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ÚVOD 

Program rozvoje obce Komorní Lhotka (dále je Program) představuje strategický dokument 

zachycující priority rozvoje obce na období 2016 – 2022.  

Program rozvoje obce Komorní Lhotka byl zpracován na základě požadavku obce na 

zpracování komplexního rozvojového dokumentu pro: 

• návrh rozvojových projektů obce a jejich zařazení do časové a místní posloupnosti 

realizace v letech 2016-2022, 

• koordinaci záměrů obce se záměry vyšších územních celků,  

• přípravu rozpočtů obce na jednotlivé roky a pro zpracování požadovaných 

rozpočtových výhledů dle navržených aktivit pro dané období. 

Podklady pro přípravu Programu zahrnovaly především „Místní program obnovy venkova“ a 

územní plán obce, analýzu veřejně dostupných statistických a ekonomických údajů o obci a 

také výsledky dotazníkové akce provedené mezi obyvateli obce Komorní Lhotka na podzim 

roku 2015 a v prvních měsících roku 2016. 

Představitelé obce si byli vědomi aktuálních i střednědobých priorit i v minulosti, ale pro 

důslednou konkretizaci a realizaci potřebných opatřeních nebyl k dispozici souhrnný 

dokument, který by nastínil strategii obce na delší období z komplexního pohledu. 

Program si klade za cíl vytvořit podklady a metodickou oporu pro plánování jednotlivých 

akcí, kontrolu jejich realizace a zlepšit rozhodovací procesy a možnosti obce. Tím se vytvoří 

předpoklady pro efektivní středně – až – dlouhodobé plánování rozvoje obce, využívání 

prostředků z rozpočtu obce i případné získávání a použití prostředků z grantů a dotací. 

Program: 

• popisuje hlavní mezníky a obsahuje charakteristiku vývoje obce z různých 

pohledů, 

• definuje silné a slabé stránky obce, 

• určuje možné směry rozvoje a jejich konkrétní rozpracování do dílčích aktivit, 

• slouží jako podklad pro rozhodování vedení obce v otázkách rozvoje obce pro 

příští programovací období, 

• představuje provázaná řešení a vytváří určitou prevenci proti izolovaným akcím a 

tím také slouží k prevenci případných sporů, 

• ze své podstaty má vytvořit podmínky pro kontinuitu rozvoje obce i přes různá 

volební období, 

• vytváří podmínky pro spolupráci s ostatními obcemi v rámci mikroregionu 

Sdružení obcí povodí Stonávky a místní akční skupiny (MAS) Pobeskydí, 

• představuje cestu, jak získat finanční prostředky z vnějších zdrojů (různé granty a 

dotační tituly). 

Program rozvoje obce Komorní Lhotka byl zpracován na základě smlouvy o dílo mezi obcí 

Komorní Lhotka a Slezskou univerzitou v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultou v 

Karviné pod gescí Institutu interdisciplinárního výzkumu uvedené fakulty. Metodika jeho 

přípravy a obsah se řídila Metodikou tvorby programu rozvoje obce, doporučenou 

Ministerstvem pro Místní rozvoj ČR z roku 2014. 

Program vznikl na základě analýzy situace v obci a názorů a potřeb jednotlivých občanů. 

Analytická část dokumentu vychází z veřejně přístupných zdrojů obce a dále z anonymního 
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dotazníkového šetření mezi občany. Do úvahy byly také vzaty dokumenty Obce s rozšířenou 

působností Třinec a programové dokumenty Sdružení obcí povodí Stonávky a MAS 

Pobeskydí. 

Názory a představy o dalším vývoji obce mohli občané vyjádřit také na veřejném 

projednávání Programu. 

Program rozvoje obce Komorní Lhotka je zpracován na období 2016 až 2022. 

Tvorbou strategického plánu byl pověřen Miloslav Hampl, starosta a Ing. Jaroslav Szromek 

místostarosta obce Komorní Lhotka. Metodické vedení a závěrečné zpracování program 

zajišťovali pracovníci Institutu interdisciplinárního výzkumu Obchodně podnikatelské fakulty 

v Karviné Slezské university v Opavě, jmenovitě: Ing. Jarmila Šebestová, Ph.D., Ing. 

Dominik Vymětal, DrSc., Ing. Martin Klepek, Ing. Ivana Němcová a Mgr. Stanislav Martinát, 

PhD. 

Tento dokument je rozdělen na analytickou a návrhovou část. Analytická část je založena na 

tvorbě profilu obce, socio-ekonomické analýze obce a vyhodnocení pomocí SWOT analýzy, 

která je doplněna analýzou rizik. 

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA 

Program rozvoje obce schválilo v souladu s §84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, v platném znění, Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka. 

Datum schválení:         25.7.2016 

Číslo usnesení:            20/XXIV/ZO/2016 

Text usnesení:            Zastupitelstvo obce Komorní Lhotka schvaluje Strategický plán obce na 

období 2016 - 2022 
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1 PROFIL OBCE KOMORNÍ LHOTKA 

Kapitola charakteristika obce Komorní Lhotka se zabývá vývojem obce od jejího vzniku až 

do současnosti, popisuje geografické údaje o obci, obyvatelstvo a jeho demografickou či 

sociální situaci. Věnuje se také hospodářství, a to především v oblasti vývoje ekonomické 

situace, trhu práce a cestovního ruchu. Neodmyslitelnou součástí je také analýza 

infrastruktury v obci, ať už technické či dopravní. Podstatnou částí této kapitoly popisující 

obec je i její vybavenost v rámci bydlení, školství a vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče, 

kultury či sportu a tělovýchovy. Charakterizuje také jeden z nejzásadnějších problémů 

současné doby, čímž je životní prostředí, jeho stav a ochranu. 

1.1 Historie a současnost obce 
První písemná zmínka o obci Komorní Lhotka pochází z roku 1455. Za spolehlivou zprávu o 

této obci můžeme pokládat údaj z listiny vydané 27. července  roku 1483. V 15. století 

náležela jako alodní majetek do rukou šlechticů těšínského knížectví. Majetkem Těšínského 

komorního panství se stala až v pozdním feudalismu (od 2. poloviny 17. století). V 15. století, 

tedy v době založení, nesla název Bučkova Lhota, v roce 1506 pak Lhota, v 16. století 

Valašská Lhota a Střižná Lhota. V roce 1621 a 1646 je uváděna jako Ves Elgotka, v roce 

1808 jako Litka, v roce 1885 znovu Lhotka a pak od roku 1894 se objevuje její současný 

název Komorní Lhotka.  

Ve 20. století po rozdělení Těšínska pak Ligotka Kameralna, německy Cameral Elgot. Občas 

se ve starých gruntovních knihách objevují názvy Střední či Prostřední Lhota, Ligotka 

Gnojnicka, Lhotka nad Hnojníkem a Líhotka.  

Obec získala první pečetidlo spolu s velkou většinou komorních obcí v roce 1702. Nejstarší 

obecní pečeť je z roku 1702. Ovál o výšce 21 mm a šířce 25 mm nesl velmi obvyklé, 

jednoduše provedené znamení celého pluhu obráceného doleva. Majuskulní legenda s názvem 

obce a datací je situována mezi linku a linku s perlovcem: + ELGOTH+ANNO 1702. 

Pečetidlo bylo užíváno ještě v polovině 19. století. Po ní nesla pečeť vyobrazení vesničana s 

dýmkou a dvěma psy stojícími vedle stromu. Na počátku 20. století i v období první republiky 

měla Komorní Lhotka pouze nápisová razítka, nejprve s německou, později česko-polskou 

legendou.  

Obec vznikla v epoše lánové kolonizace pravděpodobně ve druhé polovině 14. století. 

Původní obyvatelé vesnice byli pravděpodobně místního původu a. Jejich jména v urbáři 

těšínského knížecího panství z roku 1577 dokládají příchod obyvatel z nedalekých Gut a 

Smilovic. Dosídlení obce v režii těšínských knížat bylo pak uskutečněno v souvislosti 

s příchodem Valachů do Těšínských Beskyd v první polovině 16. století. Byla rozsáhlou 

zemědělskou vsí se značným podílem pastvin a zalesněných ploch. Zdrojem obživy 

obyvatelstva kromě salašnictví bylo plátenictví a soukenictví. Obec patřila k jednomu 

z největších středisek plátenické výroby. V roce 1761 bylo v Komorní Lhotce také bělidlo 

plátna. Podomácké zpracování lnu a vlny se zde udrželo v tradiční podobě až do 50. let 20. 

století.  

Těžké přírodní podmínky a feudální útlak vedly k odpírání poddanských povinností, k útěkům 

z hospodářství (gruntu) či zbojnictví (jak se odráží například v legendě o Ondrášovi a 

Jurášovi). Vojenské zatížení této oblasti bylo silné zvláště v období tzv. války o španělské 

dědictví ve druhé polovině 18. století. Částečné uklidnění přinesl až robotní patent z 6. 7. 

1771, vydaný rakouskou císařovou Marií Terezií.  
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Nicméně Těšínská komora se stále více snažila omezit relativní volnost místních horalů. To 

vedlo k odporu a selským rebeliím. V roce 1800 byla dokonce do Komorní Lhotky převelena 

posádka 30 mužů k jejich potlačení. 18. a 19. století bylo ve znamení snahy vrchnosti zvýšit 

výnosy z této oblasti. To však vzhledem k chudobě místního kraje vedlo k odporu poddaných. 

Postupně docházelo k zániku původního způsobu obživy. Zavedení železnice zrušilo 

provozované formanství. Docházelo k tomu, že lidé hledali práci mimo obec a nacházeli ji v 

okolních městech. Byl to především těžký průmysl – doly, hutě.  

S obcí je svázána také lázeňská tradice. Malé lázničky vznikly v 19. století (1860) na svahu 

místní hory Godula. Zdejší pramenité vřídlo využil na svém pozemku místní sedlák Jiří 

Walica a vystavěl primitivní lázně se třemi dřevěnými vanami. Byly zde poskytovány koupele 

v odvarech z horských bylin. Od roku 1880 byl zde provozován vodoléčebný ústav tzv. 

Kurhotel. Prováděly se tady vodoléčebné kůry, bylinné koupele a léčila se hlavně onemocnění 

dýchacích cest.  

Obec byla oblíbená jako letovisko, kam dojížděli hosté z Těšínska, Opavy, Krakova, Brna, 

Vídně a Prahy. Tito hosté založili zvelebovací spolek, který měl okolo 50 členů. Za členské 

příspěvky jedna až čtyři rakouské koruny ročně byly upravovány chodníky, lavičky v místech 

vyhlídek, upravovaly se lesní studánky, petrolejové osvětlení komunikací apod.  

Pro obec je rovněž charakteristická přítomnost sociálních ústavů. Počátky sociální péče 

v Komorní Lhotce sahají do období před první světovou válkou. Šlo o poskytování pomoci 

sociálně nejpotřebnějším v církevních zařízeních. Útulek pro sociálně slabé byl zřízen 

z iniciativy evangelického faráře Karla Kulisze, vydržován spolkem Ewangelickie 

Stowarzyszenie Niewiast v Těšíně (tento spolek byl ustaven v Komorní Lhotce v roce 1926).   

V roce 1917 byl postaven Dům milosrdenství – Betezda. Kromě starých osob zde byly 

umístěny i děti s tělesnými a duševními poruchami. V roce 1935 byla dána do provozu další 

modernější budova – Sarepta. Druhá etapa ústavní sociální péče se odvíjela od roku 1953, 

kdy byl v Komorní Lhotce zřízen v objektu tzv. Českého srdce Ústav odpočinku pro přestárlé 

České katolické charity. Roku 1960 byly oba ústavy sloučeny v jeden hospodářský celek pod 

názvem Domov důchodců v Komorní Lhotce. V roce 1966 byly ústavy převedeny do státní 

správy. V současné době vlastní činnost sociální práce realizuje také ústředí Slezské diakonie 

a její jednotlivá střediska.  

K církevním památkám náleží evangelický a římskokatolický kostel. V říjnu 1783 byl 

vybudovaný jednolodní evangelický kostel bez věže posvěcen. V roce 1850 byla dobudována 

věž. V souvislosti s výstavbou evangelického kostela je zmiňována také první školní budova 

v obci, která byla v roce 1784 vybudována jako dřevěná evangelická škola s farou v přízemí 

K slavnostnímu založení římskokatolického kostela Božského Srdce Páně došlo roku 1883. 

Samotná stavba byla dokončena v roce 1885 a k vysvěcení došlo v srpnu 1886. Kostel byl 

vybudován z godulského pískovce. 

V obci se nachází Základní škola T. G. Masaryka. I když historie školství v obci sahá do 

konce 18. století byl objekt současné školy vybudován i s přístavbou pro mateřskou školu 

v létě 1930 jako „Masarykova státní česká obecná škola v Komorní Lhotce“. Dnes se jedná o 

školu trojtřídní. První třída je samostatná a druhý a třetí ročník jsou spojeny, stejně tak jako 

čtvrtý a pátý ročník. Součástí školy je od 1. ledna 2003 školní jídelna a mateřská škola  v 

objektu u evangelického kostela. 

Na katastru obce se nacházejí také pomníky a památníky. Po první světové válce byl postaven 

z godulského pískovce uprostřed obce pomník válečným obětem. Za první světové války 

padlo z obce 17 občanů, za II. světové války 37 občanů. Na paměť 10. výročí založení 
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Československé republiky byl v roce 1928 na vrchu Godula postaven pomník. Toleranční 

památník byl postaven na západním svahu Goduly v roce 1936. Pomník na počest 30. výročí 

osvobození Československa i obce Komorní Lhotky Sovětskou armádou byl postaven na 

návsi v roce 1975. 

Po roce 1945 byly v obci budovány služby pro občany, rekonstruovaly se komunikace a 

infrastruktura. Začala vznikat různá občanská sdružení a spolky, které vyvíjely činnost ve 

prospěch občanů. Rozvoj svobodného podnikání mohl znovu začít až po změně režimu na 

konci osmdesátých let 20. století.  

Část obce Komorní Lhotka je v důsledku svého urbanistického vývoje vesnickou památkovou 

zónou. Můžeme tu vidět typické těšínské roubené chalupy i s jejich hospodářskými budovami 

a seníky.  

V současnosti je obec stále atraktivním místem pro turistiku, sport a relaxaci. V roce 2005 

byla vybudována víceúčelová sportovní hala, která je k dispozici jak sportovcům, tak 

příznivcům společenských akcí. V obci působí aktivně několik sdružení a spolků, jako Klíč, 

ZO Českého zahrádkářského svazu, Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecké sdružení Hnojník-

Komorní Lhotka, Sportovně společenský klub, PZKO. V poslední době se stal již tradiční 

společenskou záležitostí v obci Ligotský jarmark, pořádaný od roku 2000 vždy poslední 

sobotu v červenci.   

Obec je hlavním protagonistou rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu obcí povodí 

Stonávky, která v katastru obce pramení a obcí protéká. Komorní Lhotka je obcí s bohatými 

tradicemi a kulturním životem.  

