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Úvod
Program rozvoje obce Poličná na období let 2021-2025 (dále jen PRO Poličná) je
hlavním strategickým dokumentem obce Poličná a představuje základní plánovací dokument
dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Jedná
se o aktualizovanou verzi Programu rozvoje obce Poličná z let 2014-2020, ze kterého tento
dokument vychází, vyhodnocuje ho a v návaznosti na nové podněty rozvíjí pro další období
let 2021-2025.
Pro samotný proces tvorby obdobných strategií jsou v České republice obvykle
používány dvě základní metody strategického plánování, tzv. expertní a komunitní metoda.
Expertní metoda využívá k navržení rozvojové strategie především znalostí externích
odborníků. Při zvolení komunitní metody se naopak do procesu tvorby rozvojové strategie v
rozhodující míře zapojují mnohem více místní aktéři (zastupitelé, občané atd.). Pro
zpracování programu pro rozvoj obce Poličná je využita kombinace obou metod, s použitím
již existujících analytických podkladů.
Do procesu tvorby tohoto strategického dokumentu byli zapojeni kromě externích
expertů také zvolení zastupitelé. Na formulaci problémových oblastí, zhodnocení
a posouzení potřeb obce se podíleli také občané obce, na základě dotazníkového šetření,
který byl pro občany zhotoven jak v tradiční papírové podobě, tak i elektronicky.
Strategický dokument tvoří dvě na sebe navazující části-analytickou a návrhovou.
Analytická část vymezuje základní východiska a popisuje výchozí stav obce, včetně
zhodnocení jejích silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení. Návrhová část
pak stanovuje vizi obce a definuje hlavní rozvojové priority obce na další období vymezené
pro léta 2021-2025.
Program rozvoje obce PRO Poličná formuluje směřování rozvoje obce Poličná
v horizontu pěti let. Jeho hlavním cílem je stanovit vizi rozvoje a cestu směřující k dosažení
této vize. Strategický dokument je zásadním rozvojovým dokumentem zejména
z následujících důvodů:


Identifikuje stávající stav, hodnotí výchozí situaci a hodnotí rozvojový potenciál



vytyčuje vizi budoucího stavu, definuje rozvojové priority a určuje cestu budoucího
rozvoje



slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce a slouží tak k prevenci
budoucích sporů a zajišťuje kontinuitu rozvoje



je podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech



podporuje spolupráci různorodých subjektů v obci tak, aby byl využit potenciál
občanů i organizací působících v obci



zvyšuje připravenost obce k podání žádostí o dotační podporu a využívá šance získat
finanční prostředky z vnějších zdrojů (z veřejných dotací i ze soukromého sektoru)



je podkladem pro cílený a zdůvodněný územní průmět rozvojových aktivit v územním
plánu
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A. Analytická část
A.1 Charakteristika obce
1

Území

Poloha
Obec Poličná se nachází ve východní oblasti České republiky, konkrétně v severní
části Zlínského kraje administrativně spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností
Valašské Meziříčí (dále jen SO ORP Valašské Meziříčí). Obec leží v údolí potoku Loučka na
okraji Podbeskydské pahorkatiny, z jihu ji lemují Hostýnské vrchy. Situační polohu obce
Poličná jak v rámci České republiky, tak i Zlínského kraje a SO ORP Valašské Meziříčí
názorně vystihují níže vložené mapky.
Letecký snímek obce Poličná

Zdroj: Mapy.cz
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Poloha obce Poličná v rámci České republiky, Zlínského kraje a ORP Valašské Meziříčí
P
oličná

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování
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Historické souvislosti
Obec Poličná patří patrně ke starším obcím okresu Vsetín, které existovaly již před
rokem 1300. Ve své historické podobě vznikla na základě staršího osídlení jako lesní lánová
ves. Ta byla založena plánovitě podél Braneckého potoka. Původní podoba je skryta pod
jednotlivými vrstvami následujících osídlovacích vln, které dnes nedokážeme časově rozlišit.
Nynější Poličná, zpočátku nazývaná také Arnoltovice, vznikla patrně ve druhé polovině
13. století. Její jméno bylo identické s tvrzí Arnoltovice, postavené nad Bráneckým potokem
na výběžku kopce Junákov, který byl později přejmenován na Němčíkův kopec, podle
sedláka Nemčíka, majitele kopce.
Se jménem Poličná se poprvé setkáváme r. 1310 v listině Bohuslava z Krásna, když
zakládal ves Zubří. Bohuslavova listina byla v pozdějších letech přepisována a patrně také z
latiny či němčiny přeložena do češtiny, přičemž byl poněkud upraven její text, i když její
obsah zůstal věcně správný. Jiřík z Poličné, který v této listině vystupuje jako svědek, je snad
totožný s biskupským maršálkem Jiříkem z Arnoltovic, s nímž se setkáváme r. 1307. Poblíž
tvrze Arnoltovice na území nynější Poličné stávaly ve 14. století ještě nejméně dvě další vsi
– Pešíkova Lhota, která byla rozložena na úbočí kopce Píšková a ves Radslavova Lhota,
která stávala na území pozdějšího dvora Lhotsko.
Název Poličná se objevuje v autentickém dokumentu poprvé v r. 1391 (v podobě
„Policzne sub Arnoltowitz“).
Od roku 1945 do roku 1976 byla Poličná samostatnou obcí v okrese Vsetín. Od roku
1976 se obec stala příměstskou částí Valašského Meziříčí.
Současnost
Ode dne 1.1.2013 datujeme novodobou historii, kdy se obec Poličná odtrhla na
základě referenda (21.4.2012) od Valašského Meziříčí a získala opět svoji samostatnost.
Hlavním důvodem odtržení obce od města Valašského Meziříčí byla především snaha
vedení zrušit základní školu v Poličné. Na základě tohoto záměru občané obce ve zmíněném
referendu rozhodli o osamostatnění.
Obec Poličná je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří
územní celek, který je vymezen hranicí katastrálního území obce.
Vzdálenost do spádových sídel
Obec Poličná je menší valašská obec, ležící v okrese Vsetín (kraj Zlínský), v těsném
západním sousedství města Valašského Meziříčí.
Dále přímo sousedí s obcemi Branky, Choryně, Jarcová a Oznice. Do správního
obvodu obce, s rozšířenou působností Valašské Meziříčí, patří dále město Kelč, obce
Krhová, Kunovice, Kladeruby, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Podolí, Police, Střítež nad Bečvou,
Velká Lhota a Zašová.
Vzdálenosti dosahu významnějších měst v rámci Zlínského kraje a krajů sousedních
(Moravskoslezský, Olomoucký) srovnává níže uvedená tabulka. Dostupná vzdálenost je
měřena na silničních tazích.
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Srovnání vzdáleností obce Poličná do spádových sídel

Obec
Valašské Meziříčí

Vzdál
enost (km)

Vzdál
enost
(min.)

Kraj

Počet
obyvatel

2,2

4

Zlínský

22 306

25,7

27

Zlínský

8 144

Vsetín

20,7

22

Zlínský

25 974

Zlín

46,2

45

Zlínský

74 935

Nový Jičín

18,4

22

Moravskoslezský

23 260

Přerov

58,9

45

Olomoucký

42 871

Hranice

25,5

26

Olomoucký

17 999

Bystřice pod Hostýnem

Zdroj: ČSÚ, Google Maps, vlastní zpracování
Dopravní dostupnost obce lze hodnotit jako velmi dobrou. Obec leží v těsném
sousedství s městem Valašské Meziříčí, kam dojíždí většina občanů za prací, ale také za
zdravotnickými službami, většími nákupy, do škol, za kulturou či jinými službami.
Souhrnná charakteristika obce Poličná
Název obce
Kraj
Obec s rozšířenou působností
Okres
Katastr
Katastrální plocha (ha)
Nadmořská výška (m nad mořem)
Počet obyvatel k 31.12.2019
První písemná zpráva (rok)

Poličná
Zlínský
Valašské Meziříčí
Vsetín
Poličná
1105
294
1753
1391
Zdroj: ČSÚ
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Symboly obce Poličná

Znak obce Poličná

Vlajka obce
Poličná

Pečeť obce

V modrém štítě se zvýšeným
zeleným dvojvrším se nachází
položená
radlice,
podložená
vztyčnou otkou, z níž vyrůstá
větev lísky se dvěma listy, vše
stříbrné, a nahoře se třemi (1, 2)
zlatými oříšky, prostřední menší.
List tvoří dva vodorovné pruhy,
modrý a zelený. Uprostřed radlice
ostřím dolů, hrotem k vlajícímu
okraji, podložená svisle otkou,
z níž vyrůstá větev lísky se
dvěma listy, vše bílé, a nahoře se
třemi (1, 2) žlutými oříšky,
prostřední menší. Poměř šířky
k délce listu je 2:3
Pečeť
vychází
z ojedinělé
dochované pečeti z roku 1776.
V pečetním
poli
vymezeném
čtvercově uspořádanými římsami
se nachází otka a přes ni
položená radlice. V obloukových
segmentech je text: DEDINA
POLICNA

Zdroj: Obec Poličná
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Katastry a části obce, velikost území obce Poličná
Obec Poličná má celkovou rozlohu 1105 ha a tvoří ji jedno katastrální území Poličná,
přičemž hustota zalidnění obce je 158,64 obyvatel/km².
Katastrální území obce Poličná

Zdroj: ČÚZK
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Geologické a geomorfologické poměry
Geomorfologicky území obce leží v Západobeskydském podhůří, v geomorfologickém
celku Podbeskydská pahorkatina. Obec leží v údolí potoka Loučka na okraji Podbeskydské
pahorkatiny, z jihu ji lemují Hostýnské vrchy. Od města Valašského Meziříčí ji odděluje řeka
Vsetínská Bečva, jež se v těchto místech slévá s Rožnovskou Bečvou a potokem Loučkou v
řeku Bečvu. Geologické podloží inundace Bečvy je tvořeno kvartérními sedimenty (štěrky,
písky), vyšší polohy jsou tvořeny terciérními pískovci a břidlicemi.

