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1. Úvod  

Obec Olbramice má v současné době zpracovaný jediný dlouhodobý dokument a to Územní 

plán, který ale nepostihuje všechny oblasti rozvoje obce. Proto vedení obce rozhodlo  

o zpracování Strategického plánu rozvoje obce, který spolu s Územním plánem bude určovat 

hlavní směry rozvoje obce a bude východiskem pro tvorbu plánů krátkodobých  

a střednědobých.   

 

2. Charakteristika obce   

2.1.      Základní údaje o obci 

Olbramice leží v moravskoslezském kraji cca 10 km od krajského města Ostravy, 3 km od 

lázeňského města Klimkovic a 8 km od Bílovce, střediska mikroregionu. Obec se nachází 

v předhůří Vítkovské pahorkatiny na počátku přírodního parku „Oderské vrchy“. K obci 

náleží místní části Janovice a Kamenec. Celková rozloha obce je 538 ha, z toho 355 ha je 

zemědělská půda a 102,8 ha lesy. Na severu je hranici katastru potok Polančice a na jihu 

potok Sezina. 

První písemná zpráva o obci je z roku 1377. Obec byla původně osídlena převážně německým 

obyvatelstvem, které po druhé světové válce nahradily české rodiny z okolních vesnic. 

Dominantou obce je kostel svatého Bartoloměje s hřbitovem a starou lípou (památný strom). 

Kostel je prakticky jedinou původní stavbou. Ostatní venkovské stavby byly rekonstruovány  

a nezachovaly si původní vzhled. 
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Vedení obce tvoří starosta a dva místostarostové – všichni neuvolněni. Zastupitelstvo má 

devět členů. 

Obec je členem Mikroregionu – Sdružení obcí Bílovecka, dobrovolného svazku v současné 

době 11 obcí.  

 

2.2.      Obyvatelstvo 

K 31. prosinci 2013 žilo v Olbramicích 660 obyvatel.  

Vývoj počtu obyvatel ukazuje následující tabulka: 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Počet 

obyvatel 

596 597 636 650 664 660 

 

Oproti roku 2008 vzrostl počet obyvatel obce o 64 osob. Po stagnaci v roce 2013 v současné 

době opět roste zájem o stavební místa. Lze proto předpokládat, že trend růstu počtu obyvatel 

způsobený hlavně přistěhovalectvím bude pokračovat i nadále. Územní plán předpokládá 

novou výstavbu pro cca až 100 nových obyvatel obce. 

Vývoj počtu obyvatel v produktivním věku 15-64 let a index stáří uvádí následující tabulka: 

 2008 2009 2010 2011 2012 

 Věk 

15-64 

let 

Index 

stáří 

Věk 

15-64 

let 

Index 

stáří 

Věk 

15-64 

let 

Index 

stáří 

Věk 

15-64 

let 

Index 

stáří 

Věk 

15-64 

let 

Index 

stáří 

Olbramice 431 81,3 437 83,9 454 85,3 459 81,9 473 85,4 

Bílovecko 15,6 92,14 15,6 94,3 15,7 94,6 15,7 96,3 15,6 98,4 

MS kraj 1,25 101,2 1,25 104,3 1,24 105,8 1,23 108,6 1,23 112,5 

 Počet obyvatel za Bílovecko v tisících a za kraj v milionech  

Poměr počtu obyvatel v poproduktivním věku k počtu obyvatel v předproduktivním věku 

(index stáří) dosahuje v Olbramicích ke konci roku 2012 hodnoty 85,4% (údaj za 2013 ještě 

není k dispozici). Tato výše je značně pod průměrem moravskoslezského kraje i Bílovecka. 

Taktéž v případě průměrného věku 39,4 let (k 31.12.2012) jsou na tom Olbramice podstatně 

lépe než Bílovecko (40,8 let) a kraj (41,3 let).  

 

2.3.      Občanská vybavenost 

Z hlediska občanské vybavenosti je obec, co se týče základních služeb, relativně soběstačná. 

V obci je: 
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- Mateřská škola a základní škola 1. – 5. ročník: Budova je ve vlastnictví obce. 