 

1.2 Geografické údaje o obci 
Správní území obce Komorní Lhotka leží v jihovýchodní části Moravskoslezského kraje, 

přibližně uprostřed okresu Frýdek-Místek. Komorní Lhotka se rozkládá na severním úpatí 

Moravskoslezských Beskyd, v údolích mezi horami Godulou (738 m), Ropičkou (918 m) a 

Prašivou (843 m). Ze severu sousedí s obcemi Horní Tošanovice a Hnojník, z východu s 

obcemi Smilovice a Řeka, z jihu s obcí Morávka a ze západu s obcemi Vyšní Lhoty a 

Dobratice. Ke dni 1. 1. 2016 zde žilo 1 300 obyvatel. Značnou část obyvatel tvoří početná 

polská menšina. Obec Komorní Lhotka náleží do správního obvodu obce s rozšířenou 

působností (SO ORP) Třinec. Ve vzdálenosti 10 km východně leží město Třinec, 11 km 

severovýchodně město Český Těšín, 13 km západně město Frýdek-Místek a 14 km 

jihozápadně město Frýdlant nad Ostravicí. 

Obec se rozkládá na březích horního toku řeky Stonávky. Řeka Stonávka protéká přes 

zastavěné území Komorní Lhotky a do ní se vlévá Ráztoka a několik bezejmenných toků. V 

západní části území pramení Lučina. Geografické umístění obce s vazbou na okolí ukazuje 

následující obrázek č. 1-1. Střed obce se nachází na GPS souřadnicích 49°39'29.182 N a 

18°31'39.977 E v nadmořské výšce 410 m n. m. Ve vzdálenosti několika kilometrů se nachází 

obec Hnojník, s nímž je Komorní Lhotka spojena úzkou silnicí stíněnou stoletou lipovou alejí 

o délce 2,5 km.  

Charakter obce je přímo utvářen horským reliéfem Moravskoslezských Beskyd, v jejichž 

údolích se obec nachází. Pěší trasy, cyklotrasy, případně koňské stezky, které hustě protkávají 

okolní krajinu, nabízejí řadu možností pro odpočinek a sportovní vyžití.   
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Obrázek 1-1 Komorní Lhotka na mapě 

 
Zdroj:http://mapy.cz/zakladni?x=18.5248891&y=49.6409019&z=13&source=muni&id=4540 

1.2.1 Obyvatelstvo 

Komorní Lhotka jako jedna z mála obcí v Moravskoslezském kraji vykazuje v posledních 

letech kladné migrační saldo a přírůstek obyvatel. Od roku 2001 počet obyvatel vzrostl až 

téměř o 200 občanů, a to především díky rozvíjející se zástavbě (viz Tabulka 1-1). K 1. 1. 

2001 byl počet obyvatel 1 097 a k 1. 1. 2016 to bylo již 1 300. Předpokládaný populační 

vývoj obce pravděpodobně způsobí nárůst počtu obyvatel minimálně na 1 500 obyvatel. 

 

Tabulka 1-1 Počet obyvatel a domovní fond- historický vývoj 

Sčítání v roce Počet obyvatel [1] Počet domů [2] 

1869 1 146 164 

1880 1 164 183 

1890 1 129 190 

1900 1 020 192 

1910 1 038 197 

1921 1 054 196 

1930 1 066 204 
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1950 1 063 206 

1961 1 082 213 

1970 1 095 268 

1980 1 111 243 

1991 996 291 

2001 1 097 335 

2011 1 250 385 

2014 1 283 414 

2016 1 300 n/a 

Zdroj: upraveno dle ČSÚ1 

1.2.2 Demografická situace 

K 31. 12. 2014 dosahoval počet obyvatel obce počtu 1 283, z čehož bylo 648 mužů a 645 žen 

(poslední vývoj je uveden v Tabulce 1-2). Věkový průměr obyvatelstva byl v tomto roce na 

úrovni 42,3 let.  

Tabulka 1-2 Věkové složení obyvatel – vývoj 

 

 

Počet 

obyvatel 

celkem 

v tom podle pohlaví v tom ve věku (let) 
Průměrný 

věk (let) 

  
muži ženy 0-14 15-64 65 a více 

 
2007 1 138 578 560 161 748 229 43,3 

2008 1 165 591 574 168 767 230 43,1 

2009 1 187 596 591 169 776 242 43,2 

2010 1 223 611 612 187 785 251 42,8 

2011 1 246 630 616 193 806 247 42,8 

2012 1 255 628 627 206 807 242 42,4 

2013 1 264 632 632 212 813 239 42,4 

2014 1 283 648 635 225 809 249 42,3 

Zdroj: upraveno dle dat ČSÚ2 

Složení obyvatel podle národností (údaje podle sčítání lidu 2011) vypadá v obci následovně: 

Většinu, 64 % tvoří česká národnost, 15 % polská národnost, 13 % obyvatel národnost 

neuvedlo, 2 % slezská národnost, 2 % slovenská národnost, 1 % moravská národnost. Další 

národnosti (německá, ukrajinská) byly zastoupeny jedním procentem a ostatní národnosti 

(romská, vietnamská) nebyly zastoupeny vůbec.  

                                                 
1
 https://www.czso.cz/csu/sldb/pocet-obyvatel-a-domu-podle-vysledku-scitani-od-roku-1869 

2
https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=vystup-

objekt&zo=N&pvo=DEM02&z=T&f=TABULKA&verze=-

1&nahled=N&sp=N&filtr=G~F_M~F_Z~F_R~F_P~_S~_null_null_&katalog=30845&str=v75&u=v75__VUZE

MI__43__507237 
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Jak je patrné z obrázku 1-2, věková struktura je velice dynamická, děti a mládež do 14 let 

tvoří 1/5 obyvatel, což odpovídá budoucí „generační“ obměně ve věkové kategorii 65 a více 

let (18 %), Ekonomicky aktivní obyvatelstvo tvoří 63 % obyvatel obce. 

Obrázek 1-2 Věkové složení obyvatel k 31. 12. 2014 v % 

 

Zdroj: upraveno dle dat ČSÚ 

Na základě rozboru je možné konstatovat, že struktura obyvatel je víceméně vyvážená, podíl 

žen na celkové populaci obce tvoří 49,5 % obyvatel.  

Pozitivním vlivem je změna vzdělanostní struktury obyvatel v posledním desetiletí, která má 

návaznost na strukturu zaměstnanosti a sociální status obyvatel. Vzdělanostní složení v obci 

se v letech 2001 až 2011 výrazně změnilo ve prospěch vyššího vzdělání, jak ukazuje tabulka 

1-3, výrazně poklesl počet lidí bez vzdělání a se vzděláním základním a neukončeným. 

Nejvyšší nárůst zaznamenal počet lidí s úplným středním vzděláním. 

 

Tabulka 1-3 Struktura vzdělání v % 

Typ vzdělání obyvatel  2001 (%) 2011 (%) 

Základní nebo neukončené 34,80 20,36 

Vyučení a střední vzdělání 35,45 33,21 

Úplné střední, vyšší odborné 22,99 31,90 

Vysokoškolské 6,12 10,89 

Nezjištěné vzdělání 0,65 3,66 

Zdroj: upraveno dle dat ČSÚ3 

Pozitivně lze vnímat fakt úbytku obyvatel s nižším stupněm vzdělanosti a nárůst počtu 

obyvatel s vysokoškolským či úplným středním vzděláním o 1/3 během deseti let vývoje 

obce. 

                                                 
3

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-

uzemi&uzemiprofil=31288&u=__VUZEMI__43__507237# 

18% 

63% 

19% 

0-14 15-64 65 a více
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1.2.3 Sociální situace  

Obec disponuje velkým potenciálem obyvatel v produktivním věku a nízkou mírou místní 

nezaměstnanosti. Negativním vlivem, působícím na obyvatele, může být vývoj průměrných 

mezd v Moravskoslezském kraji, který zaostává za celorepublikovým průměrem. Podíl 

nezaměstnaných osob tvoří celkem 5,04 % ekonomicky aktivního obyvatelstva. Je tedy mírně 

nižší než průměr Moravskoslezského kraje (8,44 %) a také nižší, než průměr okresu Frýdek-

Místek, který pro stejné období činil 6,95 %. Rozdělení ekonomické aktivity obyvatel (Sčítání 

lidu 2011) je charakterizováno tabulkou 1-4.  

 

Tabulka 1-4 Struktura ekonomické aktivity obyvatel (2011) 

 
Celkem muži ženy 

Ekonomicky aktivní celkem 550 316 234 

v tom 

zaměstnaní 506 286 220 

z toho podle postavení v 

zaměstnání 

zaměstnanci 382 204 178 

zaměstnavatelé 25 22 3 

pracující na vlastní účet 71 47 24 

ze zaměstnaných 

pracující důchodci 19 12 7 

ženy na mateřské 

dovolené 
10 - 10 

nezaměstnaní 44 30 14 

Ekonomicky neaktivní celkem 674 297 377 

z toho 
nepracující důchodci 378 160 218 

žáci, studenti, učni 176 88 88 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 26 19 7 

Zdroj: upraveno dle dat ČSÚ
4
 

Poradenství v sociálních otázkách 

Pro obec Komorní Lhotku, která je správním obvodu obce Třinec, spolu s dalšími obcemi 

(Bystřice, Hnojník, Komorní Lhotka, Košařiska, Nýdek, Ropice, Řeka, Smilovice, Komorní 

Lhotka, Vělopolí a Vendryně) je zajištěno sociální poradenství na Městském úřadě v Třinci, 

včetně sociálně-právní ochrany dětí oddělením sociálně-právní ochrany odboru sociálních 

věcí. 

1.2.4 Bezpečnost 

Obec Komorní Lhotka vykazuje nižší míru kriminality než okolní obce, patřící do okresu 

Frýdek -Místek (obvod Hnojník) a má klesající tendenci, což je pozitivní trend, který má 

dopad na kvalitu života v obci. Dle indexu kriminality je obvod Hnojník (zahrnující i okolní 

obce) na 482. místě v hodnocení let 2013-2015 a má podobnou míru bezpečnosti jako město 

                                                 

4  https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-

uzemi&uzemiprofil=31288&u=__VUZEMI__43__507237# 
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Jablůnka, které bylo vyhodnoceno na 483. místě z 522 okrsků, což odpovídá relativně vyšší 

míře bezpečnosti v obci.  K bezpečnosti obce přispívají svou činností také příslušníci Policie 

ČR ze stanice v Hnojníku. 

1.2.5 Hospodářství  

Základní údaje o obci Komorní Lhotka z pohledu hospodářské situace uvádí následující 

kapitoly, ve kterých je uveden rozsah zemědělské půdy, struktura hospodářské činnosti, stav 

na trhu práce a možnosti cestovního ruchu. Na rozvoj obce mají zásadní vliv investiční 

projekty, které rozvíjejí prostředí v obci a napomáhají k dlouhodobé udržitelnosti rozvoje 

obce. Tím také podporují nejen růst kvality života v obci, ale zlepšují podmínky pro současné 

a budoucí podnikání v obci. Základní údaje o obci Komorní Lhotka z pohledu hospodářské 

situace uvádí následující tabulky, věnující se zázemí obce a současné podnikatelské činnosti v 

obci.  

1.2.5.1 Zemědělská půda  

V tabulce 1-5 je shrnuta charakteristika zemědělského půdního fondu obce k 31. 12. 2014. 

Tabulka 1-5 Charakteristika zemědělské půdy 

Celková výměra pozemku (v ha) 614,527 

Zemědělská plocha - celkem 449,004 

Orná půda 232,109 

Chmelnice - 

Vinice - 

Zahrada 31,193 

Ovocný sad - 

Trvalý travní porost 185,702 

Nezemědělská plocha - celkem 165,523 

Lesní pozemek 78,602 

Vodní plocha 16,263 

Zastavěná plocha a nádvoří 15,989 

Ostatní plocha 54,671 

Zdroj: upraveno dle ČSÚ 

 

Z toho půda 1. a 2. třídy bonity činí 248 ha (40 % rozlohy obce). Tato skutečnost spolu 

s poměrně rozsáhlým fondem lesní půdy představuje kladný prvek obce. 

1.2.5.2 Hospodářská činnost 

V katastru obce sídlí 222 podnikatelských subjektů, z nichž nejvyšší počet tvoří živnostníci. 

Podrobnější strukturu podnikatelských subjektů ilustruje Tabulka 1-6. 

 

Tabulka 1-6 Podnikatelské subjekty v obci 

Subjekty dle právní formy 
Registrované  

podniky 

Podniky se 

zjištěnou 

aktivitou 

Fyzické osoby 180 112 
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Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona 158 93 

Fyzické osoby podnikající dle jiného než živnostenského 

zákona 
11 10 

Zemědělští podnikatelé 10 8 

Právnické osoby 42 22 

Obchodní společnosti 20 11 

akciové společnosti . . 

Družstva . . 

Celkem 222 134 

Subjekty dle klasifikace NACE 
  

Zemědělství, lesnictví, rybářství 20 15 

Průmysl celkem 22 16 

Stavebnictví 19 10 

Velkoobchod a maloobchod 38 16 

Doprava a skladování 1 . 

Ubytování, stravování a pohostinství 26 17 

 Informační a komunikační činnosti . . 

Peněžnictví a pojišťovnictví 2 1 

Činnosti v oblasti nemovitostí 4 . 

výzkumné činnosti 30 22 

Administrativní a podpůrné činnosti 10 7 

Veřejná správa a obrana 2 1 

 Vzdělávání 3 3 

Zdravotní a sociální péče 4 3 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 5 3 

Ostatní činnosti 28 17 

Celkem 222 134 

Zdroj: upraveno dle ČSÚ
5
 

1.2.6 Trh práce 

Údaje o trhu práce jsou k dispozici pouze do roku 2011 a poté od roku 2014
6
. Z tabulky 1-7 

vyplývá, že míra nezaměstnanosti v uvedených letech kolísala s tím, že nepřevyšuje průměr 

                                                 

5  https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-

uzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__507237# 
6 v letech 2012-2013 nebyly statistiky obcí sledovány z důvodu přechodu na nový informační systém, 

https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/kop/frydek-

mistek/statistiky/prumerny_podil_nezamestnanych_osob_podle_obci_okresu_od_roku_2012.pdf. 
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regionu a ORP Třinec. Tento údaj vyjadřuje počet uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let, 

kteří mohou při nabídce vhodného pracovního místa bezprostředně nastoupit do zaměstnání 

(tzn., jsou evidováni jako nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí 

do zaměstnání).  

Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v 

pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy, nebo uchazeči, 

kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání. Dále uchazeči, kteří pobírají peněžitou pomoc 

v mateřství, nebo kterým je poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu mateřské 

dovolené. 

 

Tabulka 1-7 Vývoj trhu práce v obci 

Rok Volná 

pracovní 

místa 

Míra nezaměstnanosti/ 

Podíl nezaměstnaných 

osob (v %) 

Dosažitelní 

uchazeči o 

zaměstnání 

Uchazeči na 1  volné 

místo 

2005 0 (10,9) 6,3 47 47 

2006 3  (11,2) 6,5 48 16 

2007 6  (8,1) 4,7 35 7,5 

2008 3  (7) 3,9 30 10 

2009 1  (13) 7,2 56 56 

2010 1 (10,2) 5,6 44 44 

2011 6  (4,9) 2,6 21 3,5 

2012 .* . . . 

2013 .* . . . 

