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Úvod
Strategie je vytvořena na základě reálných potřeb zjištěných na základě průzkumu, přístup
k tvorbě strategie je založen na hodnocení vztahu mezi potřebou, předpokládaným
naplněním, reálným přínosem a dopady strategie.
Ve svém akčním plánu zahrnuje strategie konkrétní a adresná opatření včetně návrhů typů
projektů v nich obsažených, definuje implementační strukturu a procesy, stanovuje indikátory
pro měření úspěšnosti realizace projektů. Jsou zde definovány cílové skupiny, tzn., pro koho
budou jednotlivé cíle strategie výhodné, komu pomůže jejich naplnění. Při tvorbě strategie
byly zohledněny vzájemné vztahy a vazby v území s ohledem na možná rizika.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST

A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE
Obec Lomnice je začleněna územně do okresu Bruntál a náleží pod Moravskoslezský kraj.
Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Bruntál. Obec se nachází asi 15 kilometrů od
města Bruntálu. Na katastrálním území Lomnice a Tylova má trvalý pobyt nahlášeno 508
obyvatel na katastru o rozloze 2660 ha.
A.2 HISTORIE OBCE
Lomnice i Tylov jsou zmíněny v listině papeže Klimenta z roku 1351, starší důkazy jsou z let
okolo 1316. Husitské války zde nezasáhly, zničující úder osídlení přinesly v roce 1474 války
uherské. Pustý kraj byl znovu osidlován až za panství Ederů ze Štiavnice německými luterány
u okolí Otmuchowa a českými od Olomouce.
V roce 1595 zde postavili školu a od té doby je zde školní tradice. Z učitelů byli po dlouhá
staletí kronikáři. Nejvýznamnější byli K. Riedl a V. Doupovec.
Třicetiletá válka a nucený odprodej panství Řádu německých rytířů přinesl drastickou
rekatolizaci a emigraci řemeslníků a bohatých lidí. Dánská posádka v roce 1626 zde měla
lazaret. Skotští žoldnéři naproti dánské posádce zdevastovali obec a polští husaři vykradli
zbytek obce. Zbyly zde jen hřbitovy vojáků. Až za sto let se z toho obec vzpamatovala.
Lomnice i Tylov prodělaly i období vampyrizmu a čarodějnických procesů. Po návštěvě
Josefa II. Byla v obci obnovena fara a postavena i nová škola. Hospodářský rozvoj přinesla v
roce 1872 železnice, moderní chov dobytka a družstevní mlékárna. Ale i tak počet obyvatel
klesal a děje se tak nadále. Na rozdíl od okolních obcí žila vždy v Lomnici česká menšina.
Lišila se od velmi konzervativní německé většiny kulturními aktivitami, hrála divadlo, měla
knihovnu a v roce 1934 zde byla postavena moderní česká menšinová škola.
Oporou menšiny byl Čechoameričan dr. Joe Hartman, majitel lesů. Soužití nebylo nikdy úplně
bezproblémové, po roce 1935 tu nastal čas konfliktů a nenávisti. Nacistické bojůvky vyhnaly
z obce v říjnu 1938 všechny Čechy. Za okupace zde byl zajatecký tábor Stalag a v něm za
otřesných podmínek zemřelo přes čtyři sta válečných zajatců většinou sovětské armády.
Poblíž kostela nad obcí je jeden z největších zajateckých hřbitovů na Moravě s důstojně
upraveným památníkem. Původně to byla plastika představující truchlící ženu, jejíž autor je
sochař Gibala. V nedávné době byla socha odstraněna a nahrazena kamenným reliéfem
a bronzovou růží.
Po válce byli Němci až na výjimky odsunuti a přišli noví osídlenci ze Slovácka, Hané
a Valašska. Poslední byla vlna reemigrantů z Rumunska. Na usedlostech hospodařili, jak
uměli a pro mnohé bylo východiskem založení JZD už v roce 1950. Mělo jen průměrné
výsledky a později se integrovalo do Státních statků. Kladem byla v té době rozsáhlá bytová
výstavba. Po rozpadu Státních statků zde hospodaří farma soukromého zemědělce.
Ze zajímavostí lze uvést poštovní tradici jízdní pošty od roku 1768, spojenou s návštěvami
různých celebrit, například vojevůdcem Suvorovem. Jsou zde památkově významné staré
domy německého nížinného typu přenesené do hor. Zajímavý je také místní kostel sv. Jiří.
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Jednolodní zděná stavba z poloviny 14. století, značně přestavěna nákladem sovinecké
vrchnosti v roce 1603-1622. Po požáru v roce 1854 byl plochý strop nahrazen deštěným
podhledem. V kostele se konají pravidelné bohoslužby. Součástí areálu je kamenná ohradní
zeď s kovanou bránou mezi zděnými pilíři a kamennými stupni nad nikou ve svahu.
Osada Tylov je rodištěm německého malíře Gustava Braunera.
K zajímavostem patří také to, že roku 1871 byl u Lomnice zastřelen poslední vlk
v Jeseníkách.
Nadějí do budoucnosti se jeví Lomnice jako východisko k rekreační oblasti přehrady Slezská
Harta. K tomu směřují též aktivity vedení obce podporou kulturní a sportovní činnosti.
Na obnově tradic se podílí škola, pracuje knihovna. Výbornou pověst mají lomničtí hasiči.
V okolí obce Lomnice jsou četné cyklostezky a možnost rekreační turistiky v každém ročním
období.