V roce 2010 celkově rekonstruována a modernizována včetně zateplení. Byla 

rozšířena kapacita školy o podkroví, opraven a modernizován interiér školy. 

-  Obchod se smíšeným zbožím, je ve vlastnictví provozovatele – budova v původním 

stavu.  

- Pohostinství, ve vlastnictví obce. V letošním roce bude provedeno zateplení budovy  

a celková oprava. 

- Knihovna s veřejným internetem, je umístěná v budově kulturního domu. V roce 

2012 byla knihovna rozšířena o jednu místnost a vybavena novým nábytkem. 

- Kulturní dům, ve vlastnictví obce. V letošním roce byla dokončena celková oprava 

budovy včetně výměny oken a zateplení  

- Kostel s hřbitovem, ve vlastnictví církve. Obec je správce hřbitova 

- Hasičká zbrojnice, ve vlastnictví obce.  Budova je po celkové rekonstrukci.  

- Centrum volného času, ve vlastnictví obce. V centru je asfaltové hřiště na volejbal 

apod., houpačky, prolézačka a další prvky pro děti. Centrum slouží rovněž k pořádání 

společenských akcí v letním období. 

- Fotbalové hřiště, ve vlastnictví obce. Nedostatkem je, že hřiště postrádá zázemí pro 

fotbalisty. Situace je nouzově řešena využitím nevyhovující budovy u bývalého 

kluziště.   

V obci není zdravotní středisko a pošta. Občané ale mohou využívat zdravotnické středisko 

v 3 km vzdálených Klimkovicích, kde je rovněž pošta.  Roznáška pošty po obci je zajištěna.  

 

2.4.      Ekonomika 

Přes venkovský charakter obce je nejvýznamnějším odvětvím pro zaměstnanost obyvatel   

průmysl, ve kterém je zaměstnáno cca 28,9% ekonomicky aktivního obyvatelstva. Vyplývá to 

z blízkosti průmyslové Ostravy a její dobré dopravní dostupnosti. Ve srovnání s krajem  

a regionem Bílovecko, vykazuje obec podprůměrnou míru ekonomické aktivity  (vyjádřenou 

jako podíl zaměstnaných a nezaměstnaných ve věkové skupině 15 – 64 let). Zatímco 

v Olbramicích je míra ekonomické aktivity cca 38 % v Bílovecku dosahuje 47 % a v kraji 

56%.  

Dobrou úroveň má podnikatelská aktivita občanů. V roce 2013 bylo v obci evidováno 95 

ekonomicky aktivních subjektů (FO i PO). Jedná se především o samostatně hospodařící 

rolníky, dopravce, truhláře, automechaniky a stavební firmy. Podnikatelskou činnost 

provozují ve svých nemovitostech nebo v objektech v průmyslové zóně.  Ta se nachází 

v areálu bývalého JZD.  Existence zóny ovlivňuje kladně tvorbu pracovních míst, negativně 

ale působí na vzhled obce – neudržované objekty, nepořádek v okolí, poškozování místní 

komunikace aj.  
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2.5.      Dopravní infrastruktura 

Z pohledu silniční dopravy má obec velmi výhodnou polohu. Leží na křižovatce 4 silnic třetí 

třídy a to: 

- Silnice III/4654,  směr na Klimkovice a Zbyslavice, 

- Silnice III/46414, směr na Lubojaty, 

- Silnice III/46416, směr na Bravantice, 

- Silnice III/46417, směr na Josefovice. 

Katastrem obce prochází dálnice D1 - sjezd na dálnici D1 je cca 3km od obce. Údržbu 

uvedených silnic a dálnice zajišťují státní organizace. 

Hustá silniční síť má pro obec pozitivní dopad: množství spojů MHD projíždějících obcí,  

zrychlení dopravy a její plynulost, zvýšení mobility obyvatel. Především blízkost dálnice (cca 

1km od obydlené části obce) sebou přinesla i negativní vlivy jako zvýšení prašnosti a hluk. 

Podnikatelské aktivity v nákladní dopravě pak zvýšily četnost průjezdů těžké dopravní 

techniky obcí. Nebezpečím pro bezpečnost občanů jsou pak řidiči, kteří nedodržují omezení 

rychlosti při průjezdu obcí. Ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu by významně 

přispělo vybudování kruhového objezdu na místě křižovatky výše uvedených silnic III. třídy. 