2014 5 4,7 38 4,375 

Zdroj: upraveno dle ČSÚ7 

Z rozboru je patrné, že se situace v obci za poslední čtyři roky mírně zhoršila, přibylo 

dosažitelných uchazečů o zaměstnání (růst z 21 v roce 2011 na 38 osob v roce 2014) 

a zároveň se zvýšil podíl nezaměstnaných osob z 2,6 % v roce 2011 na 4,7 % v roce 2014. 

1.2.7 Cestovní ruch, turistika a sport 

Komorní Lhotka je významnou rekreační obcí. V obci lze najít přibližně 370 – 380 objektů 

pro rodinnou rekreaci. Celkový rozsah druhého bydlení je v současnosti odhadován na cca 

450 jednotek. Vzhledem k faktu, že počet objektů (bytů) využívaných k rekreaci převyšuje 

počet trvale obydlených bytů, je rekreační funkce pro obec, z tohoto pohledu, funkcí 

převažující. Dále je v obci celá řada ubytovacích zařízení s celkovým počtem okolo 400 

                                                 
7
 https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=uziv-dotaz#k=5&pvokc=43&uroven=70&w= 

http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem/?_piref37_240429_37_240428_240428.next_page=%2Findex.do

&_piref37_240429_37_240428_240428.statse=2000000000019&_piref37_240429_37_240428_240428.statsk=

0&_piref37_240429_37_240428_240428.send=send&_piref37_240429_37_240428_240428.stat=20000000001

11&_piref37_240429_37_240428_240428.obdobi=L&_piref37_240429_37_240428_240428.rok=2014&_piref

37_240429_37_240428_240428.uzemi=113000&ok=Vybrat 
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lůžek. Součástí těchto ubytovacích zařízení jsou stravovací zařízení, nabízející své speciality. 

V budově obecního úřadu je od roku 2008 provozováno Turistické informační centrum. 

K historicky nejcennějším objektům Komorní Lhotce je možno si prohlédnout klasicistní 

evangelický kostel z roku 1782 se třemi empírovými náhrobky a s barokním mobiliářem, 

krásným oltářem a kazatelnou. Také katolický kostel, který byl vybudován o více než 100 let 

později z místního šedozeleného godulského pískovce, je zajímavým objektem. Lidová 

architektura je přímo v centru obce zastoupena zachovalými roubenými karpatskými 

dřevěnicemi z 19. století, typickými pro Těšínsko, a v údolí Ráztoky mimořádně zachovalým 

roubeným selským domem včetně stodoly, chlévů a kůlny. Na jihovýchodním svahu hory 

Goduly lze shlédnout "toleranční pomník", postavený v roce 1931 při 150. výročí vydání 

tolerančního patentu. 

S ohledem na historický vývoj zástavby a zachované stavby zde byla vyhlášena vesnická 

památková zóna (vyhláška Ministerstva kultury č. 249/1995 Sb., z roku 1995). Evidované 

nemovité kulturní památky: 

 27935/8-673 venkovský dům u č. p. 195, s pozemkem parc. č. 43 st. – vyhlášeno 3. 5. 

1958; 

 36656/8-672 venkovský dům č. p. 40, s pozemkem parc. č. 14 st. – vyhlášeno 3. 5. 

1958; 

 33775/8-671 areál venkovské usedlosti č. p. 71, areál zahrnuje stavby: venkovský dům 

č. p. 71, stodolu s chlévem, sklep, s pozemkem parc. č. 204 – vyhlášeno 3. 5. 1958; 

 36196/8-675 soubor kůlny, stodoly a seníku se sklepem u venkovské usedlosti č. p. 

83, s pozemky parc. č. 182 st., 183 st.– vyhlášeno 3. 5. 1958.  

 23167/8-667 areál evangelického kostela s jeho částmi a pozemky parc. č. 74 st., parc. 

č. 195– vyhlášeno 3. 5. 1958; 

Evangelický kostel a hřbitov. Byl postaven v klasicistním stylu v letech 1782-1783, 

původně jen jako modlitebna. Tehdy jej tvořila pouze hlavní loď s půlkruhovým závěrem 

presbyteria. Stejně jako ostatní tzv. toleranční modlitebny nesměl mít z rozhodnutí císaře 

Josefa II. věž. Kostelní věž byla přistavěna až v roce 1850. Kostel má barokní mobiliář, 

sochařská výzdoba pochází z dílny sochařské rodiny Prackerů. V 1. pol. 19. stol. byly v 

interiéru kostela vybudovány galerie. Má 900 míst k sezení a výjimečnou akustiku. Kostel 

v dnešní podobě je zmenšenou kopií „Ježíšova kostela“ v polském Cieszyně. V letech 2007-

2008 byla obnovena fasáda kostela. 

Kolem kostela se rozkládá hřbitov. Na hřbitově vyniká významností kamenný náhrobek Jana 

Bohumila Tschammera (5. 4. 1790 - 26. 4. 1852), rytíře z Iskryczin, sídlícího na Horních 

Domaslavicích a jeho manželky Krystýny Beaty rozené Tschickard (29. 11. 1787 – 9. 5. 

1858). Náhrobek pocházející z poloviny 19. století je obdélného tvaru, s litinovým erbem, 

rámovaný rytým, v rozích konvexně probraným rámem. V rozích desky jsou okruží s 

rozetami. Litinový znak je dělený, v pravém poli je na zlatém podkladu roh, v levém poli na 

modrém podkladu jelení paroh. Klenot je obdobný. Přikrývadla jsou ve tvaru akantů.  

Římsko-katolický kostel Božské Srdce Páně. Kostel je neogotického slohu s věží. Kostel 

byl vysvěcen roku 1886. Uvnitř kostela je dřevěný gotický oltář se sochou Božského Srdce 

Páně a boční oltář s obrazem Matky Boží Czestochowské. 

Bylinné lázničky. V roce 1860 založil sedlák Jiří Valica pod Godulou primitivní lázně s 3 

dřevěnými vanami. Ty byly v roce 1921 lesní správou přebudovány na větší stavbu, ve které 

byly vybudovány 4 kabinky a kotel na vaření bylin pro bylinné koupele. V současné době 

jsou opět v provozu. 
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Finská sauna. Vybudováním finské sauny navázala Komorní Lhotka na svou lázeňskou 

tradici z předcházejících století. Roku 1880 založil burmistr Adam Walach vodoléčebné a 

klimatické lázně na úpatí hory Goduly. Využívalo se zde metod Priessnitzovy a Kneippovy 

vodoléčby.  V roce 1903 původní objekt vyhořel a byl vybudován znovu. Dnes se na lokalitě  

nachází hotel Premiér. Taktéž se v obci používala léčba bylinnými koupelemi, která se 

zachovala až dodnes. Bylinné koupele si můžete vyzkoušet v bylinných lázničkách. Čistota 

prostředí a kvalita pramenů v roce 1964 vedla skupinu místní organizace Červeného kříže a 

také hnojnické organizace v čele s obvodním lékařem MUDr. Josefem Rozmanitem k návrhu 

vybudovat finskou saunu. Pro její umístění bylo zvoleno údolí potoka Stonávky. Na místě 

dnešní sauny byla přestavěna stará dřevěnice a horská říčka Stonávka využita k napájení 

bazénů sauny. Vytápění bylo zvoleno klasické, pomocí pece na bukové dříví. Toto se 

zachovalo do dnešních dnů a tak saunu obklopují vyrovnané hranice schnoucích bukových 

polen. Sauna byla veřejnosti zpřístupněna v roce 1966. 

 

Památky místního významu 

 Toleranční pomník, postavený v roce 1931 při 150. výročí vydání tolerančního 

patentu císařem Josefem II., který byl postaven na místě, kde se tajně scházeli 

evangelíci v době náboženského útisku. Panovník údajně Komorní Lhotku navštívil. 

Památník se nachází pod vrcholem Goduly – jeden ze severních výběžků Beskyd 

nedaleko Třince. Vede k němu odbočka zelené značky (trasa Komorní Lhotka - 

Ropičník). V okolí jsou cvičné lezecké terény. Komorní Lhotku lze využít jako 

výchozí bod do severní části Beskyd. 

 Památník z 1. a 2. světové války se jmény obětí těchto válek; 

 Pomník 10. výročí založení republiky pod vrcholem Goduly z roku 1928. 

Na území obce Komorní Lhotky se v současné době nachází jedno území s archeologickými 

nálezy („středověké a novověké jádro obce“) ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona o 

státní památkové péči, na kterém, při přípravě stavební činnosti, je stavebník povinen oznámit 

záměr provádět stavební činnost Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a umožnit jemu 

nebo oprávněné organizaci provést záchranný archeologický výzkum.  

Kulturně a sportovně se návštěvníci obce mohou vyžít na každoročních akcích pořádaných 

místními spolky. 

Ubytovací a stravovací kapacity. K rekreačním a relaxačním zařízením patří také 

vyhledávané bylinné lázně a finská sauna. V obci je široká nabídka místních jídel a krajových 

specialit v mnoha restauracích, barech a také v kolibě. Ubytování nabízí penziony Ligotka a 

Zátiší, mnoho hotelů jako Godula, Horský hotel Ondráš, Hotel Santis, horské a turistické 

chaty nebo rekreační střediska či další soukromé penziony. 

Sportovní vyžití v obci 

V obci se nachází víceúčelová sportovní hala, která byla zřízena za účelem poskytování 

sportovního a společenského vyžití návštěvníků všech věkových kategorií. Víceúčelová hala 

v Komorní Lhotce nabízí zázemí pro veškeré míčové hry, jako halová kopaná, volejbal nebo 

basketbal apod., dále pak florbal, tenis, badminton, stolní tenis a elektronické šipky. Nabízí 

také prostory pro cvičení aerobiku, cvičení na míči, jógy, kalanetiky a dalších. V areálu je 

dvoudráhová automatická kuželna.  

Dále je zde provozován jezdecký klub se zastřešenou jízdárnou.  

V obci najdeme i cvičnou lezeckou stěnu v prostorách kamenolomu na jihozápadním úbočí 

hory Godula, která je 20 metrů vysoká a nabízí lezení svým charakterem značně se lišícím od 
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lezení v tradičních pískovcových oblastech. V současné době se leze zhruba 30 cest 

zajištěných kruhy a borháky v převládajících stupních obtížnosti IV až VI+. 

Pro cykloturistiku jsou na území obce vyznačeny cyklotrasy č. 46 (Sudoměřice n. Mor. – 

Český Těšín, st. hran. CZ/PL), č. 6089 (Ropice – Komorní Lhotka) a č. 6083 (Komorní 

Lhotka – Kalužný, rozc. - Podgrúň). Obcí prochází cyklostezka Greenways směr Krakov-

Morava-Vídeň, A1-Jablunkovsko a podhůří Beskyd. Samostatné cyklostezky se v Komorní 

Lhotce nenachází. 

Turistické trasy. Prochází zde turistické trasy modrá č. 2237 (Komorní Lhotka – Morávka), 

zelená č. 4851 (Komorní Lhotka, Odnoha – Grúň), žlutá č. 7872 (Ropičník – Vyšní Lhoty) a 

červená č. 0619 (Uspolka –Dobratice pod Prašivou). Tyto trasy jsou doplněny o hvězdicovou 

naučnou stezku Prašivá. Jde o několik naučných tras, směřujících z 11 okolních obcí na 

vrchol Prašivé a vytvářejících tak tvar hvězdice. 

1.3 Technická a dopravní infrastruktura, dopravní obslužnost 
Infrastruktura je posuzována z pohledu technické vybavenosti, dopravy a obslužnosti.  

1.3.1 Technická infrastruktura 

Zásobování pitnou vodou. Obec Komorní Lhotka (380 - 440 m n. m.) má vybudovaný 

veřejný vodovod, který je ve správě SmVaK Ostrava a.s. - oblast Frýdek-Místek.  Zdrojem 

pitné vody je přivaděč OOV DN 500 Tošanovice - Třinec. Voda z OOV je přivedena řadem 

DN 150 do čerpací stanice v severní části obce a následně je čerpána do rozvodné sítě obce a 

zemního vodojemu, který je umístěn za spotřebištěm. Ze zemního vodojemu je voda 

přivedena do rozvodné sítě. Obec nemá záložní zdroj pitné vody a v případě poruchy čerpací 

stanice nebo výpadku elektrického proudu by byla obec bez pitné vody. V území převládá 

mělký oběh podzemních vod. Malá část obce je zásobována pitnou vodou z vodovodu obce 

Hnojník. 

Odvádění a čištění odpadních vod. Za účelem likvidace odpadních vod má obec Komorní 

Lhotka vybudovány stoky jednotné kanalizace, které jsou zaústěny na mechanické ČOV. 

Čištění odpadních vod v okrajových částech je zajištěno v žumpách či domovních ČOV. 

Zásobování elektrickou energií. Nadřazená soustava ZVN a VVN - v souladu s nadřazenou 

dokumentací (ZÚR MSK) je navržena výstavba nového vedení ZVN - 400 kV, jako souběžná 

linka se stávající trasou jednoduchého vedení 400 kV - ZVN 404 Nošovice – Varín. 

Distribuční soustava VN - potřebný příkon pro území obce Komorní Lhotka je zajištěn 

stávajících distribučních trafostanic 22/0,4 kV, které budou doplněny 5 novými DTS 

navrženými v lokalitách s novou výstavbou. 

Zásobování plynem. Místní plynovodní síť je provedena jako středotlaká v tlakové úrovni do 

0,3 MPa. Pro novou zástavbu je navrženo rozšíření středotlaké plynovodní sítě. Na území 

obce Komorní Lhotka je uvedena územní rezerva P502 - územní rezerva pro stavbu 

vysokotlakého plynovodu DN 200, PN 40 PZP Třanovice – Komorní Lhotka, která je 

vymezena koridorem o šířce 200 m od předpokládané osy plynovodu na obě strany. 

Nakládání s odpadem. V současné době zajišťuje nakládání s komunálním odpadem firma 

Nehlsen Třinec, s.r.o. a odpad je odvážen skládku mimo území obce. V obci je zabezpečen 

separovaný sběr papíru, skleněného a plastového odpadu a vyřazených elektrospotřebičů. 

Nebezpečný odpad je odebírán a následně odvážen pojízdnou sběrnou v pravidelných, předem 

ohlášených termínech, přibližně dvakrát ročně. V prostorách ČOV je zřízeno sběrné místo, 

kde může být přivezen objemnější typ odpadu.  
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1.3.2 Dopravní infrastruktura 

Územím obce Komorní Lhotka je vedena silnice III/4761 (Hnojník – Komorní Lhotka). 

Hlavní dopravní vazby na nadřazenou silniční síť jsou pro obec představovány tahy R48 a 

I/68 v Hnojníku, které zajišťuje silnice III/4761. Rychlostní silnice R48 a silnice I/68 pak 

zajišťují vazby na významná regionální sídla (Český Těšín, Frýdek-Místek, Třinec).  

Nejbližší železniční trať je však vedena sousedním Hnojníkem, kde se nachází i železniční 

stanice. Jedná se o regionální železniční trať č. 322 (Frýdek-Místek – Český Těšín). 

Dopravní obslužnost. Hromadná doprava osob je provozována pravidelnou příměstskou 

autobusovou dopravou, kterou t. č. zajišťuje Veolia Transport Morava, a. s., a ČSAD 

Havířov. Na území obce nachází pět autobusových zastávek: Komorní Lhotka, Kamenec; 

Komorní Lhotka, škola; Komorní Lhotka, náměstí; Komorní Lhotka, U Gadliny a Komorní 

Lhotka, konečná. 