Struktura půdního fondu
Celková rozloha řešeného území činí 1 105 ha. Níže uvedená tabulka popisuje podíly
jednotlivých druhů využití pozemků, které se v území obce vyskytují. Dle tabulky je zjevné,
že majoritní zastoupení má v zájmovém území využití půdního fondu jako lesní půda (400,
ha) a orná půda (382,4 ha).
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Podrobná struktura využití půdy v obci Poličná (stav 11/2020)

Druh pozemku

Způsob využití

orná půda

Výměra [m2]

Počet parcel
1139

3824142

1

17

736

560579

ovocný sad

48

176227

travní porost

657

1397205

lesní pozemek

249

4006171

6

1739

32

106798

zahrada

skleník - pařeniště

zahrada

vodní plocha

rybník

vodní plocha

tok přirozený

vodní plocha

tok umělý

3

1395

vodní plocha

zamokřená plocha

1

518

zastavěná plocha

společný dvůr

1

48

zastavěná plocha

zbořeniště

12

2552

921

174475

4

65949

zastavěná plocha
ostatní plocha

dráha

ostatní plocha

jiná plocha

184

71699

ostatní plocha

manipulační plocha

101

51042

ostatní plocha

neplodná půda

241

205814

ostatní plocha

ostatní dopravní plocha

4

2384

ostatní plocha

ostatní komunikace

398

324316

ostatní plocha

silnice

36

52758

ostatní plocha

sportovní a rekr. plocha

2

21742

ostatní plocha

zeleň

13

2392

Zdroj: ČÚZK, vlastní zpracování
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Územní plán
Obec Poličná má zpracovaný platný Územní plán Poličná (dále jen „ÚP Poličná“), který
byl schválen a vydán Opatřením obecné povahy usnesením Zastupitelstva obce Poličná dne
1.8.2016. Opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 17.08.2016. V dubnu 2020 byla
vydána Změna č. 1 ÚP Poličná.
Zpráva o uplatňování ÚP Valašské Meziříčí pro obec Poličná byla vydána za období
2012 – 2014, kdy byla obec Poličná ještě v součástí města Valašské Meziříčí.
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2

Obyvatelstvo

Vývoj počtu obyvatel mezi léty 2013 až 2019 je patrný z grafu níže. Počet obyvatel v
obci Poličná vykazuje od roku 2013 (rok vzniku samostatné obce Poličná) pravidelný
meziroční nárůst.
K 31.12.2019 zde bylo dle Českého statistického úřadu evidováno celkem 1753
obyvatel,
z toho 890 mužů a 863 žen. Z hlediska pohlaví je poměr obyvatelstva dlouhodobě téměř na
stejné úrovni, mírně převyšují muži nad ženami, a to v průměru o 30 obyvatel. Největší rozdíl
byl v roce 2017 (o 40 mužů více) a nejmenší rozdíl v roce 2018 (o pouhých 17 mužů více).

Vývoj počtu obyvatel obce Poličná v letech 2013 až 2019

2 100
1 800
1 500

1 712

1 708

1 722

1 731

1 736

1 747

1 753

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1 200
900
600
300
0

celkem

muži

ženy
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Počet narozených v obci vykazuje od roku 2013 kolísavé tendence. Nejvyšší hodnoty
dosahoval v roce 2019, kdy se narodilo 21 dětí. Nejvyšší úmrtnost byla v roce 2015, kdy
zemřelo 21 občanů. Nejméně dětí se narodilo v roce 2016 a to v počtu 10. Nejmenší
úmrtnost byla v roce 2019, kdy zemřelo 11 občanů. Tento rok také nejvíce vzrostl ukazatel
přirozeného přírůstku obyvatel (+ 10).

Tento kompletní vývoj mezi roky 2013 - 2019 znázorňuje graf níže.
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Přírůstek a úbytek obyvatel obce Poličná v letech 2013 až 2019
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Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Migrace obyvatelstva
Z pohledu stěhování obyvatelstva mírně převládal ve sledovaném období spíše počet
přistěhovalých. K největšímu výkyvu z hlediska pohybu obyvatel došlo v roce 2014, kdy byl
zaznamenán vyšší nárůst počtu vystěhovalých (29 osob), přičemž počet přistěhovalých činil
25 osob. V tomto roce klesla hodnota migračního salda o 4 osoby. Nejvyšší počet
vystěhovalých byl v roce 2013 (56 osob). V tento rok byl zároveň zaznamenán i nejvyšší
počet přistěhovalých (66 osob).

Vývoj migračního salda v letech 2013 - 2019 je zachycen v grafu níže.
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Migrace obyvatel v letech 2013 až 2019
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Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Věková struktura obyvatelstva
Z hlediska věkové struktury zde dlouhodobě jednoznačně převažuje skupina obyvatel
ve věku 15 - 64 let, tedy osoby v ekonomicky aktivním věku. K 1.1.2020 žilo v obci Poličná
1139 osob v produktivním věku, tedy 65 % z celkové populace obce. Od roku 2013 (1167
osob) je patrný meziroční pokles těchto osob. V roce 2018 a 2019 to bylo 1142 osob. Věková
kategorie 0 - 14 let je ve sledovaném období zastoupena konstantně ve výši
14 – 15 % z celkového počtu obyvatel. Kategorie 65 let a více má každoročně vzrůstající
trend. V roce 2019 tato věková složka tvořila 20 %.

Vývoj věkové struktury obyvatel obce Poličná během let 2013 - 2019 je zachycen v
grafu níže.
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Věková struktura obyvatelstva obce Poličná v letech 2013 až 2019
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Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

V porovnání s podílem věkových skupin na úrovni Zlínského kraje, či celé České republiky je
situace v obci Poličná velice podobná. Věková kategorie 0 – 14 let je v obci Poličná, ve
Zlínském kraji i v celorepublikovém měřítku zastoupena mezi 14 – 16 %. Obyvatelé
v produktivním věku, tj. 15 – 64 let jsou ve Zlínském kraji a celé České republice na 64 %.
V obci Poličná je to o 1 % více. Věková kategorie 65 let a více se pohybuje od
celorepublikového trendu 19,9 % do 20,8 % ve Zlínské kraji. V obci Poličná je tato kategorie
zastoupena 20,1 % obyvatel.
Celkové srovnání věkových kategorií obyvatelstva za rok 2019 ukazuje graf níže.
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Srovnání zastoupení věkových kategorií obyvatelstva v roce 2019
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Česká republika

65 a více
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Průměrný věk byl v roce 2019 v obci Poličná 43,1 let a má od roku 2013 rostoucí trend
(rozdíl o 1,3 let). Poměrně výrazný rozdíl v této hodnotě je při srovnání pohlaví, kdy u mužů
je udáván průměrný věk 41,4 let a naopak u žen je tato hodnota na úrovni 44,8 let.
Z důvodu vzniku obce po roce 2011, kdy bylo realizováno Sčítání lidu, domů a bytů,
nejsou za tento územní celek k dispozici údaje o vyjížďce a vzdělanostní struktuře obyvatel.
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3

Hospodaření

Dle právní formy podnikatelských subjektů zde v roce 2019 jednoznačně převažovaly
podnikající fyzické osoby, a to soukromníci podnikající dle živnostenského zákona. Převaha
této skupiny podnikatelů v obci Poličná je dlouhodobá. Jedná se o typický rys menších obcí.

Zastoupení podnikatelských subjektů v obci Poličná dle právní formy v roce 2019
Registrované
podniky

Podniky se zjištěnou
aktivitou

397

220

CELKEM

51

38

obchodní společnosti

32

30

-

-

Družstva

-

-

Státní podniky

-

-

CELKEM

346

182

soukromí podnikatelé
podnikající dle
živnostenského zákona

328

169

zemědělští podnikatelé

6

5

soukromí podnikatelé
podnikající dle jiných zákonů

11

7

Celkem

Právnické osoby

Z toho akciové společnosti

Počet
ekonomických
subjektů

Fyzické osoby

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování
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Zdroj: ČSÚ
Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví obce Poličná k 31.12.2019
Mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v obci patří např. společnost AGROTECH spol.
s r.o. zabývající se zemědělskou výrobou, dále společnost CAFRO PLUS spol. s r.o.
provozující čerpací stanici pohonných hmot, stanice technické kontroly AMG CENTRUM,
s.r.o. - STK POLIČNÁ, pneuservis VEČEŘAPNEU s.r.o. a také tři pěstitelské pálenice.
V obci je rovněž řada živnostníků podnikajících v dřevovýrobě. V maloobchodu – potraviny,
domácí potřeby, zahradnické potřeby, prodeji kamnářských výrobků dále veterinární
ambulance a zámečnictví.
Pozitivní v této oblasti je to, že podnikatelské subjekty působící na území obce mají v
posledních letech stabilní postavení na trhu a vytvořily několik desítek pracovních míst pro
obyvatele obce.
Trh práce
Nezaměstnanost je stav na trhu práce, kdy část obyvatelstva není schopna, nebo
ochotna najít si placené zaměstnání. Od roku 2013 je hlavním sledovaným ukazatelem
determinujícím stav na trhu práce podíl nezaměstnaných osob. Tento ukazatel vyjadřuje
podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve
stejném věku a nahradil původně používaný ukazatel s názvem Míra registrované
nezaměstnanosti. V čitateli je tak uveden pouze počet tzv. dosažitelných neumístěných
uchazečů
o
zaměstnání
ve
věku
15 – 64 let. Jsou to všichni uchazeči o zaměstnání podle zákona o zaměstnanosti č.
435/2004 §24, kteří mohou ihned nastoupit do zaměstnání. Ve jmenovateli je celkový počet
všech obyvatel ve věku 15 – 64 let. Tento ukazatel nahrazuje původně zveřejňovanou míru
registrované nezaměstnanosti, která poměřovala všechny dosažitelné uchazeče o
zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám. Za úrovni obce Poličná je tento ukazatel
vykazován až od roku 2014.
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Vývoj podílu nezaměstnaných osob v letech 2014 až 2019 (v %)
8,00%
6,00%

6,76%
5,62%

4,00%

4,34%

2,00%

2,76%
1,65%

0,00%
2014

2015
Česká republika

2016

2017
Zlínský kraj

2018

2,18%

2019

Poličná
Zdroj: ČSÚ

Podíl nezaměstnaných osob v obci Poličná mezi roky 2014 až 2018 poměrně
významně klesal. Tento vývoj téměř kopíroval vývoj na celorepublikové a krajské úrovni,
nicméně za celé sledované období byla hodnota podílu nezaměstnaných osob v obci Poličná
výrazně nižší než celorepublikový průměr i hodnota ve Zlínském kraji. Až v roce 2019 podíl
nezaměstnaných osob vzrostl z 1,65 % na 2,18 % a přiblížil se k průměrným hodnotám
v celém Zlínském kraji.
V porovnání daných úrovní lze konstatovat, že nezaměstnanost v obci Poličná je nižší
než celorepublikový průměr, nicméně kopíruje trendy trhu práce. Změny v podílu
nezaměstnaných osob, však lze očekávat v průběhu roku 2020 a to v souvislosti se změnami
na trhu práce, spojené s pandemií nemoci COVID-19.
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Vývoj podílu nezaměstnaných v obci Poličná v letech 2014 až 2019 dle pohlaví (v %)