V obci je dále cca 6,14 km místních komunikací ve vlastnictví obce, která zajišťuje jejich 

údržbu. Stav místních komunikací je dobrý. 

Obec je jen 10 km vzdálená od železničního nádraží Ostrava-Svinov a cca 15 km od letiště 

Leoše Janáčka v Mošnově. 

 

2.6.      Technická infrastruktura 

V rozsahu vybavenosti obce technickou infrastrukturou je situace výborná v zásobování 

energiemi a pitnou vodou. Obec je plně elektrifikována, má centrální vodovod a byla 

provedena plynofikace obce. Přesto, hlavně vzhledem k vysokým cenám čistých energií, je ve 

většině domů využívána kombinace různých druhů paliv (převážně dřeva a uhlí).    

Horší situace je v oblasti nakládání s odpadními vodami. V obci je vybudována kanalizace ale 

její výstavba probíhala převážně v 60. – 80. letech minulého století při tzv. akcích „Z“. Tomu 

odpovídá i její současný stav. Kanalizace je svedena do potoku Bezejmenný. Vybudování 

nové kanalizace včetně čistírny odpadních vod přesahuje finanční možnosti obce.  

V obci je vybudován systém veřejného osvětlení, který je podle potřeby průběžně rozšiřován. 

Z důvodu úspor nákladů na energii je vhodné do budoucna zvážit, zda nejsou možné 

energeticky úspornější varianty osvětlení. 

K informování občanů obce slouží místní rozhlas. Jedná se o drátový systém s klasickými 

reproduktory z minulého století.  
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2.7.    Společenský život     

V Olbramicích je řada možností pro různé společenské, kulturní a sportovní vyžití. K jejich 

realizaci je občanům k dispozici především: 

- Kulturní dům – jedná se o multifunkční budovu, ve které je umístěn i obecní úřad.  

V budově je velký společenský sál, který slouží k pořádání plesů a různých kulturních 

akcí. Vedle sálu je plně vybavená kuchyň včetně nádobí. Z tohoto důvodu je sál 

využíván i k pořádání svateb, životních výročí apod. Zasedací místnost pak spolky 

využívají k pořádání schůzí. 

Tradičními akcemi v naší obci jsou plesy místních organizací, Olbramické pivní slavnosti, 

Svatodušní vaječina, Letní hasičský karneval.  

Koncem srpna se koná nejen občany naší obce velmi oblíbený Den obce spojený 

s Bartolomějskou poutí. Slaví se rovněž Den matek i Den dětí, s vánočními trhy je spojeno 

Rozsvícení vánočního stromu na počátku adventu. Na Velikonoce místo zvonění kostelního 

zvonu můžeme slyšet ráno, v poledne a večer řehtačky a klapotky místních hochů, kteří 

obcházejí vesnici. 

Své příznivce našlo i mezispolkové klání v netradičních sportovních disciplínách, které 

poslední tři roky organizují místní hasiči. 

 

V naší obci oficiálně působí tyto čtyři spolky: 

SDH Olbramice  

byl založen v roce 1902, dodnes má velkou členskou základnu, jeho součástí je i zásahová 

jednotka. Naši hasiči také pořádají v létě karneval v centru volného času, v zimě potom 

vlastní ples. Samozřejmostí je i pořadatelská výpomoc na větších obecních akcích. 

 

 

Klub důchodců  

Kromě pravidelných měsíčních setkání naši senioři pravidelně pořádají např. besedy a zájezdy 

do divadel i míst v okolí, spolupracují také na některých projektech (Rozsvícení vánočního 

stromu, Vaječina, projektové dny školy) s místní základní školou. 

 

 

TJ Sokol Olbramice  

Muži hrají nejnižší fotbalovou soutěž, pilně trénují i mladší žáci v rámci fotbalového kroužku 

v základní škole. Pořádají během roku sportovní turnaje nejen na fotbalovém hřišti, ale  

i v Centru volného času a v kulturním domě (mini fotbal, fotbal, floorball, ping pong). 

