombinovaný středotlaký a nízkotlaký. K největším spotřebitelům (Mlékárna, 

škola) je přiveden středotlaký řad, na který na několika místech navazuje nízkotlaký rozvod pro 

obytnou zástavbu. V jihovýchodní části obce (část Křtěnovské ulice) jsou nemovitosti připojovány 

přímo na stl. rozvod přes domovní regulátory. Středotlaký řad pokračuje podél komunikace do 

sousedního Křtěnova. Plynovod v Olešnici se budoval postupně v letech 1983 až 1993, většina 

použitého potrubí je ze svařované oceli, pouze na nejnovějších úsecích je použito polyetylénu. 

V územním plánu z roku 2012 bylo navrženo rozšíření plynovodní sítě s tím, že jednotlivé lokality 

budou napojeny většinou na nízkotlaký plynovod, plynovodní řady budou vedeny přednostně mimo 

zpevněné komunikace a budou pokud možno zaokruhovány. Při jižním okraji města je navrženo napojit 

nové nemovitosti přímo ze středotlaku přes domovní regulátory plynu. 

  

                                                           
12 Převzato z Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Olešnice 
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Pestrá a atraktivní krajina podhorského charakteru je jednou z hlavních devíz tohoto mikroregionálního 

sídla ležícího v severozápadní části Jihomoravského kraje. Příznivé přírodní předpoklady však samy 

o sobě ještě nejsou zárukou kvality životního prostředí pro místní obyvatele. Zde je na místě uvést 

reciproční vazbu mezi stavem životního prostředí a opakovaně zmiňovanou periferní polohou města 

v rámci kraje i vůči páteřní infrastruktuře regionu. Příznivý stav životního prostředí je v tomto případě 

odrazem relativně nízkého dopravního zatížení, nízké hustoty obyvatelstva a jeho ekonomických 

aktivit. Nezanedbatelným faktorem majícím povětšinou pozitivní efekt na kvalitu životního prostředí 

jsou rovněž environmentální opatření uskutečňovaná v souladu s národní či nadnárodní legislativou za 

pomoci investičních dotací jak místní samosprávou, tak ostatními lokálními aktéry (podniky, 

neziskovými organizacemi). V tomto ohledu je velice důležitá i tzv. environmentální osvěta občanů 

a jejich vztah k přírodě i blízkému okolí13. 

 

KATASTR MĚSTA 

Olešnický katastr se rozkládá v severovýchodní části geomorfologického celku nazvaného 

Hornosvratecká vrchovina (podcelek Nedvědická vrchovina, okrsky Kunštátská vrchovina, Vírská 

vrchovina, Olešnická kotlina). Krajinné struktury řešeného území vycházejí z geografických podmínek 

a historického vývoje osídlení a jejich zachování je vysoce důležité jak pro obyvatele místa, tak pro 

podporu turistického ruchu.  

Podle Krajinných typů České republiky je území rozčleněno do dvou krajinných typů - západní část je 

charakterizována jako krajina zaříznutých údolí, naopak východní je charakterizována jako polní 

krajina.  

Město Olešnice se rozkládá na soutoku Nyklovického (Olešnického) potoka (horní tok říčky Hodonínky) 

a Veselského potoka. Reliéf katastru má výrazně proměnlivý charakter. Rozevřené úvalovité údolí 

Hodonínky (též Nyklovického či Olešnického potoka) odděluje navzájem členitější západní část katastru 

od plošší východní části. Západní části katastru dominuje výrazný hřbet přibližně severojižního směru, 

s jednotlivými vystupujícími suky a s dosti četnými tvary mrazového zvětrávání s vrchy Kopaniny, 

Na babě a Chrást. Naproti tomu severovýchodní část katastru je vlivem někdejšího zarovnání povrchu 

plochá s menšími vyvýšeninami Synkův a Náhlíkův kopec: Na jihu Peterkův vrch a Srstkův kopec. 

Na území katastru města Olešnice se nenachází žádná zvláště chráněná území, památné stromy ani 

lokality soustavy Natura 2000. Západní část katastru města je však součástí Přírodního parku Svratecká 

hornatina vyhlášeného v letech 1988–1995. Přírodní park chrání pestrou tvář krajiny rozsáhlého 

a členitého území kolem horního toku Svratky a jejich přítoků v Hornosvratecké vrchovině. Území 

parku protáhlého tvaru je tvořeno členitou pahorkatinou, která je rozdělena na dvě části tektonickým 

prolomem protékaným řekou Svratkou. Park zasahuje na plochy tří někdejších okresů: Blansko, Brno – 

venkov a Žďár nad Sázavou. Typické je střídaní lesů druhého až pátého vegetačního stupně 

(dubobukový, bukodubový, bukový a jedlobukový stupeň), malých ploch hájů, luk, solitérních stromů 

a v údolích výskyt četných skalních výchozů. 

                                                           
13 Převzato z Programu města Olešnice 2015-2020 
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V posledních zhruba pěti letech byl katastr města Olešnice (zejména jeho západní část), stejně jako 

celá oblast Olešnicka a Vysočiny výrazně zasažen kůrovcovou kalamitou, způsobenou zejména 

výrazným suchem, respektive deficitem vody v lesní půdě. Vrchol kalamity v podobě odumření 

smrkových porostů v obecních lesích města Olešnice nastal zejména během srpna a září roku 2019, kdy 

byla celá oblast Olešnicka označena na kůrovcové mapě České republiky dokonce červenou barvou. 

Zatímco v letech před kůrovcovou kalamitou se objem těžby dřeva v lesích v majetku města Olešnice 

pohyboval kolem 400-600 kubíků ročně, v roce 2019 to bylo 1660 kubíků a v minulém roce dokonce 

objem těžby přesáhl 6000 kubických metrů. Z původní podoby lesů v majetku města Olešnice tak zbyly 

pouze fotografie. Vzhledem k rozsahu kalamity a nutnosti použití těžkotonážních strojů v podobě 

harvestorů a vyvážeček dřeva došlo také k poškození lesní dopravní sítě. Na město a lesníky tak po 

definitivním vykácení zasažených lesů čeká nejprve úklid ploch po těžbě a následně fáze velkého 

zalesnění, které také občané vnímají v dotazníkovém šetření jako hlavní aktivitu, kterou by 

v následujících letech uvítali14. 

 

VYUŽITÍ PŮDY – DRUHY POZEMKŮ 

Kompletní území města Olešnice složeného z jednoho katastrálního území (Olešnice na Moravě) má ke 

konci roku 2020 rozlohu 1251,83 ha. Z hlediska využití půdy lze konstatovat, že ve v Olešnici tvoří téměř 

75 % půda zemědělská, 15,6 % lesní pozemky, 0,7 % vodní plochy a 8,8 % zastavěné a ostatní plochy. 

Ze zemědělské půdy pak tvoří téměř 68 % půda orná a velkou část zabírá rovněž trvalý travní porost 

(28,3 %). 

Tabulka 11 Využití půdy v Olešnici k 31. 12. 2020 v % 

Obec 
Zemědělská 

půda 

ze zemědělské půdy 

Lesní 

pozemky 

Vodní 

plochy 

Zastavěné 

a ostatní 

plochy 
Orná 

půda 
Vinice Zahrada 

Ovocný 

sad 

Trvalý 

travní 

porost 

Olešnice 74,9  67,9 0,0 3,0 0,8 28,3 15,6 0,7 8,8 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování  

 

EKOLOGICKÁ STABILITA 

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je vzájemně propojený soubor přirozených 

i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. ÚSES je 

nástrojem ochrany přírody. Vymezuje se v plánu systému ekologické stability a je jedním z limitů využití 

území při provádění pozemkových úprav, zpracování územně plánovací dokumentace, lesnických, 

vodohospodářských a jiných dokumentů. 

Skladebnými částmi ÚSES jsou biocentra, biokoridory a interakční prvky. 

Biocentrum je definováno prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. (§ 1 písm. a) k zákonu č. 114/1992 Sb. 

jako biotop nebo soubor biotopů v krajině, který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci 

přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému. 

                                                           
14 Webové stránky města Olešnice (www.olesnice.cz)  
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Biokoridor je definován prováděcí vyhláškou č. 395/1992 Sb. (§ 1 písm. b) k zákonu č. 114/1992 Sb. 

jako území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak 

umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť. 

Interakční prvek je krajinný segment, který na lokální úrovni zprostředkovává příznivé působení 

základních skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) na okolní méně stabilní krajinu do větší 

vzdálenosti. Mimo to interakční prvky často umožňují trvalou existenci určitých druhů organismů, 

majících menší prostorové nároky (vedle řady druhů rostlin některé druhy hmyzu, drobných hlodavců, 

hmyzožravců, ptáků, obojživelníků atd.). 

Rozlišuje se lokální, regionální a nadregionální systém ekologické stability. 

Zpracovaný územní plán města obsahuje prvky ÚSES jako podklad pro jejich další začlenění do celkové 

koncepce zeleně v katastrálních územích města při respektování limitů vyplývajících ze zákona 

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny související s ÚSES. Zejména vymezení lokálních biokoridorů 

a lokálních biocenter, je významné, neboť plní ekostabilizační, protierozní a estetickou funkci 

v příměstské krajině a poskytují možnost jejich začlenění do prostoru města a rovněž jejich šetrné 

rekreační využití za předpokladu splnění všech platných předpisů ochrany přírody.  

V rámci soustavy závazných prvků ÚSES byly na území katastru Olešnice na Moravě vymezeny prvky 

pouze na lokální úrovni.  

Lokální úroveň územního systému ekologické stability je v řešeném území zastoupena jednou 

hydrofilní a dvěma mezofilními větvemi. Hydrofilní větev sleduje tok a nivu Nyklovického (Olešnického) 

potoka a je tvořena 3 biocentry (LBC U ČOV, LBC Pod Lamberkem a LBC Niva Nyklovického potoka) 

a 2 biokoridory. Západní mezofilní větev je tvořena 2 biokoridory a 1 biocentrem (LBC Na Babě), vede 

lesními společenstvy v západní části katastru Olešnice. Východní mezofilní větev je tvořena 3 biocentry 

(LBC Kopec u Olešnice, LBC Pod Šnelovkou a LBC Jeruzalém) a 4 biokoridory. Spojuje plochy rozptýlené 

krajinné zeleně, lesíků, pastvin a luk ve východní části řešeného území15. 

Jedním z ukazatelů ekologické stability je její koeficient. Jedná se o poměrové číslo, které stanovuje 

poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků ve zkoumaném území. Jistým mírným 

omezením vypovídací hodnoty tohoto koeficientu je však fakt, že metoda výpočtu KES je založena na 

jednoznačném zařazení krajinného prvku buď do skupiny stabilní, nebo nestabilní, a není tak hodnocen 

konkrétní stav těchto prvků. To je potřeba mít na paměti při případném vyvozování závěrů čistě dle 

hodnoty tohoto koeficientu.  

Hodnota koeficientu ekologické stability v případě města Olešnice je dlouhodobě 0,68. To je spíše nižší 

hodnota. Pro území s hodnotou mezi 0,3 a 1 obecně platí, že se jedná o území intenzivně využívaná, 

zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabením autoregulačních pochodů v ekosystémech, které 

způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie. Jak však 

bylo zmíněno výše, výpovědní hodnotu koeficientu je potřeba brát s rezervou. 

 

PROTIPOVODŇOVÉ PREVENCE 

Olešnicí protékají 2 drobné vodní toky – Hodonínka u pramene místně nazývaná Nyklovický potok, 

která spadá do povodí Svratky, a Veselský potok, který se vlévá do Hodonínky v centru obce. Z vodních 

ploch je na Veselském potoku vybudována soustava 3 rybníků (Obecní, Dolní a Horní rybník), další 

                                                           
15 Převzato z Územního plánu města Olešnice 
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vodní díla jsou pak vybudována na Hodonínce (retenční nádrž místně nazvaná Pešák). Po mimořádné 

události z roku 2002, kdy region Olešnicka, ale i přilehlého Kunštátska, ve velkém měřítku postihla 

blesková povodeň, byla ještě více akcentována opatření protipovodňové prevence. Během pouhé 1,5 

hodiny spadlo na území města extrémních 170 mm srážek, na což soustava 3 rybníků na Veselském 

potoku a tehdejších 2 poldrů nebyla schopna reagovat. Po této přírodní katastrofě se značnými 

ekonomickými škodami vynaložila radnice města společně se správci vodních toků značné úsilí, aby se 

situace takovýchto rozměrů již neopakovala. Byla vybudována síť 5 retenčních nádrží s bezpečnostními 

přelivy a spodními výpusťmi, zpracován povodňový plán města a pořízen varovný a hlásný systém. Dále 

byly provedeny práce na úpravě koryta Hodonínky. Do budoucna jsou nadále v plánu průběžné práce 

na odbahňování rybníků a zprůtočňování koryt místních toků ve spolupráci s jejich správci, vše se bude 

odvíjet od dostupnosti finančních prostředků16. 

 

POZEMKOVÉ ÚPRAVY 

V rurálním regionu, jehož součástí Olešnice bezesporu je, mají nezastupitelnou roli ve vztahu k ochraně 

půdního fondu, péči o krajinu a zachování či lépe rozvoji biodiverzity, pozemkové úpravy. Ty taktéž 

napomáhají k vyřešení vlastnických vztahů, zpřístupnění nemovitostí, případně i místních atraktivit 

a mohou být v rámci nich provedena protipovodňová opatření. V Olešnici probíhají novodobé 

pozemkové úpravy již od roku 2003, kdy ústředním motivem jejich vzniku byla nutnost řešit odtokové 

poměry v krajině, především povodňové situace v povodí Veselského potoka. V nedávné minulosti 

proběhlo několik etap pozemkových úprav, poslední v západní části města. Pozemkové úpravy mj. 

řešily novou cestní síť, protipovodňová a protierozní opatření či změny v oblasti vlastnických vztahů 

(např. převod vlastnických práv k vybraným vodním zdrojům či komunikacím ze státu a soukromých 

subjektů na obec). Konkrétním výstupem z předchozích pozemkových úprav v k. ú. obce jsou např. 

v roce 2014 dokončené cesty ke Kněževsi a cesta od mateřské školy k rybníkům a kolem střediska 

živočišné výroby VSP Group. Příkladem protipovodňových poldrů jsou hráze v povodí Veselského 

potoka. Pro následující období město zvažuje dokončení pozemkových úprav za účelem vytvoření 

nových cest17. 

 

 EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE A PROBLÉMY 

V k. ú. Olešnice na Moravě není v tuto chvíli evidována žádná ekologická zátěž. Nejbližší je lokalizována 

u obce Kněževes a nepředstavuje bezprostřední riziko jak pro místní, tak i pro obyvatele Olešnice. 

