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Úvod

Strategický plán rozvoje obce je důležitý koncepční dokument, jehož úkolem je sjednotit
pohled na celkový rozvoj obce, definovat dlouhodobé cíle a priority obce a návazně navrhnout
konkrétní rozvojové projekty, včetně způsobu realizace a financování.
V první (analytické) části strategického plánu jsou podrobně popsány a hodnoceny nejrůznější
faktory života v obci, provádí se srovnání, definují slabé a silné stránky dané obce. Analytickou
část tvoří profil obce a SWOT analýza obce.
Ve druhé (návrhové) části dokumentu jsou specifikovány potřeby, dlouhodobé i krátkodobé
rozvojové záměry dané obce.
Způsob vypracování dokumentu je individuální a je zvolena především s ohledem na velikost
obce a administrativní význam obce.

Charakteristika jednotlivých částí dokumentu

Analytická část

Profil obce
Profil obce je souhrnným dokumentem charakterizujícím sociálně ekonomickou situaci obce
v rozsahu nezbytném pro vytvoření výchozí poznatkové základny, z níž by se měla „odrazit“
strategie dalšího rozvoje obce.

SWOT analýza
SWOT analýza je standardní metoda používaná k prezentaci analytických poznatků
o nejrůznějších objektech zkoumání. Jejím principem je jednoduchá, avšak výstižná
a objektivní charakteristika současných vnitřních silných a slabých stránek zkoumané obce
a možných vnějších budoucích příležitostí a ohrožení rozvoje obce. Výsledky analýz,
koncentrované do závěrečné SWOT analýzy, budou využity pro upřesnění kritických oblastí,
jako základ pro zaměření celé rozvojové strategie obce a jako základ pro formulaci
strategických cílů a rozvojových priorit, opatření a aktivit.

PEST analýza
PEST analýza je analýzou vnějšího prostředí se zaměřením na politické vlivy, ekonomické vlivy,
technologické vlivy a sociální prostředí.

Návrhová část
Na základě shromážděných informací, profilu a SWOT analýzy obce bude vytvořena Strategie
obce. V rámci této části Strategického plánu rozvoje obce bude deklarována vize obce, která
výstižným způsobem charakterizuje žádoucí budoucí stav obce v daném období. Půjde
o období 2017 – 2022. Na tuto vizi navazují strategické cíle dle navržených problémových
okruhů. Problémové okruhy jsou rozpracovány do jednotlivých opatření a aktivit. Strategie
obce je základní platformou, na kterou budou navazovat individuální projekty dílčího významu
realizované obcí a jinými subjekty v obci.

Akční plán
Součástí akčního plánu jsou rozpracované záměry obce v kratším časovém horizontu. Akční
plán bude vypracován pro období 2-4 roky.
Důležitým prvkem přípravy akčního plánu, volby a zapracování vhodných záměrů, je úzká
návaznost na dostupné grantové programy ČR a EU.

Monitorování a vyhodnocení
Součástí plánu bude také návrh monitorování a vyhodnocování jednotlivých priorit, cílů
a opatření.

Analytická část

Profil obce
Historie obce Rohov
Historický vývoj obce
Poprvé je Rohov v dějinách zmíněn k r. 1349 v tzv. opavském mostním rejstříku. V listinách
se uvádí povinnost Rohova a dalších 69 obcí odvádět městu Opavě naturální dávku,
tzv. mostního žita za údržbu mostů a silnic. Obec v nich nese název Rogaw. Pod tímto názvem
se objevuje

i v listinách

z roků

1377,

1405,

1439 a 1619. V písemnostech

roku

1736 a 1830 se vzpomíná jako Rohow, v roce 1837 jako Rohowo nebo Rochowo a od roku
1881 už jenom Rohov. Vznik pojmenování obce není jednoznačný. Je možné, že obec byla
pojmenována podle rohu, není ovšem vyloučeno ani pojmenování jako „vsi ležící na rohovém
nebo daleko ležícím místě“.
Podle dochovaných zpráv v době dělení opavského knížectví v r. 1377 připadl „majetek
boleslavský“ (Boleslav, Křenovice, Šamařovice, Strahovice, Sudice, Petřatín, Rohov
a Stibořice), které měl v držbě do té doby Žibřid z Křenovic, k dílu knížete Hanuše. V 15. století
se často v listinách objevuje jméno Otíka z Rohova, který vlastnil jeden z vlastnických dílů
na Rohov. V těch dobách se v blízkosti Rohova nacházel statek Šamařovice. Písemné svědectví
dokládají existenci rytířů, kteří se titulovali „Šamařovští z Rohova“ a vzhledem k častému
zmiňování se o nich v listinách v té době, lze předpokládat, že měli v této oblasti větší vliv.
Nedaleko Rohova si vybudovali tvrz Světlov.
V 16. století drželi Rohov Karvinští z Karviné a páni z Drahotuš, kteří jej přechodně připojili
k svému

dolnobenešovskému

statku,

poté

připadl

Rohov

při dělení

panstva

dolnobenešovského v roce 1619 k dílu koberskému. V následujících letech se objevilo několik
kupců, ale Rohov nakonec roku 1676 koupil Karel Maxmilián Lichnovský z Voštic a připojil
k Chuchelné, kterou jeho předek Bernard Lichnovský z Voštic získal od Šamařovských z Rohova
již v roce 1608. Rohov se tak stal na další více než dvě století součástí panství Chuchelná.

V 16. století se nacházela v blízkosti Rohova tvrz Světlov. Předpokládá se, že tvrz zanikla
během třicetileté války. Na místě zaniklé tvrze byl vybudovaný dvůr Světlovec. V listinách je
zmiňováno i o samotě Podrohovčí, bližší informace se ovšem nedochovaly.