1.4 Občanská vybavenost 
Jednotlivé oblasti občanské vybavenosti jsou naplněny nerovnoměrně, což souvisí s velikostí 

obce a dopravní obslužností obce.  

V obci nalezneme i ostatní zařízení občanského vybavení, např. prodejnu smíšeného zboží, 

večerku a poštu. Dojížďka obyvatel Komorní Lhotka za dalšími službami směřuje do 

Hnojníku a blízkých měst - Českého Těšína, Třince, Frýdku-Místku, kam převážně obyvatelé 

dojíždějí současně i za prací. Z hlediska jednotlivých oblastí občanské vybavenosti uvádíme 

následující ukazatele: 

 Bydlení a bytový fond 

 Školství a vzdělávání 

 Zdravotnické služby a sociální péče 

 Kultura 

 Spolková a osvětová činnost 

1.4.1 Bydlení a bytový fond 

V obci se nachází celkem 385 domů, kdy 374 domů tvoří domy rodinné. Relativně nepříznivý je 

počet 311 obydlených domů, což představuje pouze 81% celkového počtu domů. 

Charakteristiku bydlení uvádí tabulka 1-8. 

Tabulka 1-8 Ukazatele bydlení v obci Komorní Lhotka 

  Celkem 
rodinné  

domy 

bytové  

domy 

ostatní  

budovy 

Domy úhrnem 385 374 4 7 

Domy obydlené 311 301 4 6 

z toho podle 

vlastnictví 

domu 

fyzická osoba 287 286 1 - 

obec, stát 6 2 - 4 

bytové 

družstvo 
- - - - 

spoluvlastnictví 

vlastníků bytů 
13 11 2 - 

z toho podle 

období 

1919 a dříve 23 23 - - 

1920 - 1970 122 119 2 1 
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výstavby 

nebo 

rekonstrukce 

domu 

1971 - 1980 37 36 1 - 

1981 - 1990 33 32 1 - 

1991 - 2000 46 42 - 4 

2001 - 2011 50 49 - 1 

Zdroj: ČSÚ8 

Pozitivním faktorem je přírůstek nových domů v posledních letech, stejně tak relativně 

stabilní přírůstek nových bytů v obci v letech 2010-2014 (viz Tabulka 1-9). 

 

 

 

Tabulka 1-9 Dokončené byty v roce 2014 

  
Byty  

celkem 

rodinné 

domy 

bytové 

domy 

2010 7 7 - 

2011 9 9 - 

2012 5 9 - 

2013 5 5 - 

2014 5 5 - 

Zdroj: ČSÚ9 

1.4.2 Školství a vzdělávání 

Základní škola T. G. Masaryka v Komorní Lhotce je organizována jako škola neúplná a 

malotřídní (1. až 5. třída s kapacitou 50 dětí). Její součástí je od 1. ledna 2003 školní jídelna a 

mateřská škola, od 15. 10. 2004 školní jídelna – výdejna a od 1. 9. 2006 školní družina. 

V současné době se vyučuje v 1. až 5. ročníku podle ŠVP pro ZV “ Cesta ke vzdělávání“. Do 

vyšších ročníků a středních škol děti a mládež dojíždějí do okolních měst a obcí (zejména 

Hnojník, Frýdek-Místek, Ostrava). 

Mateřská škola Komorní Lhotka je od 1. ledna 2003 součástí ZŠ a je organizována jako 

dvoutřídní. Mateřská škola pracuje podle rámcového vzdělávacího programu „Úsměv", 

zaměřeného na prožití aktivního a šťastného dětství v souladu se zdravým životním stylem a v 

ekologickém prostředí. 

1.4.3 Zdravotnické služby a sociální péče 

V budově obecního úřadu (situován v centru souvislé zástavby) se nachází zubní ordinace, 

ordinace praktického lékaře pro děti a dorost a v budově domova pro seniory se nachází 

ordinace praktického lékaře pro dospělé. 

                                                 

8  https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-

uzemi&uzemiprofil=31288&u=__VUZEMI__43__507237# 
9  https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-

uzemi&uzemiprofil=31288&u=__VUZEMI__43__507237# 
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Obec provozuje zařízení sociální péče - Domov pro osoby se zdravotním postižením (s 

kapacitou 24 klientů). V obci se dále nacházejí tři střediska Slezské diakonie – Betania 

(domov pro seniory, kapacita 8 klientů), Sarepta (domov pro seniory, kapacita 84 klientů)  a 

Betezda (domov pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 20 osob).  

1.4.4 Kultura 

V budově obecního úřadu se nachází kulturní dům se společenským sálem. Za kulturním 

domem se rozkládá park, ve kterém se konají různé letní slavnosti, mezi nejznámější patří 

Ligocký jarmark.  

1.4.5 Spolková, osvětová a informační činnost  

V Komorní Lhotce funguje řada spolků a různých sdružení, které podporují soudržnost 

obyvatel obce a zajišťují bohatý kulturní a volnočasový program obyvatel. Mezi tradiční 

spolky a sdružení lze mj. jmenovat Myslivecké sdružení, sportovně společenský klub, Sbor 

dobrovolných hasičů, místní kolo PZKO, spolek Klíč a další. Spolková činnost je v obci 

velice rozmanitá, dbá se na tradice obce, a jsou pořádány každoroční kulturní akce jako 

například Červencová noc, Ligotský Jarmark, Srnčí hody, A jedeme dál, dále dětské dny, 

svatojánské ohně, dětské radovánky, Noc kostelů, Lampionový průvod. V obci je pravidelně 

vydáván Ligotský minizpravodaj. 

1.5 Životní prostředí 
Stav životního prostředí v  obci charakterizujeme ukazateli Českého hydrometeorologického 

ústavu na ukazatelích koncentrace SO2 ,NO2 a částic prachu MP10. 

Pokud se týká oxidu siřičitého v čtyřhodinových maximech za 24 hodin, je situace relativně 

nepříznivá s rychlým zhoršováním stavu ve směru na Český Těšín a Třinec (Obrázek 1-3).  

Relativně vysoké hodnoty zřejmě souvisí také s používáním lokálních topenišť v obci. 

Obrázek 1-3 Koncentrace oxidu siřičitého v obci a okolí (µg/m
3 

max. koncentrace za 24 

hodin) 

 

Koncentrace oxidu dusíku je příznivější než v okolních obcích, což je zřejmě dáno 

sousedstvím s masivem Beskyd na jižní straně obce. Nicméně v severním směru se situace 

zhoršuje a projevuje se zde vliv Třinecké průmyslové oblasti a dopravy (Obrázek 1-4). 
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Obrázek 1-4 Roční průměr koncentrace oxidu dusičitého v obci a okolí 

(µg/m
3 

) 

 

Pokud se týká prašných částic, pak se v obci projevuje poměrně velký rozdíl mezi severní a 

jižní částí obce. To pravděpodobně souvisí s intenzivní dopravou přes obec Komorní Lhotka. 

 

Obrázek 1-5: Koncentrace prachu PM10 (µg/m
3 

) v obci a okolí 

 

Zdroj obrázků 1-3 až 1-5: 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/13petileti/png/moravskoslezsky_CZ.ht

ml 

1.5.1 Ochrana životního prostředí 

Územní plán obce ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty 

území. Chrání přitom krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel. S ohledem na 

toto určuje podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajišťuje ochranu 

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/13petileti/png/moravskoslezsky_CZ.html
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/13petileti/png/moravskoslezsky_CZ.html
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nezastavěného území a nezastavitelných pozemků. V nezastavěném území lze v souladu s 

jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, 

vodní hospodářství, těžbu nerostů, ochranu přírody a krajiny, veřejnou, dopravní a technickou 

infrastrukturu, snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování 

jejich důsledků.  

Správní území obce Komorní Lhotka náleží do CHOPAV Beskydy dle Nařízení vlády č. 

40/1978 Sb., ze dne 19. 4. 1978. Dle zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se ochrana na území obce Komorní Lhotka provádí v 

tomto rozsahu: 

- Registrované VKP 30-01/Ra – Lipová alej Komorní Lhotka – Hnojník; 

- ochranné pásmo lesa, které je určeno vzdáleností 50 m od jeho okraje. 

Více než dvě třetiny území tvoří lesní porosty, které jsou většinou součásti CHKO Beskydy a 

lokalit soustavy Natura 2000. Systém Natura 2000 ve správním území obce Komorní Lhotka 

je zastoupen evropsky významnou lokalitou Beskydy a ptačí oblasti Beskydy. 

 Evropsky významná lokalita Beskydy CZ0724089 o celkové rozloze 120386,5333 

ha. Předmětem ochrany jsou zachovalé podhorské a horské lesy, které mají přirozenou 

druhovou i věkovou skladbu. V území se vyskytuje celá řada chráněných a 

ohrožených druhů živočichů a rostlin. 

 Ptačí oblast Beskydy CZ0811022 o celkové rozloze 41907,1600 ha. Předmětem 

ochrany této ptačí oblasti jsou populace čápa černého (Ciconia nigra), jeřábka lesního 

(Bonasa bonasia), tetřeva hlušce (Tetrao urogallus), kulíška nejmenšího (Glaucidium 

passerinum), puštíka bělavého (Strix uralensis), žluny šedé (Picus canus), datla 

černého (Dryocopus martius), strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos), 

datlíka tříprstého (Picoides tridactylus) a lejska malého (Ficedula parva) a jejich 

biotopy.  

 

V okolí obce najdeme oblasti krajinného rázu, kterou představuje Lysohorská hornatina. 

Reliéf má charakter členité hornatiny, která je budovaná vrstvami godulského a istebňaského 

souvrství. Výraznými vrcholy této oblasti jsou Ropice (1 082,5 m n. m.), Javorový (1 031,6 m 

n. m.), Kalužný (993,6 m n. m.), Kozubová (981,6 m n. m.), Ostrý (1044,4 m n. m.) nebo 

Slavíč (1 054,8 m n. m.). Většina území je zalesněná smrkovými porosty s vtroušeným 

bukem, místy bukovými porosty, ve vyšších polohách porosty smrkovými. 

Místa krajinného rázu (MKR), kterými se rozumí část krajiny homogenní z hlediska 

přírodních, kulturních a historických charakteristik a výskytu estetických a přírodních hodnot, 

které odlišují místo krajinného rázu od jiných míst krajinného rázu, jsou na území obce 

vymezena: 

 Lesozemědělská krajina, kde je vegetace tvořena převážně zemědělsky 

užívanou krajinu s převahou trvalých travních porostů. Drobné vodní toky jsou 

s břehovými porosty s přírodně blízkým charakterem a zástavba je volně 

koncentrovaná podél silnice vedoucí ze severu k jihu, jenž je tvořena převážně 

rodinnými domy a zemědělskými usedlostmi. Ostatní zástavba je rozvolněná a 

tvoří ji převážně rekreační objekty. Mezi dominanty obce patří klasicistní 

evangelický kostel z roku 1782 se třemi empírovými náhrobky a barokním 

mobiliářem, krásným oltářem a kazatelnou a také katolický kostel, který byl 

vybudován o více než 100 let později z místního šedozeleného godulského 

pískovce.  
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 Lesní krajina, kdy reliéf této oblasti je členitý, se značným převýšením svahů, 

kde v horních částech svahů je řada pramenišť.; Vegetaci tvoří rozsáhlé lesní 

komplexy s enklávami travních porostů, které vznikly odlesněním hřbetů, které 

jsou dnes využívány omezeně a podléhají pozvolnému zalesnění. Do těchto 

poloh zasahuje již jen okrajově rozptýlená zástavba, s převážně rekreačním 

využitím, kde z hřebenových enkláv jsou rozsáhlé výhledy na pohoří Beskyd a 

okolní obce. 

Hranice biochor. Obec Komorní Lhotka spadá do bioregionu Podbeskydského (3.5) a 

Beskydského (3.10). V rámci těchto bioregionů spadá území do následujících typů biochor: 

(i) 4BN - Rozřezané plošiny na zahliněných štěrcích., (ii) 4Ro - Vlhké plošiny na kyselých 

horninách, (iii) RN - Plošiny na zahliněných štěrkopíscích, (iv) 5SK - Svahy na pískovcovém 

flyši, (v)5ZK - Hřbety na pískovcovém flyši. 

1.5.2 Specifická území v obci s vlivem na životní prostředí 

Na vytváření rozvojových projektů týkajících se území obce budou mít vliv také specifická 

území obce, která vyžadují zvláštní pozornost z hlediska ochrany krajiny. Celé území obce 

Komorní Lhotka spadá do chráněného ložiskového území Čs. část Hornoslezské pánve (černé 

uhlí, zemní plyn). Do západní části území zasahuje chráněné ložiskové území Komorní 

Lhotka II a dále do území zasahuje chráněné ložiskové území Komorní Lhotka. 

Na území obce Komorní Lhotka se nachází tyto dobývací prostory: 

 Dobývací prostor těžený: 40072 Komorní Lhotka I – hořlavý zemní plyn, 

 Dobývací prostor netěžený: 40069 Komorní Lhotka – zemní plyn. 

Chráněná ložiskové území: 

 14400000 Čs. část Hornoslezské pánve – uhlí černé, zemní plyn, 

 25260000 Komorní Lhotka II., surovina – zemní plyn, 

 23670000 Komorní Lhotka, surovina – zemní plyn. 

Ložiska nerostných surovin: 

 3236700 Komorní Lhotka, stav využití – dřívější z vrtu – zemní plyn, 

 3252600 Komorní Lhotka I, stav využití – současná z vrtu – zemní plyn. 

V katastrálním území obce Komorní Lhotka je evidováno jedno bodové poddolované území 

č. 4583 Komorní Lhotka po těžbě železné rudy v 19. století. Pro oblast je typická maximální 

intensita zemětřesení podle MSK-64, která je dána hodnotou 7 v intenzitách podle 12 

stupňové makroseismické stupnice MSK-64.  

V katastrálním území obce Komorní Lhotka jsou doposud registrována potenciální sesuvná 

území: 

 6405 Komorní Lhotka (1997), 

 6406 Komorní Lhotka (1997). 

Převážná část území obce spadá do povodí Ráztoky s levobřežním přítokem Odnoha a do 

povodí Stonávky. Severní část území spadá do povodí Černého potoka a do povodí potoka 

Mušalec. Západní část území spadá do povodí Lučiny. Vody Lučiny a Stonávky jsou dle 

Nařízení vlády č. 470/2001 Sb., řazeny jako významné vodní toky. Pro Stonávku (limitující 

rozvoj části obce) a Lučinu (nelimitující rozvoj obce) je stanoveno záplavové území včetně 

vymezení jeho aktivní zóny. V Komorní Lhotce se nacházejí dvě větší vodní nádrže (Lučina 

po vzdutí nádrže Žermanice, identifikátor vodního útvaru: 20433000; Stonávka po vzdutí 

nádrže Těrlicko, identifikátor vodního útvaru: 20530000).  
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Ve správním území obce Komorní Lhotka je dle Portálu veřejné správy (Cenia) registrována 

jedna stará ekologická zátěž č. 6881001 Komorní Lhotka - komunální skládka, která je 

uzavřena. 