1. Území
Území obce je situováno v Nízkém Jeseníku pod horou Slunečnou. Katastrální území
o rozloze 2660 ha se skládá z Lomnice a místní části Tylova.

2. Obyvatelstvo
Lomnici obývá k 1.1.2019 celkem 508 obyvatel, z toho 75 dětí (0-14 let) a 333 obyvatel ve
věku 15-64 let, ve věku nad 65 let je 91 obyvatel. Z hlediska dlouhodobého vývoje počtu
obyvatel je pro obec charakteristické trvalé snižování počtu obyvatel. Tento negativní trend
vyplývá z výrazného poklesu porodnosti a stěhování obyvatelstva za prací do velkých měst či
jiných pracovně zajímavějších částí ČR.
Počet obyvatel

Počet obyvatel
91; 18%

87; 17%

330; 65%
v tom ve věku (let) 0-15

v tom ve věku (let) 15-64

v tom ve věku (let) 65 a více

Zdroj: Evidence obyvatelstva Obec Lomnice
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Podíl počtu obyvatel ve věku 0-14 let se v posledních letech zvyšuje. Je to však dáno
zvyšováním porodnosti silných populačních ročníků ze 70. let minulého století. Lze ale
předpokládat, že toto zvýšení nebude mít dlouhodobý vliv, což je zřejmé z nových statistik,
kdy opět začíná docházet k poklesu porodnosti. Je třeba brát v úvahu také to, že stále
pokračuje trend odchodu mladých lidí z venkovských oblastí. Naopak vlivem prodlužující se
délky života dochází k postupnému zvyšování počtu osob ve věku nad 65 let, kteří nemají
mnoho důvodu k odchodu a proto ve většině případů zůstávají.

3. Hospodářství
Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti

Registrované
podniky

Podniky se
zjištěnou aktivitou

Celkem
A Zemědělství, lesnictví, rybářství
B-E Průmysl celkem
F Stavebnictví

103
16
12
26

52
9
8
14

G Velkoobchod a maloobchod;
opravy a údržba
motorových vozidel

16

4

.

.

5

4

2
2
1

2
.
1

9

5

N Administrativní a
podpůrné činnosti

.

.

O Veřejná správa
a obrana;
povinné sociální zabezpečení

1

1

1
.

1
.

1

.

H Doprava a skladování
I Ubytování, stravování
a pohostinství
J Informační a komunikační činnosti
K Peněžnictví a pojišťovnictví
L Činnosti v oblasti nemovitostí
M Profesní, vědecké
a technické činnosti

P Vzdělávání
Q Zdravotní a sociální péče
R Kulturní, zábavní
a rekreační činnosti
S Ostatní činnosti
X nezařazeno

9

2
.

.

Zdroj: ČSÚ
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Druhy pozemků
Struktura využití půdy v obci

1%
Druhy
pozemků
1% 5%

12%

35%

46%

Orná půda

Trvalé travní porosty

Lesní pozemky

Vodní plochy

Zastavěné plochy

Ostatní plochy

Zdroj: ČSÚ
Trh práce

Lomnice

Dosažitelní uchazeči
15-64
27

uchazeči o práci (celkem)

Obyvatelstvo 15-64

Podíl nezaměstnaných osob

Volná místa

329

8,2%

9

ke dni 31. 12. 2018

27

Dosažitelní uchazeči 15-64 Jedná se o uchazeče o zaměstnání ve věku 15-64, kteří mohou bezprostředně
nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají
žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání.

Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem/

4. Infrastruktura

Technická infrastruktura
Zajištění kvalitních podmínek pro bydlení je základní podmínkou udržitelného rozvoje
venkova. Bez dostupnosti základní technické infrastruktury bude i nadále docházet
k postupnému vylidňování zejména u mladší generace, která požaduje vyšší standardy bydlení
a nabídku trhu práce, než mnohé obce v současnosti nabízejí.
Vybavenost obce
veřejný rozhlas
veřejná knihovna
sběrný dvůr
pro část obce kanalizace vč. ČOV
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SDH
mateřská škola
ZŠ 1 - 5 ročník
fotbalové hřiště včetně šaten
multifunkční hřiště u ZŠ a MŠ
dětské hřiště
park s výukovými prvky – Hravý les
kulturní zařízení s klubovnou
kostel sv. Jiří
hřbitov
pošta
obchod
hostince - (Penzion Šenk, Hospůdka u Primy)
ubytovací zařízení - (Penzion Lomnický Šenk)
zastávka dálkové linky
zastávka linky místního významu
zastávka vlaku
Dopravní infrastruktura
Vlaková doprava:
Vlakové linky provozují České dráhy, a. s. a na území obce se nachází jedno vlakové nádraží.
Během jednoho dne zastaví v obci 19 vlaků. Vzdálenost z Tylova k vlakové dopravě činí
3 km. Návaznost na vlakové linky je nedostačující, zejména spojení na Rýmařov
a Břidličnou. Každý spoj má prodlevu ve Valšově cca 1 hodinu. Opravy vlakového nádraží se
řeší ve spolupráci s SŽDC Ostrava.
Autobusová doprava:
Autobusové linky provozuje Arriva Transport Česká republika, a. s. a na území obce se
nachází pět autobusových zastávek. Během dne zastaví v obci celkem 16 autobusů.
Autobusové nádraží se v obci nevyskytuje.
Technický stav autobusových zastávek: U autobusových zastávek se vyskytují odbočovací
zálivy a všechny zastávky jsou vybaveny lavičkami, odpadkovými koši. Obec nedotuje
žádnou z autobusových linek.
Komunikace:
Hlavní silnice procházející celou obcí je silnice I. třídy I/45. Stav komunikace je dobrý.
V obci jsou tři osvětlené přechody pro chodce a jeden označený přechod pro chodce u
základní školy. Intenzita dopravy je v obci vysoká a pohybuje se okolo 3,7 tisíc vozidel za 24
hodin. Průměrná rychlost vozidel se pohybuje okolo 66 km/v hod.1
V roce 2018 došlo k vypracování pasportu místních komunikací. Stav některých místních
obecních komunikací je nevyhovující. Jedná se zejména o komunikaci č. 12 vedoucí
k Hravému lesu. Dále komunikace č. 4 vedoucí k místnímu hřbitovu s absenci zpevněné
plochy pro parkování vozidel. A komunikace č. 1a a 1c v horní části obce Lomnice.
V obci je 7 mostů vedoucích přes Lomnický potok. Jejich stav je ve většině případů
uspokojivý. Most ve směru k vlakovému nádraží komunikace č. 03a (na parc. č. 1775 v k.ú.
Lomnice u Rýmařova je v havarijním stavu.
V obci jsou vozovky III/4401 (směr Ryžoviště) a III/45216 (směr Valteřice) v havarijních
1

Výsledky z indikativního měření rychlosti a intenzity provozu obce Lomnice z roku 2018
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stavech, kde převládají výtluky.
Smíšená stezka a chodníky:
V letech 2016 -2018 došlo k výstavbě smíšené stezky Obce Lomnice. Stezka byla budována
ve dvou etapách:
Etapa I. - od obchodu Prima k obecnímu úřadu. Jeho délka je cca 600 m (p. č. 1179-1035/7
v k. ú. Lomnice u Rýmařova).
Etapa II. – od obecního úřadu směrem do Tylova součástí výstavby bylo
autobusových zálivů s bezpečnostními přechody v Tylově a u Obecního úřadu.