Organizačně se také podílejí na všech větších obecních akcích. 
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Slunečnice, o.s. při ŠD Olbramice 

Aktivně se stará o rozvoj kultury nejen pro školní děti, pořádá oslavy Dne dětí, výlety  

a sportovní akce pro občany Olbramic. Podílí se na školních besídkách, spolupracuje s obcí  

i ostatními složkami při obecních akcích (především Den obce v srpnu, plesy pro děti i pro 

dospělé). 

 

 Podpora obce  

Obec má své, ne vždy aktuální, internetové stránky.  Občasně vychází místní zpravodaj  

(v tištěné podobě do všech domácností, dostupný i na internetových stránkách obce). 

Olbramice mají i svou vlastní pohlednici. 

Ve vesnici je k dispozici knihovna s internetovým centrem, vedoucí naší knihovny je zároveň 

i kronikářkou obce. 

Počet spolků a jejich činnost je dlouhodobě stálá. Obec má zájem o rozšíření činnosti, aby 

byly více využity možnosti, které vysoká občanská vybavenost a poloha obce nabízí 

(turistika, cyklistika aj.). Proto poskytuje spolkům příspěvky na jejich činnost dotačními 

programy (granty). Spolky mají i bezplatné pronájmy obecních prostor pro akce, které 

pořádají. 

 

Dobrovolná práce občanů 

Většina občanů je členem některého z místních spolků a podílejí se dobrovolnicky na všech 

akcích, které jejich spolky nebo obec pořádají. Mimo oficiální spolky v obci se podílí na 

místním společenském životě i menší zájmové skupinky (farní zpěváci, hokejisté, 

podnikatelé). 

 

Péče o vesnickou pospolitost, péče o starší občany 

O své seniory se většina rodin v Olbramicích stará v rodinném kruhu. V obci jsou cca  

3 osoby, které jsou schopny v případě problémů vznikajících v souvislosti se zaměstnáním 

pečující osoby tuto osobu nahradit a postarat se o nemocného či nemohoucího. Pracovnice 

obecního úřadu jsou také schopny poradit, na koho se v případě potřeby obrátit, poskytují 

kontakty na LDN, domovy důchodců.  Každý měsíc do Olbramic přijíždí sociální pracovnice 

z Magistrátu města Ostravy, která je připravena řešit aktuálně vzniklé problémy (jak 

nemohoucích, tak i sociálně slabých občanů) a pomáhá najít lidem, kteří o to projeví zájem, 

vhodná řešení. 

K nevyléčitelně nemocným dojíždí mobilní hospicová služba. 



7 

 

Spolupráce s občany 

Přestože je v dnešní uspěchané době stále složitější přimět občany k zapojení do obecních 

záležitostí, obecní úřad i místní škola se snaží pomocí schránky na podněty, evaluační knihou 

či různými dotazníkovými akcemi zjišťovat názory a spokojenost občanů. 

V roce 2013 pracoval finanční, kontrolní výbor a grantový výbor, komise starosty obce – 

letopisecká komise a Redakční rada Zpravodaje. 

 

2.8.      Životní prostředí 

Přestože je obec plynofikována, využívají někteří občané z úsporných důvodů spalování 

pevného paliva různé kvality včetně odpadů. To negativně v zimních měsících ovlivňuje stav 

ovzduší.  

V obci je jediný rybník, který má zároveň sloužit jako požární nádrž. V současné době je ale 

zanedbaný a plný rákosí. 

Svoz tuhého komunálního odpadu provádí v obci společnost OZO Ostrava a.s. Obec službu 

pro občany zprostředkovává, o frekvenci svozů si rozhodují občané podle své potřeby. Jednou 

ročně, zpravidla na jaře, organizuje obec mobilní sběrný dvůr, kde mohou občané přinést 

jakýkoliv odpad včetně nebezpečného.  

Dobrých výsledků se dosahuje ve třídění odpadů (viz tabulka níže, v tunách). Obec je 

zapojena do systému zpětného odběru a využití odpadů společnosti EKO-KOM a.s.. 

V současné době jsou na dvou místech obce umístěny kontejnery na sklo, papír a plasty 

v budově obecního úřady je kontejner na drobný elektroodpad. 