1.6 Správa obce 
Obec má nyní (2015) 1 283 obyvatel, z toho 809 obyvatel ve věku 15 – 64 let. Obec patří do 

správního obvodu obce s rozšířenou působností Třinec. Zastupitelstvo obce bylo řádně 

zvoleno pro volební období 2014-2018. Organizační strukturu znázorňuje obrázek 1-6. 

Obrázek 1-6 Organizační struktura vedení obce Komorní Lhotka 

 

Zastupitelstvo obce je tvořeno 11 členy, je zřízen finanční výbor obce (3 členové) a kontrolní 

výbor (3 členové), výbor pro národnostní menšiny (3 členové), kulturně sociální výbor (8 

členů) a stavební výbor (7 členů).  

Miloslav Hampel, starosta obce 

Ing. Jaroslav Szromek, místostarosta obce 

Mgr. Tomáš Svoboda, předseda kontrolního výboru 

MUDr. Dagmar Indráková, předsedkyně kulturně sociálního výboru 

Karel Poncza, předseda stavebního výboru 

Aleš Majer, člen finančního výboru 

Ing. Andrea Sztefková, předsedkyně finančního výboru 

Jiří Šimík 

Petr Santarius, člen kontrolního výboru, člen kulturně sociálního výboru  

Stanislav Čmiel 

Ing. Halina Zientková, předsedkyně výboru pro národnostní menšiny, členka stavebního 

výboru 

Finanční výbor 

Ing. Andrea Sztefková, předsedkyně finančního výboru 

Starosta obce 

Místostarosta 
obce 

Zastupitelstvo 

Finanční výbor 
Kontrolní 

výbor 

Výbor pro 
národnostní 

menšiny 
Stavební výbor 
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sociální výbor 

Účetní - 
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Aleš Majer, člen finančního výboru 

Michal Walach, člen finančního výboru 

Kontrolní výbor 

Mgr. Tomáš Svoboda, předseda kontrolního výboru 

Petr Santarius, člen kontrolního výboru 

Dana Zapletalová, členka kontrolního výboru 

Výbor pro národnostní menšiny 

Ing. Halina Zientková, předsedkyně výboru pro národnostní menšiny 

Jana Janiczková, členka výboru pro národnostní menšiny 

Ondřej Michalik, člen výboru pro národnostní menšiny 

Kulturně sociální výbor 

MUDr. Dagmar Indráková, předsedkyně kulturně sociálního výboru 

Hana Fujtíková, členka kulturně sociálního výboru 

Šárka Przeczková, členka kulturně sociálního výboru 

Liběna Przeczková, členka kulturně sociálního výboru 

Petr Santarius, člen kulturně sociálního výboru 

Michaela Walachová, členka kulturně sociálního výboru 

Miluše Brzuchańska, členka kulturně sociálního výboru 

Janina Russ, členka kulturně sociálního výboru          

Stavební výbor 

Karel Poncza, předseda stavebního výboru 

Julian Wurszt, člen stavebního výboru 

Ing. Jan Křístek, člen stavebního výboru 

Roman Raszyk, člen stavebního výboru 

Miloslav Hampel, člen stavebního výboru 

Ing. Halina Zientková, členka stavebního výboru 

Ing. Gustav Novák, člen stavebního výboru 

Účetní a rozpočtovou agendu zajišťuje účetní - rozpočtář: 

Marcela Wursztová   
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1.6.1 Hospodaření a majetek obce 

Během posledních let byly na území obce realizovány finančně náročné investice, které 

jednak vedly ke zhodnocení majetku obce a na druhé straně měly vliv na výsledky 

hospodaření (Obrázek 1-7). Mezi tyto akce patřily mj. projekt Rozvoje kvality služeb ISÚ 

Komorní Lhotka 2012-2015, investice do bezbariérového přístupu na obecní úřad, výstavba 

dětského hřiště. 

Obrázek 1-7 Přehled o příjmech a výdajích v letech 2010-2014 v mil. Kč 

 

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/2014/obce/detail/00494232. 

Úvěry na investice značně ovlivnily vyrovnanost rozpočtu obce (viz Tabulka 1-10). Podíl 

cizích zdrojů se v souvislosti s blížící se splatností úvěru snižuje na minimum. 

Tabulka 1-10 Základní ukazatelé finančního zdraví obce 

Rok 

Ukazatel 

dluhové služby 

Podíl daňových a 

nedaňových příjmů 

Podíl cizích zdrojů na 

aktivech 

Běžná 

likvidita 

2010 6,03 % 82 %:18 % 12,49 % 1,34 

2011 2,77 % 41 %:59 % 12,32 % 1,28 

2012 0,01 % 50 %:50 % 5,15 % 1,72 

2013 2,82 % 70 %:30 % 4,60 % 1,97 

2014 2,70 % 74 %:26 % 1,09 % 6,58 

2015* 1,90 % 51 %:49 % 1,02 % 6,32 

Zdroj: vlastní propočty na základě  

http://monitor.statnipokladna.cz/2014/obce/detail/00494232 

Z rozboru základních finančních ukazatelů vyplývá, že situace obce je stabilní, rozhodující 

položkou rozpočtu jsou daňové příjmy a rozhodující položkou výdajů služby obyvatelstvu. 
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Jak již bylo řečeno, přechodné zhoršení finanční stability bylo způsobeno vysokým objemem 

investice v obci. Obec lze považovat za finančně stabilní. Celkový zkrácený výkaz 

hospodaření obce za léta 2010-2015 je uveden v příloze 1. 

1.6.2 Vnější vztahy a vazby 
Spolupráce je navázána nejen na úrovni obcí, ale také na úrovni regionální a mezinárodní 

spolupráce. Obec Komorní Lhotka je členem Sdružení obcí povodí Stonávky a Místní akční 

skupiny Pobeskydí se sídlem v Třanovicích. Prostřednictvím Regionální rady rozvoje a 

spolupráce se sídlem v Třinci je také členem Euroregionu Těšínské Slezsko. Spolupráce je 

navázána nejen na úrovni obcí, ale také na úrovni regionální a mezinárodní spolupráce. 

Sdružení obcí povodí Stonávky zahrnuje obce: 

 

Zdroj: http://www.stonavka.cz/hlavni-strana%5B290%5D-%5Bcz%5D-mikroregion 

Globálním cílem této skupiny obcí je zachovat v mikroregionu obcí povodí Stonávky 

atraktivní a zdravé prostředí pro život, práci, odpočinek a trávení volného času místních 

obyvatel i návštěvníků, adekvátně venkovskému charakteru území a požadavkům třetího 

tisíciletí. 
10

 

Protože je obec součástí mikroregionu a je členem Místní akční skupiny Pobeskydí, lze 

konstatovat, že na tvorbu cílů mají vliv také strategické cíle vyšších územních celků. Obec 

proto stanovila své priority tak, aby byly v souladu s těmito dokumenty. 

  

                                                 
10

Strategický plán mikroregionu obcí povodí Stonávky: 

http://www.stonavka.cz/modul_dokument/prilohy/15179.pdf. 
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2 NÁZORY OBČANŮ A PROBLÉMY OBCE K ŘEŠENÍ  

2.1 Názory – dotazníková akce  
Názory občanů byly zjišťovány anonymní dotazníkovou akcí. Mezi domácností v obci bylo 

rozdáno celkem tisíc dotazníků, z nichž každý obsahoval 32 otázek. Návratnost dotazníků- 

správně vyplněných dotazníků bylo vráceno 371. Tento počet na jedné straně ukazuje na 

angažovaný přístup občanů obce, na druhé straně, zejména při formulacích odpovědí na 

otevřené otázky svědčí o tom, že v obci existuje celá řada výzev. Na řadu z nich existují až 

extrémní názory. Konkrétní odpovědi na jednotlivé uzavřené otázky v grafické formě uvádí 

Příloha č. 2. V této části je proveden pouze souhrnná charakteristika výsledků výzkumu, která 

je poté vzata do úvahy při formulaci SWOT analýzy obce. Ze souhrnné charakteristiky 

uzavřených otázek vyplývá: 

 Charakter obce – vysoce převažuje bezpečnost, zachování tradic a životní prostředí. 

 Rozvoj obce – vede udržení tradic a rozšiřování a zkvalitňování služeb, růst počtu 

obyvatel a obytných domů není žádán. 

 Významné pro život v Komorní Lhotce je hezké prostředí, existence obchodu a 

bezpečnost. 

 Očekávané priority ze strany občanů jsou čistota vod, ovzduší a veřejných 

prostranství, a nakládání s odpady, dále jsou priority spíše rozptýlené. 

 93 % obyvatel plánuje i v budoucnosti zůstat v obci. 

 Výrazně chybí lavičky a veřejná prostranství pro setkávání, s tím souvisí i absence 

cukrárny/kavárny, dále chybí volně přístupná víceúčelová hřiště a cyklostezky. 

 Občané se v obci cítí převážně bezpečně, nicméně tuto odpověď označilo pouze 45 % 

respondentů. S tím souvisí i určité obavy z některých skupin (etnických, sociálních 

apod.) 

 Většina občanů myslí, že problémy s čistotou obce nejsou. 

 Pokud jsou pociťovány problémy s čistotou obce, jsou tyto spojovány s psími 

exkrementy a nepořádkem v okolí kontejnerů. 

 Podle mínění občanů kvalitu životního prostředí nejvíce zhoršuje znečištěné ovzduší a 

černé skládky. Přesto ale silná skupina občanů (22 %) je s kvalitou životního prostředí 

spokojena. 

 S nakládáním s odpady v obci jsou občané v zásadě spokojeni, nižší úroveň 

spokojenosti svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu a také kontejnery na 

sklo.  

 Občasné nejvíce třídí plast a sklo (více než 75 %). 

 S četností spojů autobusové dopravy jsou občané více či méně nespokojeni (43 %). 

 Právě z důvodů flexibility a časové výhodnosti automobilu používá 51 % vlastní 

dopravu. 

 Práce obecního zastupitelstva je hodnocena takto: velmi dobře 26%, dobře 32%, 

průměrně 27%, spíše nedostatečně 7% zcela nedostatečně 4%. Záporné hodnocení 

zastupitelstva ve výši 11% je poměrně vyšší hodnota, než získali zpracovatelé 

dokumentu v jiných obcích. Částečně se to projevuje i v odpovědích na otevřené 

otázky, kde se projevují až extrémně negativní hodnocení některých členů vedení 

obce.  

 Téměř 70 % občanů získává informace z obecního úřadu pomocí obecního 

zpravodaje. Pozornost budí fakt, že údajně až 30 % informací získávají občané od 

přátel, známých a z doslechu, což je stejné procento jako informace z internetu. Zdá 

se, že má obec značné rezervy v komunikaci s občany, což podle našeho názoru 

potvrdily i výsledky otevřených otázek.  
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 Jen 11 % občanů sleduje dění v obci na internetu. Toto svědčí o nutnosti značně 

zkvalitnit úroveň a aktualitu webových stránek obce.  

 Až 44 % občanů je ochotno udělat něco pro rozvoj své obce. Ale stejně velká skupina 

občanů se k tomuto tématu staví neutrálně.  

 Nadpoloviční většina občanů považuje mezilidské vztahy v obci za velmi dobré nebo 

spíše dobré (51%). Avšak významná skupina občanů (30%) se vyjádřila, že toto 

nedovede posoudit. Existuje však také významná skupina (19%), která tyto vztahy 

považuje za spíše špatné nebo i velmi špatné. V kombinaci s otázkou týkající se 

hodnocení práce zastupitelstva by vedení obce mělo zvážit, jak tento stav alespoň 

částečně změnit. 

 Na otázky odpovídali občané víceméně rovnoměrně z pohledu pohlaví. 

 K dotazníkové akci se aktivně připojili „starousedlíci“ (69 %) spíše středního až 

vyššího věku (59 %). 

 Na otázky odpovídali hlavně středoškoláci, což souvisí se vzdělanostní strukturou 

obyvatel obce.  

 Při dotazníkové akci byli velmi aktivní senioři, jejichž názory se ve 

vyhodnocení otázek silně projevovaly.  

2.2 Názory občanů – otevřené otázky v dotazníkové akci 
Kromě čistě uzavřených otázek byly v rámci akce dány možnosti odpovědí i pod uzavřenými 

otázkami (v sekci „jiné“ názory). Kromě této možnosti byly položeny i zcela otevřené otázky 

s možností libovolných odpovědí. Souhrnné vyhodnocení těchto odpovědí je uvedeno ve 

zvláštním dokumentu. V této části provedeme jejich celkovou charakteristiky. Zdůrazníme 

zde ty odpovědi, u nichž podíl respondentů přesáhl 5 % z celkového počtu. 

Na otázku č. 5 (Pokud byste měl/a k dispozici finanční prostředky obce, kam nebo do čeho 

byste je investovala/a?), odpovědělo celkem 262 občanů. Vzhledem k počtu dotčených témat 

byly odpovědi rozděleny do problémových oblastí.  

Problémová oblast „Občanská vybavenost, infrastruktura“ 

Nejvyšší prioritu zde má rozvoj mateřské školy, sportovního zázemí a místní dopravní 

infrastruktury. 

Problémová oblast „Rozvoj obce“ 

V této oblasti občané definovali aktivity, které by přispěly k růstu atraktivity obce a přilákání 

„nejen“ turistů. Prioritou zůstávají cyklostezky, podpora turismu a zvelebení obce. 

Problémová oblast „Společnost“ 

Zde se občané vyjadřovali k aktivitám zlepšujícím služby v obci, podporu společného soužití. 

Počet odpovědí však byl spíše marginální. 

Problémová oblast „Správa obce“ 

Občané přidali pouze jeden námět, týkající se místních poplatků. 

Na otázku č. 7 (Jaká zařízení pro volný čas Vám v obci výrazně chybí? Označte vybarvením 

maximálně 4 odpovědi) bylo získáno 257 námětů od 59 občanů (tedy 4,35 námětu na jednoho 

občana). Procentní zastoupení jednotlivých názorů bylo spočteno vzhledem k počtu 

odpovídajících občanů (59). Názory byly rozděleny dle problémových oblastí následovně: 

 U problémové oblasti týkající se „Občanské vybavenosti, infrastruktury“ převažují 

renovace náměstí, mateřské školy a opravy místních komunikací. 
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 U problémové oblasti „Společenské vztahy“ jsou za problémové označeny mezilidské 

vztahy. Počet těchto odpovědí je však relativně nízký.  

 U problémové oblasti „Správa obce“ je vyjadřována kritika vedení obce (14 % 

odpovědí by mělo být tématem pro další úvahy vedení obce směrem ke komunikaci 

s občany). 

 U problémové oblasti „Životní prostředí“ a ostatní jsou hlavním tématem lokální 

topeniště a lipová alej (14 % a 10 %). 

 

K otázce č. 8 (Vypište problémy obce, které by se podle Vás měly řešit přednostně?) byly 

vyjádřeny náměty od 31 občanů (8,1 % respondentů). Tyto odpovědi jsou strukturovány 

do následujících problémových oblastí: 

 „Občanská vybavenost, infrastruktura“, kde převažují problémy s chodníky a dopravní 

obslužností obce. 

 „Rozvoj obce“, kdy občané navrhují jiné využití chátrajících budov. 