vybudování

V roce 2018 došlo k opravě části obecního chodníku, podél silnice 1. třídy I/45. Rekonstrukce
zbývající části chodníků (od Primy po ZŠ a MŠ Lomnice) bude realizována v pokračující
Etapě II. výstavby Smíšené stezky. Zcela nevyhovující je situace absence chodníků pro jižní
konec obce Lomnice od fotbalového hřiště směrem na Olomouc.
Obec připravuje pokračování druhé etapy smíšené stezky a vybudování chodníku od obchodu
Prima po křižovatku na Rýžoviště. Projektová dokumentace je již schválena a výstavba je
připravena k realizaci. Uvedená výstavba smíšené stezky a chodníků má řešit vybudování
přechodů a autobusových zálivů.
Cyklotrasy:
Značená cyklotrasa č. 6146 (Břidličná – Ryžoviště – Křišťanovice – Dvorce – Budišov nad
Budišovkou – obtížnost trasy dlouhé 29 km je střední, povrch asfaltový).

5. Občanská vybavenost
Bydlení
- obydlené byty celkem
- rodinné domy
- bytové domy
- ostatní budovy

197
133
62
2

Školství a vzdělávání
Vzdělanost obyvatel představuje významný faktor ovlivňující hospodářské podmínky
a soudržnost obyvatel obce.
- mateřská škola
- ZŠ 1-5 ročník

(kapacita 20)
(kapacita 20)