Za Františka Bernarda Lichnovského z Voštic v roce 1721 byla v Rohově panská krčma a dvůr,
žilo zde 16 sedláků a 21 zahradníků. Obec v této době patřila do krnovského knížectví a městu
Krnovu odváděla daň v podobě tzv. mostního ječmene, dávku za údržbu mostů a cest.
Historickým přelomem v životě obce byly události pol. 18. století, kdy po prohrané válce
v r. 1742 postoupila Marie Terezie část Slezska Prusku a život obce se stal v dalších letech
součástí jeho vývoje

V roce 1797 v Rohově vznikla škola a roku 1819 měla svou vlastní budovu, přestavěnou v roce
1836. Škola však v roce 1861 zcela vyhořela a nové budovy se Rohovští dočkali teprve v roce
1897. Další novostavba školy byla dokončena až v roce 1947.
V roce 1910 měl Rohov 688 obyvatel, z toho 577 katolického a 111 evangelického vyznání.
Fara byla v Rohově od roku 1571 katolická.
Po připojení k ČSR v roce 1920 měl Rohov, který byl začleněn do okresu Hlučín, rozlohu
692 ha, 709 obyvatel a 120 domů. V obci byl hostinec, obchod, 2 pekaři, kovář a stolař.
U Rohova byla samota Podrohovčí a Lichnovského dvůr Světlovec.
Od r. 1928 byl Rohov začleněn do okresu Opava. Během 2. svět. války byla obec silně
poškozena. V letech 1949 – 1960 náležel Rohov opět do okresu Hlučín. V r. 1979 byl
integrován se sousedními Sudicemi a osamostatnil se až od komunálních voleb v r. 1990.
V obci jsou dvě kulturní památky a to areál statku z roku 1861, charakteristický zděný opavský
lidový dům s portikem, který je dokladem bytové kultury vesnice 2. poloviny 19. století
a roubený špýchar, dvoupatrová lidová stavba z konce 19. stol., charakteristická pro oblast
Hlučínska.

Z architektonického hlediska si pozornost zaslouží „stará stáj“ v severovýchodní části obce,
která je vybudována z režných cihel. Památkami významnými pro obec jsou také pomníky
padlým v 1. a 2. světové válce, Boží muka a kříže.
Dnes je dominantou obce kaple sv. Petra a Pavla v novodobém stylu, která byla postavena
v roce 1932, v roce 1993 k ní byla přistavěna sakristie, v roce 2008 prošla místní kaple
rozsáhlou rekonstrukcí.

Poloha obce
Obec Rohov leží u hranic s Polskem, v Moravskoslezském kraji. Největším městem v okolí je
město Opava (25 km), město Hlučín (25 km) a město Kravaře (11 km), do jehož ORP rovněž
spadá.
Je součástí svazku obcí mikroregionu Hlučínsko-západ a svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska
a MAS Hlučínsko.
Jeho katastrální výměra činí 664 ha.

Obyvatelstvo
Počet obyvatel činil k 31. 12. 2015 592 občanů. Mírně převažují ženy nad muži s 51,4%.
průměrný věk obyvatel činí 38,8 let.

Vývoj počtu obyvatel obce

Z uvedené tabulky vyplývá, že počet obyvatel postupně stále mírně klesá. Možnou příčinou je
nedostatek stavebních pozemků a obecních bytů. Nedostatek stavebních pozemků vyplynul
i z dotazníkového šetření v rámci analytické části.

Věková skladba
Jak je zřejmé z níže uvedené tabulky, je v obci více dětí do 14 let, nežli osob nad 65 let. Index
stáří je 82,1, což je pro obec pozitivní.

Pohlaví

0-14

15-64

65+

Muži

51

214

29

Ženy

45

219

49

Celkem

95

433

78

Tab. 1, Věková skladba obyvatel, zdroje ČSÚ, 2013

Skladba obyvatel podle rodinného stavu

Údaje k tomuto ukazateli jsou pouze z roku 2011, nejsou tedy zcela přesná. Nicméně je zřejmé,
že v obci není příliš velká rozvodovost. Rozvedení muži činí necelá 4%, rozvedené ženy pak
3,4%.
Toto je rovněž pozitivní ukazatel, který má vliv na fungování rodin a s tím souvisejících
komplikací.

Muži celkem

302

Svobodní

134

Ženatí

148

Rozvedení

12

Ovdovělí

8

Ženy celkem

320

Svobodná

118

Vdané

147

Rozvedené

11

Ovdovělé

44

Tabulka 2, Obyvatelstvo dle rodinného stavu, zdroj ČSÚ, 2011

Přirozený přírůstek a migrace

Jak je zřejmé z tabulky, počet obyvatel v obci stále mírně klesá. Největší úbytek obyvatel byl
zaznamenán právě v roce 2014, kdy se 15 obyvatel z obce vystěhovalo. Tato skutečnost je
důležitá z hlediska zjištění, jaké jsou hlavní důvody pro vystěhování.
Zároveň je zřejmý trend přirozeného úbytku, kdy pouze v letech 2004, 2006 a 2008 se narodilo
více dětí, nežli bylo zemřelých.

Rok

Stav 1.1.

Narození

Zemřelí

Přistěhov

Vystěhov

Přírůstek

Přírůstek

Přírůstek

Stavv

alí

alí

přirozený

migrační

celkový

31.12

2013

619

3

6

4

18

-3

-9

-12

607

2014

607

3

6

3

16

-3

-12

-15

592

Tabulka 3, Přirozený přírůstek a migrace, zdroj ČSÚ, 2014

Nezaměstnanost
Míra nezaměstnanosti činila k březnu 2016 8.84 %, což je mírně nad průměrem mikroregionu.
Toto může být jedním z důvodů vystěhování občanů z obce.
Nezaměstnaní podle jednotlivých charakteristik již nejsou za obec k dispozici, pouze za okres
Opava, což by bylo velmi zkreslující.
Nicméně pro přehlednost uvádíme vývoj nezaměstnanosti v obci za uplynulé tři roky,
ze kterého je patrné, že nezaměstnanost, stále mírně stoupá.

Ve vztahu k nezaměstnanosti mužů a žen je nezaměstnáno více mužů, protože
nezaměstnanost žen činí 6,83%.

Rok

Nezaměstnanost

2014

8,55 %

2015

8.66 %

2016

8,84 %

Tabulka č. 4, Vývoj nezaměstnanosti v obci

Kriminalita

V oblasti kriminality uvádíme jednak přehled za okres Opava a dále níže informace z roku
2015.