7,4
6,1

5,6
4,4
4,3
3,1
2,4

2014

2015

2016
muži

2017

2,7
1,7

1,7

2018

2019

ženy
zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Z hlediska pohlaví převažovala v letech 2014 a 2019 vyšší nezaměstnanost u můžu.
V roce 2015 došlo k vyrovnání podílu nezaměstnanosti na shodné úrovni 5,6 % u mužů i
žen, což pokračovalo i v následujícím roce. V roce 2017 došlo ke zvýšení nezaměstnanosti u
žen. Až v roce 2019 měl podíl nezaměstnaných mužů vzrůstající trend.
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4

Infrastruktura

Technická infrastruktura
Obec

Poličná

Vodovod

Kanalizace

ČOV

Plynovod

Optický
kabel

ano
(skupinový,
VaK Vsetín)

ano
(smíšená
obecní a
oddílná VaK
Vsetín)

ano
(VaK Vsetín)

ano

ano

Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávky vody a zpracování odpadních vod je
nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v
budoucnosti.

Doporučeno vycházet ze strategií rozvoje Zlínského kraje jako je:






Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje (PRVKZK)
Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu
Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje
Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje 2016 – 2025
Aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje pro obce okresu
Vsetín
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Vodovod
Obec Poličná je napojena na vodovodní řád vybudovaný v 90. letech minulého století.
Obdobné je to s připojením na plyn, který využívá 75% domácností.
Kanalizace
V obci Poličná se nachází kanalizace a přečerpávací stanice odpadních vod (ČOV). Síť
ČOV zaznamenala v poslední dekádě rozšíření zejména díky projektu Čistá řeka Bečva, jejíž
cílem bylo mimo jiné, zmíněné posílení sítě ČOV.
Plynofikace
Zastavěná území obce jsou plynofikovány rozvodnou STL plynovodní sítí, která je
zásobována z VTL plynovodu. Kapacita stávající STL je dostačující i pro nově vzniklé
stavební parcely a připojení dalších odběratelů. Individuálně lze řešit zásobování plynem z
vlastních zásobníků.
Elektrická síť
Obec Poličná je zásobována z rozvodné soustavy vysokého napětí VN 22kV.
Nadzemní vedení VN vč. trafostanic je v řešeném území stabilizováno. Trafostanice mají
dostatečnou rezervu výkonu, v případě rekonstrukce lze výkon navýšit.
Technický stav stávajících DTS je dostačující, vyhovuje současným požadavkům s
určitou rezervou při výměně traf a vyšším výkonu (mimo DTS 5599-ZD). Další rezerva je
možná v případě celkové rekonstrukce trafostanic.
Ostatní
Stále důležitější infrastrukturou pro dobré podmínky pro život v obcích se stává optický
kabel, který zajišťuje dostatečně rychlý a stabilní internet. Jeho položení se realizuje např. při
výstavbě nebo opravě kanalizace nebo jiných sítí, případně místních komunikací a chodníků.
Optický kabel se v obci začal pokládat v dubnu 2020.
Energetika
Nadále se počítá s individuálním zajišťováním tepla a teplé užitkové vody přímo v
jednotlivých objektech vlastními zdroji. Současně počítá s postupným snižováním podílu
klasického tuhého paliva (uhlí). Nadále se zvyšuje především podíl alternativních a
obnovitelných zdrojů energií jako jsou dřevo, dřevoplyn, biomasa, bioplyn, energeticky
využitelný odpad, tepelná čerpadla, ale i tzv. čisté zdroje (vítr, voda, slunce).
Jejich využití může být i v kombinaci s klasickými druhy paliva. Využívat lze i
elektrickou energii a v případě plynofikace i zemní plyn.
Vybudování centrálního zdroje tepla v obci není vzhledem k charakteru a rozsahu
zástavby reálné.
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Dopravní infrastruktura
Obec protíná silnice č. II/150 z Valašského Meziříčí směr Bystřice pod Hostýnem, která
je v majetku Zlínského kraje. Ostatní místní komunikace jsou ve vlastnictví obce. Celková
délka cest je 18,6 km. Dopravní dostupnost obce lze hodnotit jako velmi dobrou. Obec leží v
těsném sousedství s městem Valašské Meziříčí, kam dojíždí většina občanů za prací, ale
také za zdravotnickými službami, většími nákupy, do škol, za kulturou, či jinými službami. Po
stejné komunikaci se dá dostat jak na silnici č. I/57 směr Vsetín a na opačnou stranu směr
Hranice. Necelých15 km je také vzdálena rychlostní komunikace č. I/35, kterou se
dostaneme na dálnici D1. Letiště v Mošnově je pak vzdáleno necelých 35 km. Na katastru
obce se nachází privátní heliport – jak pro modely letadel, tak i pro letadla vyhlídková,
případně zemědělská (práškování).
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Intenzita dopravy v obci Poličná

Zdroj: Sčítání dopravy ŘSD, 2016
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Časový vývoj rostoucí intenzity dopravy na komunikaci II/150 Poličná
-

Rok 2000 průměrný denní počet 6918 vozidel
Rok 2010 průměrný denní počet 7613 vozidel
Rok 2016 průměrný denní počet 10 691vozidel

Zdroj: Celostátní sčítání dopravy
Statická doprava
Pro parkování a odstavování osobních vozidel mimo dobu jejich používání je třeba pro
všechna zařízení občanské vybavenosti a objekty bytové výstavby zabezpečit dostatečný
počet parkovacích stání. Parkování a odstavování osobních vozidel je v řešeném území
zajišťováno na plochách veřejných prostranství, nebo plochách pro silniční dopravu, či
soukromých plochách.
Hromadná doprava
Dopravní obsluhu zde zajišťuje MHD Valašské Meziříčí a ČSAD Vsetín. V Poličné se
nacházejí tři autobusové zastávky: Poličná - škola, střed a točna.

Hospodářská doprava
Zastoupena je zde částečně lesní doprava a zemědělská doprava, která je napojena
na silnici a místní komunikace.
Cyklistická doprava
Zastavěným územím obce Poličná prochází cyklotrasa č. 6216 (Valašské Meziříčí –
Loučka – Lázy) jako součást husté sítě cyklotras mikroregionu ValašskomeziříčskoKelečsko, po kterých lze úspěšně dojíždět do okolních obcí a měst. Následující obrázek
mapuje síť cyklotrasy v řešeném území (vyznačeno fialovou barvou).
Z Valašského Meziříčí podél parku Abácie až po horní konec obce vede cyklostezka se
značením. V roce 2020 byl dokončen menší navazující úsek cyklostezky Poličná – Branky,
díky kterému se výrazně zvýšil komfort cyklistů. Vybudovaná cyklostezka se na obou
koncích po několika desítkách metrů napojila na stávající cyklotrasu, která vedla po kraji lesa
a za špatného počasí byla jen velmi obtížně sjízdná.
Navazující propojení je tvořeno stávající značenou cyklotrasou č. 6216, vedoucí přes
obce Lázy, Loučka, Police, Branky, Poličná a Valašské Meziříčí, kde se napojuje na
cyklostezku Bečva.
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Stav příprav a realizace cyklostezek v okolí obce Poličná v roce 2020

Zdroj: šetření DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko
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Železniční doprava
Řešeným územím prochází železniční trať 303 Kojetín – Valašské Meziříčí, která je
řazena do kategorie dráhy regionální. Obec Poličná je bez stanice. Z hlediska železniční
dopravy i tak zůstává snadná dostupnost na významný železniční uzel vlakové nádraží
Valašské Meziříčí.

Železniční tratě procházející územím Mikroregionu Valašskomeziříčsko
Kelečsko

-

Zdroj: Správa železnic
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5

Vybavenost obce

Přirozeným centrem dojížďky za ostatními službami je město Valašské Meziříčí (dojezd
2 km), Bystřice pod Hostýnem (26 km), Hranice na Moravě (25 km), Rožnov pod Radhoštěm
(dojezd 16 km), Nový Jičín (18 km) a Vsetín (21 km).

Obec Poličná je zřizovatelem příspěvkové organizace:
-

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace
a dvou organizačních složek:

-

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Poličná (JSDH)
Obecní knihovna Poličná

Školství
Základní škola má devět tříd. Objekt školy je v současnosti tvořen čtyřmi budovami.
Hlavní stará budova byla uvedena do provozu 27.8.1950 a v současnosti je propojena
spojovací chodbou s nově přistaveným pavilonem bývalé národní školy, který byl dán do
užívání 1. září 1982. Dále je Základní škola v Poličné propojena chodbou s nově postavenou
mateřskou školou, která byla uvedena do provozu 12.9.1994. Nově přistavený pavilon
mateřské školy slouží dětem od 10.1.2014
V MŠ jsou dvě běžné třídy pro děti ve věku od tří do šesti let, dále školní jídelna
s kapacitou 300 obědů.
Kapacita vzdělávacích zařízeních v obci Poličná ve školním roce 2019/2020
Počet škol

Počet žáků

Kapacita

Mateřské školy

1

50

56

Základní školy

1

166

200

Střední školy

0

0

0

Zdroj: Rejstřík škol, vlastní zpracování
Střední školy se pak nacházejí ve spádových městech jako je Valašské Meziříčí,
Rožnov pod Radhoštěm a Vsetín.
Nejbližší základní umělecká škola se nachází v sousedním městě Valašské Meziříčí,
jejímž zřizovatelem je Zlínský kraj (v ORP působí další pobočky ještě v obcích Lešná a
Zašová). V území působí také ZUŠ B-Art, o.p.s. se sídlem v obci Zašová. Jedná se o
soukromou základní uměleckou školu s pobočkou ve městě Valašské Meziříčí.
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Zdravotnictví
V obci Poličná se nenachází žádné zdravotnické zařízení. Občané navštěvují
praktického lékaře pro dospělé a praktického lékaře pro děti a dorost, zubního lékaře a další
specialisty a lékárny především v sousedním městě Valašské Meziříčí, kde se nachází také
spádová nemocnice, která je soukromou nemocnicí provozovanou společností AGEL, a.s.