Zdravotnictví
V obci je ordinace všeobecného lékaře pro dospělé, který ordinuje 1 x za 14 dní.
Sociální péče
V obci se nenachází žádná ze zařízení sociálních služeb.
Kulturní památky
Aktualizace dokumentu k 26.2.2019
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Farní kostel sv. Jiří
Farní kostel sv. Jiří je orientovaná jednolodní zděná stavba s odsazeným čtyřhranným trojboce
zakončeným presbytářem, k jehož severní straně je přiložena čtyřboká sakristie. Kostelní věž
vyzdvižena na západní straně kostela. Na jižní straně kostela hlavní vchod do kostela, vedený
přes malou předsíň s půlkruhem zakončeným profilovaným portálem, nad nímž je kamenná
znaková deska Jana st. Kobylky z Kobylího a jeho choti Anny Ederové ze Štiavnice z roku
1603. Původní vstup do kostela podvěžím je využívaný jen příležitostně. Inventář kostela je
nový, pocházející po devastujícím požáru v 19. století. Kostel obklopen hřbitovem. V roce
1998 byl kostel vykraden neznámými zloději a inventář značně prořídl.
Pomníky padlých v Lomnici a Tylově
O postavení pomníku v Lomnici, který by uctil památku padlých vojáků v první světové
válce, bylo rozhodnuto v r. 1920, a protože nebylo peněz nazbyt, pomník měl být postaven
vlastními silami. Tak vznikl svým způsobem výjimečný pomník z kvalitních cihel a betonové
malty. Boj se rozpoutal o místo, kde měl být pomník ve tvaru pylonu postaven. Nakonec
padla volba na prostranství u tehdejší císařské silnice naproti hostinci p. Müllera a tam stojí
dodnes, i když po roce 1945 byla snaha jej zbourat (na vrcholu je germánský kříž a na stéle
meč). V roce 2018 byla obnovena deska se jmény obětí 50 padlých vojáků, z nichž pět bylo
Čechů. O tylovském pomníku se ví jen velmi málo, Stoji u silnice I/45 do Bruntálu a v roce
2014 byl opraven. Mezi pomníky připomínající konec druhé světové války a její oběti
zaujímá zvláštní postavení památník v místě pracovního tábora - pobočky koncentračního
tábora v Osvětimi na jižním okraji obce Lomnice. Na hřbitově pak najdeme památník obětem
zajateckého tábora z let 1940-45.
Sport a volnočasové aktivity
Ze sportu je v obci fotbalový oddíl – TJ SOKOL Lomnice, který se věnuje oddílu mužů
a sportování dětí a mladistvých, od roku 2016 zde funguje pravidelný fotbalový kroužek pro
děti a mladistvé. U základní školy se nachází multifunkční hřiště na míčové hry a tenis
a mále dětské hřiště pro děti do věku 4 let. V roce 2017 došlo k vybudování nového hřiště
v části Lomnice na parcele č. 447 v KÚ Lomnice hřiště je určeno pro děti a mladistvé od 3 let
do 16 let. Na druhé polovině parcely plánujme výstavbu parku s cyklistickými prvky. V části
Tylov byl vybudován Hravý les – jedná se upravenou parkovou plochu s výukovými
a hracími prvky. Tato upravená plocha je k dispozici pro všechny občany obce Lomnice a je
přístupná z nově vybudované Smíšené stezky.
V zimní sezoně jsou upravovány lyžařské a běžecké trasy v okolí obce Lomnice a Dětřichova
za finanční podpory Moravskoslezského kraje.
TJ Sokol Lomnice upravuje dle klimatických podmínek i zimní kluziště.
Spolková, osvětová a informační činnost:
- TJ Sokol Lomnice- fotbalový oddíl
- SDH - jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
- Myslivecké sdružení Výšina
- Staré Sovinecko
- Lomničtí Dospěláci
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6. Životní prostředí
Odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství je jednou z mnoha problematik, které v současné době řeší všechny
obce. Jedná se hlavně o povinnosti obcí jako původců odpadů a také povinnosti při zajištění
nakládání s odpady, zajištění jeho financování a mnohé další. Obce jsou nositelem odpadů od
občanů. Mají tedy povinnosti při zajištění svozu odpadů, zajištění sběrných míst pro
odkládání odpadů, zajištění veškerých nádob na bioodpad (i tříděný), zajištění dalšího
nakládání s odpadem apod. Občané mají k dispozici kompostéry na likvidaci biologického
odpadu. (kompostéry byly pořízeny z dotace v rámci sdružení obcí Rýmařovska).
Ve vlastnictví obce je ČOV situovaná ve středu obce, na ČOV jsou napojeny místní bytové
domy č.p. 191,192, 230. Kapacita ČOV není plně využita, napojením dalších nemovitostí
dojde k zefektivnění vynaložených nákladů do její intenzifikace.
Obce a města mají povinnost zajistit nakládání s:
● odpady pocházejícími od občanů žijících na jejich území,
● odpady vzniklými při jejich samotné činnosti
● odpady pocházejícími od malých firem a živnostníků, kteří jsou zapojeni do
jejich systému odpadového hospodářství.
Obec Lomnice využívá svozové firmy Městské služby Rýmařov, s.r.o. Tato organizace
provozuje systém nakládání s komunálními odpady a jejich vytříděnými složkami, který
zabezpečuje základní funkce nakládání s odpady v souladu se zákony a požadavky na ochranu
životního prostředí. V obci dochází ke sběru odpadů prostřednictvím sběrných hnízd, občané
využívají i odložení nepotřebných věcí na sběrný dvůr.
Ochrana ovzduší
Znečištění ovzduší je stále vážný environmentální problém nejen v ČR, ale i v Evropě a po
celém světě. Důsledky znečišťování jsou velmi široké. Jsou prokázány přímé negativní účinky
látek znečišťujících ovzduší na zdraví obyvatel, zvířat, rostlin, půdu a materiály. Respirace
zvýšených koncentrací látek znečišťujících ovzduší má přímé následky na zdravotní stav
obyvatel. Zdraví obyvatel může být zasaženo také nepřímo, ukládáním těchto látek v dalších
složkách životního prostředí (půda, voda), vstupem chemikálií do potravního řetězce
s následkem další expozice lidí.
Znečištění venkovního ovzduší je nejčastěji vyvoláno směsí znečišťujících látek emitovaných
z celé řady zdrojů: významné stacionární průmyslové a technologické zdroje, doprava,
zemědělství a plošné zdroje (souhrn malých zdrojů např.: lokálních topenišť). Ke znečištění
ovzduší na místní úrovni přispívají rovněž znečišťující látky přenášené ze středních a velkých
vzdáleností (desítky až stovky kilometrů). Významný vliv na kvalitu ovzduší mají rovněž
aktuální meteorologické podmínky.
Ochrana vod
Obec má vlastní zdroj pitné vody, který je chráněn v souladu se zákonem o vodách.
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7. Správa obce

starostka
místostarostka

Anna Šomodíková
Mgr. Barbara Vojtíšková

Členové zastupitelstva obce:
Anna Šomodíková
Mgr. Barbara Vojtíšková
Martin Blahuš
Ing. Ivana Dudková
MVDr. Aleš Jurovic
Jana Chytilová
Ing. Pavlína Kressová, MBA
Josef Šebesta
Miroslav Zámoravec
Kontrolní výbor
předseda: Josef Šebesta
členové: Miroslav Zámoravec, Mgr. František Mrtvý
Finanční výbor
předseda: Jana Chytilová
členové: Anna Kyselová, Kateřina Machalová
Komise pro životního prostředí
předseda: Martin Blahuš
členové: Ing. Lukáš Ficek, Ing. Ivana Dudková
Komise pro kulturu a sport
předseda: Mgr. Lucie Mrtvá
členové: Marie Dokládalová, Jaroslava Výletová, Tomáš Matějček, Roman Kunčar
Hospodaření a majetek obce v roce 2018
Majetek obce:
budovy a stavby
samostatné movité věci
drobný dlouhodobý hmotný majetek
pozemky