Zjištěné

Index

Obecné

Násilné

Krádeže

Krádeže

Ostatní

Hospodářské

Objasněné

trestné

2015/2014

činy

činy

vloupání

prosté

majetkové

činy

trestné

činy

činy

činy

celkem

2957

80,9

2045

269

420

747

243

313

1763

Tabulka č. 5, Kriminalita v okrese Opava, ČSÚ, 2015

Na území obce Rohov došlo v roce 2015 ke spáchání 3 trestných činů a 15 přestupků.
V obci Rohov byly v uplynulém roce spáchány celkem 3 trestné činy s celkovou způsobenou
škodou ve výši 9.800,- Kč, což je o 1 trestný čin více, než v roce 2014. Z těchto trestných činů
je 1 skutek, u kterého je pachatel známý.
V roce 2015 byly evidovány 4 přestupky, což je o 8 přestupků méně, než v roce 2014. Na území
obce bylo řešeno 11 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích.
Počet osob, které řídily vozidlo pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek v roce 2015
na území obce Rohov je 1.
Mezi nejzávažnější trestné činy, které se staly na území obce Rohov, patří výtržnictví,
poškození cizí věci a krádež.

Z uvedeného vyplývá, že kriminalita v obci je na velmi nízké úrovni. Ze statistik není patrné,
zda se nezvyšuje problém s uživateli návykových látek.

Obyvatelstvo dle vzdělání

Statistické údaje o obyvatelstvu dle vzdělání je k dispozici pouze na ORP Kravaře z roku 2011.
Z uvedeného je patrné, že největší podíl je obyvatel se středním vzděláním včetně vyučení,

následováno úplným středním vzděláním. Poměrně velký počet osob je také bez vzdělání.
Vysokoškolské vzdělání pak má pouze 8% obyvatel.

Vzhledem k údajům, které jsou staré již pět let, je však zřejmé, že situace se v této oblasti
zlepšila.

ORP

Obyvatelst

V tom nejvyšší ukončené vzdělání

vo 15+

Bez

Základní

celkem

Střední

Úplné

Nástavbové

vč.

střední

a vyšší

Vyučení

Kravaře

17675

84

3607

7537

Vysokoškolské

Nezjištěno

1415

552

odborné

3987

493

Tabulka č. 6, obyvatelstvo podle vzdělání, ČSÚ 2011

Vzdělávání
V obci se nachází mateřská škola. Základní škola je doposud v Sudicích, obec však uvažovala o
změně základní školy v Kobeřicích.
Střední školy jsou v Opavě, Hlučíně a Ostravě.

Infrastruktura

Komunikace
Obec Rohov leží u silnice I. Tř. č. 46 a prochází jí silnice II. Tř. č. 466 (Hlavní). Silnice jsou
v dobrém stavu.
Veřejná doprava
Železniční doprava
Nejbližší železniční zastávka je v obci Chuchelná, případně Bolatice, od kterých pak vede
autobusové spojení do obce.
Autobusová doprava
Dopravu občanů do tří hlavních měst zajišťují společnosti Arriva Morava, a.s., TQM - holding,
s.r.o. Spoje jsou posíleny v ranních a odpoledních hodinách, v průběhu dne je interval delší
(cca 2 hodiny).

Technická infrastruktura, vodohospodářské objekty, sběr a likvidace odpadů
Obec je přiměřeně technicky vybavena.. V obci se nenachází žádný centrální zdroj tepla
a objekty jsou vytápěny plynem, el. energií nebo pevnými palivy.
V obci je vybudována kanalizace, která byla v roce 2014 opravována díky důsledkům místních
povodní.
V obci je zaveden vysokorychlostní bezdrátový internet a občané obce mají v rámci služeb
místní knihovny možnost zdarma využít WIFI připojení.
Svoz komunálního odpadu provádí společnost OZO, s.r.o., Občané mají také možnost třídit
odpad.
V obci je rovněž sběrný dvůr, jehož otevírací doba je ve všední dny od 7 do 15 hod. V rámci
dotazníkového šetření se několikrát objevil požadavek na prodloužení provozní doby sběrného
dvora.
V obci Rohov se nachází zóna pro podnikání rušivého charakteru, která je z části využívaná
zemědělskou firmou Ceta Kobeřice s.r.o.

Veřejné budovy občanské vybavenosti
Z hlediska veřejné infrastruktury je v obci Obecní dům, kde sídlí obecní úřad. Součástí je také
hasičská zbrojnice a víceúčelový sál.
Budova bývalého obecního úřadu je předmětem diskuze o jejím dalším využití a v rámci
dotazníkového šetření se mohli k její náplni občané vyjádřit.
V obci se nachází obchod s potravinami, který provozuje soukromý podnikatel.

Veřejné prostory, návsi
Obec nemá přirozené centrum. V obci se nachází hřiště pro děti a hřiště pro sportovní vyžití
občanů.
Cestovní ruch
Cestovní ruch není v obci rozvinut, cyklostezky, které jsou v obci, slouží spíše pro spojení mezi
jednotlivými obcemi regionu.

Ekonomika
Ve vztahu k ekonomice obce je nutno říci, že na tak malou obec v ní působí poměrně značný
počet ekonomických subjektů.

RESTAURAČNÍ ZAŘÍZENÍ

HOSPODA U KOMÁRKŮ
Hospoda Na hřišti

OBCHODY

Potraviny, Ing. Jaroslav Stříbrný

ZEMĚDĚLSTVÍ A ZAHRADNICTVÍ

Zemědělská farma Ing. Jan Hanzlík
Velkoobchod květin, Mgr. Martin Harazim
Kateřina

Procházková

–

velkoobchod

zeleniny a ovoce
DURST-VJV Ing. Pavel Bezděk -rostlinná
hnojiva a stimulátory
SLUŽBY

Malířství a natěračství, Josef Urbanský
Autoservis a pneuservis Tomáš Obrusník
Autoservis Petr Schuba
Klempířství a pokrývačství Roman a Radek
Riemlovi
Autodoprava Jiří Kretek
Jiří Němec - zedník a obkladač
Sdružení Karel a Jan Leciánovi - topenářství a
vodoinstalatérství
Pavlína Pekárková – holičství a kadeřnictví
Josef Večerek – zedník a obkladač
Malířství a natěračství – Eduard Hluchník
Martin Vehovský - odhadce
Stanislav Mika - umělecký malíř a řezbář
PNEUSERVIS - Petr Pospěch
Stavební firma – Antonín Komárek

Spolky a organizace

V obci působí několik spolků a organizací, které vyvíjí činnost ve prospěch obyvatel obce.
Ve vzájemné spolupráci jsou realizovány akce a aktivity.