Problematika tzv. černých skládek se města Olešnice týká pouze potenciálně, stejně jako jiných míst 

ČR. Důležitá je zde především prevence (přítomnost sběrného dvora), environmentální osvěta a hlavně 

výchova k ekologické zodpovědnosti již od dětství. K datu zpracování této strategie dle webu 

ZmapujTo.cz nebyla v k. ú. Olešnice na Moravě žádná černá skládka hlášena, nebližší skládka se 

nacházela v jižní části katastru obce Trpín.  

Kvalitu ovzduší na území města nejvíce znehodnocují doprava a lokální topeniště. Hospodářské aktivity 

vzhledem k jejich charakteru sehrávají marginální roli. Na snižování prašnosti má město k dispozici 

zametací a kropící vůz. Dominantní příčinou znečištění povrchových vod protékajících Olešnicí je 

nevyhovující odkanalizování řady obcí situovaných na horních tocích. Svůj význam, především u vod 

                                                           
16 Převzato z Programu města Olešnice 2015-2020 
17 Převzato z Programu města Olešnice 2015-2020 
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podzemních, může mít zemědělská činnost, která je zde intenzivně provozována. Místní zemědělský 

podnik však ctí zásadu šetrného přístupu k přírodě a krajině a využívá primárně organických hnojiv18. 

 

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Město Olešnice má dlouhodobě zavedený sběr základních složek TKO (papír, sklo, plast) 

prostřednictvím barevných sběrných nádob rozmístěných po městě v tzv. sběrných hnízdech. 

V posledních letech přibyla také možnost odevzdat v PET lahvi do hnízd fritovací oleje. V minulosti bylo 

opakovaně realizováno zvýšení počtu hnízd sběrných hnízd, přesto by občané dle otázky 

v dotazníkovém šetřením většinově uvítali jejich další navýšení. Hnízda jsou umístěny také ve sběrném 

dvoře, který vedle TKO dále přijímá v omezeném množství bioodpad, elektroodpad, pneumatiky a další 

nebezpečný odpad, kovy, velkoobjemový odpad a za úplatu též odpad stavební. Sběrný dvůr má 

otevřeno každou středu a sobotu, pakliže není uvedeno jinak. 

Město také v souladu s tehdejší novelizací zákona o odpadech a vyhláškou č. 321/2014 pořídilo za 

podpory evropských fondů více než 400 malých komunálních kompostérů pro rodinné domy, které 

radnice bezplatně zapůjčovala lidem, dále 10 větších kompostérů pro občany bydlících v bytových 

domech a 1 velkoobjemový kontejner pro biologický odpad umístěný ve sběrném dvoře. Tímto 

opatřením došlo k podpoře separace biologického odpadu rostlinného původu od směsného 

komunálního odpadu a současně mohou občané touto cestou získat cenné hnojivo pro své zahrady, 

neboť po pětileté výpůjční době kompostéry již občanům zůstaly. Město si dále z dotace pořídilo 

technologie pro zpracování biologicky rozložitelného odpadu pocházejícího mj. i z veřejné zeleně 

(štěpkovač). 

Od 1. ledna roku 2021 pak došlo v odpadovém hospodářství města k další výrazné změně způsobené 

změnou odpadové legislativy. Obce včetně Olešnice se dostaly do postavení poplatníka za ukládání 

odpadu na skládku. Obce mohou uplatnit slevu na poplatku za ukládání odpadů na skládce oproti 

jiným, avšak jsou povinny vést evidenci odpadů na skládce ukládaných. Cena za uložení odpadu na 

skládce činí v letošním roce 800,- Kč za tunu. Obec, která směsný komunální odpad na skládce ukládá 

do výše stanoveného objemu na obyvatele a rok, může uplatnit slevu. Pro rok 2021 je limit pro možnost 

uplatnění slevy 200 kg na obyvatele. Poplatek tak může činit místo 800,- Kč za tunu 500,- Kč za tunu. 

Z tohoto důvodu tak město Olešnice přistoupilo k zavedení nového systému separace plastů a papíru 

prostřednictvím pytlového svozu, kdy je každý pytel označen kódem. Zároveň občané obdrželi také 

nálepky na své popelnice, které byly následně doplněny připevněním čipu od svozové společnosti 

a množství ukládaného směsného komunálního odpadu, stejně jako odpadu plastového a papírového 

tak je sledováno elektronicky. Občané tak jsou nuceni více separovat využitelné složky odpadu, jako 

jsou papír, plast, nápojové kartony, sklo a kov, a do nádob na směsný komunální odpad dávat jenom 

ten, který tam patří. Cílem těchto změn je nížení množství směsného komunálního odpadu pod 200 kg 

na osobu a rok. Zároveň došlo ke značnému odlehčení sběrných hnízd papíru a plastu. 

Svoz směsného komunálního odpadu probíhá 1x za 14 dní, plasty jsou od domů vyváženy 1x měsíčně 

a papír 1x za 2 měsíce. 
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HODNOCENÍ PILÍŘE 
Hodnocení silných a slabých stránek v rámci enviromentálního pilíře ve městě Olešnice 

Silné stránky Slabé stránky 

Dostupné dopravní spojení hromadnou 

dopravou s městy v okolí i s Brnem 

Nižší koeficient ekologické stability 

Dobrý stav v oblasti technické infrastruktury Časová náročnost dojezdu do větších center 

hromadnou dopravou 

Zavedení pytlového svozu odpadu 

a elektronické evidence odpadu 

 

Dobrá úroveň protipovodňové prevence 
 

Existence vlastního sběrného dvora  

Absence ekologických zátěží  
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INSTITUCIONÁLNÍ PILÍŘ 

Město Olešnice je obcí II. typu, tedy obcí s pověřeným obecním úřadem, které náleží do správního 

obvodu obce s rozšířenou působností Boskovice. Dle zákona č. 128/2000 Sb., je město Olešnice 

územním samosprávným celkem s právní subjektivitou.  

Městský úřad v Olešnici vedle přenesené působnosti základního rozsahu (podle § 61 odst. 1 písm. a) 

zákona č. 128/2000 Sb.) vykonává ve svěřeném rozsahu další přenesenou působnost ve správním 

obvodu určeném prováděcím právním předpisem. Konkrétně městský úřad v Olešnici zahrnuje 

stavební úřad, který vykonává činnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a s ním souvisejících právních předpisů a matriční 

úřad. Správní obvod úřadů je tvořen obcemi: Olešnice, Crhov, Kněževes, Křtěnov, Lhota u Olešnice, 

Louka, Rozsíčka a Ústup. 

Pro zbytek běžných životních situací sídlí příslušné úřady v Boskovicích, kde se nachází finanční, 

katastrální a živnostenský úřad, nebo úřad práce, případně v Blansku, kde se nachází okresní správa 

sociálního zabezpečení, okresní soud, okresní státní zastupitelství, hygienická stanice či rovněž úřad 

práce. 

 

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTA 

Vrcholným orgánem města je zastupitelstvo, které se skládá z 15 členů. Ze zastupitelstva města byla 

zvolena 5členná rada města. V čele obou těchto orgánu stojí starosta města. Ve městě je zřízen finanční 

a kontrolní výbor, tedy výbory, které jsou ze zákona povinné. 

 

HOSPODAŘENÍ A MAJETEK MĚSTA 

Rozpočet města byl v letech 2015 a 2018 naplňován jako přebytkový, a to s výraznou rezervou. Roky 

2016 a 2020 se rovněž nesly ve znamení přebytkových rozpočtů, v tomto případě však již přebytky byly 

menší. Ve zbylých letech, tedy 2017 a 2019, mělo město Olešnice rozpočty schodkové, a to poměrně 

výrazně. Schodky v těchto letech byly způsobené zejména vysokými kapitálovými výdaji, přičemž výše 

přijatých transferů byla ve srovnání s nimi značně nižší. To byl rozdíl například od rozpočtu v roce 2018, 

kdy byly kapitálové výdaje také vysoké, nicméně je právě přijaté transfery překrývaly.  

Celkově je evidentní, že v posledních šesti letech byl v součtu rozpočet města Olešnice přebytkový, a to 

i přes řadu konaných investičních akcí. Přebytek rozpočtu města za těchto šest let byl v součtu 

14 587 tisíc. 

Důležitým kontrolním mechanismem hospodaření města je také ukazatel celkové zadluženosti, tedy 

poměr mezi cizími zdroji a celkovými aktivity, které by v případě obcí a měst neměl přesahovat 25 %. 

V případě města Olešnice je ukazatel na hodnotě 6,76 %, tedy jednoznačně v bezpečném pásmu. 

Stejně tak je v bezpečném pásmu pravidlo rozpočtové odpovědnosti, které zajišťuje, aby samosprávy 

byly schopny bez problémů financovat kdykoli v budoucnu své dluhy svými vlastními likvidními 

prostředky. Hodnota v případě města Olešnice je 37,76 %, důležité je přitom nepřesáhnout 60 %. 

Hospodaření města Olešnice v posledních letech tak lze označit na základě této analýzy za dobré. 

 



 

43 
 

Tabulka 12 Skutečný rozpočet města v letech 2015–2020 (v tisících Kč) 

Rozpočet / Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Daňové příjmy 20 411 22 001 23 588 26 327 28 094 26 329 

Nedaňové příjmy 8 103 8 336 8 607 8 455 8 285 13 236 

Kapitálové příjmy 600 161 64 9 3 0 

Přijaté transfery 23 189 3 296 3 826 26 953 14 501 9 982 

Celkové příjmy 52 303 33 794 36 084 61 744 50 883 49 546 

Běžné výdaje 26 654 26 450 28 133 29 502 32 763 33 399 

Kapitálové výdaje 7 509 5 045 17 999 21 282 28 624 12 406 

Celkové výdaje 34 163 31 495 46 132 50 784 61 387 45 806 

Saldo 18 140 2 299 -10 048 10 960 -10 504 3 740 

Zdroj: MONITOR – Integrovaný portál Ministerstva financí, Město Olešnice, vlastní zpracování 

 

 
Obrázek 17 Skutečný rozpočet města v letech 2015–2020 (v tisících Kč) 
Zdroj: MONITOR – Integrovaný portál Ministerstva financí, Město Olešnice, vlastní zpracování 

 

BEZPEČNOST 

Město Olešnice má zřízenou Městskou policii, která je řízena starostou města. Činnost Městské policie 

se řídí zákonem č. 553/1991 Sb. o obecní policii a dalšími právními předpisy. Městská policie Olešnice 

zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku a přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku. 

Dále dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití a dodržování obecně závazných vyhlášek 

a nařízení obce. Rovněž se podílí se na prevenci kriminality v obci a odhaluje přestupky a jiné delikty. 
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Dále je bezpečnost zajišťována prostřednictvím Policie ČR. Město Olešnice konkrétně územně spadá 

pod obvodní oddělení Policie ČR Letovice. V územní působnosti obvodního oddělení Policie ČR Letovice 

bylo za období 2015 až 2019 zjištěno v průměru 230 trestných činů ročně s průměrnou objasněností 

72,4 % za stejné období. Nejvyšší počet trestných činů byl zjištěn v roce 2015, od té doby počet 

trestných činů setrvale klesal až do roku 2019. Za rok 2020 jsou dostupná data jen ke konci listopadu, 

nicméně dá se dle stávající hodnoty předpokládat, že trestných činů oproti předchozímu roku spíše 

přibude. V porovnání indexu kriminality odvodních oddělení Policie ČR na území Jihomoravského kraje 

ve sledovaném období (leden 2015–listopad 2020) se obvodní oddělení Letovice (577,2) nachází na 10. 

místě z 35. obvodních oddělení kraje. Bezpečnost na území daného obvodního oddělení je tak 

poměrně vysoká. 

Tabulka 13 Počet trestných činů a jejich objasněnost na území obvodního oddělení Policie ČR Letovice 

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

Počet zjištěných trestných činů 302 250 207 199 191 187 

Objasněnost trestných činů 70 % 72 % 70 % 76 % 74 % 67 % 

Zdroj: mapakriminality.cz, vlastní zpracování 

* Za rok 2020 jsou údaje dostupné pouze do konce měsíce listopadu 

 

VNĚJŠÍ VZTAHY A VAZBY 

Město Olešnice navazuje vnější vztahy a vazby s jinými městy a obcemi prostřednictvím několika 

organizací, jejichž přehled je uveden níže. 

 

MIKROREGION OLEŠNICKO (DSO OLEŠNICKO) 

DSO Olešnicko vznikl jako ekonomický subjekt a bylo mu přiděleno IČO 70957959 rozhodnutím 

Okresního úřadu Blansko na základě zákona č. 128/2000 sb. č.j.: RVV/27/02/Mo dne 24. 1. 2002. 

Smlouva o vytvoření DSO Olešnicko byla podepsána starosty obcí Křtěnov, Crhov, Louka, Kněževes, 

Rozsíčka, Lhota u Olešnice, Ústup, Sulíkov a města Olešnice dne 24. 1. 2002, když tuto smlouvu dříve 

schválila na svých jednáních zastupitelstva obcí. Ve stejný den byly schváleny stanovy svazku. 

Ze svazku vystoupila v roce 2014 obec Sulíkov. DSO Olešnicko je tedy tvořeno obcemi: Křtěnov, Crhov, 

Louka, Kněževes, Rozsíčka, Lhota u Olešnice, Ústup a městem Olešnice. 

Území mikroregionu Olešnicko se nachází na severozápadním okraji okresu Blansko, v severním cípu 

Jihomoravského kraje. Sousedí s krajem Vysočina a Pardubickým krajem. Celková výměra území činí 

4 539 ha, celkový počet obyvatel 2 950. Sídlo svazku je ve městě Olešnice. Všechny obce byly součástí 

právě města Olešnice až do roku 1992.    

Mikroregion vedle neformálních vztahů souvisejících se školní docházkou, dojížďkou do zaměstnání, 

službami a lékařkou péčí, turistickým ruchem a vazbami ve farnostech budovanými po generace, tvoří 

i formální svazek obcí dle zákona, totiž dobrovolný svazek obcí pod názvem „Olešnicko“. Svazek obcí 

Olešnicko vznikl tedy na základě dohody obcí, které spojovaly některé zájmy a zásadní problémy 

a snaha je společně řešit. 
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Mikroregion se dlouhodobě snaží řešit problematiku v rámci čtyřech oblastí: 

• krajina a životní prostředí 

• obyvatelstvo, bydlení, zaměstnanost 

• zemědělství, průmysl, školství a zdravotnictví 

• doprava, spoje a cestovní ruch 

 

MAS BOSKOVICKO PLUS 

MAS Boskovicko PLUS byla založena začátkem roku 2006 na území širšího regionu Boskovicka. Dnes 

území této MAS tvoří celkem 63 měst a obcí okresů Blansko a Brno-venkov a tvoří ji 5 mikroregionů: 

Boskovicko, Svitava, Kunštátsko-Lysicko, Olešnicko, Lomnicko a obec Brťov-Jeneč (není v žádném ze 

svazků). Na celém území MAS žije necelých 40 tisíc obyvatel. 