 „Společnost“, kde za problémové je označeno volné pobíhání psů. 

 „Správa obce“, kde je kritika vedení obce. 

 „Životní prostředí“ a ostatní, kde nejvíc občany trápí čistota ovzduší. 

 

U otázky č. 9 (Cítíte se v obci bezpečně?  

Pokud ne, vyberte, prosím z následujícího seznamu důvody, kvůli kterým se necítíte 

bezpečně. Označte vybarvením maximálně 3 odpovědi) vznikly náměty od 47 občanů 

(12,2 % respondentů). Náměty se týkají oblastí: 

 „Občanské vybavenosti, infrastruktury“, kde převažují problémy s chodníky. 

 „Rozvoj obce“, kdy občané navrhují jiné využití chátrajících budov. 

 „Společnost“, kde za problémové je opět označeno volné pobíhání psů. 

 

Otázka č. 10 (Které tradiční akce vnímáte jako nejzajímavější?) směřovala 

k nejoblíbenějším, případně chybějícím akcím. Výsledky uvádí: 

 Zajímavé, oblíbené akce: zde odpovědělo 262 občanů (68,22 %), kdy nejoblíbenější 

akcí se stal jednoznačně Ligocký Jarmark (32,1 %) a zvěřinové hody (11,1%). 

 Chybějící akce: zde odpovědělo 101 občanů (26,30 %), což představuje většinovou 

spokojenost s již existujícími akcemi v obci. Přesto by tito občané přivítali více akcí 

pro děti, seniory, sportovní akce a další kulturní vystoupení. 

Na otázku č. 11 týkající se čistoty obce odpovídali občané také v části „jiné“.  

V odpovědi „jiné“ se vyjádřilo 45 občanů (11,7 %), kdy jejich názory byly rozděleny dle 

problémových okruhů na náměty týkající se: 

 „Občanské vybavenosti, infrastruktury“ - zde převažují problémy se zimní údržbou a 

čištěním komunikací. 

 „Společnost“, kde za problémové je označen nepořádek kolem hlavní cesty. 

 „Životní prostředí“ – v této oblasti nejvíc občany trápí černé skládky. 

K otázce č. 12 (Co podle Vás nejvíce zhoršuje kvalitu životního prostředí v obci?) se v 

odpovědi „jiné“ vyjádřilo 45 občanů (11,7%), a jejich názory byly rozděleny dle 

problémových okruhů na náměty týkající se: 

 „Občanské vybavenosti, infrastruktury“, s převažujícími problémy s neudržovanými 

pozemky. 

 „Společnost“, kde za problémové je označeno volné pobíhání psů a turisté. 

Problematika akceptování turistů souvisí zřejmě s preferencemi k otázkám č. 1 a č. 2 

(zachování tradic, klidná obec, zvyšování počtu obyvatel není žádáno aj.) Na druhé 
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straně je však obce velmi závislá na turistickém ruchu. Pravděpodobně je zde potřeba, 

aby vedení obce dlouhodobě a opakovaně vysvětlilo občanům, že bez turistiky může 

mít obec značné problémy v budoucnosti. Proto je vhodné do dlouhodobé strategie 

obce zařadit marketingové a vysvětlovací akce směřující k udržitelné turistice. 

 „Životní prostředí“, zde občany opět nejvíce trápí lokální topeniště a čistota obce. 

 

U otázky č. 16 (Kam byste sběrné nádoby na tříděný odpad Vy osobně umístili, aby Vám 

lépe vyhovovala jejich poloha a dostupnost?) odpovědělo 131 občanů. Třetina respondentů 

(34,1 %) navrhnula vlastní místo, kde by umístili nádoby na tříděný odpad. V odpovědích 

převažuje odpověď „vyhovuje“, popř. umístění nádob v blízkosti parkovišť. 

Otázka č. 21 zněla: Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce? Pokud ano, jak se 

můžete zapojit? Zde občané preferují zapojení se do brigád ve prospěch obce, či nabízejí svůj 

volný čas. A druhé straně zde zaznívá i kritika vedení obce.  

Otázka č. 22 (Existuje nějaké místo v obci či okolní krajině, které je podle Vás zajímavé, 

dnes zanedbané a zaslouží si rozvoj. Napište prosím kde je a jak si je představujete?) vyvolala 

řadu odpovědí a komentářů. 

Zajímavé místo označilo v obci 156 občanů (40,6 %). Pro občany má největší význam hotel 

Premiér, hotel U Čápa, Sauna a kamenolom. Osm dalších námětů stojí za zvážení: 

 Sauna - hledat možnosti dotací na komplexní rekonstrukci, která by měla i obchod s 

tradičními výrobky. Godula - naučná stezka. Horská chata - tradiční 

 okolí "České srdce", charita, vhodné pro relax, úprava stezky od Gadliny, přes 

charitu, ke komunikaci k sauně, místo na Chartě upravit, zkrášlit zelení, lavičky 

altánek, zákaz vjezdu automobilů 

 Kiosek - skvělá poloha, zanedbané místo - dodat zeleň, odstranit děsivý beton  

 bývalý lom jako cvičná skála přiláká mnoho turistů 

 Rozpadající se středisko za hotelem Santis. Postavit senior dům (Jen Třanovice) 

 velice zanedbané středisko OKD (za p. Filipem za konečnou) 

 Centrum - náměstí plné zeleně, "zkulturnění" recyklačního místa s kontejnery i 

autobusové zastávky, vybudování parkovišť za obchodem, oprava přilehlých budov 

 Bývalá Procházkova vila znovu vybudovat, tak jak to bylo původně podle původních 

plánů; jako hotel pro zahraniční a lázeňské hosty a turisty 

 

K otázce č. 23 (Chybí Vám nějaká pěšina či cesta pro pěší nebo cyklisty spojující zajímavá 

místa, která nejsou dosud propojena?) se vyjádřilo 136 občanů (35,4 %). Občané jsou v tomto 

ohledu spokojeni (35 %), hlavní stezku preferují směrem do Hnojníka a kolem sauny. 

Nicméně počet dalších komentářů (celkem 21) a obsah některých z nich svědčí o tom, že obec 

nutně potřebuje stanovit směr a strategii rozvoje místní dopravní infrastruktury.  

Obdobně u otázky č. 24 (Které místo v obci a okolí má potenciál, který by mohl výrazněji do 

města přilákat české či zahraniční turisty?) místo s potenciálem pro cestovní ruch označilo 

v obci 167 občanů (43,5 %). Občané navrhují saunu (16,8 %), hory, hotel Premier a lázničky. 

Třináct dalších komentářů k tomuto tématu svědčí obdobně jako u otázky č. 23 o zájmu 

občanů o místní možnosti, avšak jim patrně chybí dostatečná informovanost o možnostech 

obce (opakovaně zmiňovaný hotel Premier aj.) 

Odpovědi na otázku č. 25 – vlastní otázka a odpověď na ni v této části dokumentu 

nekomentujeme a bez komentáře je uvádíme ve zvláštním dokumentu. 
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3 SWOT ANALÝZA OBCE KOMORNÍ LHOTKA 

3.1 Východiska SWOT analýzy 
SWOT analýza (viz Tabulka 3-1) obce byla navržena v souladu s analýzou dokumentů obce, 

jejím členstvím ve vyšších celcích (svazcích obcí, místní akční skupině Pobeskydí), dále 

podle výsledků ankety mezi občany tak, aby reflektovala zájmy obce a rozvoj jejího území. 

Výchozí SWOT analýza vychází z dokumentu Karta obce zpracovaného ORP Třinec. 

Tabulka 3-1 Výchozí SWOT analýza prostředí obce 

HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ, GEOLOGIE 

Silné Slabé 

 dobývací prostory – zemní plyn, hořlavý 

zemní plyn 

 chráněná ložisková území – zemní plyn, 

černé uhlí 

 surovinová ložiska – zemní plyn 

 využití dobývacího prostoru, 

surovinového ložiska i CHLÚ vyžaduje 

odstranění střetů 

 oblast s maximální intenzitou 

zemětřesení 7 podle MSK- 6411  

Příležitosti Hrozby 

-  možnost půdních otřesů 

VODNÍ REŽIM 

Silné Slabé 

 leží na území CHOPAV Beskydy, 

nadprůměrná srážková oblast 

 rizikové útvary povrchové vody 

 potenciálně rizikové útvary podzemní 

vody 

 malá hustota říční sítě 

 nevyhovující kvalita vody v tocích 

vlivem vypouštění odpadních vod 

Příležitosti Hrozby 

 vyloučení úprav vodních toků snižující 

jejich ekologickou a estetickou hodnotu 

 negativní ovlivnění povrchových a 

podzemních vod odpadními vodami z 

osídlení 

HYGIENA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Silné Slabé 

 absence velkých zdrojů znečišťování 

 dobře fungující systém odpadového 

hospodářství 

 nízký radonový index - malé riziko 

nebezpečí narušení zdraví obyvatel 

 100 % území leží v OZKO 

 lokalita se starou ekologickou zátěží 

Příležitosti Hrozby 

                                                 
11

 viz www.komorni-lhotka.cz/modul_dokument/prilohy/10161.pdf , s.11; 

https://www.ig.cas.cz/userdata/files/popular/Zemetreseni_brozura.pdf , s.16. 
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 podporovat využívání ekologických 

zdrojů vytápění a energie z 

obnovitelných zdrojů 

 spalování kvalitních paliv v kotlích 

rodinných domů 

 opětovný návrat části obyvatel k topení 

pevnými palivy (zejména uhlí a dřevo) 

v lokálních topeništích, v důsledku 

zvyšování cen elektrické energie 

a zemního plynu 

OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY 

Silné Slabé 

 z hlediska stability krajiny - převaha 

relativně přírodních prvků – krajinný typ 

C – ochrana - stabilní 

 část obce součástí CHKO Beskydy a 

Evropsky významné lokality - vysoké 

zastoupení ZCHÚ (82,17%) 

 celkové území není negativně ovlivněno 

těžbou 

 nestabilní oblast vzhledem k nepřirozené 

skladbě lesních porostů 

 plošná sesuvná území 

 bodové poddolované území  

Příležitosti Hrozby 

 zvýšení ekologické stability krajiny 

podporou funkčnosti ÚSES 

 vyloučit výstavbu oplocení, ohrad, zdí 

a podobných bariér ve volné krajině 

snižující její prostupnost 

 zvyšování využitelnosti odpadů 

vzhledem k změně produkce 

komunálního odpadu úměrně k změně 

počtu obyvatel  

 likvidace rozptýlené mimolesní krajinné 

zeleně 

 znehodnocení přírody a krajiny např. 

nevhodně vymezenými plochami pro 

zástavbu 

 vznik nových sesuvných území 

ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 

Silné Slabé 

 podíl lesních pozemků nad 50 % 

 zastoupení lesů zvláštního určení 

 půdy nejsou ohroženy větrnou erozí 

 výhradní zastoupení nižšího 

pásma C  imisního ohrožení lesů 

 obnova lesních porostů zaměřená na 

hospodářské využití s malým podílem 

 původních a listnatých dřevin 

 převaha lesních porostů se změněnou 

nevhodnou druhovou skladbou 

Příležitosti Hrozby 

 velký rekreační potenciál 

 vhodné podmínky pro agroturistiku 

 postupná přeměna druhové skladby lesů 

 potenciálně ohrožené půdy vodní erozí 

 nárůst ploch hospodářských lesů na úkor 

mimoprodukčních funkcí 

 necitlivá realizace nových ploch bydlení 

s ohledem především na BPEJ vyšší 

třídy 

DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

Silné Slabé 
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 část území napojena na kanalizační řád 

 čistírna odpadních vod na území obce 

 vodojem na území obce 

 atraktivní vyjížďkové místo pro 

cykloturistiku 

 dobrý technický stav rozvodné sítě NN 

 plošná plynofikace 

 nedostatečné šířkové uspořádání 

místních komunikací 

 špatná dopravní dostupnost obce 

 absence železniční dopravy 

Příležitosti Hrozby 

 dostavba kanalizace 

 realizace ochranných opatření v místech 

kolize vod, které se rozlévají při 

povodních a 

 technické infrastruktury 

 zlepšení technického stavu a parametrů 

stávající sítě komunikací 

 dobudování chodníků 

 zkulturnění náměstí 

 obtížně kontrolovatelné vypouštění 

odpadních vod a jejich nekvalitní 

zachytávání a likvidace především 

u rozptýlené zástavby 

 povodně a lokální záplavy 

SOCIÁLNĚ – DEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 

Silné Slabé 

 klesající počet obyvatel starších 65 let  

 rostoucí počet obyvatel mladších 15 let 

 vysoké zastoupení polské národnostní 

menšiny 

 mírný, ale trvalý růst počtu obyvatel 

 Domovy pro seniory a Domovy pro 

osoby se zdravotním postižením 

 nižší než celorepublikový průměr osob s 

vysokoškolským vzděláním 

 nadprůměrné zastoupení osob pouze se 

základním vzděláním 

 ZŠ pouze s nižším stupněm 

 nízký index vzdělanosti 

Příležitosti Hrozby 

 rozvoj občanského vybavení – veřejné 

infrastruktury, podpora podnikání 

a zvyšování počtu pracovních míst v 

obci 

 zvýšení vzdělanostní úrovně obyvatel 

 Odchod mladých obyvatel do větších 

měst 

BYDLENÍ 

Silné Slabé 

 vysoká intenzita bytové výstavby 

 nadprůměrná intenzita bytové výstavby 

na 1000 obyvatel 

 převažuje individuální výstavba 

 většina bytů v osobním vlastnictví 

 

Příležitosti Hrozby 

 postupná modernizace a zateplování 

domů 

 zhoršené možnosti rozvoje obce 

v souvislosti s možnou těžbou 

 střet zastavěného území se záplavovým 

územím 

 možné střety výstavby a chráněné 
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krajinné oblasti 

REKREACE 

Silné Slabé 

 síť značených cyklotras, turistických tras 

 bylinné lázničky, sauna 

 dostatek ubytovacích kapacit 

 víceúčelová sportovní hala  

 některá chátrající střediska rekreace 

 nutnost dojížďky za vyšší občanskou 

vybaveností 

Příležitosti Hrozby 

 možnost lépe využít přírodní hodnoty 

k podpoře cestovního ruchu, zejména 

krátkodobého a každodenního - 

příměstského (cykloturistika, pěší 

turistika, využití lesního potenciálu) 

 potenciální rozmach cestovního ruchu 

může znamenat zátěž pro životní 

prostředí 

HOSPODÁŘSKÉ PODMÍNKY 

Silné Slabé 

 nezaměstnanost nižší než 

celorepublikový průměr 

 jedno z nejméně vhodných prostředí pro 

podnikání v rámci SO ORP Třinec 

 daňová výtěžnost pod průměrem SO 

ORP Třinec 

Příležitosti Hrozby 

 podpora vytváření nových pracovních 

míst podporou zejména malých a 

středních podniků 

 zlepšení podmínek pro podnikání na 

území obce 

 zvýšení nezaměstnanosti 

Zdroj: upraveno dle Karty obce zpracované Úřadem územního plánovaní Třinec  - úplná 

aktualizace 2014 a Dotazník obyvatelstva z roku 2015. 