Sociální a související služby
Sociální služby občanům obce Poličná poskytují zejména Diakonie Valašské Meziříčí a
Charita Valašské Meziříčí. Mezi nabízené služby patří zejména zajištění péče o klienti,
pomoc při osobní hygieně, přepravu jídla, péči o domácnost, doprovody (pošta, lékař, škola,
zaměstnání, veřejné instituce), dovoz a odvoz, popř. pobyt u osamělého klienta.
Z hlediska pobytových služeb jsou nejvíce využívány spádově nejbližší služby,
mezi které patří:
-

domov se zvláštním režimem pod Diakonií Valašské Meziříčí (Hospic Citadela ve
Valašském Meziříčí)
domov pro seniory provozovaný Institutem Krista Velekněze v Choryni
domov se zvláštním režimem pro seniory Sociálních služeb Vsetín, p.o. (domov pro
seniory Rožnov pod Radhoštěm)

Přehled hlavních poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb využívaných
občany obce Poličná:
-

Diakonie Valašské Meziříčí (odborné sociální poradenství, domov se zvláštním
režimem pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí)
pobočný spolek Občanská poradna Pod křídly (odborné sociální poradenství)
Andělé Stromu života, p.s. (mobilní hospic)
Charita Valašské Meziříčí (centrum sociálně-materiální pomoci, pečovatelská služba,
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SaSanky)
Centrum ÁČKO, p.s. (odborné sociální poradenství)
Sociální služby Vsetín, p.o. (domov se zvláštním režimem Rožnov pod Radhoštěm)
Institut Krista Velekněze, z.s. (domov pro seniory Panny Marie Královny)

Od roku 2019 je obec Poličná zapojena do společného programu kofinancování
sociálních a souvisejících služeb v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko.
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Služby
V obci se nachází 2 obchody se smíšeným zbožím. Nejbližší nákupní centra jsou pak
soustředěna ve městě Valašské Meziříčí.
Poštovní služby zajišťuje pobočka České pošty ve městě Valašské Meziříčí, kde se
nachází také bankomat a další bankovní instituce.
V obci působí veřejná knihovna, jejímž zřizovatelem je obec Poličná. Knihovna byla
zřízena dne 4.4.2013 zapsáním do evidence knihoven při MK ČR. Do té doby byla knihovna
jednou z poboček Městské knihovny ve Valašském Meziříčí. Knihovna se nachází v centru
obce v 1. patře budovy obecního úřadu v Poličné a je otevřená 2x týdne po dobu 3 - 4 hodin.
V obci Poličná se dále nachází také autoservis a pneuservis VEČEŘAPNEU s.r.o., tři
pěstitelské pálenice, privátní čerpací stanice pohonných hmot společnosti CAFRO PLUS
spol. s r.o. , stanice technické kontroly firmy AMG CENTRUM, s.r.o. – STK POLIČNÁ a řada
provozoven zabývající se v dřevovýrobou.
V obci se nachází rovněž místní pohostinství s letní zahrádkou a kulturním sálem s
možností uspořádání rodinných oslav, svateb, pohřebních hostin, výročních schůzí i plesů a
dalších kulturních akcí.
Obec Poličná spadá pod obvodní oddělení Policie České republiky se sídlem ve městě
Valašské Meziříčí.
Sport a spolková činnost
V obci funguje fotbalový oddíl T Poličná a amatérský klub volejbalistů z Poličné a jejich
příznivců.
Český svaz žen Poličná se pravidelně zabývá tradičními akcemi a událostmi – oslava
MDŽ,
1. máj, květinový den, rozloučení s prázdninami, drakiáda, pravidelné výšlapy a výlety
během celého roku a další.
Činnost Mysliveckého sdružení Branky-Poličná se mimo správu svého území (sčítání
zvěře, lov, hony a přikrmování) zaměřuje na společenské akce – Den země – sběr odpadků,
vaření kotlíkového guláše, společné brigády v lese a další.
Mezi další významné akce patří: Tarahun, rozloučení s létem – Dožínky, zabijačkové
hody a plesy.
Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Poličná je pořadatelem řady úspěšných společenských a
sportovních akcí. Nejnavštěvovanější společenskou akcí je rozsvěcování vánočního stromu
a přivítání adventu, dále hasičský ples, dětský maškarní karneval, stavění a kácení máje.
Sportovními akcemi pořádanými SDH jsou běh do vrchu s názvem Poličenský krpál a
přespolní běh Poličenský kros.
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Kultura a památky
Mezi památky, které se nacházejí na území obce, patří zejména:
-

Kaple Panny Marie v jižní části Poličné, postavená architektem Josefem Místeckým
roku 1940 na místě původní kaple z roku 1875
Kamenný kříž u hlavní cesty, zhotovený v roce 1775
Zřícenina hradu Arnoltovice
Památník padlým partyzánům
Lípy popravených vlastenců Stanislava Mikoláška, Miroslava Ondrašíka a Jana
Mazala, trojice památných stromů
Památník obětem 1. a 2. světové války, u hlavní cesty
Mariánský sloup v západní části obce
Dvorec Vystrkov s barokní sýpkou z 18. století
Bydlení

Obec Poličná má venkovský charakter s příjemným harmonickým bydlením v členitém
terénu s převažující zástavbou rodinných domů, kterých je dle aktuálních statistik 480
z celkem 873 budov. Nezanedbatelná je také bytová výstavba, aktuálně je v obci Poličná
evidováno na 90 bytových jednotek.
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Aktuální statistické údaje o existenci budov v obci Poličná (11/2020)
Typ údaje

Způsob využití

Počet

číslo popisné

Bydlení

číslo popisné

Bytový dům

8

číslo popisné

Jiná stavba

7

číslo popisné

Lesní hospodářství

1

číslo popisné

Obchod

1

číslo popisné

Občanská vybavenost

7

číslo popisné

Občanská vybavenost

3

číslo popisné

Rodinný dům

číslo popisné

Technická vybavenost

2

číslo popisné

Víceúčelová

1

Číslo popisné

Výroba

2

Číslo popisné

Zemědělské stavení

1

Číslo evidenční

Jiná stavba

2

číslo evidenční

Rodinný rekreační

bez čp/če

Garáž

106

bez čp/če

Jiná stavba

149

bez čp/če

Občanská vybavenost

5

bez čp/če

Občanská vybavenost

3

bez čp/če

Rodinný dům

1

bez čp/če

Rodinný rekreační

2

bez čp/če

Technická vybavenost

6

bez čp/če

Zemědělské stavení

25

bez čp/če

Zemědělská usedlost

3

Rozestavěné

-

2

CELKEM BUDOV

-

873

Byt. z.

Byt

Byt. z.

Dílna

2

Byt. z.

J.nebyt.

2

Byt. z.

Rozest.

1

Obč.z.

Byt

6

Celkem jednotek

-

34

480

22

90

101
Zdroj: ČÚZK
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Vývoj bytové výstavby v obci Poličná v období 2015 – 2019
2015 2016 2017 2018
Počet dokončených bytů

3

4

7

2019

3

8

** jedná se o bytovou jednotku v rodinném domě
Zdroj: ČSÚ

6.

Životní prostředí

Základní krajinná charakteristika a přírodní podmínky
Katastrální území obce Poličná se rozprostírá na okraji Podbeskydské pahorkatiny,
z jihu jej lemují Hostýnské vrchy. Ze směru od města Valašské Meziříčí je obec oddělena
řekou, Vsetínskou Bečvou, která se v těchto místech slévá s Rožnovskou Bečvou a potokem
Loučkou.
Vegetaci tvoří převážně květnaté bučiny s ostrůvky horských bučin. Charakteristickým
rysem okolních lesů je velké zastoupení smrků. Zastoupeny jsou zde také horské louky a
pastviny.
Území obce je součástí povodí Bečvy.
Struktura využití půdy v obci Poličná

1%

2%
7%

Orná půda
Zahrada
35%

Ovocný sad
Travlý travní porost
Lesní pozemek

36%

Vodní plocha
5%
13%

Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

1%

Zdroj: ČSÚ
Z grafu uvedeného výše je patrné převážné zastoupení lesních pozemků (36 %) a orné
půdy (35 %) na celkové rozloze katastrálního území obce Poličná, která činí 1 105 ha.
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Stav ovzduší
Beskydské ovzduší je z dlouhodobého hlediska nadstandardně kvalitní, ale utrpělo v
důsledku nadregionálních vlivů.

Nakládání s odpady
Co se likvidace pevného odpadu týče, odvoz zajištuje externí svozová společnost,
která tyto služby vykonává na základě smlouvy (konkrétně Technické služby Valašské
Meziříčí). Nakládání s odpady hradí obec z finančních prostředků zahrnutých ve svých
rozpočtech (příjmy z poplatků od občanů, příjmy od živnostníků atd.)
Obec je zapojena do systému EKO-KOM, v rámci kterého je zajišťován zpětný odběr a
následné využití odpadů z obalů. Obec tak získává nárok na odměnu vypočítanou na
základě vykázaného množství druhů a způsobu nakládání s využitelnými složkami
vytříděných komunálních odpadů.
Obec Poličná také pořídila se spolufinancováním EU kompostéry na třídění biologicky
rozložitelného odpadu.
Elektrozařízení
Na zpětném odběru elektrozařízení má většinový podíl Sbor dobrovolných hasičů
Poličná, který je zapojený od roku 2011 do programu Recyklujte s hasiči.
V obci je také umístěn kontejner pro zpětný odběr maloobjemového elektrozařízení,
který je umístěn u hasičské zbrojnice.

Kontejnery na textil
V obci Poličná jsou umístěny dva kontejnery na tříděný textilní odpad – použitý textil a
párovou obuv. Kontejnery se nachází na stávajících stanovištích kontejnerů – u hasičské
zbrojnice a u točny BUS na horním konci.
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7

Správa obce

Obecní úřad a jeho kompetence
Obec Poličná je základním územním samosprávným společenstvím občanů. Byla
založena a řídí se podle ustanovení zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů.
Správu obce zajišťuje Obecní úřad Poličná se sídlem Poličná 144, 757 01 Poličná,
který disponuje celkem třemi zaměstnanci. Do čela obecního úřadu byli zvoleni: starosta
obce Vladimír Místecký a místostarosta Vojtěch Bača. V obci je voleno Zastupitelstvo a Rada
obce, které představují základní orgány obce.