MAS Boskovicko Plus je zapsaný spolek. Nejvyšším orgánem je valná hromada, která má 

k 31. 12. 2020 celkem 26 členů. Sídlo MAS je na Městském úřadě Boskovice, kancelář MAS je umístěna 

také v centru Boskovic uprostřed Masarykova náměstí.  

Hlavní činností MAS je komunitně vedený místní rozvoj uskutečňovaný na základě strategie komunitně 

vedeného místního rozvoje prostřednictvím MAS. Mezi činnosti spolku vedoucí k naplňování vytčených 

cílů patří především: 

* Zkvalitňování života obyvatel regionu MAS realizací rozvojových strategií 

* Propagace regionu MAS, budování a podpora služeb a infrastruktury cestovního ruchu 

* Podpora rozvoje zemědělství a jeho diverzifikace 

* Vytváření nových příležitostí pro podporu ekonomických aktivit a zaměstnanosti v regionu 

* Ochrana životního prostředí a podpora ekologických aktivit 

* Podpora rovných příležitostí pro různé znevýhodněné skupiny obyvatel 

* Ochrana kulturních, přírodních a historických památek 

* Práce s mládeží s orientací na volnočasové aktivity a prevenci sociálně patologických jevů 

* Podpora celoživotního vzdělávání, pořádání konferencí a seminářů 

* Rozvoj a podpora informačních zdrojů, vydávání info-materiálů a publikací 

* Zajišťování kulturních, sportovních a dalších akcí na území MAS 

* Administrativa a služby související s výzvami, příjmem, výběrem a kontrolou projektů, které naplňují 

strategické cíle MAS 

* Konzultantská a poradenská činnost 

* Spolupráce s obdobnými subjekty a odborníky v rámci ČR i zahraničí 

* Jednání s orgány státní správy a orgány jednotlivých dotačních programů – činnosti spojené 

s rozvojem regionu MAS. 

 

V rámci schválené Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) jsou prostřednictvím 

4 operačních programů (Integrovaný regionální operační program, Program rozvoje venkova 



 

46 
 

a Operační program Zaměstnanost, Operační program Životní prostředí) podpořeny tzv. integrované 

projekty v území. Celková alokace SCLLD Boskovicko žije je cca 100 mil. Kč. 

 

SVAZ MĚST A OBCÍ 

Svaz byl založen v roce 1989 jako nepolitická a dobrovolná organizace sdružující města a obce. Jeho 

kořeny však sahají až do roku 1907, kdy byl zformován jeho předchůdce – Svaz českých měst 

v království Českém. Svaz je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na 

přípravě a tvorbě návrhů legislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Od roku 

2004 je Svaz povinným připomínkovým místem, od roku 2005 pak pravidelně minimálně jednou ročně 

jedná s vládou na základě podepsané Dohody o spolupráci. Dílčí dohody byly postupně podepsány také 

se stěžejními resorty. Město Olešnice je členem svazu již od roku 1999. 

Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a zastupitelů, kteří se nad rámec 

povinností ve svém městě či obci věnují i obecným problémům samosprávy. Jejich aktivity pak 

koordinují a rozhodnutí orgánů Svazu vykonávají zaměstnanci svazové kanceláře. 

Hlavní cíle Svazu: 

• prosazovat společné zájmy obcí a měst ČR všech velikostních kategorií a vytvářet příznivé 

podmínky k jejich rozvoji 

• podílet se na přípravě právních předpisů a dalších opatření vztahujících se k místní samosprávě 

• upozorňovat vládu, Parlament i mezinárodní instituce včas na to, jaký dopad mohou mít jimi 

připravovaná opatření na fungování obcí 

• posilovat ekonomickou samostatnost měst a obcí 

• informovat a vzdělávat zastupitele i pracovníky místních samospráv 

• napomáhat městům a obcím při čerpání dotací z Evropské unie i z národních zdrojů 
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AKTIVITA OBČANŮ PŘI VOLBÁCH 

Aktivita občanů města Olešnice u komunálních voleb dosáhla maxima při prvních volbách po roce 1989, 

tedy v roce 1990. Tehdy se k volebním urnám dostavilo přes 90 % oprávněných voličů. V roce 1994 

účast poklesla k 73 %, a v následujících komunálních volbách v roce 1998 na zhruba 60 %. V hodnotách 

okolo 60 % se od té doby volební účast u komunálních voleb pohybuje neustále. Celkově lze říct, že 

volební účast při komunálních volbách je ve městě stabilně vyšší ve srovnání s průměrem celé ČR 

i s průměrem Jihomoravského kraje. Komunální volby jsou v Olešnici společně s volbami do Poslanecké 

Sněmovny a volbami prezidentskými volbami s největší účastí. 

 
Obrázek 18 Volební účast při komunálních volbách ve městě Olešnice od roku 1990 

Zdroj: www.volby.cz, zpracování vlastní 

 
Tabulka 14 Volební účast v komunálních volbách v Olešnici, v Jihomoravském kraji a v ČR 

Komunální volby 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014 2018 

Olešnice 90,57 % 73,73 % 60,04 % 62,32 % 57,20 % 56,98 % 63,89 % 61,51 % 

Jihomoravský 

kraj 
78,81 % 67,38 % 49,78 % 48,07 % 49,35 % 50,92 % 47,24 % 49,72 % 

ČR 73,24 % 62,26 % 46,74 % 45,51 % 46,38 % 48,50 % 44,46 % 47,34 % 

Zdroj: www.volby.cz, vlastní zpracování 
 

 

Volební účast ve volbách do Poslanecké Sněmovny ve městě Olešnice byla v 90. letech více než 75 %. 

V roce 2002 nastal hluboký propad na 59 %, následovaný vzedmutím na téměř 66 % v roce 2006. Od 

té doby se volební účast u všech dalších sněmovních voleb pohybovala přes 63 %. Ve srovnání 

s průměrem celé České republiky je volební účast u sněmovních voleb v Olešnici po celou dobu vyšší, 

v porovnání s průměrem Jihomoravského kraje je účast v Olešnici stabilně vyšší od voleb v roce 2006, 

do té doby byla účast nižší. 
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Obrázek 19 Volební účast ve městě Olešnice při volbách do Poslanecké Sněmovny od roku 1996 

Zdroj: www.volby.cz, zpracování vlastní 

 

Tabulka 15 Volební účast v Olešnici, v Jihomoravském kraji a v ČR při volbách do PS 

Komunální volby 1996 1998 2002 2006 2010 2013 2017 

Olešnice 77,52 % 75,34 % 59,11 % 65,97 % 63,90 % 63,73 % 63,66 % 

Jihomoravský 

kraj 
79,26 % 76,06 % 60,03 % 65,29 % 63,27 % 60,55 % 61,75 % 

ČR 76,41 % 74,03 % 58,00 % 64,47 % 62,60 % 59,48 % 60,84 % 

Zdroj: www.volby.cz, vlastní zpracování 
 

 

Co se týče voleb do krajského zastupitelstva, i zde platí, že účast ve městě Olešnice bývá tradičně vyšší 

než je průměr v rámci celého Jihomoravského kraje i celé ČR. Nejvyšší volební účast ve městě u tohoto 

druhu voleb byla zaznamenána v roce 2004, a to 49,86 %. 

Tabulka 16 Volební účast v Olešnici, v JM kraji a v ČR při volbách do krajských zastupitelstev 

Krajské volby 2000 2004 2008 2012 2016 2020 

Olešnice 47,91 % 49,86 % 47,62 % 46,81 % 41,40 % 39,10 % 

Jihomoravský 

kraj 
34,93 % 29,71 % 41,05 % 37,76 % 36,84 % 38,82 % 

ČR 33,64 % 29,62 % 40,30 % 36,89 % 34,57 % 37,95 % 

Zdroj: www.volby.cz, vlastní zpracování 
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Obrázek 20 Volební účast ve městě Olešnice při volbách do zastupitelstva Jihomoravského kraje 

Zdroj: www.volby.cz, zpracování vlastní 

 

Co se týče voleb prezidentských, účast ve městě Olešnice byla v roce 2013 v obou kolech vyšší než byl 

průměr v rámci celého Jihomoravského kraje i celé České republiky. V roce 2018 se pak situace 

opakovala, když byla účast v obou kolech v porovnání s krajem i celou ČR opět vyšší, a to zhruba o 3 %. 

Účast více než 70 % oprávněných voličů v rámci města ve 2. kole voleb v roce 2018, je z hlediska krátké 

historie přímých prezidentských voleb dosavadním rekordem. 

 
Obrázek 21 Volební účast ve městě Olešnice při prezidentských volbách 
Zdroj: www.volby.cz, zpracování vlastní 
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Tabulka 17 Volební účast v Olešnici, v Jihomoravském kraji a v ČR při prezidentských volbách 

Prezidentské volby 2013 2018 

Kolo 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo 

Olešnice 62,78 % 63,71 % 65,34 % 70,30 % 

Jihomoravský kraj 62,28 % 60,96 % 62,56 % 67,49 % 

ČR 61,31 % 59,11 % 61,92 % 66,60 % 

Zdroj: www.volby.cz, vlastní zpracování 

 

Volbami s tradičně nízkou účastí jsou pak volby do Evropského parlamentu a nejinak je tomu v 

Olešnici. Ve městě však přitom bývá účast zpravidla přesto vyšší, než bývá v průměr v rámci 

Jihomoravského kraje i celé České republiky, přičemž výjimku z tohoto pravidla představují pouze 

volby do EP v roce 2009. Nejvyšší účast u tohoto druhu voleb byla při dosud posledních volbách 

v roce 2019, kdy vyšplhala až ke 32 %. 

 
Obrázek 22 Volební účast v Olešnici při volbách do Evropského parlamentu 
Zdroj: www.volby.cz, zpracování vlastní 

 

Tabulka 18 Volební účast v Olešnici, v Jihomoravském kraji a v ČR při volbách do EP 

Volby do EP 2004 2009 2014 2019 

Olešnice 31,79 % 25,42 % 22,65 % 31,89 % 

Jihomoravský 

kraj 
29,66 % 28,64 % 19,14 % 29,54 % 

ČR 28,32 % 28,22 % 18,20 % 28,72 % 

Zdroj: www.volby.cz, vlastní zpracování 
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Posledním typem voleb, kterých se mohou voliči v ČR zúčastnit, jsou volby senátní. Na území senátního 

obvodu č. 49 – Blansko, do kterého spadá také Olešnice, se dosud uskutečnilo pět senátních voleb, a to 

v letech 1996, 1998, 2004, 2010 a 2016. Účast přímo v Olešnici bývá tradičně nižší než je průměr 

senátního obvodu, a to jak v 1. kole, tak i v kole druhém. V naprosté většině případů je pak účast také 

nižší, než v rámci celé České republiky. Nejvíce voličů ve městě si našlo cestu k senátním volbám 

v případě 1. kola v roce 1998, tehdy se zúčastnilo přes 45 % oprávněných voličů. Naopak opačný 

rekord, tedy nejnižší účast, můžeme evidovat u 2. kola v roce 2016, kdy volilo méně než 10 % voličů. 

 

Tabulka 19 Volební účast v Olešnici, v senátním obvodu č. 49 a v ČR při senátních volbách 

Senátní 

volby 
1996 1998 2004 2010 2016 

Kolo 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo 

Olešnice 36,63 % 31,18 % 45,98 % 16,75 % 48,80 % 19,08 % 53,36 % 47,14 % 38,48 % 16,34 % 

Senátní 

obvod č. 49 
39,08 % 36,14 % 52,01 % 20,33 % 32,27 % 24,19 % 51,74 % 30,30 % 37,63 % 15,73 % 

ČR 35,03 % 30,63 % 42,37 % 20,36 % 28,97 % 18,41 % 44,59 % 24,64 % 33,54 % 15,38 % 

Zdroj: www.volby.cz, vlastní zpracování 

 

 
Obrázek 23 Volební účast v Olešnici při senátních volbách 
Zdroj: www.volby.cz, zpracování vlastní 
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HODNOCENÍ PILÍŘE 
Hodnocení silných a slabých stránek v rámci institucionálního pilíře ve městě Olešnice 

Silné stránky Slabé stránky 

Celkově přebytkové hospodaření města 

v posledních letech 

 

Silná spolupráce na regionální úrovni s dalšími 

obcemi a městy v blízkém i širším okolí v rámci 

několika sdružení 

 

Fungující vlastní městská policie 
 

Nižší počet trestných činů v oblasti  

Vysoká účast občanů při volbách  
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SWOT ANALÝZA
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SWOT ANALÝZA 

STRENGHTS (silné stránky) 
• Dobré technické vybavení domů 
• Fungující mateřská škola 

s dostatečnou kapacitou 
• Fungující devítiletá základní škola 

s dostatečnou kapacitou a po 
rekonstrukci 

• Bohatý kulturní a sportovní život ve 
městě, velký počet místních spolků 

• Solidní dostupnost zdravotní péče 
• Dobrý stav volnočasové 

infrastruktury 

• Relativně nízká míra 
nezaměstnanosti 

• Památky a turistické zajímavosti ve 
městě i jeho blízkém okolí, existence 
TIC 

• Dostupnost ubytovacích 
a stravovacích služeb 

• Velký potenciál v oblasti turistického 
ruchu 

• Nízký podíl občanů v exekuci 

• Dostupné dopravní spojení 
hromadnou dopravou s městy v okolí 
i s Brnem 

• Dobrý stav v oblasti technické 
infrastruktury 

• Zavedení pytlového svozu odpadu 
a elektronické evidence odpadu 

• Dobrá úroveň protipovodňové 
prevence 

• Existence vlastního sběrného dvora 
• Absence ekologických zátěží 

• Celkově přebytkové hospodaření 
města v posledních letech 

• Silná spolupráce na regionální úrovni 
s dalšími obcemi a městy v blízkém 
i širším okolí v rámci několika 
sdružení 

• Fungující vlastní městská policie 
• Nižší počet trestných činů v oblasti 
• Vysoká účast občanů při správě věcí 

veřejných 

• Absence vyloučených lokalit 

• Silná image města zásluhou místního 
ski-areálu 

WEAKNESSES (slabé stránky) 
• Klesající počet obyvatel v posledních 

letech 
• Horší vzdělanostní struktura ve 

srovnání s okresem i krajem 
• Vyšší hodnota indexu stáří s rizikem 

růstu a další výrazným stárnutím 
populace 

• Nižší počet dokončených bytů za 

posledních 10 let 

• Horší ukazatele ekonomické aktivity 

obyvatelstva ve městě 

• Nižší koeficient ekologické stability 
• Časová náročnost dojezdu do větších 

center hromadnou dopravou 

• Absence parcel pro výstavbu RD 

• Periferní poloha v rámci celé České 

republiky i Jihomoravského kraje 

• Nabídka spíše nekvalifikovaných či 

málo kvalifikovaných pracovních 

pozic – nutnost vyjížďky z města za 

prací 
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OPPORTUNITIES (příležitosti) 
• Výstavba bytů (byty pro seniory, 

startovací byty, atd.) 
• Příprava ploch (zasíťování pozemků 

apod.) pro výstavbu rodinných domů 
• Zlepšení hospodaření s vodou 

v krajině 

• Rekonstrukce budov ve vlastnictví 

města (kulturní dům apod.) 