SDH Rohov

sbor dobrovolných hasičů

TJ Spartak Rohov

fotbalový klub, stolní tenis

ČZS Rohov

český zahrádkářský svaz

Roháček o.s.

Nezisková organizace, spolek

SK Veha Team

oddíl cyklistiky

Klub seniorů
Rohovanka

dechová kapela

Hraničář

myslivecké sdružení

Obecní úřad a samospráva

Obecní úřad má dva zaměstnance. Zastupitelstvo je devítičlenné, starosta je uvolněný
pro výkon funkce.
Obecní úřad sídlí v multifunkčním obecním domě, který byl vybudován v roce 2010
z prostředků EU.

Důležité dokumenty

Obec má zpracován územní plán a střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících
aktivit.
Návaznost na další strategické dokumenty v regionu:
Strategický plán MAS Hlučínsko
Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Analýza vnějšího prostředí

PEST analýza
Politika
Z hlediska politiky je nezbytné počítat se situací po krajských volbách, které se uskutečnily
v říjnu roku 2016 a to především ve vztahu k oblastem, které jsou v kompetenci kraje.
V roce 2017 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny, což může mít za důsledek novelizaci
některých zákonů, které mohou přímo ovlivnit fungování obce.
Ekonomika
V obci Dolní Benešov je připravena průmyslová zóna, která je zatím nevyužívána.
Sociální prostředí
Jak za vzděláváním, tak za volným časem, prací i nákupy, musí občané obce cestovat
minimálně v průměru 20 min. S touto skutečností zřejmě souvisí i snižování počtu obyvatel
na základě migrace.
Zvyšování nezaměstnanosti v regionu Moravskoslezského kraje díky ukončení důlní činnosti
by se obce Rohov nemělo zásadně dotknout.
Technologie
V oblasti rozvoje technologií očekáváme pouze pozitivní vývoj a to jak v oblasti multimédií, tak
i v oblasti zpracování odpadů, snižování emisí ad.

Proces zpracování Strategického plánu obce Rohov
Obec Rohov se rozhodla zpracovat strategický plán komunitním způsobem, tedy zapojením
široké veřejnosti jak do analytické části, tak do části návrhové.
Z toho důvodu vytvořil pracovní skupinu, ve které byli zastoupeni všichni klíčoví hráči v obci,
tedy zástupci veřejné správy, podnikatelů, neziskových organizací i neoficiálních sdružení.

Pracovní skupiny se sešly celkem 3x, na druhém setkání byla zpracována SWOT analýza, která
byla zpracována hromadně za všechny oblasti.
Rovněž probíhala komunikace s občany pro zjištění jejich potřeb a to formou dotazníkového
šetření a veřejného projednání, na kterém mohli občané doplnit výstupy z dotazníkového
šetření, které jim byly představeny.

SWOT ANALÝZA

SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Vybavenost

Vybavenost

Nově vybudovaný obecní dům se zázemím Areál na „Kučákovci“ – v současné době
pro spolky a společenským sálem

málo akcí, odpor některých domácností,

Areál ČSZ „Na Kučakovci“

bydlících v sousedství

Existence mateřské školy, rekonstrukce

Chybí hřbitov

Služby

Chybí základní škola, alespoň 1. stupeň,

Existence pošty

jednotřídka

Kadeřnictví

Prostory pro mladé – možnost v bývalé

Obchod smíšeného zboží

posilovně
Úprava hřiště – skluzavka, prvky pro děti
Služby
Chybí pedikúra, manikúra a další
Přestavba staré budovy obecního úřadu,
přestavět na komunitní centrum?

Podpora bydlení
Chybí pozemky obce pro stavbu nových
domů
Chybí startovací byty
Chybí dům s byty zvláštního určení
Obyvatelstvo
Nezájem o dění v obci
Psí exkrementy
Lidé odchází z obce
PŘÍLEŽITOSTI

OHROŽENÍ

Fondy EU

Ukončení činnosti pošty
Stálý odliv obyvatelstva
Možnost ukončení provozu obchodu

Dotazníkové šetření

V rámci analytické části byly rovněž zpracovány dotazníky, které byly zaměřeny na jednotlivé
oblasti života v obci.

Postup

Dotazníky byly rozneseny do všech schránek v obci. Celkem tedy bylo rozneseno
150 dotazníků.
Celkem bylo vráceno 143 dotazníků, což činí 95,3 % domácností obce Rohov. Dotazník
obsahoval všechny oblasti života obce, nebylo ale možno uskutečnit třídění II. Stupně.

Výsledky

Doprava
Spokojeno s autobusovou dopravou je 119 domácností, z celkového počtu 143, což činí
83,2 %.

V oblasti cyklostezek se pro variantu A, tedy zřízení cyklostezky podél hlavní komunikace,
vyjádřilo 73 domácností. Pro druhý návrh, tedy trasa vedená obnovou bývalého chodníku
do Sudic bylo 77 domácností. Převis mezi odpověďmi je způsoben tím, že domácnosti mohli
vybrat obě varianty.
Celkem 92 domácností se pak kladně vyjádřilo k cyklostezce Rohov-Strahovice, Kobeřice,
Krzanowice, Scibrorycze Wielke.

U účelových komunikací vyjádřilo spokojenost 90 domácností, což činí 63 % z celkového počtu
odpovědí. Mezi návrhy, co upravit, se objevila ulice Horní, Hlavní, šířka chodníků.
Se stavem polních cest je spokojeno 85 domácností.

Největší nespokojenost v rámci daného tématu byla s parkováním. Pouze 29 domácností je
s parkováním v obci spokojeno. Mezi nejčastější místa, uváděná jako problematická, je
restaurace U Komárků, druhým místem je potom obchod. Další místa se objevovala pouze
sporadicky, jednalo se o mateřskou školu, kapli.
Je tedy zřejmé, že otázce parkování bude nutno se věnovat v rámci návrhové části.

Na otázku, zda je v obci zajištěna bezpečnost chodců, odpovědělo kladně 91 domácností.

Životní prostředí

Veřejná zeleň a veřejná prostranství
Se stavem veřejné zeleně a veřejných prostranství je spokojeno 85 domácností, což činí
59,4 %, což je o málo více, nežli polovina domácností. Je tedy zřejmé, že v této oblasti bude
nutné zlepšení.

Údržba zeleně v obci
S údržbou zeleně v obci je spokojeno 79 domácností. Mezi návrhy na zlepšení se objevuje
nejčastěji častější sekání trávy.