Zastupitelstvo obce
Zastupitelstvo obce se sestává z patnácti zastupitelů, mezi které ve volebním období
2018 až 2022 patří:
















Místecký Vladimír – starosta
Bača Vojtěch – místostarosta
Capil Radomír – zastupitel
Dorčák Josef, Ing. - zastupitel
Horáková Pavla – zastupitel
Hrubcová Radmila, Mgr. – zastupitel
Chumchal Radek, Ing. – zastupitel
Kubín Pavel, Ing .- zastupitel
Malúšková Alena, Mgr.,Phd. – zastupitel
Milotová Hana – zastupitel
Nekola Michal – zastupitel
Pernický Stanislav, Ing. – zastupitel
Pešák Daniel, MUDr. – zastupitel
Pivko Radek – zastupitel
Šedý Bronislav – zastupitel

Zřízeny jsou 4 výbory zastupitelstva, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jejichž
kompetence jsou definovány zákonem.
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Finanční výbor - provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky
obce a plní také další úkony, kterými je výbor pověřen zastupitelstvem obce.
Členové Finančního výboru obce:






Pernický Stanislav, Ing. - předseda
Černoch Luděk, Ing. – člen
Hrubcová Radmila, Mgr. – člen
Šebánek Eduard, Ing. – člen
Vachovcová Zdenka, Ing. – člen

Kontrolní výbor – kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce, dodržování právních
předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samosprávy a plní také další
kontrolní úkony, ke kterým byl výbor pověřen zastupitelstvem obce.
Členové Kontrolního výboru obce:




Kubín Pavel, Ing. – předseda
Chumchal Radek, Ing. – člen
Nekola Michal - člen
Výbor pro kulturu a školství a sport
Členové Výboru pro kulturu a školství a sport:











Milotová Hana - předseda
Cvrček Aleš - člen
Hrubcová Radmila, Mgr. – člen
Klierová Nikol – člen
Mrovcová Petra, Mgr. – člen
Ševečková Barbora, Ing. – člen
Šťastný Rostislav – člen
Vlčková Jitka, Ing. – člen
Žilinská Pavla, Mgr. – člen
Výbor pro komunální záležitosti a územní rozvoj
Členové Výboru pro komunální záležitosti a územní rozvoj:









Capil Radomír – předseda
Bocek Bogdan, Ing. – člen
Dopiráková Libuše - člen
Drda Petr – člen
Gryc Jaroslav, Ing. – člen
Kristian Milan – člen
Pernický Pavel – člen
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Rada Obce
Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a ze své
činnosti se zodpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené působnosti přísluší radě
rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon.
Členové rady obce.






Bača Vojtěch – místostarosta
Horáková Pavla – člen
Místecký Vladimír – starosta
Pivko Radek – člen
Šedý Bronislav – člen
Hospodaření obce

Obec Poličná vykazuje poměrně stabilní hospodaření. Ve sledovaném období let 2015
- 2019, zachyceném v grafu níže, byly pouze v letech 2015 a 2016 vykazovány vyšší příjmy
než výdaje, tedy přebytky hospodaření. Deficit v letech 2017 až 2019 byl pokryt z finančních
prostředků na běžném účtu obce a využitím dlouhodobých úvěrů. Z dlouhodobého hlediska
je možné konstatovat, že hospodaření obce je poměrně vyrovnané a stabilní s ohledem na
provedené investiční akce posledních let.
Obec je plátcem DPH.
Hospodaření obce Poličná v letech 2015 až 2019 (v tis. Kč)
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
2015

2016

2017

2018

2019

-10 000
-20 000
Příjmy

Výdaje

Financování
Zdroj: Ministerstvo financí ČR

Hodnoty příjmů a výdajů dosažených v letech 2015 až 2019 jsou uvedeny v tabulce
níže.
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Vývoj rozpočtového hospodaření v obci Poličná v letech 2015 - 2019 (v tis. Kč)
Rok

2015

2016

2017

2018

2019

Příjmy

40 115

26 604

25 618

31 121

35 232

Výdaje

38 672

21 710

34 387

34 257

40 081

1 443

4 894

- 8 769

- 3 136

- 4 849

Financování

Zdroj: Ministerstvo financí ČR
Výše příjmů a výdajů v letech 2015 – 2019 dle jednotlivých tříd druhového třídění
rozpočtové skladby je zachycena v tabulce níže. Stabilními příjmovými položkami jsou
daňové a nedaňové příjmy, především tedy daně z příjmu fyzických a právnických osob.

Bilance rozpočtu obce Poličná v letech 2015 až 2019 (v tis. Kč)
Rok
Daňové příjmy

2015

2016

2017

2018

2019

19 557

21 672

21 611

23 923

26 009

Nedaňové příjmy

1 808

3 283

2 537

1 003

1 738

Kapitálové příjmy

12 041

272

22

4

925

6 709

1 376

1 448

6 191

6 560

Příjmy

40 115

26 603

25 618

31 121

35 232

Běžné výdaje

27 860

18 330

23 492

21 642

24 907

Kapitálové
výdaje

10 811

3 379

10 895

12 615

15 174

Výdaje

38 672

21 709

34 387

34 257

40 081

1 443

4 894

-8 769

-3 136

-4 849

Přijaté transfery

Bilance příjmů
a výdajů

Zdroj: Ministerstvo financí ČR

39

Vnější vazby obce
Obec je aktivně zapojena do činnosti několika platforem regionální spolupráce:
Do roku 2020 MAS – Místní akční skupina Kelečsko – Lešensko – Starojicko
Od roku 2021 MAS – Místní akční skupina Rožnovsko

Cílem sdružení je všestranná podpora trvale udržitelného rozvoje daného území –
venkovského mikroregionu, zejména činnostmi ve prospěch obcí, neziskových organizací,
drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů působících na území, s
ohledem na ochranu přírody a krajiny.
Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko
Předmětem činnosti sdružení je především koordinace postupů při řešení problémů
týkajících se např. rozvoje samosprávy obcí, hospodářského, sociálního a kulturního života
obcí, či vztahu k orgánům státní správy a vyšších samosprávných celků. Společné aktivity
jsou vyvíjeny také k podpoře zemědělského a nezemědělského podnikání, řešení problémů
a důsledků nezaměstnanosti, společné péči o památky v mikroregionu, podpoře venkovské
turistiky, využití netradičních zdrojů energie, společného řešení sociálních služeb a zdravotní
péče, podpoře řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí, vzájemné pomoci při řešení
problematiky životního prostředí především v oblasti odpadů, znečišťování ovzduší a vodních
toků aj.
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Projekt Čistá řeka Bečva II - zahrnuje skupinu staveb v oboru ochrany povrchových a
podzemních vod, jejichž společným technickým a environmentálním cílem je zlepšit jakost
vod v povodí Vsetínské a Rožnovské Bečvy

Zdroj: Mikroregion Vsetínsko
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Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko–Kelečsko
Předmětem činnosti svazku je především koordinace postupů při řešení problémů
týkajících se hospodářského, sociálního a kulturního života obcí, rozvoje samosprávy obcí,
vztahu k orgánům statní správy a vyšších samosprávných celků. Jednotlivé aktivity jsou
zacíleny také na podporu celé řady oblastí jako je zemědělské i nezemědělské podnikání,
kultura, péče o krajinu a památky, oblast turismu, obnova občanské vybavenosti, k péči o
veřejná prostranství, zeleň a drobnou architektury, společné řešení sociálních služeb a
zdravotní péče, podpora řešení dopravní obslužnosti týkající se více obcí, spolupráce a
výměna know-how mezi partnerskými obcemi ČR a zeměmi EU, vzájemná pomoc při řešení
problematiky životního prostředí, především v oblasti odpadů, znečišťování ovzduší a
vodních toků. Spolek také zajišťuje činnosti spojené s přípravou žádosti o dotaci, s
administrací a s udržitelností dotačního projektu pro členy svazku obcí, jejich příspěvkové
organizace i třetí osoby, zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu
článků 37- 39 Nařízení EU 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) pro
členské obce a jimi zřizované organizace, případně další subjekty v území svazku obcí.
Významná je také spolupráce s Regionálními rozvojovými agenturami a odbory
strategického rozvoje krajských úřadů a jednání s peněžními ústavy o garancích na finanční
prostředky pro dofinancování mikroregionálních projektů.
Svaz měst a obcí ČR
Do působnosti Svazu měst a obcí ČR spadá široké spektrum aktivit. Každodenní práce
Svazu je zaměřena především na legislativní činnost v různých oblastech, zejména v oblasti
financování obcí, dále pak například v oblasti regionálního rozvoje a rozvoje venkova,
bezpečnosti, dopravy, energetiky, školství, kultury, oblasti sociální aj. Svaz ale nevyvíjí
aktivity pouze na domácím poli. Svou pozornost směřuje i do zahraničí. Spolu s dalšími
asociacemi se snaží ovlivňovat podobu evropské legislativy a politik ve prospěch měst a
obcí. Aktivně se účastní činnosti Evropské rady obcí a regionů (CEMR), Výboru regionů
(CEMR) a Kongresu místních a regionálních orgánů při Radě Evropy (CLRAE). Je zapojen i
ve Světové organizaci měst a samospráv (UCLG) a v Evropské sociální síti (ESN).