• Modernizace učeben v ZŠ a MŠ 

• Modernizace městského úřadu 
(elektronizace, kyberbezpečnost) 

• Lepší využití potenciálu v oblasti 

turistického ruchu, propagace 

místních památek 

• Rekonstrukce místní rozhledny 
• Rekonstrukce technické 

infrastruktury (vodovod, kanalizace) 

• Výstavba optických sítí 

(vysokorychlostní internet) 

• Dokončení pozemkových úprav 

• Výsadba městských lesů po 

kůrovcové kalamitě 

• Revitalizace rybníků 
• Možnost přeshraniční spolupráce 
• Využití dotačních zdrojů na 

plánované investiční akce 
• Účast kulturních a zájmových 

organizací na propagaci města 
a regionu 

• Nabídka rozvojových ploch pro 

podnikatele 

• Nabídka pronájmu obecních prostor 

drobným podnikatelům, např. 

v oblasti služeb 

• Udržení či rozšíření stávající nabídky 
služeb ve městě 

THREATS (hrozby) 
• Nárůst počtu obyvatel 

v poproduktivním věku spojený 
s odlivem obyvatel v produktivním 
věku a poklesem počtu obyvatel ve 
předproduktivním věku (viz. trend 
posledních deseti let) 

• „Odliv mozků“ do bohatších regionů 
• Zvýšená zátěž na systém sociální 

péče na území města 
• Zhoršení dostupnosti zdravotní péče 
• Zhoršení dostupnosti pracovních 

příležitostí 
• Zvyšování počtu trestných činů 

(obecně např. v souvislosti 
s případným zvýšením 
nezaměstnanosti) 

• Úpadek kulturních a sportovních 
aktivit (spolků) v důsledku přerušení 
činnosti během pandemie 

• Závislost zaměstnanosti ve městě na 
dvou velkých zaměstnavatelích 



 

56 
 

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÝCH ŠETŘENÍ
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DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ 

V rámci zpracování Strategie rozvoje města Olešnice 2020-2025 se uskutečnily celkem dvě dotazníková 

šetření. Konkrétně se jednalo o dotazníkové šetření mezi zastupiteli města, a o dotazníkové šetření 

mezi občany města. Pokračování této kapitoly přináší výsledky obou dotazníkových šetření. V rámci 

uvedení pouze relevantních odpovědí a úspory místa budou v případě výsledků dotazníku pro občany 

u otázek s výrazně větším množstvím odpovědí uvedeny pouze odpovědi, které získaly alespoň 3 hlasy. 

 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI ZASTUPITELI MĚSTA 

Dotazník pro zastupitele bylo možné vyplnit v průběhu měsíce června a července 2021, přičemž celkem 

dotazník vyplnilo celkem 11 stávajících zastupitelů města Olešnice. 

 

Z 10 zastupitelů, kteří odpověděli na otázku, 7 z nich odpovědělo, že město má schválenou rozvojovou 

strategii a řídí se ní. Tři zastupitelé naopak zvolili možnost „ne“, tedy že město schválenou rozvojovou 

strategii buď nemá, nebo ji má, ale že se dle ní neřídí. 

 

2. Jaké by mělo být Vaše město v horizontu 10 let? (vyberte max. 3 hlavní cíle) 

Odpověď Počet odpovědí 

Město pro bydlení 7 

Město s dobrými mezilidskými vztahy 

a aktivním spolkovým životem 
7 

Město přívětivé pro podnikatele 4 

Město šetrné k životnímu prostředí  4 

Město vybavené službami 3 

Bezpečné město 3 

Turistický cíl 2 

Chytré a inovativní město 1 
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Ve druhé otázce zastupitelé měli možnost určit vizi města v horizontu 10 let. Většina z nich (7 z 11) se 

shodla na variantě „města pro bydlení“ a stejný počet také na „městu s dobrými mezilidskými vztahy 

a aktivním spolkovým životem“. Další varianty již získaly nižší počet hlasů. Čtyři hlasy získaly varianty 

„města přívětivého pro podnikatele“ a „města šetrného k životnímu prostředí“, tři hlasy „město 

vybavené službami“ a „bezpečné město“. Poslední dvě varianty získaly již spíše marginální počet hlasů. 

 

Z hlediska počtu obyvatel se žádný ze zastupitelů nerozhodl hlasovat pro variantu města Olešnice 

s méně než 1500 obyvateli v roce 2030. Jeden zastupitel by si představoval počet obyvatel v roce 2030 

mezi 1501–1650. Zbylí zastupitelé, kteří odpověděli, se rozdělili do dvou rovnoměrných „skupin“ po 5 

členech, když první „skupina“ se domnívá, že počet obyvatel za cca 10 let by měl být mezi 1651-1800 

a druhá skupina by ocenila, kdyby Olešnice měla v roce 2030 ještě více obyvatel, a to více než 1800. 

Pro kontext lze doplnit, že počet obyvatel ve městě Olešnice byl k 1. 1. 2021 celkem 1667 občanů. 

 

 

Co se týče důležitosti dotačních titulů pro rozvoj města, 6 zastupitelů se domnívá, že jsou velmi důležité 

a 4 další je označují za středně důležité. Pouze jeden zastupitelem jim přikládá malou důležitost. 
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Zároveň se drtivá většina zastupitelů, kteří vyplnili dotazník, shoduje na tom, že město čerpá dotační 

možnosti často, jeden zastupitele se pak domnívá, že město čerpá dotace příležitostně. 

 

6. Co podle Vás ve Vašem městě nejvíce chybí? (Uveďte 1-3 věci). 

Odpověď Počet odpovědí 

Stavební parcely/místa, připravené 

lokality pro individuální výstavbu, 

stavební pozemky pro výstavbu RD 

4 

Výstavba bytů a rodinných domů, 

sociálních bytů, možnost individuální 

výstavby tak, jak je tomu v okolních 

obcích 

2 

Transparentní komunikace města 

s občany, kvalitní komunikace ve vedení 

města 

2 

Dokončení oprav KD jako zázemí 

kulturních akcí 
1 

Rekonstrukce dětských hřišť 1 

Dokončení rekonstrukce koupaliště 1 

Efektivní hospodaření s městským 

rozpočtem 
1 

Parkoviště u hřbitovů 1 

Kapacita pro uložení bioodpadu 

(zejména posečené trávy) v sezóně 
1 

„Kultura“ parkování aut 1 

Oprava místních komunikací 1 

Dokončení pozemkových úprav - nové 

cesty 
1 

Dobrý ředitel školy 1 

Na několika křižovatkách zrcadla pro 

bezpečnost silničního provozu 
1 
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V šesté otázce byli zastupitelé dotazování na to, co ve městě nejvíce chybí. Nejvíce odpovědí 

jednoznačně souviselo s problematikou bydlení, když 4 zastupitelé vidí problém v nedostatku 

stavebních parcel a míst pro výstavbu rodinných domů, a dále rovněž 2x byl zmíněna nedostatečná 

výstavba bytů a domů, případně sociálních bytů, a to i v porovnání s okolními obcemi. Jedinou další 

odpovědí, která byla zmíněna alespoň 2x, je pak chybějící (transparentní) komunikace vedení města. 

Všechny ostatní odpovědi byly zmíněny pouze 1x a jsou uvedeny v tabulce výše. 

 

7. Ohodnoťte prosím jako ve škole (1 - výborný, 5 - nedostatečný), jak se v současnosti 

městu daří v následujících oblastech: 

a) Budování technické infrastruktury 

Známka Počet hodnocení Průměrná známka 

1 2 

2,55 
2 4 
3 2 
4 3 
5 0 

 

b) Atraktivita prostředí pro život a bydlení 

Známka Počet hodnocení Průměrná známka 

1 1 

2,64 
2 7 
3 0 
4 1 
5 2 

 

c) Podpora nové bytové výstavby 

Známka Počet hodnocení Průměrná známka 

1 1 

3,82 
2 0 
3 4 
4 1 
5 5 

 

d) Dostupnost služeb pro občany ve městě 

Známka Počet hodnocení Průměrná známka 

1 1 

2,28 
2 6 
3 4 
4 0 
5 0 
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e) Spolupráce s místními podnikateli  

Známka Počet hodnocení Průměrná známka 

1 0 

3,18 
2 3 
3 4 
4 3 
5 1 

 

f) Podpora kulturního a společenského života v obci  

Známka Počet hodnocení Průměrná známka 

1 5 

1,82 
2 3 
3 3 
4 0 
5 0 

 

g) Podpora sportu a volnočasových aktivit  

Známka Počet hodnocení Průměrná známka 

1 4 

1,91 
2 5 
3 1 
4 1 
5 0 

 

h) Fungování základní a mateřské školy  

Známka Počet hodnocení Průměrná známka 

1 5 

2,55 
2 1 
3 0 
4 4 
5 1 

 

V rámci sedmé otázky zastupitelé známkovali na stupnici 1-5 (jako ve škole), jak se městu v současnosti 

daří v rámci několik oblastí. Nejlépe byla hodnocena podpora kulturního a společenského života 

s průměrnou známkou 1,82, kousek za ní zaostala podpora sportu a volnočasových aktivit se známkou 

1,91. Naopak nejhůře byly hodnoceny oblasti spolupráce s místními podnikateli (známka 3,18), 

a zejména podpora nové bytové výstavby, kde zastupitelé udělili v průměru známku 3,82. Hodnocení 

pro všechny oblasti lze vidět v tabulkách výše. 

 

 

 



 

62 
 

V osmé otázce pak přišlo na řadu hodnocení fungování místního městského úřadu, a to opět stupnicí 

1-5 jako ve škole. Žádný ze zastupitelů neudělil nedostatečnou, nicméně všechny další známky byly 

zastoupeny, a to poměrně rovnoměrně. Výsledná průměrná známka činí 2,36, což značí spíše mírnou 

spokojenost, ale zároveň je zřejmé, že dle zastupitelů je ve fungování městského úřadu značná rezerva. 

8. Jak hodnotíte fungování městského úřadu? Ohodnoťte jako ve škole. 

Známka Počet hodnocení Průměrná známka 

1 3 

2,36 
2 3 
3 3 
4 2 
5 0 

  

9. Jak hodnotíte fungování a spolupráci v rámci zastupitelstva města? Ohodnoťte jako ve 

škole. 

Známka Počet hodnocení Průměrná známka 

1 0 

3,27 
2 3 
3 2 
4 6 
5 0 

 

Co se týče fungování a spolupráce v rámci zastupitelstva města, není hodnocení od zastupitelů příliš 

pozitivní. Průměrná známka 3,27 značí, že spolupráce úplně ideálně nefunguje, což ilustruje i fakt, že 

žádný ze zastupitelů nezvolil známku 1.  

 

10. Jak hodnotíte zájem a ochotu občanů Olešnice podílet se na rozvoji města? Ohodnoťte 

jako ve škole. 

Známka Počet hodnocení Průměrná známka 

1 0 

3,27 
2 0 
3 8 
4 3 
5 0 

 

Stejně kritičtí jako k fungování a spolupráci v rámci zastupitelstva města byli zastupitelé, kteří vyplnili 

dotazník, také k zájmu a ochotě občanů Olešnice podílet se na rozvoji města. Výsledná průměrná 

známka je opět 3,27, z čehož je zřejmé, že by zastupitelé ocenili daleko vyšší zájem občanů na rozvoji 

města. 
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11. Vyberte 5 hlavních projektů, na které by se město mělo zaměřit v následujících letech: 

Odpověď Počet odpovědí 

p) Zasíťování 18 parcel pro RD v lokalitě 

Piskačův sad/Skalky 
11 (4+6+1)* 

g) Výsadby městských lesů po 

kůrovcové kalamitě 
7 

a) Dokončení oprav a rekonstrukce 

kulturního domu (střecha, fasáda, 

zázemí občerstvení) 

7 

n) Výstavba bytového domu Cihelna 

(8 bytů 2+kk) 
5 

l) Opravy kanalizace (některé úseky) 

bezvýkopovou metodou 
4 

h) Nové cesty v plánu společných 

zařízení pozemkových úprav 
4 

o) Výstavba bytů v domě Skalky 

(2 byty 2+kk) 
3 

d) Plošná oprava povrchu komunikace 

Moravská strana, Klimentka, Krátká 

a Nová 

3 

k) Výměna části vodovodního potrubí 

(ulice Křtěnovská a V domkách) 
2 

b) Dokončení oprav koupaliště (střecha, 

chodníky) 
1 

e) Dokončení výstavby chodníků na ul. 

Křtěnovské a opravy chodníků na 

náměstí  

1 

i) Protierozní opatření v plánu 

společných zařízení pozemkových úprav 
1 

j) Hydrogeologický průzkum další 

lokality k posílení vodních zdrojů 
1 

Digitalizace úřadu 1 

Rekonstrukce rozhleden 1 

* = v průběhu dotazníkového šetření došlo k opravě, když byla nesprávně uvedená lokalita Skalky vyměněna za 

lokalitu Piskačův sad, lokalita Piskačův sad tak získala 4 hlasy, lokalita Skalky předtím 6 hlasů, plus jeden zastupitel 

ve své odpovědi zmiňoval podporu individuální výstavby vč. pozemků (při této příležitosti tak byla tato odpověď 

přiřazena k variantě zasíťování 18 parcel, přičemž za stěžejní lze považovat, že obecně zastupitelé chtějí řešit 

problematiku rozvoje bydlení, výstavby apod.). 

 

V poslední otázce měli zastupitelé za úkol vybrat maximálně 5 hlavních projektů, na které by se město 

mělo zaměřit v následujících letech. Vítězem se jednoznačně stala varianta zasíťování 18 parcel pro RD 

v lokalitě Piskačův sad (část dotazníkového šetření zde byla nesprávně uvedena lokalita Skalky). Sedm 

hlasů pak získaly dva projekty. Jedná se o výsadbu městských lesů po kůrovcové kalamitě, a také 

o dokončení oprav a rekonstrukce kulturního domu. Na čtvrté místo pak s 5 hlasy zastupitelé vybrali 
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výstavbu bytového domu Cihelna. Pětici nejčastěji zmiňovaných projektů uzavírají děleně se čtyřmi 

hlasy opravy kanalizace (zčásti) bezvýkopovou metodou, a rovněž nové cesty v plánu společných 

zařízení pozemkových úprav. Ostatní varianty získaly již nižší počty hlasů, jak je zřejmé z tabulky výše. 

Za zmínku stojí, že dva zastupitelé pak sami navrhli dva jiné projekty, a to digitalizaci úřadu 

a rekonstrukci rozhleden.   