87 965 022,25,-Kč
15 523 947,09,-Kč
3 024 057,92,-Kč
6 995 573,23,-Kč

Průměrná výše příjmů a nákladů obce:
příjmy
12 735 tis Kč
náklady
15 287 tis Kč
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Bezpečnost
Obec nemá městskou policii.
Vnější vztahy a vazby obce
Obec je členem těchto struktur:
MAS Rýmařovsko o.p.s. - byla založena dne 23. 7. 2004 za účasti zástupců obcí a
podnikatelů z mikroregionu Rýmařovsko. V současné době má obecně prospěšná společnost
15 zástupců veřejného sektoru, 5 zástupců soukromého neziskového sektoru a 23 zástupců
soukromého podnikatelského sektoru. Celkem 43 partnerů. Územní působnost místního
partnerství je vymezena společníky, a to obcemi Horní Město, Tvrdkov, Stará Ves, Dolní
Moravice, Malá Morávka, Václavov u Bruntálu, Malá Štáhle, Velká Štáhle, Dětřichov nad
Bystřicí, Jiříkov, Ryžoviště, Lomnice, městy Rýmařov a Břidličná.
Mikroregion Rýmařovsko - sdružuje 14 obcí s 18 tisíci obyvatel. Město Rýmařov je
spádovým městem a tvoří přirozené centrum pro okolní obce Stará Ves se Žďárským
Potokem, Dolní Moravice s Horní Moravicí a Novou Vsí, Malá Morávka s Karlovem, Malá
Štáhle, město Břidličná s Vajglovem a Albrechticemi, Jiříkov se Sovincem a s Těchanovem,
Ryžoviště, Horní Město s Rešovem, s Dobřečovem, se Skálami a Stříbrnými Horami,
Tvrdkov s Rudou a Mirotínkem, Velká Štáhle, Dětřichov nad Bystřicí s místní částí Krahulčí,
Václavov u Bruntálu a Lomnice.
Mikroregion Slezská Harta - sdružuje 13 obcí s 23 tisíci obyvatel a byl založen v roce
2003. Hlavním cílem tohoto svazku je koordinace regionálního rozvoje a rozvoje cestovního
ruchu. Obce sdružené v tomto svazku jsou Bruntál, Dlouhá Stráň, Horní Benešov, Leskovec
nad Moravicí, Lomnice, Mezina, Milotice, Moravskoslezský Kočov, Nová Pláň, Staré
Heřmínovy, Razová, Roudno a Valšov.
Mikroregion Bruntálsko sdružuje 19 obcí a byl založen v roce 2016 Předmět činnosti
svazku je vzájemná spolupráce členských obcí na koncepčním a efektivním rozvoji
zájmového území ve všech jeho oblastech a ve všech souvislostech.
Euroregion Praděd/Pradziad - je polsko-český euroregion, jehož členy jsou část Opolského
vojvodství a celé okresy Bruntál a Jeseník. Vznikl na základě rámcové smlouvy podepsané 2.
července 1997 v Jeseníku mezi Asociací pro rozvoj Osoblažska (PL) a Unií cestovního ruchu
Nyské oblasti na polské straně a svazem měst a obcí zmíněných okresů na straně moravské.
Skládá se tedy z pěti okresů na pomezí Moravy, Slezska a Opole.
A.3 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
Silné stránky
- mateřská škola a 1. stupeň základní školy
- existence zájmových sdružení a spolků
- jednotka dobrovolných hasičů JPO 2
- knihovna v obci
- zdroj pitné vody
- čisté prostředí

Aktualizace dokumentu k 26.2.2019
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-

členství a fungující spolupráce v DSO – Sdružení obcí Rýmařovska, mikroregionu
Slezská Harta, mikroregion Bruntálsko, místní akční skupině RÝMAŘOVSKO, o.p.s.,
Euroregionu Praděd