Spolek pro obnovu venkova
Jedná se o neziskovou organizaci, jejímž posláním je přispívat k rehabilitaci venkova,
k obnově a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení
hospodářské stability a prosperity venkova.
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Sdružení místních samospráv
Je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy
obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především
prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové
určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních
návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho
obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem
vlády, parlamentu i krajů v ČR.
Komunikace s občany
Komunikace s občany je řešena několika způsoby tak, aby vyhovovala všem
zájemcům o informace bez ohledu na věková či jiná omezení. Kromě osobního kontaktu s
občany (kancelář OÚ, zasedání zastupitelstev, veřejné schůze, kulturní akce apod.) jsou
informace sdělovány:








na fyzické úřední desce
na webových stránkách obce https://www.policna.cz/
v obecním zpravodaji „Poličenské listy“ (vydávaném měsíčně)
na facebookovém profilu Obec Poličná- oficiální stránky
obecní rozhlas / webový archív hlášení
mobilní aplikace „V obraze“
informace e-mailem
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A.2 Východiska pro návrhovou část
Výsledky dotazníkového šetření
Pro zpracování programu rozvoje obce, který převezmou za své nejen zvolení zástupci
obce, ale také samotní občané, bylo v období od 1.10.2020 do 31.10.2020 realizováno
dotazníkové šetření. Jeho cílem bylo zjištění názorů a postojů občanů na život v obci Poličná
a na směřování jejího dalšího rozvoje. Získáno bylo celkem 177 vyplněných dotazníků.
Z vyhodnocení získaných odpovědí vyplývá, že za největší problémy je považován
nezájem lidí o obec (18 %), špatné vztahy mezi lidmi (16 %) a nedostatečná nabídka
obecních bytů (13 %).
Kladně byla naopak hodnocena blízkost přírody (27 %), klidný život (22 %) a vzhled
obce (11 %). Spokojenost s životem v obci v rámci šetření vyjádřilo celkem 94 %
respondentů.

Celková spokojenost občanů s životem v obci Poličná
5%
1%
44%

50%

a) Velmi dobře

b) Spíše dobře

Zdroj: Výsledky dotazníkového šetření

Kompletní výsledky dotazníkového šetření jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto
dokumentu. Výstupy šetření se spolu se závěry analytické části staly podkladem pro
zpracování návrhové části Programu rozvoje obce Poličná a jejich shrnutí je obsaženo v níže
uvedené SWOT analýze. Ta uvádí také faktory, jejichž působení může v následujících letech
znamenat příležitost pro další rozvoj obce nebo naopak tento rozvoj ohrozit.
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SWOT analýza
Silné stránky

Slabé stránky

- Těsné sousedství města Valašské Meziříčí,dostupnost služeb.
- Zájem o přesídlení do obce (významnýmigrační směr v rámci ORP Valašské
Meziříčí).
- Dostupné školské zařízení.
- Rozmanitý spolkový život.
- Uspokojivá dostupnost sociálních služeb - Napojení na silniční dopravu.
- Zastavěné území napojené na inženýrské
sítě.
- Zavedený systém separace BRO.
- Napojení na varovný a vyrozumívací
systém.
- Dostatek podnikatelských subjektů v obci.
- Kvalitní infrastruktura pro spolkový život. -

Omezená nabídka služeb a nákupní
možnosti v obci.
Chybějící služby v obci (pošta, lékař,
obchody ad.).
Chybějící ubytovací kapacity.
Absence bezpečného napojení na okolní
cyklostezky.
Intenzita dopravy na hlavním tahu II/150.
Nedostatečná administrativní kapacita pro
realizaci rozvojových záměrů.
Stávající
společenský
sál
má
nedostatečnou kapacitu a nevyřešený
přístup k sociálním zařízení.
Nízký zájem občanů o rozvoj spolkového
života.
Bezpečnost chodců mimo centrum obce.
Parkování
vozidel
na
místních
komunikacích a chodnících.

Příležitosti
-

-

Podmínky pro rozvoj cyklodopravy (sport,doprava do zaměstnání, cestovní ruch).
Využití příležitostí v rámci MAS Rožnovsko.Potenciál rozvojových ploch v obci.
Aktivní zapojení v organizacích sdružujícíchobce.
Zapojení
do
společných
projektůMikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečskoa MAS Rožnovsko.
Potenciál rozvojových ploch v obci.
Vylepšení zázemí pro spolky (sportovci,
hasiči).
Možnost v rozvoji sociálního bydlení
případně budování startovacích bytů.

Hrozby
Vystěhovávání
ekonomicky
aktivních
obyvatel za prací.
Omezené finanční možnosti dopravní
obslužnosti obce.
Nedostatek finančních prostředků
pro realizaci rozvojových záměrů obce.
Hrozba opakujících se povodní.
Značný nárůst dopravního zatížení silnice
II/150 v intravilánu obce.
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B. Návrhová část
B.1 Strategická vize
Základním krokem k nastartování dlouhodobého efektivního rozvoje obce Poličná je
definování strategické vize, která stanovuje požadovaný stav, jehož má být realizací cílených
akcí dosaženo. Přínos pro naplňování stanovené vize se tak stane primárním kritériem
pro rozhodování o realizaci jednotlivých opatření, která mají směřovat k harmonickému
rozvoji obce.
Vize obce Poličná:

SPOKOJENÝ OBČAN
Vize obce Poličná vychází z přesvědčení, že občané obce jsou nejdůležitějšími aktéry
života v obci a udávají jeho konečnou podobu. Spokojenost občanů je ovlivňována celou
řadou faktorů dotýkajících se tak v podstatě všech oblastí rozvoje obce, a to od investičních
potřeb (např. stav komunikací, technická infrastruktura obce ad.), až po potřeby neinvestiční
(např. zajištění kvalitního vzdělávání v obci, rozvoj spolkového života atd.). Snahou je tak
vytvořit z obce Poličná příjemné místo pro život.
Navazujícím krokem je stanovení cesty k dosažení tohoto stavu, tedy definice cílů,
kterých má být postupně dosaženo, a dále také konkrétních opatření a aktivit s vymezením
jejich předpokládané doby realizace, nákladovosti a rozdělením kompetencí.
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B.2 Cíle, opatření a aktivity
CÍL

OPATŘENÍ

1.1 Oprava a
rozšíření místních
komunikací, lesních
cest a pozemkové
úpravy

1. Kvalitní
dopravní
infrastruktura
a bezpečná
doprava

1.2 Oprava
a dobudování
chodníků

1.3 Vybudování
cyklostezky, včetně
souvisejícího značení
a mobiliáře
1.4 Značení
nebezpečných míst
a preventivní opatření
v oblasti dopravy
1.5 Vybudování

AKTIVITA
1.1.1 Nová místní
komunikace v lokalitě
Štěpnice na parcele
1710/4
1.1.2 Rozšíření
místních komunikací
1.1.3 Komplexní
pozemkové úpravy

DŮLEŽITOST

OD – DO

ODPOVĚDNOST

NÁKLADY
(tis. Kč)

ZDROJ
FINANCOVÁNÍ

střední

2021 – 2022

starosta

500

vlastní

střední

2021 – 2025

starosta

5 000

vlastní

Průběžně
Realizátorem
je Státní
pozemkový
úřad

střední

2021 – 2025

starosta

-

externí

střední

2021 – 2025

starosta

2 000

externí + vlastní

střední

2021 - 2023

starosta

1 500

externí + vlastní

střední

2021 - 2023

starosta

2 000

externí + vlastní

střední

2021 - 2023

starosta

2 000

externí + vlastní

1.3.1 Vybudování
cyklostezky Poličná
Nad střelnicí - Branky

střední

2021 – 2023

starosta

4 000

externí + vlastní

1.4.1 Instalace radaru
na horním konci

vysoká

2021

starosta

300

vlastní

1.5.1 Vybudování

vysoká

2021 - 2024

starosta

600

vlastní

1.1.4 Oprava lesních
cest v katastru obce
Poličná
1.2.1 Dobudování
chodníku v lokalitě
Kotlina
1.2.2 Dobudování
chodníku ke škole
1.2.3 Dobudování
chodníku v lokalitě
Revír II. etapa

KOMENTÁR
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CÍL

OD – DO

ODPOVĚDNOST

NÁKLADY
(tis. Kč)

ZDROJ
FINANCOVÁNÍ

vysoká

2022 - 2024

starosta

500

vlastní

střední

2021

starosta

30

externí + vlastní

nízká

2025

starosta

30

vlastní

střední

2021

starosta

12 500

externí + vlastní

střední

2022 - 2025

starosta

2 000

externí + vlastní

2.3.1 Vybudování
nového kulturního
zázemí

střední

2023 – 2025

starosta

15 000

externí + vlastní

2.3.2 Zlepšení
akustiky v kulturním
sále v hostinci U
Slunce

střední

2021 – 2023

starosta

200

vlastní

střední

2021 – 2025

starosta

3 000

externí + vlastní

střední

2021

starosta

1 500

externí + vlastní

střední

2022 – 2025

starosta

1 000

externí + vlastní

střední

2023 – 2025

starosta

5 000

externí + vlastní

AKTIVITA

bezpečných
přechodů

semaforu u ZŠ a MŠ

2.1 Pasportizace
obecního majetku

2.2 Zlepšení tepelně
technického stavu
obecních budov

2. Obnova
a rozvoj
obecního
majetku
a kvalitní
technická
infrastruktura

DŮLEŽITOST

OPATŘENÍ

2.3 Vybudování
kulturního a
společenského
centra

2.4 Rozšíření
inženýrských sítí

1.5.2 Vybudování
místa pro přecházení
u hasičárny
2.1.1 Pasport stavu
zeleně
2.1.2 Pasport stavu
obecních budov
2.2.1 Zlepšení
tepelně-technických
vlastností ZŠ Poličná
včetně rekuperace
2.2.2 Výměna otopné
soustavy ve staré
budově ZŠ Poličná

2.4.1 Oprava a
rozšíření dešťové
kanalizace
2.4.2 Odkanalizování
areálu TJ Poličná
2.4.3 Prodloužení
vodovodu v obci
2.4.4 Posílení
tlakového pásma

KOMENTÁR

Průběžně
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CÍL

OPATŘENÍ

2.5 Zefektivnění
veřejné správy a
komunikace směrem
k občanům

3. Kvalitní
školství
a bohatý
spolkový
život

3.1 Podpora školního
vzdělávání

3.2 Zlepšení
vybavenosti školy a
rozšíření budovy

AKTIVITA
v obci výstavbou
vodojemu na Štěpnici
2.4.5 Zasíťování
pozemků k bytové
zástavbě v lokalitě
Paseky - Revír
2.4.6 Rozšíření
optického kabelu
v obci Poličná
2.4.7 Postupná
nového veřejného
osvětlení v celé
spodní části obce
Poličná
2.4.8 Přeložení
nízkého napětí
s následným
vybudováním
veřejného osvětlení
2.5.1 Zefektivnění
komunikace
v mikroregionu
ValašskomeziříčskoKelečsko
3.1.1 Zapojení do
Místního akčního
plánu pro rozvoj
vzdělávání
3.2.1 Rozšíření dílen
pro rukodělné práce
v ZŠ
3.2.2 Rozšíření
budovy mateřské
školy