Čistota obce

Na otázku, co by se mělo změnit v oblasti čistoty obce, bylo nejčastější odpovědí úklid
chodníků a prostranství od psích výkalů.
V této oblasti bude zřejmě nezbytná aktivní osvěta majitelů psů, aby úklid prováděli
zodpovědně sami. Nicméně se nejedná o strategické téma, jedná se spíše o podnět pro vedení
obce.
Celkem 33 domácností je spokojeno s čistotou obce.

Služby pro občany
Sportoviště, dětská hřiště
Se stavem a počtem sportovišť a dětských hřišť je spokojeno 69 domácností. V jednom případě
se objevil návrh na rozšíření pro mladé. 45 domácností na otázku neodpovědělo.

Veřejné osvětlení
S veřejným osvětlením se spokojeno 72 domácností, což je takřka polovina ze všech odpovědí.

Kanalizace
S kanalizací je spokojeno pouze 60 domácností, ve dvou případech se objevil názor, že je
kanalizace zastaralá.

Naučná stezka Rohov-Sudice-Krzanowice
Naučnou stezku považuje za důležitou a potřebnou 59 domácností, což činí 41,3 %.

Vzhled veřejných budov
Se vzhledem veřejných budov je spokojeno pouze 25 domácností, což činí 17,5 %. Nejčastěji
se objevoval názor na nevzhlednou budovu bývalého obecního úřadu.

Je zřejmé, že s tímto stavem bude nezbytné dále pracovat v rámci strategického plánu a návrhu
aktivit.

Společenský život
Kultura
Dostatek akcí pro všechny věkové kategorie
Na tuto otázku odpovědělo souhlasně 71 domácností, což činí 49,7 %. Mezi návrhy se objevily
rozporuplné informace, jeden respondent navrhoval více akcí pro seniory, jiný zase uvedl,
že je příliš mnoho akcí pro tuto cílovou skupinu, které jsou hrazeny obcí.

Dostatečné zázemí pro kulturu a sport
Celkem 64 domácností vyjádřilo spokojenost se zázemím pro kulturu a sport. V jednom návrhu
se objevily tenisové kurty.

Místní knihovna, veřejně přístupný internet
S fungováním místní knihovny včetně internetu je spokojeno celkem 76 domácností,
na druhou stranu je třeba říci, že 40 domácností na tuto otázku neodpovědělo.

Dodržování tradic, vznik nových
Celkem 69 domácností je spokojeno s dodržováním tradic v obci, případně by uvítali nové.
15 domácností nepovažuje dodržování tradic či vznik nových za důležité a odpověděli ne.
Návrhem byly dožínky.

Činnost a spolupráce spolků a obce
S činností spolků a spolupráce spolků a obce je spokojeno 65 domácností, nikdo nenavrhl
žádné zlepšení.

Rozvoj vzdělávání obyvatel
Se vzdělávacími aktivitami v obci je spokojeno 58 domácností, což činí 40,6 % domácností
z celkového počtu odpovědí, 15 domácností neodpovědělo.
Je tedy zřejmé, že v této oblasti bude nezbytné rozšířit aktivity pro občany.

Zapojování obce do soutěží
Souhlas se zapojováním obce do různých soutěží vyjádřilo 72 domácností.

Školství
Předškolní vzdělávání
Provoz
S provozem školky je spokojeno 33 domácností z počtu odpovědí 41.

Vhodnost a kapacita prostor
Celkem 47 domácností se vyjádřilo, že prostory pro školku jsou vhodné a kapacita dostačující.
Celkem 5 domácností odpovědělo, že ne.

Bezbariérovost
Celkem 36 domácností se vyjádřilo kladně vzhledem k bezbariérovosti školky. Žádný
domácnost neodpověděla, že ne.

Inovace ve výuce
Inovace ve výuce by uvítalo 17 domácností, mezi nejčastější návrhy patřila výuka angličtiny.

Více mimoškolních činností
24 respondentů by také uvítalo více mimoškolních činností. Jediným návrhem ale byla
keramika.

Základní vzdělávání
Spokojenost s výukou
Celkem 41 domácností je spokojeno s výukou, 25 domácností uvedlo, že ne, zbytek se
nevyjádřil.

Spokojenost s prostředím
S prostředím je spokojeno 47 domácností, 5 domácností uvedlo ne, zbytek se nevyjádřil.

Žádné jiné informace domácnosti neuvedli.

Vhodnost zřízení 1. stupně vzdělávání
Celkem 27 domácností uvedlo, že by uvítalo zřízení 1. stupně vzdělávání, 15 uvedlo, že ne,
zbytek se nevyjádřil.

Sakrální stavby
Co zlepšit


Péče o chodníky



Opravit hodiny



Pravidelnější údržba



Opravit kostel v Sudicích



Nový zvon do kaple

Co vybudovat


Hřbitov



Křížová cesta



Kaple Sv. Urbana

Bydlení, nebytové prostory

Budova bývalého OU
Přebudování na malometrážní byty pro seniory
V rámci této otázky odpovědělo 39 domácností, že by uvítali tuto variantu přebudování bývalé
budovy OU. 20 domácností řeklo ne, zbytek se nevyjádřil. Několik domácností navrhlo celou
stavbu demolovat.

Přebudování na malometrážní byty pro mladé
Jiná situace byla u této varianty, kdy 58 domácností souhlasí s touto variantou, přičemž
18 domácností řeklo ne a zbytek se nevyjádřil.

Stavební pozemky
Zájem o pozemek pro stavbu RD
Na tuto otázku odpovědělo kladně 9 domácností.

Nabídka pozemku k prodeji
Dva domácnosti se vyjádřili, že by nabídli pozemky k prodeji pro stavbu rodinných domů.
Budova domu služeb

Nástavba s podkrovními byty
Nástavbu s podkrovními byty by uvítalo 69 domácností, 21 odpověděli ne, zbytek se nevyjádřil.

Rekonstrukce sklepních prostor – návrh využití
Využití sklepních prostor vidí domácnosti např. v ubytovně pro turisty, manikúra, pedikúra,
posilovna (v 6 případech), hudební zkušebna, klubovna pro více cílových skupin, bowling.