 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ MEZI OBYVATELI MĚSTA 

Dotazníkové šetření pro občany města Olešnice ke zpracování strategie rozvoje města probíhalo od 

poloviny měsíce června 2021 do konce července 2021. Celkem dotazník vyplnilo 162 občanů města 

Olešnice, což představuje zhruba 10 % obyvatelstva města. 

 

V první otázce respondenti vybírali své pohlaví. Z výsledků lze vidět, že vzorek byl prakticky 

rovnoměrně zastoupen oběma pohlaví, když pouze lehce převažovaly ženy (82) nad muži (80). 

 

 
Druhá otázka rozdělovala respondenty dle věku. Nejvíce zastoupena byla věková skupina 26-35 let, 

následovala skupina občanů ve věku 36-50 let, dále nejmladší věková skupina 15-25 let. Naopak 

nejméně byly zastoupeni občané ve věku 51-65 let a 65 let a starší. 

80; 49,4%82; 50,6%

1. Jste:

muž žena

38; 23%

54; 33%

42; 26%

17; 11%

11; 7%

2. Jaký je Váš věk?

15-25 let 26-35 let 36-50 let 51-65 let 65 let a více



 

65 
 

 

Třetí otázka zjišťovala spokojenost občanů životem v Olešnici. Více než polovina občanů (82; 51 %) 

odpověděla, že se jim v Olešnici žije spíše dobře. Dalších 36 respondentů (22 %) pak dokonce zvolilo 

možnost velmi dobře. Necelá čtvrtina (37; 23 %) respondentů hodnotí život ve městě jako ani dobrý, 

ani špatný a pouze 6 občanů (4 %) označila život v Olešnici jako spíše špatný. Nikdo z respondentů se 

nedomnívá, že by se ve městě žilo velmi špatně. 

 

 

Z hlediska rozdělení respondentů dle jejich vztahu k městu jasně převažovali lidé, kteří v Olešnici žijí od 

narození (115; 71 %). Druhou největší skupinou byli občané, kteří se přistěhovali v dospělosti před více 

než 5 lety. Zbylé zastoupení bylo tvořeno občany, kteří se přistěhovali v dětství spolu v rodiči (12) a lidé, 

kteří se přistěhovali v dospělosti během posledních 5 let. 

 

36; 22%

82; 51%

37; 23%

6; 4%

3. Jak se Vám v našem městě žije?

velmi dobře spíše dobře ani dobře, ani špatně

spíše špatně velmi špatně

115; 71%

12; 7%

24; 15%

11; 7%

4. Jaký je Váš vztah k městu?

žiji zde od narození

přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči

přistěhoval jsem se v dospělosti před více než 5 lety

přistěhoval jsem se v dospělosti během posledních 5 let
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Co se týče další budoucnosti respondentů ve městě, většina (103; 64 %) je rozhodnutá ve městě bydlet 

i nadále. Nicméně více než čtvrtina respondentů (44; 27 %) zvažuje odstěhování z města 

a 14 respondentů (9 %) je rozhodnuto se v budoucnu z města odstěhovat. Pokud se podíváme na 

věkovou strukturu respondentů, kteří jsou rozhodnuti se odstěhovat, jedná se až na jednu výjimku 

o osoby v mladším věku (15-35 let). Občané stejného věkového rozpětí pak dominují také kategorii 

„zvažuji, že bych se z města odstěhoval/a“. 

 

 

Z hlediska hodnocení mezilidských vztahů ve městě se téměř dvě třetiny respondentů (103; 64 %) 

domnívají, že jsou docela dobré. Dalších 8 respondentů (5 %) pak mezilidské vztahy hodnotí jako velmi 

dobré. Naopak 27 osob (17 %) je označuje za spíše špatné a 5 občanů (3 %) vyloženě za špatné. Asi 

desetina respondentů (18 osob; 11 %) pak nedovede mezilidské vztahy ve městě posoudit. 

 

103; 64%

44; 27%

14; 9%

5. Jak vidíte svou budoucnost ve městě?

rozhodně chci ve městě bydlet i nadále

zvažuji, že bych se z města odstěhoval/a

určitě se v budoucnu z města odstěhuji

8; 5%

103; 64%

27; 17%

5; 3%

18; 11%

6. Jaké jsou podle Vás mezilidské vztahy ve městě?

velmi dobré docela dobré spíše špatné špatné nedovedu posoudit
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7. Co se Vám v našem městě nejvíce líbí? (Vyberte max. 3 možnosti) 

Odpověď Počet odpovědí 

Blízkost přírody 122 

Klidný život 84 

Příznivé životní prostředí 48 

Dobrá dopravní dostupnost 38 

Bezpečnost ve městě 30 

Kulturní a společenský život 29 

Kontakty se sousedy a dalšími 

obyvateli města 
28 

Vzhled města 26 

Sportovní vyžití 15 

Dostupnost pracovních příležitostí 2 

Odpadové hospodářství 1 

Přátelé a rodina 1 

Mlékárna a modrotisk, historie 1 

 

V sedmé otázce respondenti vybírali, co se jim v Olešnici nejvíce líbí. Jednoznačně nejčastěji 

zmiňovanou odpovědí byla blízkost přírody se 122 hlasy, následovaná klidným životem s 84 zmínkami. 

Třetí nejčastěji označovanou variantou bylo příznivé životní prostředí, což s předchozími dvěma 

variantami do určité míry souvisí. 

 

8. Co považujete za hlavní problémy města? (Vyberte max. 5 možností) 

Odpověď Počet odpovědí 

Nedostatek pracovních příležitostí 87 

Nedostatek či špatná dostupnost 

obchodů a služeb 
50 

Údržba a výstavba silnic a cest 46 

Provoz a parkování automobilů ve 

městě 
43 

Nedostatečné sportovní vyžití 35 

Rozvoj bydlení (nedostupné 

bydlení, nedostatečná podpora 

výstavby, nedostatek stavebních 

míst/parcel a bytů apod.) 

27 

Nedostatečný kulturní 

a společenský život 
26 

Údržba a výstavba chodníků 25 

Špatné podmínky pro podnikání 23 

Sběr, třídění a odvoz odpadů 20 
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Celkový vzhled města a veřejných 

prostranství 
18 

Inženýrské sítě (vodovod, 

plynovod, veřejné osvětlení, místní 

rozhlas) 

15 

Nedostupná zdravotní péče 12 

Málo kvalitní životní prostředí 4 

Cyklostezka, absence cyklostezek a 

pěších tras (lepších pěších tras – u 

rybníka pod Sekerou) 

3 

Špatná dostupnost do větších 

měst + kvalita krajských 

komunikací; špatná dopravní 

obslužnost; přetížený provoz směr 

Brno a HK - chybí dálnice... 

3 

Naopak z hlediska hlavních problémů města identifikovali respondenti jako hlavní problém poměrně 

jednoznačně nedostupnost pracovních příležitostí (87 hlasů). Druhou nejčastěji zmiňovanou variantou 

pak byla dostupnost obchodů a služeb (48 hlasů), třetí pak údržba a výstavba silnic a cest (46 hlasů) 

a čtvrtou provoz a parkování automobilů ve městě (43 hlasů). Zajímavostí je, že občané sami hned ve 

27 případech zmínili vlastní odpověď, která je evidentně trápí a tou je souhrnně řečeno problematika 

bydlení – zejména nedostatek parcel, bytů a z toho plynoucí nedostupnost bydlení a vystěhovávání 

mladých lidí z města. 

 

 

 

Co se týče ochoty občanů udělat něco pro rozvoj města, většina z nich avizuje rozhodně (37 %) či spíše 

(47 %) kladnou odezvu a ochotu. Pouze 5 % respondentů spíše ochotno není a 1 % není ochotno určitě. 

Dalších 10 % respondentů zvolilo možnost „nevím“. 

59; 37%

76; 47%

8; 5%
1; 1%

16; 10%

9. Jste ochoten/ochotna udělat něco 
pro rozvoj města?

rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne nevím
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Z hlediska hodnocení technické infrastruktury převažuje mezi respondenty dotazníku spokojenost. 

Hned 19 % respondentů je rozhodně spokojeno, dalších 66 % spíše spokojeno s technickou 

infrastrukturou ve městě. Naopak 11 % respondentů je spíše nespokojeno a 4 % rozhodně 

nespokojeno. Jeden respondent pak uvedl, že by ocenil akorát rychlejší internet a menší výpadky 

proudu během bouřek, druhý pak kritizoval podobu dotazníku s dovětkem, že jinde k tomu nebyl 

prostor. 

 

11. Vyberte, prosím, max. 5 hlavních projektů, na které by se město mělo zaměřit 

v následujících letech: 

Odpověď Počet odpovědí 

g) Výsadby městských lesů po 

kůrovcové kalamitě 
125 

p) Zasíťování 18 parcel pro RD 

v lokalitě Piskačův sad/Skalky 
83 (66+17)* 

n) Výstavba bytového domu 

Cihelna (8 bytů 2+kk) 
57 

d) Plošná oprava povrchu 

komunikace Moravská strana, 

Klimentka, Krátká a Nová 

48 

h) Nové cesty v plánu společných 

zařízení pozemkových úprav 
47 

a) Dokončení oprav a rekonstrukce 

kulturního domu (střecha, fasáda, 

zázemí občerstvení) 

45 

31; 19%

106; 66%

17; 11%

6; 4%

10. Jste spokojen/a s technickou 
infrastrukturou města? 

(kanalizace, vodovody, plynovod, elektřina, internet, rozhlas, veřejné osvětlení)

rozhodně ano spíše ano spíše ne rozhodně ne
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e) Dokončení výstavby chodníků 

na ul. Křtěnovské a opravy 

chodníků na náměstí 

44 

c) Odbahnění rybníků 39 

j) Hydrogeologický průzkum další 

lokality k posílení vodních zdrojů 
34 

b) Dokončení oprav koupaliště 

(střecha, chodníky) 
30 

k) Výměna části vodovodního 

potrubí (ulice Křtěnovská 

a V domkách) 

22 

m) Rekuperace tříd a solární 

panely na budovách škol 
19 

o) Výstavba bytů v domě Skalky 

(2 byty 2+kk) 
19 

l) Opravy kanalizace (některé 

úseky) bezvýkopovou metodou 
15 

i) Protierozní opatření v plánu 

společných zařízení pozemkových 

úprav 

14 

Podporovat výstavbu domů, bytů 

pro mladé rodiny, nové stavební 

parcely (Piskačův sad se mi nelíbí, 

parcely se zde nedají koupit, tak 

proč se o tom pořád mluví?), 

rozvoj stavebních parcel, hledání 

dalších možností a parcel pro 

výstavbu RD, dostupné ceny za 

stavební pozemek pro místní, co 

nejvíce možností bydlení pro 

mladé, aby neodcházeli 

10 

f) Opravy chodníků na náměstí 7 

* = v průběhu dotazníkového šetření došlo k opravě, když byla nesprávně uvedená lokalita Skalky vyměněna za 

lokalitu Piskačův sad, lokalita Piskačův sad tak získala 66 hlasů, lokalita Skalky předtím 17 hlasů. 

Občané rovněž v dotazníku vybírali 5 hlavních projektů, na které by se město mělo zaměřit 

v následujících letech. Jednoznačným „vítězem“ se stala výsadba městských lesů po kůrovcové 

kalamitě, kterou vybralo hned 125 respondentů. Další dvě příčky zaujímají projekty spojené 

s problematikou bydlení. Jedná se konkrétně o zasíťování 18 parcel pro výstavbu RD v lokalitě Piskačův 

sad (83 hlasů), a také o výstavbu bytového domu cihelna (8 bytů 2+kk) – 57 hlasů. Následují čtyři 

projekty s velmi podobným počtem hlasů, a to plošná oprava povrchu komunikace Moravská strana, 

Klimentka, Krátká a Nová (48 hlasů), nové cesty v plánu společných zařízení pozemkových úprav 

(47 hlasů), dokončení oprav a rekonstrukce kulturního domu (střecha, fasáda, zázemí občerstvení) se 

45 hlasy a dokončení výstavby chodníků na ul. Křtěnovské a opravy chodníků na náměstí se 44 hlasy. 

Těchto sedm projektů tak získalo nejvýraznější podporu občanů. 
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12. Odkud čerpáte informace o dění ve městě? 

Odpověď Počet odpovědí 

Městský zpravodaj 103 

Sociální sítě 97 

Městský rozhlas 76 

Na webových stránkách města 68 

Na úřední desce 20 

Komunikace s ostatními občany, osobní 

kontakt mezi lidmi, od lidí 
3 

Jednání zastupitelstva, od členů 

zastupitelstva 
3 

Co se týče informovanosti o dění ve městě, nejvíce respondentů (106) čerpá z městského zpravodaje. 

Výrazná část však využívá také sociálních sítí (97), městského rozhlasu (76) či webových stránek města 

(68). Naopak z úřední desky čerpá jen 20 respondentů. 

 

 

13. Prosím, odpovězte na následující anketní otázky: 

a) Máte doma připojení k internetu? 

Odpověď Počet odpovědí Podíl odpovědí 

ANO 159 98,1 % 
NE 3 1,9 % 

Nevím 0 0 % 

Drtivá většina respondentů z dotazníku (159; 98,1 %) doma má připojení k internetu, menší část 

(3; 1,9 %) nemá. 

 

b) Měl/a byste zájem o informace z města do emailu či SMS? 

Odpověď Počet odpovědí Podíl odpovědí 

ANO 94 58,8 % 
NE 38 23,7 % 

Nevím 28 17,5 % 

Většina respondentů (94; 58,8 %) v dotazníku uvedla, že by měla zájem o informace z města do emailu 

či SMS. Naopak 38 respondentů (23,7 %) zájem nemá a 28 respondentů pak neví. 

 

c) Máte zájem o zavedení nedělního klidu? (zákaz hluku – sekání, řezání atd.) 

Odpověď Počet odpovědí Podíl odpovědí 

ANO 55 34,4 % 
NE 82 51,3 % 

Nevím 23 14,4 % 

Lehce přes polovinu respondentů (82; 51,3 %) uvedlo, že nemá zájem o zavedení nedělního klidu. 

Naopak více než třetina respondentů (55; 34,4 %) zájem o zavedení nedělního klidu má, zbylá část 

respondentů (23; 14,4 %) pak neví. 
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d) Máte zájem o větší počet nádob na tříděný odpad v dostupné vzdálenosti? 

Odpověď Počet odpovědí Podíl odpovědí 

ANO 95 59,8 % 
NE 49 30,8 % 

Nevím 15 9,4 % 

Co se týče zájmu o větší počet nádob na tříděný odpad v dostupné vzdálenosti převažuje mezi 

respondenty názor, že by jej měli (95; 59,8 %). Přes 30 % respondentů (49) naopak zájem o větší počet 

nádob nemá a necelá desetina respondentů pak neví. 