DŮLEŽITOST

OD – DO

ODPOVĚDNOST

NÁKLADY
(tis. Kč)

ZDROJ
FINANCOVÁNÍ

nízká

2023 - 2025

starosta

1 000

externí + vlastní

střední

2021 – 2025

starosta

-

externí

střední

2021 – 2025

starosta

2 000

externí + vlastní

střední

2021 - 2025

starosta

2 000

externí + vlastní

Průběžně,
realizátorem
je ČEZ

externí + vlastní

Realizátorem
projektu je
Mikroregion
VM-K.
Realizátorem
projektu je
Mikroregion
VM-K.

střední

2021 - 2023

starosta

32

střední

2021 – 2025

starosta

-

externí

střední

2023 – 2025

starosta

500

externí + vlastní

střední

2023 - 2025

starosta

5 000

externí + vlastní

KOMENTÁR

Realizátorem
je CETIN
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CÍL

OPATŘENÍ

3.4 Zkvalitnění
sportovní
infrastruktury a
dětských hřišť

3.5 Podpora
komunitního života
3.6 Podpora
hasičského sportu

4. Ochrana
přírody
a zkvalitnění
životního
prostředí

4.1 Revitalizace
veřejné zeleně

AKTIVITA
3.4.1 Rozšíření
sociálního zázemí na
hřišti TJ Poličná
3.4.2 Vybudování
dětského koutku u
hřiště TJ Poličná
3.4.3 Vybudování
pumptrackové dráhy u
soutoku řeky Bečva a
Loučky
3.4.4 Výstavba
nového dětského
hřiště v lokalitě
Chřástalov
3.4.5 Rozšíření
workoutového hřiště
3.5.1 Pravidelná
finanční podpora
místních spolků
3.6.1 Pořízení
přepravního vozidla
na hasičské soutěže
4.1.1 Výsadba
stromové aleje
v lokalitě Štěpnice Bojkov, Kotlina směr k
TJ
4.1.2 Výsadba
stromové aleje
v lokalitě Nad tratí –
Zákratčí
4.1.3 Výsadba
stromové aleje
v lokalitě Zákratčí

DŮLEŽITOST

OD – DO

ODPOVĚDNOST

NÁKLADY
(tis. Kč)

ZDROJ
FINANCOVÁNÍ

vysoká

2022 - 2025

starosta

500

externí + vlastní

střední

2022 – 2025

starosta

500

externí + vlastní

střední

2023 - 2025

starosta

1 500

externí + vlastní

střední

2023 - 2025

starosta

1 500

externí + vlastní

střední

2022 - 2024

starosta

300

externí + vlastní

vysoká

2021 - 2025

starosta

1 000

vlastní

Střední

2022 – 2024

starosta

1 300

externí + vlastní

střední

2021 - 2025

starosta

250

externí + vlastní

střední

2021 – 2025

starosta

250

externí + vlastní

střední

2021 – 2025

starosta

250

externí + vlastní

KOMENTÁR

Pravidelná
podpora 200
tis. Kč/rok.
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CÍL

OPATŘENÍ

4.2 Realizace
preventivních a
protipovodňových
opatření

4.3 Realizace
environmentálního
vzdělávání a osvěty

4.4. Řešení
nakládání s odpady

4.5 Prevence vzniku
odpadů
5. Bezpečná
obec

5.1 Prevence
kriminality

AKTIVITA
4.2.1 Protipovodňová
opatření na toku
Loučka
4.2.2 Vybudování
protipovodňového
poldru v obci Police
4.2.3 Modernizace
ústředny obecního
rozhlasu
4.3.1 Realizace
informační kampaně
4.3.2. Pořízení
informačních
materiálů
4. 3. 3. Motivace
občanů ke snížení
objemu a váhy SKO
4.4.1. Prevence
vzniku a podpora
třídění odpadů (např.
nádoba na plast a
papír u každého
domu)
4.4.2. Vybudování
obecní kompostárny
4.5.1 Společně bez
odpadků
v mikroregionu
ValašskomeziříčskoKelečsko
5.1.1 Realizace
programů prevence

DŮLEŽITOST

OD – DO

ODPOVĚDNOST

NÁKLADY
(tis. Kč)

ZDROJ
FINANCOVÁNÍ

KOMENTÁR
Investorem je
Povodí
Moravy + 10%
spoluúčast
obce

vysoká

2021 - 2025

starosta

70 000

externí + vlastní

střední

2021 – 2025

starosta

16 000

externí + vlastní

nízká

2022 – 2025

starosta

2 000

externí + vlastní

vysoká

2021 - 2025

starosta

9

vlastní

vysoká

2021 – 2025

starosta

10

vlastní

vysoká

2021 – 2025

starosta

-

-

vysoká

2021 – 2025

starosta

-

externí

střední

2021 – 2025

starosta

7 000

-

střední

2021 - 2025

starosta

32

externí + vlastní

Realizátorem
projektu je
Mikroregion
VM-K.

střední

2021 – 2025

starosta

-

externí

Rozšíření
aktivit ORP
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CÍL

OPATŘENÍ

AKTIVITA

DŮLEŽITOST

OD – DO

ODPOVĚDNOST

NÁKLADY
(tis. Kč)

ZDROJ
FINANCOVÁNÍ

Valašské
Meziříčí.

kriminality
5.2 Zavedení
kamerového
dohlížecího systému

5.3 Spolupráce
s Městskou policií
Valašské Meziříčí

6. Zachování
kulturního
dědictví a
rozvoj
cestovního
ruchu

6.1 Obnova
kulturních a
sakrálních staveb

6.2 Vybudování
turistických atraktivit
a cílů
6.3 Podpora
propagace obce

5.2.1 Instalace
kamerového systému
v obci
5.3.1 Uzavření
veřejnoprávní smlouvy
s Městskou policií
Valašské Meziříčí
5.3.2 Zajištění služby
Městské policie
Valašské Meziříčí
v obci
6.1.1 Obnova
pomníků, božích muk
a křížů na území obce
6.1.2 Rekonstrukce
plochy a schodů ke
kapličce v lokalitě
Kotlina
6.2.1 Rozšíření
naučné stezky u
soutoku řeky Bečva a
Loučky
6.3.1 Pravidelná
aktualizace dění
v obci na webových
stránkách

KOMENTÁR

střední

2021 - 2023

starosta

300

externí + vlastní

střední

2021

starosta

-

-

střední

2021 – 2025

starosta

100

vlastní

střední

2021 – 2025

starosta

1 000

externí + vlastní

střední

2021 – 2025

starosta

1 000

externí + vlastní

střední

2021 – 2025

starosta

3 000

externí + vlastní

vysoká

2016 – 2020

starosta

100

vlastní

Průběžně

Roční náklady
na službu cca
20 tis. Kč.
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B.3 Podpora realizace programu
Výše uvedená strategická část Programu rozvoje obce byla zpracována na základě
východisek analytické části a výsledků dotazníkového šetření realizovaného mezi občany
obce Poličná. Tvorba tohoto dokumentu podléhala primárnímu dohledu místostarosty obce a
byla projednána také s orgány obce a jejími občany. Realizace PRO Poličná po jeho
schválení zastupitelstvem spadá do gesce starosty obce, který se stává garantem PRO
Poličná. Iniciace realizace jednotlivých opatření je pak ponechána na odpovědných osobách,
které jsou definovány v bodě B.2, strategické části dokumentu. Schválený dokument je
v tištěné podobě k dispozici na Obecním úřadě Poličná a v elektronické verzi je zveřejněn na
webových stránkách obce www.policna.cz.

Monitoring naplňování Programu rozvoje obce Poličná
Hodnocení plnění plánovaných aktivit Programu rozvoje obce Poličná bude probíhat
vždy v období od ledna do března každého roku následujícího po roce schválení PRO
Poličná zastupitelstvem obce. Monitoring realizovaných a nerealizovaných aktivit spadá do
povinností garanta programu, který může tento úkol delegovat na místostarostu obce,
účetního pracovníka obce či jiného pověřeného pracovníka.

Aktualizace Programu rozvoje obce Poličná
Aktualizace dokumentu v návaznosti na nové potřeby a podněty z území spadají
do kompetencí garanta Programu rozvoje obce Poličná, který může rozhodnout také o
rozšíření či zpřesnění návrhové části dokumentu. Veškeré změny v dokumentu budou
schvalovány Zastupitelstvem obce Poličná. Aktualizovaná verze Programu rozvoje obce
bude vždy zveřejněna na webových stránkách obce www.policna.cz.
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Přílohy
Příloha č. 1: Výsledky dotazníkového šetření
Zhodnocení současného stavu
Jak hodnotíte úroveň následujících oblastí
Kvalita mateřské školy
Chodí, chodily Vaše děti do místní mateřské školy?
možnost

počet
Ne
45%

Ano

88

Ne

73

hodnocení

počet

Známka 1
Známka 2

Ano
55%

8%

11%

46

1%
ZNÁMKA 1

22%

ZNÁMKA 2

17

ZNÁMKA 3

Známka 3
9
Známka 4

ZNÁMKA 4

58%

ZNÁMKA 5

6
Známka 5
1
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Pokud máte děti předškolního věku, které nenavštěvují naši mateřskou školu, napište
prosím důvod proč. A co Vám v naší mateřské škole schází?
Nejčastější důvody – zavřená mateřská škola v době letních prázdnin, omezená
nabídka sportovních a dalších pohybových aktivit během docházky (lyžování, plavání,
bruslení, atletika,…), chybí výuka v angličtině, stěhování – děti zůstaly chodit v místě
minulého bydliště

Kvalita základní školy
Chodí, chodily Vaše děti do místní základní školy?
možnost

počet
Ne
40%

Ano

98

Ne

65

hodnocení

počet

6%

1%

29

14%

35%

Známka 1
Známka 2

Ano
60%

ZNÁMKA 1
ZNÁMKA 2

37

ZNÁMKA 3

Známka 3

ZNÁMKA 4

12
Známka 4

44%

ZNÁMKA 5

5
Známka 5
1
Pokud máte děti školního věku, které nenavštěvují naši základní školu, napište prosím
důvod proč. A co Vám v naší základní škole schází?
Nejčastější důvody: přestěhování – děti zůstaly chodit do ZŠ v předešlém místě
bydliště; organizační důvody – rodiče pracují ve Valašském Meziříčí a je pro ně jednodušší
vyzvedávat děti ze školy tam, než hledat doprovod v Poličné
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Možnosti kulturního vyžití
Výstavba kulturního domu

možnost

počet
Stavět
35%

Stavět

56

Nestavět

104

Nestavět
65%

Kde stavět? Navrhněte místo.
Nejčastější odpovědi: fojtství, areál TJ, využití budovy sklenářství, areál ZD, u školy,
rozšířit současný sál