3.2 Problémy zjištěné Úřadem územního plánování Třinec 
Uvedené problémy konstatoval Úřad územního plánování Třinec v rámci přípravy územních 

plánů obcí spadajících pod ORP Třinec. Převzato bez komentáře. 

 Nevhodný směr rozvoje obce Komorní Lhotka, 

 nevyužité území – bývalé rekreační středisko Komorní Lhotka, 

 nevyužité území – bývalé rekreační středisko Komorní Lhotka, 

 Rozšíření komunikace,  

 oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší, 

 zhoršený průjezd – úsek silnice III/4761 lemovaný stromořadím, 

 územní střet záplavového území stoleté vody a záměru Z4 (Z4 – územní rezerva pro 

plynovod DN200 Třanovice – Komorní Lhotka), 
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 územní střet významného krajinného prvku registrovaného a záměru Z74 (Z74 – 

rozšíření komunikace) Komorní Lhotka, 

 nepříznivá věková struktura, 

 Zdvojení elektrického vedení 400 kV Nošovice – Mosty u Jablunkova – Varín (SR) 

ZÚR MSK V ZÚR označeno E8, 

 Územní rezerva pro plynovod DN200 (Třanovice – Komorní Lhotka). 

 

3.3 Stručné shrnutí SWOT analýzy obce Komorní Lhotka  
V této tabulce sloupce (Z) uvádějí závažnost problému – 1 označuje malou závažnost, 3- 

označuje vysokou závažnost. Celkové skóre je součtem závažností v tabulce. Oblast 

strategických cílů, kterých se faktor dotýká, je definována shodně se strategickými cíli MAS 

Pobeskydí. Sloupec (P) označuje oblast strategického cíle, kde 

 H je hospodářství, 

 S je společnost, 

 Ž je životní prostředí a infrastruktura, 

 R je rozvoj území. 

Tabulka 3-2 Shrnutí SWOT s vyhodnocením 

 SILNÉ STRÁNKY (Z) (P)  SLABÉ STRÁNKY (Z) (P) 

S1 Faktory území - území 

není negativně ovlivněno 

těžbou, větrnou erozí, 
absence velkých zdrojů 

znečištění 

2 Ž W1 Faktory území – plošná 

sesuvná území, oblasti 

s možnosti výskytu 

zemětřesení podle MSK- 

64, 100% území leží 

v OZKO 

2 Ž 

S2 Fungující systém 

odpadového hospodářství 

3 Ž W2 Pouze část území 

napojena na kanalizační 

řád, odpadní vody 

2 Ž 

S3 Technická infrastruktura 2 Ž W3 Nedostatečné šířkové 

uspořádání místních 

komunikací, dopravní 

dostupnost obce 

3 Ž 

S4 Nízký radonový index 1 Ž W4 Lokalita se starou 

ekologickou zátěží 

1 S 

S5 Zlepšující se 

demografická struktura 

obce 

2 S W5 Nízký index vzdělanosti 

v obci 

2 S 

S6 Síť značených cyklotras, 

turistických tras,  

1 R W6 ZŠ pouze s nižším 

stupněm 

2 S 

S7 Dostatek ubytovacích 

kapacit, víceúčelová 

sportovní hala 

2 R W7 Nutnost dojížďky za 

vyšší občanskou 

vybaveností 

2 R 

S8 Finanční stabilita obce 2 H W8 Některá chátrající 

střediska rekreace 

1 R 
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S9 Potenciál cestovního 

ruchu obce 

3 H W9 

 

Prostředí pro podnikání 

v rámci SO ORP Třinec 

3 H 

 CELKOVÉ SKÓRE 18   CELKOVÉ SKÓRE 18  

 PŘÍLEŽITOSTI (Z) (P)  OHROŽENÍ (Z) (P) 

O1 Podpora využívání 

ekologických zdrojů 
vytápění a energie z 

obnovitelných zdrojů  

2 Ž T1 Lokální topeniště 3 Ž 

O2 Optimalizace oddílové 

kanalizace, ČOV 

3 Ž T2 Likvidace rozptýlené 

mimolesní krajinné 

zeleně 

1 Ž 

O3 Zvyšování využitelnosti 

odpadů, podpora 

recyklačních aktivit  

2 Ž T3 Potenciální rozmach 

cestovního ruchu a vliv 

na ŽP 

2 Ž 

O4 Postupná přeměna 

druhové skladby lesů 

2 Ž T4 Možnost půdních otřesů, 

nových sesuvných 

území, lokálních záplav 

1 R 

O5 Zlepšení technického 

stavu a parametrů 
stávající sítě komunikací 

2 R T5 Zhoršené možnosti 

rozvoje obce 

v souvislosti s možnou 

těžbou 

1 R 

O6 Realizace ochranných 

opatření v místech kolize 

vod do infrastruktury 

2 R T6 Zvýšení nezaměstnanosti 

v obci 

2 H 

O7 Zkulturnění náměstí, 

modernizace a 

zateplování domů 

1 S     

O8  Zvýšení vzdělanostní 

úrovně obyvatel 

2 S     

O9 Podpora podnikání a 

zvyšování počtu 

pracovních míst v obci 

3 H     

 CELKOVÉ SKÓRE 19   CELKOVÉ SKÓRE 10  

 

Z výsledné analýzy je zřejmé, že obec je v pozici, kdy jsou vyrovnány silné a slabé stránky 

(18 bodů) a příležitosti (19 bodů) převažují nad ohroženími (10 body), což je východiskem 

pro návrhovou část plánu. Nejvíce faktorů vlivu je soustředěno v následujících oblastech: 

Životní prostředí a infrastruktura (14 faktorů), Rozvoj území (8 faktorů), Hospodářství (5 

faktorů), Společnost (6 faktorů). Proto je žádoucí vytvořit takové akce, z výsledku kterých, by 

se poměr hodnocení faktorů změnil ve prospěch silných stránek. 
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4 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE OBCE DO ROKU 2022 

Provázanost jednotlivých úrovní návrhové části lze znázornit následujícím schématem: 

 

 

4.1 Strategická vize a strategické cíle rozvoje obce  
Strategická vize obce je definována na základě výsledků a závěrů předchozích bodů 

analytické části a jednání zastupitelstva obce, které stanoví cíle rozvoje obce. Strategická vize 

představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce, tedy o tom, jak se obec bude měnit a 

zkvalitňovat, a také soubor představ a priorit obyvatel obce Komorní Lhotka. 

Jako strategickou vizi si obec stanovila: 

Komorní Lhotka je harmonicky rozvíjející se obcí v oblasti přírodního a kulturního 

dědictví. Současně pečuje o všechny věkové skupiny obyvatel v souladu s jejich 

sociálními potřebami a zamezuje tak jejich sociální exkluzi. Vytváří dostatek prostoru 

pro volnočasové a podnikatelské aktivity tak, aby nebyl narušen tradiční Pobeskydský 

ráz obce. 

Komorní Lhotka  - Váš bezpečný domov. 

Této strategické vizi odpovídají strategické cíle
12

 v oblastech: 

• Strategický cíl (SC)1: Rozvoj hospodářských aktivit v obci (Hospodářství) 

Strategický cíl podporuje rozvoj místního trhu práce vytvářením nových pracovních míst, 

rozvoj místního podnikatelského prostředí nabídkou prostor a infrastruktury pro podnikání. 

Zároveň podporuje místní produkci propagací místních výrobků a služeb, podporou 

regionální značky, ekologického zemědělství, udržitelné turistiky a šetrné těžby dřeva. 

• Strategický cíl (SC)2: Rozvoj společnosti v obci (Společnost) 

                                                 
12

 V souladu se strategií MAS Pobeskydí 

Strategická  vize 

Strategický cíl 
 Hospodářství 

Programový cíl Programový cíl 

Programové 
opatření 

Rozvojové 
aktivity 

Programové 
opatření 

Strategický cíl 
Společnost 

Strategický cíl 
Životní 

prostředí a 
infrastruktura 

Strategický cíl  
Rozvoj území 

Programový cíl …………………………

…………… 

…………………………

…………… 

…………………………

…………… 
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Strategický cíl zdůrazňuje podporu pomoci a péče pro potřebné (sociálních služeb) a 

zefektivnění kapacit místních školských zařízení. Dále podporuje rozvoj sportu a 

volnočasových aktivit, spolkové činnosti a tradic a místních kulturních akcí. 

• Strategický cíl (SC)3: Rozvoj místní infrastruktury a životního prostředí (Životní 

prostředí a infrastruktura) 

Kvalitní parametry životního prostředí obce je však potřeba udržovat a dále zlepšovat 

prostřednictvím podpory využívání obnovitelných zdrojů energie, redukcí výskytu lokálních 

topenišť, optimalizace svozu odpadů a nakládání s odpadními vodami. Cílem je také posilovat 

místní dopravní infrastrukturu a bezpečnost dopravy, a rozvíjet obec jako integrovaný celek 

prostřednictvím pozemkových úprav s optimálním využitím veřejných prostranství.  

• Strategický cíl (SC4): Rozvoj území obce 

V rámci tohoto strategického cíle obec vytvoří předpoklady k efektivnější komunikaci s 

občany, bude směřovat ke zvýšení bezpečnosti v obci prevencí a připraveností na mimořádné 

události. Dalším cílem je rozvoj území prostřednictvím využívání komunitních programů a 

zkušeností a prohlubování meziobecní spolupráce. 

4.2 Programové cíle 
Strategické cíle jsou rozpracovány do dalšího členění na úrovni programových cílů. 

Programové cíle stanovují, čeho chce obec Komorní Lhotka dosáhnout realizací svého 

programu rozvoje. Časově se tak váží k platnosti dokumentu a jsou formulovány na období 6 

let, tedy let 2016 až 2022.  

Programové cíle se stanovují na základě definovaných problémů i potřeb občanů obce a 

vyjadřují žádoucí stav obce, kterého by mělo být dosaženo do konce platnosti tohoto 

dokumentu. Odůvodnění potřeby jednotlivých cílů je shrnuto do Tabulky 4-1. 

Tabulka 4-1 Vyhodnocením odůvodnění programových cílů 

 
Programové cíle 

Kód cíle Popis programového cíle 

PC. 1 Hospodářství a podnikání (H) 

Odůvodnění 

Tento programový cíl je zaměřen na zlepšování podmínek pro místní 

podnikatele, nabídkou prostor pro podnikání a potřebné infrastruktury pro 

podnikání, zlepšování podnikatelského prostředí z pohledu obce. Podnikání 

a zaměstnávání občanů přímo v obci pomoci k jejímu rozvoji a také 

podporuje rovné příležitosti na trhu práce, podporuje místní rozvoj řemesel, 

místní produkty a služby. Dílčím cílem je podpora zaměstnávání 

znevýhodněných osob na trhu práce a podpora sociálního podnikání, 

podpora podnikání v eko-zemědělství.  Cíl je součástí strategického cíle SC 

1 Rozvoj hospodářských aktivit v obci.   

PC. 2 Lidé a společnost (S) 

Odůvodnění 

V rámci tohoto cíle se obec zaměří zejména zefektivnění kapacit školských 

zařízení (zejména mateřské školy) v podobě rekonstrukcí dojde ke 

zkvalitnění výuky a flexibility kapacit školských zařízení (zejména základní 

školy).  Dílčím cílem je rozvoj a zefektivnění sociálních služeb na podporu 

seniorů a potřebných občanů, rozvoj nabídky prostor pro setkávání, kurzů a 

dalších volnočasových aktivit. Obec bude podporovat spolkovou činnost a 

tato aktivita bude v rámci posilování místní identity všestranně podporován, 

zejména modernizací prostor pro její podporu. Cílem obce je vytvoření 
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zázemí pro sportovní a volnočasové aktivity pro všechny věkové skupiny 

pomocí multifunkčního hřiště, s tím souvisí i podpora kulturních a 

vzdělávacích akcí v obci. Nedílnou součástí je podpora rozvoje 

mezilidských vztahů a sounáležitosti. Cíl je součástí strategického cíle SC 2 

Rozvoj společnosti v obci. 

PC. 3 Rozvoj infrastruktury obce (R) 

Odůvodnění 

Obec si klade za cíl udržet a rozvíjet stávající charakter obce. V obci je 

zhoršená dopravní obslužnost, která vede k vyššímu používání osobních 

automobilů. To vyvolává potřebu údržby a péče o místní komunikace a 

chodníky, parkovací místa či problémové lokality. Součástí je také 

zkvalitnění dopravní bezpečnosti v obci, dovybavení pouličního osvětlení. 

Současně bude obec provádět revitalizaci zatím nedostačující kvality 

veřejných prostranství.  Dílčím cílem je aktivní zapojení se do infrastruktury 

cestovního ruchu. Cíl je součástí strategického cíle SC 3 Rozvoj místní 

infrastruktury a životního prostředí. 

PC. 4 Udržitelná krajina a životní prostředí (Ž) 

Odůvodnění 

Čistota obce je jednou z priorit kvalitního života v obci, je proto nutné i 

nadále zdokonalovat systém svozu a třídění odpadů, kontroly nelegálních 

skládek a lokálních topenišť. Životní prostředí v obci je celkově kvalitní, ale 

je potřeba tuto kvalitu podporovat prostřednictvím využívání obnovitelných 

zdrojů energie a ekologičtějšímu vytápění. Tyto aktivity by měly vést také 

k větší motivaci občanů, aby aktivně pečovali o čistotu ovzduší v obci. 

Dílčím cílem je zvýšení efektivity čištění odpadních vod zaměřuje na 

podporu vybudování čističek odpadních vod, včetně decentralizovaných 

variant a rekonstrukci kanalizačních zařízení. Cíl je součástí strategického 

cíle SC 3 Rozvoj místní infrastruktury a životního prostředí. 

PC. 5 Samospráva obce, její bezpečnost a spolupráce (SO) 

Odůvodnění 

Cílem je zefektivnění forem komunikace s občany, zavedením 

dokonalejšího systému informovanosti obyvatel obce a instalací nového IT 

zabezpečení. Součástí je obecné posílení bezpečnosti v obci. Dílčím cílem je 

aktualizace krizových scénářů pro případ mimořádných událostí. Součástí 

programového cíle je rozvoj metody LEADER a participace na aktivitách 

Místní akční skupiny Pobeskydí, je nutno rozvinout spolupráci na 

poradenství programového a projektového řízení a využití „best practices“ 

při používání finančních nástrojů. Cíl je součástí strategického cíle SC 4 

Rozvoj území obce. 

Termín splnění programových cílů 2022 

4.3 Akční plán rozvoje  
Akční plán rozvoje rozpracovává programové cíle do úrovně programových opatření a 

jednotlivých rozvojových aktivit. 
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Rozvojové aktivity tak představují již konkrétní směry a opatření, které se na dané období 

nebo část tohoto období plánují. Z rozvojových aktivit je poté možné vytvářet naprosto 

konkrétní fische projektů se zodpovědností a případnou finanční náročností.    

Programová opatření a rozvojové aktivity vycházejí jak ze strategických dokumentů MAS, 

z dotazníkové akce v obci, ze SWOT analýzy obce a tak ze zkušeností jiných obcí. 

Akční plán rozvoje se člení do dvou částí: 

 Shrnutí akčního plánu - plán obsahuje celkový přehled strategií, cílů a akcí. 
 Plánovací listy jednotlivých aktivit. 