 

e) Máte zájem ke sběrným nádobám na tříděný odpad i o pytlový svoz plastu a papíru? 

Odpověď Počet odpovědí Podíl odpovědí 

ANO 84 53,15 % 
NE 57 36,10 % 

Nevím 17 10,75 % 

Více než polovina respondentů (84; 53,15 %) pak projevila také zájem o pytlový svoz plastu a papíru 

(i přes sběrné nádoby na tříděný odpad). Naopak přes 36 % respondentů (57 osob) zájem o pytlový 

svoz nemá a více než 10 % respondentů pak neví, zda zájem má, či nikoliv. 

 

f) Uvítal/a byste aktualizaci územního plánu? 

Odpověď Počet odpovědí Podíl odpovědí 

ANO 103 66,0 % 
NE 10 6,4 % 

Nevím 43 27,6 % 

Poslední podotázka v rámci série u otázky číslo 13 se týkala aktualizace územního plánu. Téměř dvě 

třetiny respondentů (103; 66 %) by jeho aktualizaci uvítaly. Pouze 10 respondentů (6,4 %) se vyjádřilo 

proti a zbylá poměrně velká část (43; 27,6 %) pak neví, zda by aktualizaci územního plánu uvítala. 
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14. Jak jste spokojen/a se stavem následujících oblastí v našem městě?  

(Hodnoťte jako ve škole 1 nejlepší – 5 nejhorší). 

Odpověď Průměrné hodnocení 

Veřejná doprava 1,89 

Životní prostředí 1,96 

Dostupnost školství 1,97 

Dostupnost zdravotnictví 1,99 

Informovanost o dění ve městě 2,22 

Kultura a společenský život 2,29 

Sportovní vyžití 2,48 

Činnost zastupitelstva 2,54 

Rozvoj města v posledních letech 2,57 

Místní komunikace (cesty) 2,81 

Chodníky a cyklostezky 2,94 

Podmínky pro podnikání 3,02 

V poslední otázce respondenti hodnotili spokojenost se stavem jednotlivých oblastí ve městě Olešnice 

na stupnici 1-5 jako ve škole. Nejlépe hodnocenou oblastí se stala veřejná doprava s průměrnou 

známkou 1,89. Následovaly s těsným rozdílem na druhém až čtvrtém místě postupně životní prostředí 

(známka 1,96), dostupnost školství (1,97) a dostupnost zdravotnictví (1,99). Naopak nejhůře 

hodnocenou oblastí byly podmínky pro podnikání, kde jako v jediné oblasti přesáhla známka průměr 

3, a dále chodníky a cyklostezky s průměrnou známkou 2,94 a místní komunikace (cesty) se známkou 

2,81. Známky u jednotlivých oblastí ukazuje tabulka výše.  
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NÁVRHOVÁ ČÁST 
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VIZE 

Vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti města Olešnice. Popisuje, jak se bude město měnit 

a zlepšovat, uvádí soubor představ a priorit města. Vize města Olešnice je „směrovkou“ rozvoje, která 

se váže k časovému horizontu následujících 15 let. 

 

OLEŠNICE – MÍSTO PRO DOBRÝ ŽIVOT 

Město Olešnice je příjemným místem pro život. Stávající i noví obyvatelé oceňují kvalitní technickou 

infrastrukturu města, dostupné vzdělávání v mateřské a základní škole, blízkost přírody i možnosti 

volnočasového vyžití. Dobré dopravní spojení s většími centry, krásná krajina a rozmanitá zeleň pak 

přispívají nejen ke spokojenému životu místních obyvatel, ale zároveň zvyšují zájem o bydlení ve 

městě. Město Olešnice i nadále podporuje kulturní, sportovní a společenský život svých obyvatel, což 

přispívá k dobrým mezilidským vztahům, a k aktivnímu zapojení občanů do života a budoucího 

rozvoje města. Město je zároveň vyhledávanou turistickou lokalitou díky místnímu ski-areálu 

a památkám. 

 

V souladu s vizí a k jejímu naplňování byly stanoveny následující Dlouhodobé strategické cíle, které 

pomůžou udržovat kontinuitu rozvoje města Olešnice: 

• Cíl 1: Městská infrastruktura 

• Cíl 2: Bydlení, služby, občanská vybavenost a volný čas 

• Cíl 3: Ekonomika a cestovní ruch 

• Cíl 4: Péče o životní prostředí 

• Cíl 5: Komunitní život ve městě 

 

Pro období platnosti Strategie rozvoje města Olešnice 2020-2025 budou tyto Dlouhodobé strategické 

cíle tvořit také Programové cíle této strategie rozvoje města. 
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CÍLE, OPATŘENÍ, AKTIVITY 

Cíl 1: Městská infrastruktura 
Tento cíl se zaměřuje na budování, obnovu a údržbu technické a dopravní infrastruktury ve městě, jejíž stav a kapacita silně ovlivňuje spokojenost obyvatel se 

životem ve městě a zásadně ovlivňuje možnosti dalšího rozvoje města. Zároveň investice do technické a dopravní infrastruktury představují významnou zátěž 

pro městský rozpočet. Při realizaci plánovaných aktivit by proto měla být velká pozornost věnovaná kvalitní technické přípravě a zajištění externího 

spolufinancování. 

 

Opatření 1.1 Technická infrastruktura 
Mimo běžných provozních zásahů bude město v následujícím období usilovat především o zajištění kvalitní technické infrastruktury pro své občany, pomocí 

níž bude možné poskytovat také kvalitní veřejné služby s respektováním principů udržitelného rozvoje. S ohledem na investiční náročnost aktivit bude v řadě 

případů nutné hledat zdroje externího spolufinancování. 

Opatření 1.1 Technická infrastruktura 

Aktivita Název aktivity Důležitost Odpovědnost Zdroje financování 

1.1.1 Rekonstrukce/výstavba veřejného osvětlení  zastupitelstvo vlastní/dotace 

Komentář: Rekonstrukce veřejného osvětlení na území města ve vybraných lokalitách, případně výstavba nového veřejného osvětlení v nových rozvojových plochách. 

1.1.2 Rekonstrukce/výstavba vodovodů  zastupitelstvo vlastní/dotace 

Komentář: Cílem aktivity je výstavba vodovodů v těch částech města, kde dosud vodovod není (typicky rozvojové plochy), případně opravy stávající vodovodní sítě. 

1.1.3 Rekonstrukce/výstavba kanalizací  zastupitelstvo vlastní/dotace 

Komentář: Cílem aktivity je výstavba kanalizace (a s ní spojené infrastruktury) v těch částech města, kde dosud není, případně opravy stávající kanalizační sítě (opět včetně 

s ní spojené infrastruktury v podobě ČOV a další). 

1.1.4 Rozvoj optické infrastruktury  zastupitelstvo vlastní/dotace 
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Komentář: Postupný rozvoj optické infrastruktury na území města tak, aby Olešnice disponovala rychlým internetovým připojením. 

1.1.5 Modernizace městského úřadu  zastupitelstvo vlastní/dotace 

Komentář: V následujícím programovém období Evropské unie 2021-2027 půjde čerpat dotační prostředky na modernizaci IT zařízení mj. městských úřadů, obecně na 

elektronizaci některých agend či na kybernetické zabezpečení. Nabízí se tak modernizace hardwaru, softwaru a dalších prvků v rámci modernizace úřadu. 

 

Opatření 1.2 Dopravní infrastruktura 

Město bude provádět po celé období běžnou údržbu a nutné opravy dopravní infrastruktury. Mimo tyto provozní zásahy patří mezi hlavní aktivity realizované 

v rámci opatření 1.2. Dopravní infrastruktura otázka opravy vozovek a doplnění chodníků na vybraných ulicích, které jsou ve špatném stavu, případně chodníky 

pro chodce postrádají. S dopravou se dále pojí také snaha města zajistit občanům dostatek parkovacích ploch, které budou vznikat ve vytipovaných lokalitách. 

Opatření 1.2 Dopravní infrastruktura 

Aktivita Název aktivity Důležitost Odpovědnost Zdroje financování 

1.2.1 Rekonstrukce/výstavba místních komunikací  zastupitelstvo vlastní/dotace 

Komentář: Postupná rekonstrukce místních komunikací ve městě vzhledem k jejich stavu, případně výstavba nových místních komunikací v případě potřeby. 

1.2.2 Rekonstrukce/výstavba chodníků  zastupitelstvo vlastní/dotace 

Komentář: Cílem aktivity rekonstrukce stávajících chodníků ve městě, případně výstavba chodníků nových. V obou případech bude maximální snaha o co největší 

bezbariérovost chodníků. Zároveň může být oprava chodníků spojená rovněž s opravou vjezdů. 

1.2.3 Opravy mostů a lávek  zastupitelstvo vlastní/dotace 

Komentář: Rekonstrukce mostů a lávek, případně propustí v majetku města v případě jejich špatného technického stavu. 

1.2.4 Výstavba/rekonstrukce parkovišť a parkovacích míst  zastupitelstvo vlastní/dotace 

Komentář: Cílem aktivity je výstavba parkovišť a parkovacích míst ve vytipovaných lokalitách v rámci města, případně rekonstrukce parkovišť stávajících. Problematika 

parkování představuje v Olešnici jeden z významněji vnímaných problémů, a to zejména mezi občany. 
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1.2.5 Rekonstrukce autobusových zastávek  zastupitelstvo vlastní/dotace 

Komentář: Cílem aktivity je rekonstrukce autobusových zastávek v případě potřeby. Součástí oprav zastávek může být také úprava jejich okolí (chodníky, přechody apod). 

1.2.6 
Lobbování za výstavbu silnice I/43 (R43) a opravy 

krajských komunikací na území města  
 starosta, zastupitelstvo vlastní 

Komentář: Cílem aktivity je lobbování a jednání o opravách krajských komunikací na území města s vedením kraje, a dále pokračování podpory výstavby silnice I/43 (R43), 

neboť by tuto silnici využívala řada občanů města, kteří například cestují za prací či za lékařem.  
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Cíl 2: Bydlení, služby, občanská vybavenost a volný čas 

Klidný život ve městě a blízkost přírody jsou výraznou devizou města Olešnice. Právě tyto faktory hrají častokrát důležitou roli při volbě místa pro život. 

Základním faktorem pro určení místa pro život je však samozřejmě dostupnost bydlení v lokalitě, ať už se jedná o dostupnost bytů, nebo stavební parcel pro 

výstavbu rodinných domů. Mimo to je také nezbytně nutné, aby město svým občanům poskytovalo i další služby odpovídající jeho velikosti. Z hlediska trávení 

volného času občanů je nutné se zaměřit také na volnočasovou infrastrukturu, a to jak kulturního, tak sportovního charakteru. 

 

Opatření 2.1 Dostupnost bydlení a služeb 
Město Olešnice se v posledních letech potýká s pravidelným poklesem počtu obyvatel. Zároveň je z dotazníkového šetření mezi občany patrné, že řada občanů 

z mladších věkových kategorií uvažuje o odstěhování z města, mj. kvůli nedostupnému bydlení. Pro udržení svých občanů ve městě či k motivaci nově 

příchozích obyvatel do města je tak důležitá vybudovaná základní infrastruktura umožňující realizovat své plány v oblasti bydlení. Zároveň je klíčové zajistit 

pro občany všech věkových kategorií, zejména pro občany staršího věku, dostupnost zdravotnických či sociálních služeb. 

Opatření 2.1 Dostupnost bydlení a služeb 

Aktivita Název aktivity Důležitost Odpovědnost Zdroje financování 

2.1.1 Příprava území pro výstavbu rodinných domů  zastupitelstvo vlastní/dotace 

Komentář: Příprava území (zasíťování parcel apod.) pro výstavbu rodinných domů ve vytipovaných lokalitách ve městě.  

2.1.2 Výstavba/rekonstrukce městských bytů  zastupitelstvo vlastní/dotace 

Komentář: Výstavba městských bytů ve vytipovaných lokalitách, resp. přestavba budov za účelem vytvoření městských bytů, případně rekonstrukce stávajících městských 

bytů. Nově vystavěné byty mohou sloužit pro seniory, samoživitele, případně jako startovací pro mladé rodiny atd. 

2.1.3 Udržení či zlepšení dostupnosti lékařské péče  zastupitelstvo vlastní/dotace 

Komentář: Vedení města se pokusí i nadále zajišťovat co nejlepší dostupnost lékařské péče. Výhledově totiž bude dostupnost zdravotní péče jednou z hrozeb rozvoje 

města. Odchod starších praktických lékařů do penze a nezájem jejich mladších kolegů o převzetí ordinací je už nyní velkým problémem řady menších obcí v rámci ČR. 

2.1.4 Udržení či zlepšení dostupnosti sociální péče  zastupitelstvo vlastní/dotace 
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Komentář: Dostupnost sociální péče na území města patří výhledově k hrozbám pro město Olešnice. Vedení města se tak pokusí dostupnost sociální péči alespoň udržet 

ve stávajícím stavu, ideálně možnosti sociální péče rozšířit. Vzhledem ke stárnutí populace ve městě bude zařízení sociální péče (včetně např. sociálních bytů) pro občany 

města jedním z nejdůležitějších úkolů do budoucna. 

 

Opatření 2.2 Rozvoj občanské vybavenosti a volnočasové infrastruktury 

Město bude usilovat o rozvoj občanské vybavenosti a volnočasového infrastruktury, mj. zhodnocením vlastního majetku modernizací budov a areálů v majetku 

města, případně novou výstavbou. Vedle lepšího komfortu pro zabezpečování některých služeb ve městě připravované aktivity přispějí v některých případech 

mj. ke snížení energetické náročnosti budov a poskytnou také lepší zázemí pro pestrý spolkový a komunitní život ve městě. 

Opatření 2.2 Rozvoj občanské vybavenosti a volnočasové infrastruktury 

Aktivita Název aktivity Důležitost Odpovědnost Zdroje financování 

2.2.1 Rekonstrukce budov mateřské a základní školy  zastupitelstvo vlastní/dotace 

Komentář: Cílem aktivity je rekonstrukce a údržba budov mateřské a základní školy, a to dle potřeby a technického stavu obou budov. 

2.2.2 Modernizace učeben a tříd v ZŠ či v MŠ  zastupitelstvo vlastní/dotace 

Komentář: Cílem aktivity je modernizace učeben a tříd v základní či mateřských školách, přičemž v novém programovém období EU 2021-2027 půjde právě na modernizaci 

školských zařízení čerpat poměrně vysoké finanční prostředky.  

2.2.3 Rekonstrukce zdravotního střediska  zastupitelstvo vlastní/dotace 

Komentář: Rekonstrukce budovy zdravotního střediska dle potřeby a technického stavu budovy. 

2.2.4 Modernizace/výstavba sportovní infrastruktury  zastupitelstvo vlastní/dotace 

Komentář: Cílem aktivity je modernizace stávající sportovní infrastruktury ve městě (vč. dětských hřišť), případně výstavba zcela nové sportovní infrastruktury. 