Komunikace s úřadem

Rohovský zpravodaj
69 domácností uvedlo, že Rohovský zpravodaj má dostatečný obsah i formát, nicméně by
uvítali, kdyby byl barevný (v 15 odpovědích).
Inovace
Za inovativní považují respondenti ve 4 případech právě barevnost, dále umístění křížovek
a informací o službách v okolí.

Zasílání zpráv prostřednictvím SMS
Zasílání zpráva prostřednictvím SMS by uvítalo 26 domácností, 31 domácností tento návrh
odmítlo, chtěli by zasílat informace prostřednictvím e-mailu a to v 11 případech.

Facebook obce
Facebook obce jako další informační médium by využilo 33 domácností, 15 domácností uvedlo
ne.

Místní rozhlas
Místní rozhlas využívá jako informační zdroj 64 domácností, 13 uvedlo ne, ostatní se
nevyjádřili.

Informace pro domácnosti

Informovanost

36%

14%

SMS zprávy

17%
33%

Facebook
Místí rozhlas
Rohovský zpravodaj

Informační technologie

Bezdrátový internet
Bezdrátový internet využívá 48 domácností a je s jeho fungováním spokojeno. 25 domácností
uvedlo, že není spokojeno rychlostí připojení.

Jiné technologie
Jako zkušenost s jinými technologiemi uvedl jeden respondent optický kabel.

Odpadové hospodářství

Funkční a dostačující sběrný dvůr
S fungováním sběrného dvora je spokojeno 75 domácností, 10 domácností spokojeno není,
ostatní se nevyjádřili.

Zlepšení sběrného dvora


Více pracovních dnů



Nepořádek kolem sběrného dvora



Daleko pro starší občany



Prodloužení otevírací doby

Svoz odpadů dostačující, vhodný
Svoz odpadů považuje za dostačující a vhodný 74 domácností, 5 domácností by chtělo zlepšení
či rozšíření a zbytek neodpověděl.

Rozšíření sběru separovaného odpadu o papír, textil, kompostéry na bio odpad
Rozšíření sběru separovaného odpadu o papír by uvítalo 50 domácností, o textil pak 56
domácností, kompostéry na bio odpad by uvítalo ve větší míře 60 domácností.

Zdravotní péče
45 domácností považuje zdravotní péči v obci za dostačující, 48 domácností za nedostatečnou.
Především by uvítali stomatologa a rehabilitaci, případně mimo zdravotnictví masáže.
Pediatrickou ambulanci by uvítalo 45 domácností, 20 domácností odpovědělo ne, zbytek se
nevyjádřil.

Sociální péče v obci
Celkem 50 domácností je v obci spokojeno s poskytováním sociálních služeb a souvisejících
aktivit. 25 domácností uvedlo, že je nedostatečná.

Služby v obci
Služby v obci domácnosti zaměřily primárně na obchod, kde vyjádřily přání o prodloužení
provozní doby, v jednom případě se objevil návrh na rozdělení na dopolední a odpolední
hodiny. Celkem odpovědělo 68 domácností, že je spokojeno, což činí 40 % z celkového počtu
odpovědí.

Fungování obce

S činností obecního úřadu je spokojeno 61 domácností, což činí 43 % z celku. S fungováním
zastupitelstva obce je pak spokojeno 48 domácností. Jako připomínky uvádí domácnosti
malou angažovanost na obecních akcích, nutnost hájit zájmy všech občanů, nesouhlas se
starostou a některými dalšími zastupiteli, táhnout za jeden provaz. Dále je navrhována
kontrola vykonávané práce a zlepšení plánování výdajů. Změna zastupitelstva a starosty se
objevila v odpovědích 4x.

Propagace obce
Propagační materiály obce by uvítalo 31 domácností, jako návrh na změnu byla změna loga
a pohlednice.
S internetovými stránkami je spokojeno 42 domácností. 58 domácností uvedlo, že stránky jsou
nedostatečné, neaktualizované, nepřehledné, případně nemoderní a zastaralé.
Je zřejmé, že této oblasti bude zapotřebí se věnovat.

Investiční výstavba

Na tuto otázku odpověděli domácnosti, že by uvítali protipovodňová opatření, parkoviště,
rekonstruovat dům služeb, čističku odpadních vod, stavební pozemky, řeznictví, pekárna.
S návrhem na výstavbu hřbitova souhlasí 22 domácností, 75 domácností jej nepovažuje
za důležitý. S rozhlednou by souhlasilo 37 domácností, 21 nesouhlasí.

Názory, náměty, připomínky


Dohled policie u přechodu u křižovatky



Zlepšit kvalitu zvuku rozhlasového hlášení



Starosta v pracovní době na úřadě



Konkurzy (zřejmě výběrová řízení), nejen firmy zastupitelstva



Pěší zóna na ulici Horní



Častější údržba zeleně podél komunikací



Vybudování přírodního kluziště



Čistit kanály, hlavně na kopci



Dokončení in-line dráhy



Krásný park a hřiště na konci Rohova, směr Strahovice



Udržovat staré cyklostezky, pak až nové



Špatný stav borovic u hřiště



Údržba chodníků



Parkoviště



Lavičky na stromkové cestě



Informovat občany o akcích



Odstranit kameny ze zadního parkoviště pošty – více místa

Přednosti života v obci


Klid, vlastní bydlení, příroda (12 x)



Soudržnost



Spokojenost s vedením obce



Hodně zeleně



Současný starosta



Příroda, prostor

Nedostatky v obci


Neekologické vytápění v obytných domech



Obec neumí plnit některé požadavky občanů, nebo jde o neochotu druhé strany pošta, ordinace, škola



Další obchod chybí



Stavební místa, nedostatečná možnost sportovního a kulturního vyžití



Stavební pozemky



Zakouřené ovzduší v zimě



Stavební místa, nedostatečná možnost sportovního a kulturního vyžití



špatná přehlednost u hospody



Komunikace se starostou



Pálení trávy a listí



Písničky v rozhlasu jsou pouze pro seniory, nic pro mladé



Sousedské vztahy



Parkovací místa, dopravní označení



Parkování (7x)



Byty pro mladé rodiny nejsou, stavební plochy



údržba laviček, parkování



Psí exkrementy



Volně pobíhající psi, výkaly, ohrožují

Závěr

Výstupy z jednání PS a zpracované SWOT analýzy s výstupy dotazníků.