Od roku 2012 provádí OZO Ostrava pro občany v období duben-říjen svoz bioodpadu. 

Přes tato opatření se na území obce vyskytují černé skládky, které obsahuji i suroviny, které 

lze do kontejnerů bezplatně odevzdat – skládka za farmou v Janovicích 

 Papír Plast Sklo Kovy 

Období 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Olbramice 3,4 2,5 7,7 9,2 3,3 3,3 0,7 0,9 

.   

 

3. SWOT analýza 

SWOT analýza je standardní metoda používaná k prezentaci analytických poznatků  

o nejrůznějších objektech zkoumání. Proti obvyklým metodám prezentuje vyváženě pohled na 

minulost a současnost a pohled na budoucnost analyzovaného objektu. Svým uspořádáním do 
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čtyř kvadrantů dobře vyhovuje charakteru úvah, které potřebujeme vést při formulování 

strategií dalšího rozvoje obce. 

 

Silné stránky Slabé stránky 

1. Výhodná poloha v blízkosti Ostravy, 

lázeňského města Klimkovice a 

centra regionu Bílovce z hlediska 

pracovních příležitostí, vzdělání a 

kulturního vyžití.  

2. Zvyšování počtu obyvatel vlivem 

kladného salda migrace. 

3. Nízký podíl nezaměstnaných osob. 

4. Výborný stav budov občanské 

vybavenosti ve vlastnictví obce. 

5. Napojení obce na vodovodní síť a 

rozvod plynu. 

6. Poloha obce na dopravní křižovatce, 

blízkost dálnice D1, železnice a 

letiště. 

7. Existence MŠ a ZŠ. 

8. Funkční systém sběru a třídění 

odpadů. 

9. Výborná dostupnost špičkových 

zdravotnických zařízení v Ostravě. 

10. Neexistence problémových skupin 

obyvatel. 

1. Podprůměrná míra ekonomické 

aktivity. 

2. Nízké zapojení nových obyvatel do 

života obce. 

3. Chybí zázemí pro sportovce. 

4. Hluk z dálnice. 

5. Růst automobilové dopravy středem 

obce. 

6. Špatný stav kanalizace. 

7. Kanalizace není napojena na čistírnu 

odpadních vod. 

8. Zatížení ovzduší zplodinami z topení 

neekologickými palivy v zimě. 

9. Malá zájem občanů o veřejné 

záležitosti. 

 

Příležitosti Ohrožení 

1. Rostoucí obliba bydlení na venkově u 

mladých rodin. 

2. Změny v životním stylu obyvatel, 

orientace na zdraví a sport.  

3. Krásné přírodní prostředí v okolí 

obce. 

4. Napojení obce na síť cyklostezek ČR. 

5. Růst podpory ekologických projektů 

na národní i evropské úrovni. 

6. Změny v přerozdělování finančních 

prostředků státního rozpočtu ve 

prospěch malých obcí. 

7. Dlouholeté zkušenosti obce se 

získáváním dotací z národních a 

krajských zdrojů.  

1. Stárnutí obyvatel. 

2. Nárůst silniční dopravy. 

3. Rostoucí ceny paliv a energií. 

4. Krize a s ní spojené nejisté 

ekonomické prostředí. 

5. Výrazné klimatické změny. 
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4. Dlouhodobý strategický plán rozvoje. 

 

4.1.      Prioritní oblasti řešení 

a) Doprava 

b) Občanská vybavenost 

c) Ekonomika 

d) Místní infrastruktura a územní rozvoj 

e) Volný čas, kultura, sport 

f) Životní prostředí 

 

4.2.      Strategické záměry a rozvojové projekty 

 

a) Doprava 

 Vybudování kruhového objezdu na místě křižovatky silnic III. třídy. 

 Využíváním údajů z radaru působit na dodržování rychlosti při průjezdu 

obcí. 

 Aktivně spolupracovat se spádovým oddělením policie na dodržování 

dopravních předpisů. 

 Udržet stávající úroveň dopravní obslužnosti. 

 Vybudování parkoviště u fotbalového hřiště a hřbitova. 

 Vybudování chodníku od kostela k autobusové zastávce. 