Slabé stránky – problémy zjištěné místními aktéry (dotazníkové šetření, veřejná projednání):
Obyvatelstvo
-

nepříznivý demografický vývoj, trvalý úbytek obyvatel
malý zájem obyvatelstva o dění v obci
málo pracovní příležitostí v obci
malá spolupráce obce a podnikatelů
neexistence sociálního bydlení
nedostatek a nízká úroveň ubytovacích kapacit

Technická infrastruktura
Doprava
-

nedostatečné pokrytí mobilními operátory, nedostatečný vysokorychlostní internet
vysoká investiční a provozní náročnost ČOV a kanalizací, nevyužitá kapacita
intenzifikované ČOV
nedostatek ploch pro nově navrhované areály – tělocvična, nová hasičská zbrojnice
havarijní stav mostu přes Lomnický potok na parcele č. 1775 v k.ú. Lomnice u
Rýmařova
absence chodníku pro horní konec obce Lomnice od křižovatky na Rýžoviště
směrem na Olomouc
vysoká intenzita (3,7 tisíc vozidel za 24 hodin) a rychlost dopravy (v průměru
70Km/h) na silnici I. třídy.
neuspokojivý stav místních komunikací

Cestovní ruch
-

nedostatečná kvalita a počet nabízených ubytovacích a stravovacích služeb

Ochrana životního prostředí
- zastaralé zdroje tepla v rodinných domech i centrálních zdrojích (výměna kotlů 1 a 2. třídy
- spalování nekvalitních tuhých paliv v domácnostech i větších zdrojích
- pomalé zvyšování zájmu obyvatelstva o kvalitu života, zdravé životní prostředí
- nedostatečná úroveň zeleně v obcích (stejnověké stromy, nevhodná druhová skladba,
nevyhovující zdravotní stav i provozní bezpečnost)

Aktualizace dokumentu k 26.2.2019
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 STRATEGICKÁ VIZE
Obec, která vytváří pro obyvatele všech věkových kategorií a různého sociálního postavení důstojné
životní podmínky pro všestranný rozvoj, zajišťuje dostatečnou občanskou vybavenost, kvalitní
infrastrukturu a široké spektrum dostupných služeb, a to zejména pro občanské aktivity, společenskokulturní a sportovně-rekreační vyžití místní obyvatel i zdejších návštěvníků a turistů. Obec intenzivně
využívá svého potenciálu a místních zdrojů k rozvoji cestovního ruchu i dalších podnikatelských aktivit
s dostatečným počtem pracovních příležitostí, a to vše v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.

B.2 STRATEGICKÉ CÍLE
K naplnění vize obce jsou stanoveny následující strategické cíle:

1. Kvalita života
2. Rozvoj infrastruktury
3. Ekonomický rozvoj

1.1 Kvalita života

Smyslem strategického cíle je vytvořit předpoklady a zajistit rozvoj lidských zdrojů v obci,
vysokou kvalitu života a spokojenost obyvatel v oblasti materiální, společenské, kulturní,
duchovní a etické. Podporuje zachování místních kulturních, společenských a historických
hodnot obce.
Opatření např. „Rozvoj lidských zdrojů a podpora vzdělanosti, včetně vzdělávací infrastruktury,
podpora spolkové činnosti“.
„Zachování kulturního a přírodního dědictví“
„Podpora kulturních akcí“
1.2 Rozvoj infrastruktury
Hlavním úkolem tohoto cíle je zajištění vybavenosti obce infrastrukturou, stejně jako zachovat kvalitní
životní prostředí, zkvalitňování dopravní infrastruktury při respektování principů udržitelného rozvoje.
Příklady opatření: „Rozvoj dopravní a informační infrastruktury“
„Podpora bydlení a občanské vybavenosti“
„Zkvalitňování životního prostředí“
1.3 Ekonomický rozvoj
Základním předpokladem úspěšného rozvoje obce a celkového zvyšování životní úrovně obyvatel je
podpora podnikatelských aktivit a vytváření příznivých podmínek pro rozvoj podnikání a cestovního
ruchu.
příklady opatření:
„Podpora podnikání“
„Podpora cestovního ruchu“
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B.3 OPATŘENÍ A AKTIVITY
Projekty obce:

Název projektu aktivity:

Typ
opatření:

Smíšená stezka
pro chodce a
cyklisty

Rozvoj
dopravní a
informační
infrastruktury

Výstavba hasičské
zbrojnice

Podpora budování
domovních ČOV a
možnosti
napojení na
stávající ČOV
Rekonstrukce
mostu na místní
komunikaci