SWOT

Ověření

-

Průnik

Dotazník

dotazníky
Areál na „Kučákovci“ – Neověřeno

Parkování
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akcí, odpor některých
domácností,

bydlících

v sousedství
Chybí
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škola, Nutno
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stupeň, počet

dětí

jednotřídka

Údržba zeleně, sekání
trávy

v budoucnu,
počet kladných
odpovědí 27

Chybí hřbitov

Neověřeno

Prostory pro mladé – Neověřeno
možnost

Stav veřejných budov
Společenský život

v bývalé

posilovně
Úprava

hřiště

– Neověřeno

skluzavka, prvky pro děti
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-

Chybí

pedikúra, Ověřeno

Obchod, provozní doba,

manikúra a další

ostatní služby

Chybí pozemky obce pro Ověřeno

Pozemky v obci

stavbu nových domů
Nezájem o dění v obci

Neověřeno

Fungování zastupitelstva

Psí exkrementy

Ověřeno

Psí exkrementy

Lidé odchází z obce

Ověřeno
statistická data

–

Internetové
obce

stránky

Návrhová část
Doprava

1. Řešení parkování v obci
2. Oprava místních komunikací a údržba cyklostezek
Priorita 1 Řešení parkování v obci
Charakteristika a zdůvodnění
Parkování v obci je nedostatečné především u obchodu a restaurace. Komunikace s majiteli
vozidel, kteří parkují na páteřních komunikacích.

Zajištění většího počtu parkovacích míst u obchodu zajistí větší množství nakupujících a tím
bude částečně ošetřeno riziko zavření jediného obchodu v obci. Z jednání 7. 12. 2016
vyplynula rovněž potřeba komunikace s majiteli vozidel, která parkují na silnici u rodinných
domů, čímž snižují průjezdnost obcí.

Opatření 1.1.
Rozšíření parkovacích míst o 3 stání u obchodu
Opatření 1.2.
Snížení počtu vozidel stojících na komunikacích
1.2.1. Zjištění důvodů parkování na komunikacích
1.2.2. Komunikace s majiteli vozidel pro řešení situace
Opatření 1.3.
Zpevněné a parkovací plochy u Domu služeb
Priorita 2 Oprava a údržba místních komunikací a cyklostezek
Charakteristika a zdůvodnění
Pro zlepšení průjezdu obcí je nezbytná oprava místních komunikací, která přispěje i ke snížení
hlučnosti dopravy a dalších negativních dopadů na občany.
Opatření 2.1.
2.1.1. Oprava místní komunikace – I. Etapa.

2.1.2. Oprava místní komunikace II. Etapa.
2.1.3. Pravidelná údržba současných cyklostezek a jejich doplnění o další prvky.

Veřejné budovy
Priorita 3 Rekonstrukce veřejných budov pro využití občany
Charakteristika a zdůvodnění
V obci je nevyužita budova bývalého obecního úřadu, která postupně chátrá, nicméně by
do budoucna mohla být využita pro potřeby občanů.

Z dotazníků vyplynulo, že budovu bývalého obecního úřadu by bylo možno využít jak
pro rozšíření služeb pro občany (např. zřízením manikúry, pedikúry apod.), tak využitím
na malometrážní byty pro různé cílové skupiny. Z dotazníků nevyplynulo jasně, o jakou cílovou
skupinu by se mělo primárně jednat, mírně převažoval názor vybudování bytů pro mladé
rodiny. Kromě budovy obecního úřadu bude řešena také budova Domu služeb, která projde
zateplením.

Opatření 3.1.
Rekonstrukce budovy bývalého obecního úřadu
3.1.1. Zpracování projektového záměru na rekonstrukci (malometrážní byty a využití sklepních
prostor).
3.1.2. Vyhledání vhodných zdrojů financování
3.1.3. Rekonstrukce prostor
Opatření 3.2.
Zateplení budovy Domu služeb
3.2.1. Zateplení Domu služeb

Služby pro občany
Priorita 4 Zřízení nových služeb pro občany
Charakteristika a zdůvodnění
V nově rekonstruované budově obecního úřadu by občané uvítali zřízení nových služeb, např.
manikúra, pedikúra, masáže apod.
K tomuto tématu bude nezbytné svolat samostatné jednání pro upřesnění potřeb občanů.
Přestože zřízení veřejného pohřebiště neprošlo jednoznačně jako potřeba občanů
z dotazníkového šetření, je zájmem obce zřídit veřejné pohřebiště pro zajištění důstojného
odpočinku občanů, kteří v obci žili.
Stejně tak je důležitý duchovní rozměr života v obci. Nejen z tohoto důvodu navrhuje obec
rekonstrukci, případně výstavbu kaple sv. Petra a Pavla a kříž v obci Rohov.

Opatření 4.1.
Zjištění potřeb občanů
4.1.1. Svolání kulatého stolu ke zjištění potřeb občanů.
Opatření 4.2.
Zpracování projektové dokumentace
4.2.1. Na základě výstupů z kulatého stolu zpracovat projektovou dokumentaci se
zohledněním potřeb občanů.
Opatření 4.3.
Zřízení veřejného pohřebiště
4.3.1. Výběr vhodného pozemku
4.3.2. Zpracování projektové dokumentace
4.3.3. Výstavba veřejného pohřebiště
Opatření 4.4.
Rekonstrukce/výstavba kaple sv. Petra a Pavla a kříž v obci Rohov
4.4.1. Zajištění rekonstrukce/výstavby kaple sv. Petra a Pavla a kříže v obci

Bydlení
Priorita 5 Zajištění bydlení v obci
Charakteristika a zdůvodnění

Obec nevlastní žádné pozemky, které by mohl nabídnout potenciálním zájemcům
pro individuální bytovou výstavbu. Z demografického vývoje je patrný odliv občanů a to rovněž
vystěhováním se z obce. Jednou z příčin tohoto stavu je také nemožnost zařídit si vlastní
bydlení.
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že 2 občané nabízí pozemky k výstavbě.
Z dotazníkového šetření rovněž vyplynulo, že je zájem ze strany občanů o výstavbu obecních
bytů a to ve dvou variantách: nástavba Domu služeb se zřízením bytů a přestavba bývalého
OÚ na byty.

Opatření 5.1.
Vytvoření seznamu občanů, kteří projevili zájem prodat pozemky pro individuální výstavbu.
Opatření 5.2.
Nabídka pozemků k individuální výstavbě
Opatření 5.3.
5.3.1. Zpracování projektové dokumentace na nástavbu Domu služeb, případně rekonstrukce
bývalého OÚ na byty.
5.3.2. Realizace projektu.