 Pravidelná údržba a opravy místních komunikací, dobudování 

nehotových úseků. 

 

b) Občanská vybavenost   

 Výstavba zázemí pro fotbalisty a sportovce u místního hříště. 

 Demolice stávající budovy u bývalého kluziště a úprava pozemku 

k dalšímu využití. 

 Pravidelná údržba nemovitostí ve vlastnictví obce. 

 Doplňování a obnova obecního mobiliáře (lavičky, stoly, stojany na 

kola, odpadkové koše aj.). 

 Pravidelná údržba a revize prvků pro děti v centru volného času a škole, 

 Rekonstrukce oplocení školy. 

 Rekonstrukce čekárny na zastávce „U Kostela“. 

 

c) Ekonomika 

 Rozvoj spolupráce obce s podnikateli. 

 Prezentace podnikatelů na internetových stránkách obce. 
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 Místním značením propojit obec s trasami Klubu českých turistů  

a s cyklostezkami v okolí obce a s lázněmi Klimkovice-Hýlov. 

 Zajištění turisticko-informačních materiálů a turisticky zajímavých 

upomínkových předmětů. 

 

d) Místní infrastruktura a územní rozvoj 

 Provedení revize stavu obecní kanalizace, oprava, popř. vybudování 

nové kanalizace na již nevyhovujících úsecích. 

 Výstavba ČOV a napojení kanalizace do ČOV. 

 Snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení. 

 Rozšíření veřejného osvětlení s ohledem na rozvoj obce. 

 Vybudování kamerového dohledového systému na rizikových místech 

obce. 

 Modernizovat obecní rozhlas, možnost napojení na JSVV (jednotný 

systém varování a vyrozumění). 

 Provést analýzu stavu obecních studní s cílem posoudit jejich využití 

jako možného zdroje pitné vody v krizových situacích.  

 Příprava území pro bytovou výstavbu – v souladu s územním plánem. 

 Trvalá aktualizace Územního plánu obce a Plánu strategického rozvoje, 

v závislosti na měnících se vnitřních i vnějších podmínkách. 

 

e) Volný čas, kultura, sport 

 Vybudování nových sportovišť vedle fotbalového hřiště. 

 Podpora činností spolků a občanských sdružení. 

 Podpora vzniku nových spolků a oblastí zájmové činnosti. 

 Vylepšení a průběžná aktualizace internetových stránek obce. 

 Pravidelná údržba místních památek (kaplička, kříže). 

 

 

f) Životní prostředí 

 Realizace biokoridoru mezi dálnicí a obcí. 

 Zajištění a udržování čistoty veřejných prostranství. 

 Zajištění dostatečného množství nádob na tříděný odpad a jejich 

včasného vývozu. 

 Údržba a obnova zeleně. 

 Posoudit možnost a vhodnost získání rybníka do vlastnictví obce 

s cílem jeho propojení s Centrem volného času. 

 Umístit u chodníků a na občany navštěvovaných veřejných 

prostranstvích odpadkové koše. 

 Postihovat původce černých skládek na území obce. 
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 Působit na občany s cílem minimalizovat počet občanů, kteří používají 

škodlivé palivo. 

 Pomoc obce při získávání dotací na ekologické kotle. 

 

 

5. Realizace strategického plánu rozvoje 

Strategický plán rozvoje obce je spolu s Územním plánem vodítkem pro místní samosprávu 

při rozhodování a stanovování priorit činnosti. 

Strategický plán je dlouhodobým základním dokumentem stanovujícím záměry obce na 

období zhruba dvaceti let. Svým obsahem je východiskem pro tvorbu krátkodobých plánů 

činnosti zastupitelstva obce. V následujícím kroku je proto potřeba s plánem dále pracovat  

a v jeho rámci pravidelně vytvářet, v závislosti na zdrojích a vnitřních i vnějších podmínkách 

a potřebách, konkrétní časově určené akční plány na stanovené období, zpravidla čtyřleté 

(volební období).  

Předpokladem úspěchů navrhovaných projektů je také podpora občanů. Proto je důležité vždy 

vhodným a dostatečným způsobem zajistit jejich informovanost o strategickém plánu  

a aktuálních akčních plánech. 

   

 