2.2.5 Modernizace kulturní infrastruktury  zastupitelstvo vlastní/dotace 
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Komentář: Cílem aktivity je postupná modernizace kulturní infrastruktury ve městě. Plánuje se například rekonstrukce kulturního domu, v novém programovém období 

EU pak půjde čerpat prostředky mj. např. na modernizaci knihoven apod. 

2.2.6 Modernizace sběrného dvora  zastupitelstvo vlastní/dotace 

Komentář: Cílem aktivity je modernizovat místní sběrný dvůr, a to dle potřeby. Nabízí se například zakoupení nového technického vybavení apod. 

2.2.7 Oprava kulturních či jiných památek  zastupitelstvo vlastní/dotace 

Komentář: Na území města Olešnice se nachází několik různých památek (sochy, památníky, pomníky, kříže, kapličky a další). Město bude podporovat či realizovat obnovu 

a zhodnocení kulturních a jiných památek či prvků na svém území. Může se jednat jak o majetek města, tak majetek jiných PO/FO (typicky místní sdružení, spolky, církve). 

2.2.8 Rekonstrukce místního koupaliště  zastupitelstvo vlastní 

Komentář: Jednou z plánovaných aktivit do dalších let je také rekonstrukce místního koupaliště. 

2.2.9 Rekonstrukce dalších budov ve vlastnictví města  zastupitelstvo vlastní/dotace 

Komentář: Město Olešnice bude dle finančních možností a technického stavu rekonstruovat také další budovy ve svém vlastnictví. Může se jednat například o budovu 

místního Hotelu a restaurace Závrší, jehož 100 % majitelem se stalo město nedávno.   
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Cíl 3: Ekonomika a cestovní ruch 
 

Opatření 3.1 Podpora podnikání a cestovního ruchu ve městě 

Město Olešnice chce být především dobrým a klidným místem pro život svých obyvatel. Zároveň je však zjevné, že má město značný turistický potenciál (mj. 

zejména díky místnímu ski-areálu), který ještě není zcela využit. Navýšení cestovního ruchu ve městě bez budování velkých ubytovacích kapacit je tak žádoucí. 

Umožní rozšířit možnosti zaměstnanosti a podpoří místní podnikatele. Kupní síla návštěvníků povede k posílení a rozvoji služeb, které budou lépe a v lepší 

kvalitě dostupné i pro obyvatele města. Zároveň bude město k dispozici případným zájemcům z řad podnikatelů s vytipováním možných lokalit pro jejich 

podnikání, zvážit lze i založení podnikatelského klastru/areálu. Z hlediska drobného podnikání zejména v oblasti služeb pak město může vyjít podnikatelům 

vstříc například pronájmem městských prostor. 

Opatření 3.1 Podpora podnikání a cestovního ruchu ve městě 

Aktivita Název aktivity Důležitost Odpovědnost Zdroje financování 

3.1.1 Pronájem obecních prostor drobným podnikatelům  zastupitelstvo vlastní 

Komentář: V rámci některých objektů v majetku města lze jsou k dispozici také prostory pro drobné podnikání. Město tak tyto prostory může pronajímat podnikatelům, 

například za účelem zlepšení některých služeb ve městě. 

3.1.2 Podpora podnikatelských aktivit  zastupitelstvo vlastní 

Komentář: Umožnit prezentaci (prodej produkce) místních podnikatelů na akcích pořádaných městem nebo na informačních kanálech města. Pomoc se zajištěním 

prezentace místních podnikatelů a společenských akcí v blízkých turisticky atraktivních lokalitách. 

3.1.3 Vytvoření podnikatelského klastru  zastupitelstvo vlastní/dotace 

Komentář: Cílem aktivity je pomoc s vytvořením podnikatelského klastru vytipováním vhodné lokality apod. Ideální je zaměření na takovou oblast ekonomiky, kdy na 

malém prostoru může sídlit několik firem. 

3.1.4 Komunikace s podnikateli ve městě  zastupitelstvo vlastní 

Komentář: Cílem aktivity je zavedení komunikace s podnikateli ve městě. Doporučit lze v tomto ohledu zejména pravidelné konzultace s podnikateli za účelem jejich 

seznámení s možným dalším rozvojem města Olešnice v ekonomické oblasti (vytipování vhodných lokalit pro podnikání apod.), ale také v dalších oblastech (životní prostředí 

apod.). 
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3.1.5 Dobudování polních cest – sloužící i jako cyklostezky  zastupitelstvo vlastní/dotace 

Komentář: Na území města se v tuto chvíli nachází celkem 5 cyklotras, všechny však vedou po silnicích II. či III. třídy. Zvažovanou aktivitou by tak mohlo být využití stávajících 

polních cest a dobudování nových za účelem cyklodopravy či cykloturistiky. 

3.1.6 Vybudování zázemí pro cykloturisty  zastupitelstvo vlastní/dotace 

Komentář: Samoobslužný servisní kiosek, dobíjecí stanice pro elektrokola, značení na lokální turistické cíle apod. Mohou využít i občané města. 

3.1.7 Obnova rozhledny Kopaniny  zastupitelstvo vlastní/dotace 

Komentář: Obnova rozhledny na kopci Kopaniny nad místním ski-areálem. Rozhledna byla z důvodu špatného technického stavu uzavřena, přičemž se jednalo o jednu 

z důležitých turistických atrakcí na území města. 

3.1.8 Podpora cestovního ruchu ve městě  zastupitelstvo vlastní 

Komentář: Cílem aktivity je podpora cestovního ruchu ve městě prostřednictvím péče o památky a muzea, udržením činnosti TIC, či propagací jednotlivých památek 

a turistických atrakcí na území města. Doporučit lze také zpracování strategického dokumentu k podpoře cestovního ruchu na území města, případně v jeho blízkém okolí. 
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Cíl 4: Péče o životní prostředí 
Cíl se zaměřuje na aktivity spojené s environmentálním pilířem rozvoje města. Zároveň reflektuje také obecné trendy v oblasti životního prostředí, kterými je 

zasaženo širší území České republiky. 

Opatření 4.1 Revitalizace zeleně a péče o životní prostředí ve městě 

V samotném městě aktuálně občané nemají problém s nedostatkem zeleně. Město navíc o zeleň dlouhodobě pečuje. Během následujícího období tak bude 

pokračovat město s komplexní péčí o zeleň a s ochranou životního prostředí. Zároveň se bude město snažit o dobré hospodaření s vodami, udržení ekologické 

stability či dokončení pozemkových úprav. 

Opatření 4.1 Revitalizace zeleně a péče o životní prostředí ve městě 

Aktivita Název aktivity Důležitost Odpovědnost Zdroje financování 

4.1.1 Výsadba lesů po kůrovcové kalamitě  zastupitelstvo vlastní/dotace 

Komentář: Cílem aktivity je výsadba městských lesů po kůrovcové kalamitě, která výrazně změnila podobu lesů v okolí města Olešnice.  

4.1.2 Výsadba/revitalizace dřevin a zeleně, sadové úpravy  zastupitelstvo vlastní/dotace 

Komentář: Cílem aktivity je výsadba/revitalizace dřevin a zeleně a sadové úpravy na vybraných místech na území města. Plochy k výsadbě jsou průběžně vyhodnocovány 

a výsadba následně provedena. Jde zejména o členění ploch, tvoření druhové rozmanitosti a zadržování vody v krajině. 

4.1.3 Vybudování biocentra/biokoridoru a poldrů  zastupitelstvo vlastní/dotace 

Komentář: Cílem aktivity je vytvoření biocenter/biokoridorů a poldrů na území města za účelem zlepšení práce s vodou, ochrany životního prostředí a udržení ekologické 

stability. 

4.1.4 Hospodaření s vodami  zastupitelstvo vlastní/dotace 

Komentář: Cílem aktivity je zlepšení hospodaření s vodami na území města. K tomu lze přistoupit lepším využitím dešťových vod na budovách a zpevněných plochách, dále 

úpravou melioračních kanálů na pozemcích města a mnoha dalšími způsoby. 

4.1.5 
Snižování energetické náročnosti budov a provozů 

obecních zařízení, využívání OZE 
 zastupitelstvo vlastní/dotace 
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Komentář: Cílem aktivity je zateplování, nové technologické postupy, alternativní zdroje energie a tepla vč. OZE, využívání odpadního tepla apod. s dopady na snižování 

provozních nákladů a snížení energetické náročnosti budov. 

4.1.6 Pozemkové úpravy  zastupitelstvo vlastní/dotace 

Komentář: Cílem opatření je realizace návrhů protipovodňových a protierozních opatření ve městě, vytvářeních nových polních cest apod. Klíčová je spolupráce se 

zemědělskými subjekty, případně krajem/státem. 

4.1.7 Revitalizace místních rybníků a vodních toků  zastupitelstvo vlastní/dotace 

Komentář: Cílem opatření je revitalizace místních rybníků a vodních toků, a to dle finančních možností města, a zejména stavu rybníků a vodních toků. V úvahu může 

připadat zejména odbahňování rybníků, ale také opravy hráze apod. Zároveň může dojít i revitalizaci okolí rybníků a případnému využití pro volnočasové aktivity. 

4.1.8 Rozšíření počtu nádob na tříděný odpad  zastupitelstvo vlastní/dotace 

Komentář: Cílem opatření je zvýšení počtu nádob na tříděný odpad (tzv. sběrných hnízd). K tomu již došlo několikrát v minulosti, občané však dle dotazníkového šetření 

vnímají počet nádob jako nedostatečný. 

4.1.9 Enviromentální osvěta  zastupitelstvo vlastní 

Komentář: Město bude podporovat environmentální osvětu občanů a dalších osob, které žijí a pohybují se na jejím území, tak aby byla posílena osobní odpovědnost 

jednotlivců za udržování a zlepšování životního prostředí (upozornění a články na vývěskách, webových stránkách, přednášky, semináře atd.). 
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Cíl 5: Komunitní život ve městě 
Pestrý komunitní život je tím, co udržuje život ve městě. Je důležitým faktorem, který ovlivňuje náš vztah k obci/městu a tomu, jestli je pro nás tím místem, 

kde chceme prožít svůj život. Z obyvatel města dělá jeho občany a sousedy. 

 

Opatření 5.1 Podpora komunitního a spolkového života ve městě 

Město Olešnice budou i nadále podporovat činnost spolků na svém území a organizaci nejrůznější kulturních, společenských a sportovních akcí.  

Opatření 5.1 Podpora komunitního a spolkového života ve městě 

Aktivita Název aktivity Důležitost Odpovědnost Zdroje financování 

5.1.1 Podpora spolkové a kulturní činnosti na území města  zastupitelstvo vlastní/dotace 

Komentář: Město Olešnice bude podporovat činnost spolků a dobrovolných organizací působících ve městě. Podpora může být ve formě poskytnutí prostor a vybavení, 

finanční, propagační, organizační nebo poradenství. Město také může poskytnout pomoc či podporu (ať už finanční či jinou) při vytvoření nebo opravách spolkového zázemí. 

Podpora v této oblasti se týká také městské knihovny, která je důležitým prvkem kulturního života ve městě. 

5.1.2 Podpora kulturních a společenských (spolkových) akcí   zastupitelstvo vlastní/dotace 

Komentář: Město Olešnice se každoročně (spolu)podílí na organizaci několika kulturně společenských (spolkových) akcí. Tuto nezastupitelnou roli bude vykonávat i nadále. 
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Opatření 5.2 Otevřená správa vedení města a jeho propagace 

Pro vytvoření a udržení vztahu k městu, jako k místu, kde žiji a chci žít, je důležitá i možnost ovlivňovat kvalitu života v něm a nést spoluodpovědnost za další 

rozvoj města. Důležitým prvkem z tohoto hlediska je také informovanost občanů o aktuální dění ve městě. Pro všechny obce/města je pak klíčová také 

spolupráce s partnery v regionu či přeshraniční spolupráce. 

Opatření 5.2 Otevřená správa vedení města a jeho propagace 

Aktivita Název aktivity Důležitost Odpovědnost Zdroje financování 

5.2.1 Zapojení občanů do správy města  zastupitelstvo vlastní 

Komentář: Cílem opatření je v co největší míře do správy města zapojovat občany formou strategického plánování, veřejných projednání, anket, popularizací účasti na 

jednání zastupitelstva atd. 

5.2.2 Zvýšení informovanosti občanů města  zastupitelstvo vlastní 

Komentář: Cílem aktivity je obecně zvýšení informovanosti občanů města o dění v obci. Toho lze dosáhnout například zavedením systému informování občanů 

prostřednictvím e-mailu či SMS či dalšími způsoby. V dotazníkovém šetření většina respondentů uvedla, že o informace z města do e-mailu či SMS má zájem. 

5.2.3 Spolupráce s ostatními obcemi/partnery  zastupitelstvo vlastní/dotace 

Komentář: Aktivní vyhledávání spolupracujících obcí/měst a dalších partnerů v relevantních případech. Spolupráce v rámci MAS Boskovicko Plus. Zapojování se do projektů 

přeshraniční spolupráce, které mohou přispět k popularizaci regionu i města jako zajímavého turistického cíle s řadou památek a atrakcí. 
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AKČNÍ PLÁN 

Strategie rozvoje města Olešnice 2020-2025 v této kapitole prezentuje soubor objektivně žádoucích záměrů a aktivit na příštích 7 let. Ty vyplývají ze znalosti 

místního prostředí a provedených dílčích tematických analýz, zohledňují názory a potřeby občanů a v neposlední řadě též reflektují programové prohlášení 

Rady města představující politický závazek vedení obce vůči svým voličům/občanům.  

Akční plán bude průběžně aktualizován, zpřesňován a případně i doplňován o další záměry vycházející z výše uvedených opatření a aktivit, které se ukážou být 

v daném čase potřebné a nezbytné pro dění v Olešnici a pro spokojenost místních obyvatel. Každý záměr je zařazen pod konkrétní opatření či aktivitu, dále je 

uveden jeho krátký popis, vyčíslení očekávaných nákladů a možné využití externích finančních zdrojů, které si však zaslouží další rozpracování a konzultace 

s poskytovateli dotací. 

 

 

AKČNÍ PLÁN 2022-2027 

Projektový záměr č. 1 Revitalizace rybníku Pešák (poldr se stálou zvodní pod Lamberkem) 

Popis projektu 
Odstranění sedimentu usazeného za 21 let od otevření poldru (odbahnění), uplatnění sedimentu na okolních 

polích, případně jeho uložení 

Vazba na rozvojovou strategii Aktivita 4.1.7 

Předpokládaný rozpočet Cca 4 000 000 Kč 

Možnosti financování 
Za účelem obnovy poldru je možné využít dotaci z programu OPŽP – hospodaření se srážkovými vodami, dotace činí 

85 %, horní limit není stanoven. 
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Projektový záměr č. 2 Revitalizace nádrže Pod Sekerou 

Popis projektu 
Odstranění sedimentu ze dna nádrže otevřené v roce 2003, která slouží též jako retenční nádrž pro zasněžování 

skiareálu. 