Kultura, volný čas, sport

Priorita 6
Zajištění dostatečného kulturního, sportovního vyžití a dalších podmínek pro kvalitní trávení
volného času občanů

Charakteristika a zdůvodnění
Obec má eminentní zájem podporovat kulturní, společenské, sportovní vyžití a kvalitní trávení
volného času.
I tohoto důvodu se zaměřuje na všechny cílové skupiny, od dětí až po seniory.
Opatření 6.1.
Vybudování In-line dráhy, II. etapa
6.1.1. Vybudování in-line dráhy, II. etapa
Opatření 6.2.
Naučné stezky
6.2.2. Vybudování naučné stezka Rohov-Sudice-Krzanowice
Opatření 6.3.
Odpočinková zóna
6.3.1. Vybudování odpočinkové zóny v obci
Opatření 6.4.
Multifunkční hřiště
6.4.1. Vybudování multifunkčního hřiště
6.4.2. Vybudování zázemí k multifunkčnímu hřišti
Opatření 6.5.
Cyklostezky (Sudice, Kobeřice, Strahovice, Sciborzyce Wielkie, Krzanowice)
6.5.1. Vybudování cyklostezky
6.5.2. Propagace cyklostezky

Životní prostředí

Priorita 7 Péče o zeleň
Charakteristika a zdůvodnění
Jak v dotaznících uvedli sami občané, je pro ně důležité žít v příjemném a pěkném prostředí,
váží si přírody, která je obklopuje.
V dotaznících zazněla potřeba častější údržby veřejné zeleně a zároveň rozšíření zeleně v obci.
Opatření 7.1.
7.1.1. Pravidelná údržba stávající zeleně
7.1.2. Výsadba nové zeleně

Priorita 8 Sběrný dvůr
Charakteristika a zdůvodnění
V dotazníkovém šetření se objevila potřeba rozšíření provozní doby sběrného dvora,
na kulatém stole pak potřeba úklidu ve sběrném dvoře. Kromě toho je potřeba modernizovat
sběrný dvůr, případně odkoupit pozemek, na kterém je umístěna bývalá silážní jáma.
Opatření 8.1.
Prodloužení provozní doby sběrného dvora
Opatření 8.2.
Modernizace sběrného dvora včetně odkupu pozemku a stavby bývalé silážní jámy.
Priorita 9 Realizace komplexních pozemkových úprav včetně protipovodňových opatření
Charakteristika a zdůvodnění
Obec musí realizovat komplexní pozemkové úpravy a to včetně protipovodňových opatření.
Část těchto úprav už proběhla, je však nezbytné dále pokračovat v úpravách, aby byla zajištěna
jak bezpečnost občanů, tak ochrana majetku.

Priorita 10 Rozšíření kanalizace
Charakteristika a zdůvodnění
V obci je kanalizace, nicméně je nezbytné její rozšíření o další objekty. Obecní kanalizace
přispívá k ochraně životního prostředí.

Bezpečnost občanů

Priorita 11 Zajištění bezpečnosti občanů
Charakteristika a zdůvodnění
Přestože chodníky by měly být součástí tématu doprava, týkají se také bezpečnosti. V obci je
nezbytné vybudovat přístupové chodníky k důležitým budovám v obci a v místech největšího
pohybu osob. Další součástí zajištění bezpečnosti občanů je Sbor dobrovolných hasičů, který
je prvním nárazníkem při řešení krizových situací.
Opatření 11.1.
Zřízení přístupových chodníků
Opatření 11.2.
Nákup výjezdového vozidla hasičů včetně vybavení.

Cestovní ruch
Priorita 12 Rozvoj cestovního ruchu v obci
Charakteristika a zdůvodnění
Pro rozvoj cestovního ruchu slouží nejen cyklostezky a naučné stezky, ale také možnost zřízení
rozhledny. Obec není příliš turisticky atraktivní a tak musí hledat nové možnosti a příležitosti
pro zvýšení zájmu turistů. Jednou z možností je výstava rozhledny. Nicméně tato priorita bude
ještě projednána na samostatném jednání s občany a to jak vzhledem k jejímu umístění, tak
podoby.

Opatření 12. 1.
Výstavba rozhledny
12.1.1. Svolání kulatého stolu s občany

12.1.2. Zpracování výstupů z kulatého stolu
12.1.3. Zpracování projektové dokumentace
12.1.4. Výstavba rozhledny
Priorita 13 Zajištění informovanosti občanů a propagace obce
Charakteristika a zdůvodnění
Přestože obec Rohov není vyhledávaným turistickým místem, jsou jiné oblasti, ve kterých by
se mohla prezentovat. V oblasti informovanosti občanů o dění v obci mají internetové stránky
stále rezervy.
Dotazníkové šetření ukázalo, že občané by uvítali zlepšení podoby internetových stránek,
a to především v oblasti přehlednosti a aktuálních informací.
Se zpravodajem jsou více méně spokojeni, i když i zde by si zasloužil zpravodaj určité inovace.
Propagace obce navenek by měla být realizována především prostřednictvím informací
zveřejněných na internetu, případně na facebooku, i když tomuto médiu není nakloněna
většina občanů obce. Jednou z cest je účast obce v různých soutěžích pořádaných jak
Moravskoslezským krajem, tak na národní úrovni.

Opatření 13.1.
13.1.1. Rekonstrukce internetových stránek obce
13.1.2. Inovace Rohovského zpravodaje
13.1.3. Účast v soutěžích

Závěr
Strategický plán obce Rohov nezahrnuje všechny oblasti života občanů a to především oblast
sociální. Jak je uvedeno v analytické části, obec má zpracován samostatný plán rozvoje
sociálních služeb, jehož platnost bude končit v roce 2017. Je předpoklad, že bude zpracován
na další tři roky.
Rovněž není zahrnuta oblast spolkové činnosti, která je rovněž řešena v tomto plánu.
Komunitní zpracování plánu je náročnější na zpracování, nicméně jeho výstupy jsou pro obec
více zavazující.
Je tedy předpoklad, že jednotlivé priority budou postupně naplňovány.

Strategický plán byl schválen zastupitelstvem obce Rohov dne 14. 12. 2016.