Místo
realizace
projektu –
místní
Projektový záměr - stručný
Důležitost:
část:
popis:

Podpora
bydlení a
občanské
vybavenosti

Zkvalitnění
ŽP

Rozvoj
dopravní a
informační
infrastruktury

Aktualizace dokumentu k 26.2.2019

V

S

S

V

Lomnice

Zvýšení bezpečnosti při
pohybu pěších a cyklistů v
obci

Lomnice

Současná budova - vysoká
energetická náročnost
budovy, nevyhovující zázemí

Lomnice

Podpora budování
domovních ČOV, zlepšení
životních podmínek v obci.

Lomnice

Most je jedinou přístupovou
spojnicí mezi komunikacemi.
Hlavní příjezd k vlakovému
nádraží.

Zdroje
financování:

Předpokládané
náklady:

Odpovědno
st za
realizaci:

Rok
realizace,
délka
realizace:

29 000 000,00 Kč

ZO

2016-2020

3 000 000,00 Kč

ZO

2019-2021

3 000 000,00 Kč

ZO

2016-2020

2 200 000,00 Kč

ZO

2019-2020

SFDI

MSK

MSK

MMR
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Rekonstrukce
místních
komunikací

Oprava fasády a
jímky na čp. 83

Rekonstrukce
schodiště a
výměna oken na
OÚ

Rekonstrukce
chodníků

Rozvoj
dopravní a
informační
infrastruktury
Podpora
bydlení a
občanské
vybavenosti
Podpora
bydlení a
občanské
vybavenosti

Rozvoj
dopravní a
informační
infrastruktury

Obnova
kulturního
dědictví obce

Zachování
kulturního a
přírodního
dědictví

Vybudování parku
s cyklistickými
prvky

Podpora
budování
míst
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V

Lomnice

Havarijní stav místních
komunikací dle priorit
zastupitelstva obce

S

Lomnice

Havarijní stav objektu, nutná
rekonstrukce, využití pro
sociálního bytu

Lomnice

Zřídit bezbariérový přístup
na obecní úřad a snížit
energetickou náročnost
objektu

MMR

Lomnice

Bezpečný pohyb chodců v
obci

POV

Lomnice

Zachovat objekty kulturního
dědictví v obci (boží muky,
křížky, kapličky).

MMR

Posílit aktivní trávení
volného času, rodin a
mladistvých.

MMR

S

V

N

S

Lomnice

MMR. MSK

10 000 000,00 Kč

ZO

2019-2022

OPŽP

2 000 000,00 Kč

ZO

2017

750 000,00 Kč

ZO

2019-2020

1 200 000,00 Kč

ZO

2016-2020

500 000,00 Kč

ZO

2019 - 2020

1 300 000 Kč

ZO

2018 - 2019

OPŽP

MSK

POV

SZIF
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aktivního
odpočinku
Opatření vedoucí
Rozvoj
k zajištění snížení dopravní a
průjezdové
informační
rychlosti v obci infrastruktury

V

Lomnice

Úsekové měření v obci

Vlastní

6 000 000 Kč

ZO

2019-2021

3 000 000 Kč

ZO

2021-2024

Vybudování
sociálního bydlení

Podpora
bydlení a
občanské
vybavenosti

S

Lomnice

Vybudování dvou sociálních
bytů ve stávajících
nemovitostech obce

Revitalizace
rybníka u
obecního úřadu

Zkvalitnění
ŽP

S

Lomnice

Zlepšení životních podmínek
SFŽP
v obci

900 000 Kč

ZO

2020-2021

Vybudování
mokřadů,
zadržení vody
v krajině

Zkvalitnění
ŽP

S

Lomnice

Zlepšení životních podmínek
SFŽP
v obci

6 000

ZO

2021-2022
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C. REALIZACE A MONITORING PROGRAMU ROZVOJE OBCE
Zastupitelstvo obce schvaluje aktualizaci Programu rozvoje obce usnesením č. 10/04/2019 ze dne
26.02.2019 za jeho plnění je zodpovědné zastupitelstvo obce, které bude pravidelně jednou ročně
vyhodnocovat naplňování jednotlivých aktivit. Jednou ročně bude také docházet k aktualizaci
Programu rozvoje obce. PRO bude zveřejněn na webových stránkách obce.

V Lomnici dne 26. 2. 2019

Anna Šomodíková
starostka obce
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