Vazba na rozvojovou strategii Aktivita 4.1.7 

Předpokládaný rozpočet Cca 1 500 000 Kč 

Možnosti financování 

Na projekt je možné žádat dotaci z MZE (Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích), 

max. 70 % uznatelných nákladů stavebně-technologické části, max. 2 miliony Kč na akci a zároveň max. do výše 

350 Kč/m3 vytěženého sedimentu (u odbahnění) včetně souvisejících nákladů (odvoz a zapravení, skládkování atd.) 

 

Projektový záměr č. 3 Rekonstrukce MK – ulice Klimentka, Krátká a Nová 

Popis projektu 
Oprava povrchu frézováním a položením nové vrstvy asfaltobetonu v ulici Klimentka a v navazujících ulicích 

Krátká a Nová. Šířka komunikací od 5 do 7 metrů, obrusná vrstva 5 cm, délka 450 metrů. 

Vazba na rozvojovou strategii Aktivita 1.2.1 

Předpokládaný rozpočet Cca 2 000 000 Kč 

Možnosti financování 
Na rekonstrukci MK je možné žádat dotaci z MMR (Podpora obnovy a rozvoje venkova), dotace 80 %, 

max. 10 milionů Kč. 

 

Projektový záměr č. 4 FVE na škole a školce 

Popis projektu 
Fotovoltaika s využitím rovných střech na budově MŠ, přístavby ZŠ a střechy obslužného objektu ČOV. Vybudování 

fotovoltaických panelů povede ke snížení nákladů na nákup elektrické energie na těchto objektech. 

Vazba na rozvojovou strategii Aktivity 2.2.1 a 4.1.5 

Předpokládaný rozpočet Cca 12 000 000 Kč 

Možnosti financování 
Dané FVE je možné financovat z Modernizačního fondu se 45 % dotací, případně v letech 2022–2026 z výzev OPŽP 

(limit dotace není zatím stanoven).  
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Projektový záměr č. 5 Rekonstrukce hřiště u ZŠ 

Popis projektu Rekonstrukce povrchu a odvodnění venkovního víceúčelového hřiště u ZŠ. 

Vazba na rozvojovou strategii Aktivity 2.2.2 a 2.2.4  

Předpokládaný rozpočet Cca 1 200 000 Kč 

Možnosti financování 
Na projekt lze žádat dotaci z programu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova – Podpora obnovy sportovní 

infrastruktury (max. výše 80 %, max. 5 mil. Kč). 

 

Projektový záměr č. 6 Modernizace ZŠ 

Popis projektu Školní družina – vybavení, modernizace odborných učeben, instalace audiovizuální techniky, nový nábytek 

Vazba na rozvojovou strategii Aktivita 2.2.2 

Předpokládaný rozpočet Cca 4 000 000 Kč 

Možnosti financování 

Město může získat dotaci v rámci výzvy Ministerstva financí – podpora obnovy a rozvoje materiálního standardu 

regionálního školství – dotace 90 %, max. 20 milionů Kč. Nabízí se ale také dotace z programu IROP (příp. MAS) na 

odborné učebny, družiny, kabinety ve výši 90 %.  

 

Projektový záměr č. 7 Rekonstrukce dětských hřišť 

Popis projektu Výměna prvků dětských hřišť na ulici Křtěnovská (Loučka), na ulici Klimentka a na ulici Polní 

Vazba na rozvojovou strategii Aktivita 2.2.4 

Předpokládaný rozpočet Cca 800 000 Kč 

Možnosti financování 
Na projekt lze žádat dotaci z programu MMR Podpora obnovy a rozvoje venkova – Podpora budování a obnovy míst 

aktivního a pasivního odpočinku (max. výše 80 %, max. 2 miliony Kč). 



 

91 
 

 

Projektový záměr č. 8 ZŠ – rekonstrukce střechy na přístavbě 

Popis projektu Zateplení a nová střešní krytina na ploché střeše přístavby ZŠ. 

Vazba na rozvojovou strategii Aktivity 2.2.1 a 4.1.5  

Předpokládaný rozpočet Cca 900 000 Kč 

Možnosti financování 

Město může získat dotaci v rámci výzvy Ministerstva financí – podpora obnovy a rozvoje materiálního standardu 

regionálního školství – dotace 90 %, max. 20 milionů Kč. Druhou možností je dotace z MMR – Rekonstrukce 

a přestavba veřejných budov s dotací 80 %, max. 10 milionů Kč (tato dotace však z více než 60 % musí být spojena 

se stavebními úpravami interiérů). 

 

Projektový záměr č. 9 Rekonstrukce kulturního domu 

Popis projektu Výměna střechy, odstranění vlhkosti, oprava fasády, zázemí, rekonstrukce baru, úprava nádvoří 

Vazba na rozvojovou strategii Aktivita 2.2.5 

Předpokládaný rozpočet Cca 9 000 000 Kč  

Možnosti financování 

Rekonstrukci budovy je možné financovat z MMR – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov s dotací 80 %, 

max. 10 milionů Kč. Maximálně však 40 % z rozpočtu akce je možné směřovat na obálku budovy, střechu, kotel. 

Zbylých 60 % musí být využito na úpravu vnitřních dispozic. 
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Projektový záměr č. 10 Protierozní úpravy ve východní části obce 

Popis projektu 
Na základě schváleného plánu společných zařízení pozemkových úprav doplnění zatravňovacích pásů a dalších 

prvků protierozních opatření. 

Vazba na rozvojovou strategii Aktivity 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 a 4.1.6 

Předpokládaný rozpočet Cca 1 500 000 Kč 

Možnosti financování Záměr je možné financovat z dotace OPŽP - 85 %, krajinné struktury.  

 

Projektový záměr č. 11 Projektování páteřních polních cest 

Popis projektu Po ukončení pozemkových úprav realizace páteřních polních cest ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem. 

Vazba na rozvojovou strategii Aktivity 3.1.5 a 4.1.6 

Předpokládaný rozpočet Cca 400 000 Kč 

Možnosti financování 
Záměr je možné financovat z dotace OPŽP - 85 %, krajinné struktury. Polní cesty je však možné realizovat pouze 

s doprovodnou výsadbou větrolamů. 

 

Projektový záměr č. 12 Projektování poldru v lokalitě nad Moravskou stranou 

Popis projektu 
Po dokončení a schválení pozemkových úprav je v západní části katastru navržen suchý poldr. Ve spolupráci s SPÚ 

je nutné připravit projektovou dokumentaci a stavební povolení. 

Vazba na rozvojovou strategii Aktivity 4.1.3, 4.1.4 a 4.1.6 

Předpokládaný rozpočet Cca 200 000 Kč (zahrnuje pouze PD, nikoliv samotný poldr) 

Možnosti financování 
Za účelem obnovy/výstavby poldru je možné využít dotaci z programu OPŽP – hospodaření se srážkovými vodami, 

dotace činí 85 %, horní limit není stanoven. 
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Projektový záměr č. 13 Rekonstrukce komunikací po kůrovci 

Popis projektu Kůrovcová kalamita a nadlimitní těžba při odvozu dřevní hmoty způsobila výrazné zatížení a poničení komunikací. 

Vazba na rozvojovou strategii Aktivita 1.2.1 

Předpokládaný rozpočet Cca 3 000 000 Kč 

Možnosti financování 

SZIF v období 2021–2027 plánuje podporovat rekonstrukce L1 a L2 lesních cest dotací max. 80 %, max. 9 milionů Kč. 

Další možností je dotace z MMR – obnova místních a účelových komunikací po kůrovcové kalamitě s dotací 60 %, 

max. 10 milionů Kč. 

 

Projektový záměr č. 14 Obnova lesů po kůrovci 

Popis projektu 
Kůrovcová kalamita způsobila devastaci městských lesů (cca 80 hektarů), kde 4/5 lesů bude třeba znovu zalesnit 

a zajistit další pěstební činnost. 

Vazba na rozvojovou strategii Aktivita 4.1.1 

Předpokládaný rozpočet Cca 8 000 000 Kč 

Možnosti financování Dotační výzva Ministerstva zemědělství – zmírnění dopadů kůrovcové kalamity, dotace max. 383 Kč/m3. 

 

Projektový záměr č. 15 Obnova lesních cest 

Popis projektu Kůrovcová kalamita a nadlimitní těžba při odvozu dřevní hmoty způsobila výrazné zatížení a poničení lesních cest. 

Vazba na rozvojovou strategii Aktivita 1.2.1 

Předpokládaný rozpočet Cca 1 500 000 Kč 

Možnosti financování SZIF v období 2021–2027 plánuje podporovat rekonstrukce L1 a L2 lesních cest dotací max. 80 %, max. 9 milionů Kč. 
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Projektový záměr č. 16 Opravy ČOV 

Popis projektu Rekonstrukce hlavní budovy ČOV a opravy nádrží. 

Vazba na rozvojovou strategii Aktivita 1.1.3 

Předpokládaný rozpočet Cca 3 000 000 Kč 

Možnosti financování 
Je možné využít dotace z MZE (případně z OPŽP) pouze na intenzifikace, případně takové rekonstrukce, které 

povedou ke zlepšení jakosti vypouštěné vody.  

 

Projektový záměr č. 17 Nový vrt – napojení na vodojem nad mlékárnou 

Popis projektu 
Provedení nového vrtu, hydrogeologický průzkum, odkup pozemků, vybudování přívodu vodovodním potrubí 

k vodojemu nad mlékárnou a osazení vrtu technologií čerpání 

Vazba na rozvojovou strategii Aktivita 1.1.2 

Předpokládaný rozpočet Cca 3 500 000 Kč 

Možnosti financování Dotace ze SFŽP – dotace maximálně 70 %, max. 3 miliony Kč na průzkum a budování nových zdrojů pitné vody.  

 

Projektový záměr č. 18 Výměna částí vodovodního řádu (ulice V Domkách, část ulice Moravská strana) 

Popis projektu Výměna železného potrubí v místech častých poruch v délce cca 300 metrů. 

Vazba na rozvojovou strategii Aktivita 1.1.2 

Předpokládaný rozpočet Cca 1 500 000 Kč 

Možnosti financování Rekonstrukce a opravy je nutné hradit ze stočného.  
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Projektový záměr č. 19 Budování chodníků při silnici III. třídy 

Popis projektu Dokončení chodníku u krajských silnic v k.ú. Olešnice na ulici Křtěnovské. 

Vazba na rozvojovou strategii Aktivita 1.2.2 

Předpokládaný rozpočet Cca 2 500 000 Kč 

Možnosti financování 
Podél silnic I., II. a III. tříd je možné žádat o dotaci na chodníky ze SFDI až ve výši 85 %. Na rekonstrukci či výstavbu 

chodníků je možné žádat také z MAS, pakliže vyhlásí příslušnou výzvu (částka dle výše stanovené v příslušné výzvě). 

 

Projektový záměr č. 20 Výstavba IS pro 18 RD v lokalitě Piskačův sad 

Popis projektu Zasíťování pozemků pro 18 stavebních parcel v lokalitě Piskačův sad 

Vazba na rozvojovou strategii Aktivita 2.1.1 

Předpokládaný rozpočet Cca 30 000 000 Kč 

Možnosti financování 
Na projekt je možné čerpat dotace z programu MMR (zasíťování parcel), max. výše dotace 150 tisíc Kč/parcela – 

dotaci je možné využít na výstavbu vodovodu, kanalizace či místní komunikace. 

 

Projektový záměr č. 21 Obnova rozhledny na kopci Kopaniny 

Popis projektu Obnova rozhledny na kopci Kopaniny po nutném odstranění původní rozhledny. 

Vazba na rozvojovou strategii Aktivita 3.1.7 

Předpokládaný rozpočet Cca 1 500 000 Kč 

Možnosti financování Dotace z MMR – podpora základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Dotace 50 %, max. 10 milionů Kč. 
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Projektový záměr č. 22 Revitalizace krajiny 

Popis projektu 
Výsadba stromořadí v extravilánu při polních cestách, protierozní opatření blízká přírodě a další případné aktivity 

(dle plánu ÚSES a plánu společných zařízení pozemkových úprav) 

Vazba na rozvojovou strategii Aktivita 4.1.2 a 4.1.3 

Předpokládaný rozpočet Cca 4 000 000 Kč 

Možnosti financování Záměry je možné financovat z OPŽP – krajinné struktury, dotace 85-100 %. 
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IMPLEMENTACE STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA OLEŠNICE 2020-2025 

MANAGEMENT 

Tento koncepční dokument vznikl jako podpůrný nástroj pro rozhodování obecní samosprávy 

o místním rozvoji. Veškerou zodpovědnost za využívání tohoto dokumentu, resp. naplňování jeho vize 

a cílů prostřednictvím konkrétních aktivit a projektů tedy nese právě samospráva. Tu by měl v této 

otázce úzce podporovat úřednický aparát obce, který plní úkoly v samostatné působnosti stanovené 

samosprávou obce. Pro bezproblémové a on-line užívání dokumentu bude všem zájemcům k dispozici 

jeho elektronická verze publikovaná na oficiálních internetových stránkách města (www.olesnice.cz). 

Další konkrétnější procesní a organizační postupy jako např. stanovení harmonogramu práce 

s dokumentem, zapojení vybraných pracovníků úřadů do implementace dokumentu, apod. jsou plně 

v rukou vedení města. 

 

MONITORING 
Nejjednodušším a nejprůkaznějším indikátorem implementace dokumentu bude počet skutečně 

zrealizovaných projektů obsažených v akčním plánu a jeho aktualizovaných verzích. Vedení města bude 

o těchto výsledcích průběžně informovat na zasedáních zastupitelstva, v tištěném městském 

zpravodaji a na webových stránkách města. 

 

AKTUALIZACE DOKUMENTU 

Navržený plán opatření a aktivit je koncipován jako dostatečně široký a komplexní. Program počítá 

s aktualizací zejména akčního plánu, a to zhruba 1x za rok. Důvodem pro tento krok je jednak 

zaznamenání průběžné práce na jednotlivých projektech a jednak poměrně dlouhý časový horizont, ve 

kterém může vyvstat celá řada neočekávaných událostí, potřeb, příp. i dotačních příležitostí žádajících 

si bezodkladný a aktivní přístup vedení města. Nicméně tyto nově navržené projektové záměry 

reflektující aktuální potřeby by měly vždy vycházet z navržených cílů, opatření a aktivit, aby byl 

zachován koncepční přístup vedení města k rozvoji svého území. Za aktualizaci akčního plánu bude 

zodpovědná Rada města, aktualizace se bude provádět buď formou dodatku nebo uvedením konkrétní 

změny/aktualizace přímo do dokumentu. 

 

 