Možnosti sportovního vyžití
Jakou úpravu byste ocenili v areálu TJ?
možnost

počet

Výstavba dvou
podkrovních bytů

29

Výstavba dětského
hřiště

50

Nadstřešení laviček a
položení dlažby

50

Rozšíření dámských
toalet

27

Rozšíření
dámských
toalet
17%

Nadstřeše
ní laviček
a položení
dlažby
32%

Výstavba
dvou
podkrovní
ch bytů
19%

Výstavba
dětského
hřiště
32%

Jiné…
Nejčastější odpovědi: oprava dámských i pánských toalet, restaurace, lesopark,
přírodní koupaliště, restaurace, sportovní areál – hřiště na volejbal/nohejbal, tenis, klubovna
s hernou, kulturní dům

56

Dopravní dostupnost hromadnou dopravou
MHD..?
možnost

počet
23%

Zachovat

118

Zachovat
Zrušit

77%

Zrušit

36

Jiné…
Nejčastější odpověď: menší nízkokapacitní autobusy, minibusy, zachovat jen dopravu
do škol a zpět, taxi senior, přímý spoj do nemocnice, zlepšit návaznost na vlaky

Bezpečnost dopravy
Cítíte se bezpečně jako chodec na obecních komunikacích/hlavní cestě?

možnost

počet

Ano

130

Ne
26%

Ano
74%

Ne

46

57

Jaké „bezpečnostní“ nešvary Vám nejvíce vadí v naší obci
(parkování, pálení odpadů,…)?
Nejčastější odpovědi: Pálení odpadů, nepořádek u kontejnerů, špatné parkování ve
vozovce i na chodníku (točna, směr k revíru, od OÚ, u ZD, ke kolejím), nepoužívání
cyklochodníku – cyklisti jezdí ve vozovce, dopravní chaos v létě u zmrzliny, nedodržování
rychlosti (směr na Branky, u OÚ), chybějící přechody (u Jednoty) nebo přechod se semafory
(u školy), hluk o nedělích a svátcích, nepořádek a popíjení alkoholu u dětského hřiště,
přerostlá zeleň u prodejny kotlů bránící rozhledu, špatný stav komunikací, chybějící
chodníky, radar na horní konec, pohozené odpadky u Bečvy, zápach z prasečáku, Štěpnice
– zóna 30 km/h

58

Dostupnost bydlení / možnost výstavby rodinných domů
Jakým způsobem využít pozemek za Hájenkou (Paseky)? (6618m²)
možnost

počet
39%

Výstavba rodinných
domů

62

Hromadné bydlení

30

41%

Výstavba rodinných
domů
Hromadné bydlení
Odpočinková zóna

20%

Odpočinková zóna

59

Jiné…
Nejčastější odpovědi: obecní bydlení – řadovky, hřiště, arboretum, obecní sad, sušárna
ovoce

Odpadové hospodářství
V souvislosti s odpadovým hospodářstvím byste uvítali

možnost

počet

Rozšíření sběrných
míst

39%

Rozšíření sběrných
míst
Rozšířit počet nádob na
tříděný odpad o
„barevné“ popelnice u
RD

81
61%

52

Rozšířit počet
nádob na tříděný
odpad o „barevné“
popelnice u RD

Jiné…
Nejčastější odpovědi: než rozšíření – raději motivační systém, vyřešit nepořádek u
kontejnerů, vlastní sběrný dvůr, častější sběr velkoobjemového odpadu, polopodzemní
kontejnery jako ve VM

59

Četnost svozu

možnost

Počet
31%

1 x týdně

1x týdně

114

1x za dva týdny

69%

1 x za 2 týdny

52

Souhlasíte s umístěním třídícího místa v centru obce (před hasičárnou)?

možnost

počet
19%

Ano

Ano

135

Ne

81%

Ne

32

Jiné řešení…
Nejčastější odpovědi: vyřešit nepořádek, častější vývoz kontejnerů nebo zvýšení počtu
nádob, umístění mimo hlavní tah Valašské Meziříčí – Bystřice pod Hostýnem, vyřešit
estetickou stránku – zakrytí nebo ohrazení

60

Komentář k současnému stavu obce – s čím jste
spokojeni, nespokojeni, co by se mohlo nebo mělo změnit:
V této části dotazníku se občané obce Poličná měli možnost vyjádřit k výše uvedeným
oblastem, ale také k tématům, která výše nebyla dotazována. Cílem této části bylo získat
veškeré podněty z území.

Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?
možnost

počet

Klidný život

98

Dobré mezilidské
vztahy

37

Příznivé životní
prostředí

43

Blízkost přírody

124

Dostupnost
pracovních
příležitostí

29

Dobrá dopravní
dostupnost

43

Kulturní a
společenský život

15

Sportovní využití

13

Vzhled obce

52

Vzhled
obce
Sportovní 11%
využití
3%

Klidný život
22%
Dobré
mezilidské
vztahy
8%

Dobrá
dopravní
dostupnost
10%

Kulturní a
společensk
ý život
3%
Dostupnost
pracovních
příležitostí
6%

Příznivé
životní
prostředí
10%
Blízkost
přírody
27%

Jiné…
Nejčastější odpovědi: celková úprava a vzhled obce, péče o majetek a obecní objekty,
škola

61

Co se Vám na Vaší obci nelíbí?
možnost

počet

Špatné vztahy mezi
lidmi

38

Nezájem lidí o obec

41

Málo kvalitní životní
prostředí

18

Nedostatek či špatná
dostupnost obchodů
a služeb

22

Nedostatečný
kulturní a
společenský život

24

Nevyhovující veřejná
doprava

28

Nedostatečná
nabídka obecních
bytů

30

Nepořádek v obci

27

Špatné podmínky pro
podnikání

4

Nepořádek
v obci
12%

Špatné
podmínky
pro
podnikání
2%

Nedostateč
ná nabídka
obecních
bytů
13%

Nezájem
lidí o obec
18%

Nevyhovujíc
í veřejná
doprava
12%
Nedostateč
ný kulturní
a
společenský
život
10%

Špatné
vztahy mezi
lidmi
16%

Nedostatek
či špatná
dostupnost
obchodů a
služeb
9%

Málo
kvalitní
životní
prostředí
8%

Jiné…
Nejčastější odpovědi: absence návsi jakožto přirozeného místa pro setkávání, špatný
stav silnic a kanalizací, v areálu TJ chybí dětské hřiště (houpačky, pískoviště,...), chybějící
hřiště na beachvolejbal, cvičiště pro psy, zápach ze ZD, špatné podmínky pro podnikání,
občasné výpadky v dodávkách vody a elektřiny, sportovní využití

62

Informovanost
Jste dostatečně informováni o činnosti vedení obce, rady, zastupitelstva, výborů atd.?

možnost

počet
32%

Ano

Ano

117

Ne

68%

Ne

56

Jakou formu předávání informací občanům od obce Poličná upřednostňujete?
hodnocení

počet

Poličenské listy

74

Obecní web

44

Hlášení místního
rozhlasu

39

Informace mailem

14

SMS

8

Aplikace
„V obraze“
Aplikace „Mobilní
rozhlas“
Facebook

3
2

SMS
4%

Aplikace „
Mobilní
rozhlas“
1%

Aplikace „V
obraze“
1%

Informace
mailem
7%

Hlášení
místního
rozhlasu
18%

Facebook
13%

Poličenské
listy
35%

Obecní web
21%

27

Jiné…
Nejčastější odpovědi: osobní kontakt

63

Připravované investice a projekty
Jste obcí dostatečně informování o projektu silničního obchvatu města (vlivy…)?
možnost

počet

Ano

28

Ne

115

Nezajímám se

27

Ano

Ne

16%

Nezajímám se

16%

68%

Jste obcí dostatečně informování o projektu protipovodňové ochrany potoku Loučka?
možnost

počet

Ano

44

Ne

93

Nezajímám se

34

Ano

Ne

Nezajímám se

20%

26%

54%

Kam by měla směřovat výstavba v naší obci?
možnost

počet

Bytové domy

41

Jednotlivé
rodinné domy

80

Skupiny nových
rodinných domů
(satelit)

29

Skupiny
nových
rodinných
domů
(satelit)
19%

Bytové
domy
27%

Jednotlivé
rodinné
domy
54%

Jiné…
Nejčastější odpovědi: volnočasové zázemí, místo pro setkávání

64

Kdybyste měli možnost rozhodnout o využití obecních
finančních prostředků. Na co byste je využil/a?






Nejčastější odpovědi:
Oprava komunikací a výstavba chodníků po obci
Radar se skutečným měřením a pokutami na horní konec
Odpadové hospodářství – nepořádek kolem kontejnerů



Na využití volného času dětí, hřiště a více malých obchůdků, podpora
malých živnostníků
Kanalizace a voda k nově vystavěným a stavějícím se rodinným domům



Kulturní dům



Vyčistit a vybagrovat potok od nánosů a tím snížit riziko vyplaveni potoka



Protipovodňové zábrany



Na vybavení školy, osvětlení školního hřiště



Vyřešení dopravy a špatného parkování aut v komunikaci



Na přírodní koupaliště v blízkosti řeky



Dětské hřiště (v oblasti Chřástalova, nebo kolem Revíru..)..



Rozšíření veřejné dopravy, platby za odpady



Doprava



V obci chybí restaurace, např. ubytování k pronájmu



Zlepšení bezpečnosti chodců v naší obci, přechod např. u Jednoty



Obecni policie



Výstavbu kodusu, dům pro seniory, startovací byty, obecní bydlení



Pobočka pošty jako v Brankách



Hřbitov



Zázemí pro teenagery. Dráha na kola, koloběžky...







Optický internet
Cyklostezka směrem na Valašské Meziříčí
Cyklolávka směrem do Valašského Meziříčí
Doplnění veřejného osvětlení
Nová znělka obecního rozhlasu
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