Shrnutí akčního plánu 

Toto shrnutí je uvedeno v tabulce 4-2. Je členěno podle struktury činností a strategických cílů 

MAS Pobeskydí, ke kterým je možno se přiřadit a probíhá v hierarchii uvedené výše. 
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Strategický 

cíl 

ROZVOJ 

HOSPODÁŘSKÝCH 

AKTIVIT V OBCI 

ROZVOJ 

SPOLEČNOSTI V OBCI 

ROZVOJ MÍSTNÍ INFRASTRUKTURY A 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

ROZVOJ ÚZEMÍ 

OBCE 

Programový 

cíl 

1. Hospodářství a 

podnikání (H) 

2. Lidé a společnost (S) 3. Rozvoj 

infrastruktury obce 

(R) 

4. Udržitelná 

krajina a životní 

prostředí (Ž) 

5. Samospráva 

obce, její 

bezpečnost a 

spolupráce (SO) 

Programové 

opatření 

1.1 Podpora 

podnikatelských 

příležitostí v obci  

2.1 Optimalizace sítě 

vzdělávacích zařízení v 

obci 

3.1 Posilování 

technické 

infrastruktury  

4.1 Podpora čistoty 

a zeleně v obci  

5.1 Rozvoj 

samosprávy obce 

Rozvojové 

aktivity (akce) 

1.1.1 Nabídka prostor pro 

podnikání, včetně 

infrastruktury. 

1.1.2 Propagace místních 

výrobků a služeb, místních 

umělců a řemeslníků 

(farmářské výrobky, 

jarmarky). 

1.1.3 Poradenství pro 

podnikatele (spolupráce 

s MAS Pobeskydí).  

2.1.1 Navýšení kapacity 

mateřské školy (výstavba nové 

nebo rekonstrukce stávající). 

2.1.2 Zkvalitnění výuky na 

místní ZŠ (odborné učebny, 

zkvalitnění vybavení). 

2.1.3 Výstavba tělocvičny ZŠ 
2.1.4 Podpora mimoškolní 

činnosti vzdělávacích zařízení 

(kroužky, kluby). 

3.1.1 Dořešení problémové 

komunikace do Hnojníka.  

3.1.2 Modernizace a 

rozšíření kanalizace.  

3.1.3 Údržba a opravy 

místních komunikací a 

související infrastruktury. 

3.1.4 Optimalizace 

parkovacích kapacit v obci 

(rozbor požadavků, 

možností dle územního 

plánu, vytipování 

problémových lokalit). 

3.1.5 Optimalizace sítě 

chodníků a jejich 

bezpečnost v rámci obce 
(osvětlení, měření 

rychlosti). 

3.1.6. Využití obecních 

pozemků v blízkosti 

obecního úřadu (např. 

mateřská škola 

multifunkční hřiště, 

parkoviště, multifunkční 

centrum po etapách). 

4.1.1 Údržba místní 

zeleně a její revitalizace 
(např. úprava 

parčíku, včetně výsadby, 

lavičky). 

4.1.2 Optimalizace 

termínů svozu odpadu dle 

sezónních potřeb a 

umístění sběrných nádob 

(např. bioodpad). 

4.1.3. Vytvoření možností 

pro občany k úklidu 

psích exkrementů. 

4.1.4 Podpora místní 

kompostárny (např. 

možnost zakoupení 

domovních kompostérů 

pro občany z podpory 

projektů). 

4.1.5. Vytvoření systému 

kontroly a průběžné 

likvidace černých skládek 

(využití ochoty občanů 

k úklidu obce, sledování 

problémových lokalit). 

4.1.6. Omezení pohybu 

volně pobíhajících psů po 

5.1.1 Otevřená a 

transparentní 

komunikace s občany 

obce. 

5.1.2 Digitalizace 

obecní kroniky, 

participace občanů. 

5.1.3 Zřízení mobilního 

rozhraní pro 

komunikaci s úřadem 

(systém rychlých zpráv, 

závady, stížnosti, 

dotazy). 

5.1.4 Podpora 

dobrovolnických aktivit 

směřujících k rozvoji 

obce (brigády, sbírky.). 

5.1.5 Pokračování 

obecního zpravodaje, 

zkvalitnění obsahu. 
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Strategický 

cíl 

ROZVOJ 

HOSPODÁŘSKÝCH 

AKTIVIT V OBCI 

ROZVOJ 

SPOLEČNOSTI V OBCI 

ROZVOJ MÍSTNÍ INFRASTRUKTURY A 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

ROZVOJ ÚZEMÍ 

OBCE 

Programový 

cíl 

1. Hospodářství a 

podnikání (H) 

2. Lidé a společnost (S) 3. Rozvoj 

infrastruktury obce 

(R) 

4. Udržitelná 

krajina a životní 

prostředí (Ž) 

5. Samospráva 

obce, její 

bezpečnost a 

spolupráce (SO) 
obci. 

4.1.7. Zavedení 

inteligentního svozu 

odpadů  

 

Programové 

opatření 

1.2 Podpora podnikání 

v ekologickém 

zemědělství a lesnictví  

2.2 Podpora tradic a 

místních kulturních akcí 

3.2 Integrace 

prostředí obce 

4.2 Lokální 

topeniště  

5.2 Posilování 

obecní spolupráce 

v oblasti 

bezpečnosti 
Rozvojové 

aktivity (akce) 

1.2.1 Propagace programů 

podpory eko-zemědělců, 

mladých zemědělců 

a ekofarem. 

1.2.2 Propagace a podpora 

šetrné těžby dřeva. 

2.2.1 Akce na podporu 

vzájemného soužití občanů 
(Vítání občánků, rozsvěcení 

vánočního stromu, reprezentantů 

obce ve sportu, kultuře…). 

2.2.2 Podpora činností místních 

spolků. 

2.2.3 Akce pro podporu lokální 

sounáležitosti a mezilidských 

vztahů pomocí společných akcí 

(podpora místních tradic – např. 

Ligotský Jarmark, zvěřinové 

hody). 

2.2.4Aktivní podpora 

reprezentace obce (účast 

občanů/žáků na soutěžích, 

výstavách…). 

 

 

3.2.1 Revitalizace 

vybraných lokalit (náměstí, 

další vybrané obecní 

budovy, veřejná 

prostranství). 

3.2.2 Integrovaný a 

harmonizovaný rozvoj 

všech částí obce. 

4.2.1 Zpřísnění kontroly 

lokálních topenišť 
(zavedení systému, 

vytipování lokalit, zásah 

kontrolní komise, když 

bude proto legislativní 

základ). 

5.2.1 Spolupráce s PČR, 

pochůzky a preventivní 

akce. 

5.2.2 Důraz na 

bezpečnost silničního 

provozu při průjezdu 

obcí (radary, zákaz 

vjezdu nákladních 

automobilů, čtyřkolek 

do vybraných lokalit). 

5.2.3 Pravidelná 

aktualizace opatření pro 

případ mimořádných 

událostí (např. 

povodně). 

Programové 1.3 Podpora 2.3 Rozvoj sociálních 3.3 Zapojení obce do 4.3 Podpora 5.3 Rozvoj 
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Strategický 

cíl 

ROZVOJ 

HOSPODÁŘSKÝCH 

AKTIVIT V OBCI 

ROZVOJ 

SPOLEČNOSTI V OBCI 

ROZVOJ MÍSTNÍ INFRASTRUKTURY A 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

ROZVOJ ÚZEMÍ 

OBCE 

Programový 

cíl 

1. Hospodářství a 

podnikání (H) 

2. Lidé a společnost (S) 3. Rozvoj 

infrastruktury obce 

(R) 

4. Udržitelná 

krajina a životní 

prostředí (Ž) 

5. Samospráva 

obce, její 

bezpečnost a 

spolupráce (SO) 

opatření pracovních míst v obci 

pro sociálně a 

zdravotně 

znevýhodněné  

služeb nejen pro seniory a 

rodiny s dětmi 

turistické oblasti 

v Euroregionu 

Beskydy a Těšínské 

Slezsko 

využívání 

obnovitelných 

zdrojů energie 

(OZE) 

meziobecní 

spolupráce 

Rozvojové 

aktivity (akce) 

1.3.1 Vytváření účelových 

pracovních míst (např. péče o 

místní zeleň, péče o hřiště a 

zabezpečení jeho lepší 

přístupnosti, péče o místní 

komunikace, možnost využití 

podpor např. MPSV). 

1.3.2 Podpora vzniku 

sociálních podniků v obci. 

1.3.3 Informovanost a 

poradenství pro potřebné. 

2.3.1 Podpora zřizování 

obecních a sociálních bytů pro 

potřebné. 

2.3.2 Aktivní podpora služby 

rozvoz jídel pro seniory v obci 
(např. nákup vozidla). 

2.3.3 Zřízení služby SeniorTaxi, 

RodičTaxi. 

3.3.1 Podpora ubytovacích 

kapacit (analýza možností, 

zapojení místních 

podnikatelů a občanů). 

3.3.2 Participace na 

projektech udržitelnosti a 

rozvoje CR (naučné stezky, 

cyklotrasy, turistické 

stezky hippoturistika, 

sauna, lázničky). 

3.3.3 Aktivní řízení 

destinace cestovního 

ruchu – regulace 

návštěvníků.  
3.3.4 Podpora a 

informovanost občanů o 

projektech v CR. 

4.3.1 Propagace OZE 

mezi občany (motivace 

občanů dle akcí MAS 

Pobeskydí). 

5.3.1 Podpora aktivní 

komunikace se zástupci 

ORP Třinec. 

5.3.2 Účast na akcích 

MAS Pobeskydí, 

Mikroregionu Povodí 

Stonávky, Euroregionů 

Těšínské Slezsko a 

Beskydy.  

5.3.3 Podpora 

spolupráce 

s partnerskými obcemi. 

Programové 

opatření 

 2.4 Podpora 

volnočasových aktivit a 

vzdělávání občanů 

  5.4 Management 

území  

Rozvojové 

aktivity (akce) 

 2.4.1 Internetové minimum pro 

všechny, internetové kiosky. 

2.4.2 Finanční gramotnost 

nejen pro seniory, aktivní boj 

proti „šmejdům“. 

  5.4.1 Rozvoj spolupráce 

mezi obcemi 

mikroregionu a MAS. 

5.4.2 Využití zkušeností 

s metodou LEADER. 
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Strategický 

cíl 

ROZVOJ 

HOSPODÁŘSKÝCH 

AKTIVIT V OBCI 

ROZVOJ 

SPOLEČNOSTI V OBCI 

ROZVOJ MÍSTNÍ INFRASTRUKTURY A 

ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

ROZVOJ ÚZEMÍ 

OBCE 

Programový 

cíl 

1. Hospodářství a 

podnikání (H) 

2. Lidé a společnost (S) 3. Rozvoj 

infrastruktury obce 

(R) 

4. Udržitelná 

krajina a životní 

prostředí (Ž) 

5. Samospráva 

obce, její 

bezpečnost a 

spolupráce (SO) 
2.4.3 Univerzita třetího věku pro 

seniory (ve spolupráci s ŠOV 

Třanovice). 

2.4.4 Podpora kreativních a 

vzdělávacích kurzů nejen pro 

mládež.  

2.4.5 Výstavba multifunkčního 

hřiště apod. 

5.4.3 Spolupráce a 

participace na 

poradenství v oblasti 

projektového a 

programového řízení. 

5.4.4 Využití best 

practices při používání 

finančních nástrojů. 
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Plánovací listy aktivit 

Plánovací listy aktivit shrnují cíle a způsoby financování a kontroly jednotlivých aktivit podle 

programových cílů. 

 

4.3.1 Programový cíl: Hospodářství a podnikání (H) 

Tento cíl obsahuje tři programová opatření (PO) a na ně navazující rozvojové aktivity. 

4.3.1.1 Rozvojové aktivity PO 1.1 Podpora podnikatelských příležitostí v obci 
1.1.1   Nabídka prostor pro podnikání, včetně infrastruktury 

Cíl Vytipování prostor pro další rozvoj podnikání na území obce a zajištění 

potřebné související infrastruktury (mj. pokrytí internetem) 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/prostředky MPSV 

Partneři Obec/externí financování 

Harmonogram projektu 
2016-2022 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, rozsah připravených ploch (m
2
) 

Komentář Podpora podnikání. 

1.1.2   Propagace místních výrobků a služeb, místních umělců a řemeslníků 

(farmářské trhy, jarmarky) 

Cíl Vytipovat a dále rozvinout spolupráci s místními výrobci produktů, 

řemeslníky, umělci či poskytovateli služeb s cílem podpořit prodej jejich 

výrobků – organizace jarmarků či farmářských trhů 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce 

Partneři Obec/místní výrobci//MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 
2016-2022 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet akcí 

Komentář Podpora lokální ekonomiky. 

1.1.3   Poradenství pro podnikatele (spolupráce s MAS Pobeskydí) 

Cíl Ve spolupráci s MAS Pobeskydí rozvinout poradenské aktivity pro místní 

podnikatele (formulace podnikatelského plánu a jeho zajištění, finanční 

aspekty, marketing, tvorba webových prezentací atd.) 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/prostředky MPSV 

Partneři Obec//MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 
2016-2022 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, vyhodnocení spokojenosti 

Komentář Podpora podnikání v obci a budování lokální ekonomiky 
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4.3.1.2 Rozvojové aktivity PO 1.2 Podpora podnikání v ekologickém zemědělství a 

lesnictví 
1.2.1   Propagace programů podpory eko-zemědělců, mladých zemědělců a 

ekofarem 

Cíl Podpora vzdělávacích aktivit pro místní zemědělce se zaměřením na 

ekologicky hospodařící farmáře a mladé farmáře, jejichž cílem je 

podpořit jejich podnikání a zamezit opouštění farem 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/prostředky Programu rozvoje venkova (PRV) 

Partneři Obec//MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 
Průběžně 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet realizovaných aktivit 

Komentář Ochrana životního prostředí, předpoklady pro budování identity obce 

jako environmentálně šetrného území, podpora místní produkce 

1.2.2   Propagace a podpora šetrné těžby dřeva 

Cíl Ve spolupráci s neziskovými organizacemi a vlastníky místních lesů 

uspořádat přednášky pro žáky základní školy na téma nezbytnosti šetrné 

těžby dřeva  

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce 

Partneři Obec/vlastníci lesů//MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 
Průběžně 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet realizovaných akcí 

Komentář Ochrana životního prostředí, předpoklady pro budování identity obce 

jako environmentálně šetrného území 

4.3.1.3 Rozvojové aktivity PO 1.3 Podpora pracovních míst v obci pro sociálně a 

zdravotně znevýhodněné 
1.3.1   Vytváření účelových pracovních míst (např. péče o místní zeleň, péče o 

hřiště a zabezpečení jeho lepší přístupnosti, péče o místní komunikace, 

možnost využití podpor např. MPSV) 

Cíl Využití místních pracovníků na úseku péče o místní zeleň, péče o hřiště a 

zabezpečení dostupnosti péče o místní komunikace 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/prostředky MPSV 

Partneři Obec//MAS Pobeskydí/místní podnikatelé 

Harmonogram projektu 
Průběžně 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet vytvořených pracovních míst 

Komentář Podpora soudržnosti a budování sociálního kapitálu mezi obyvateli obce 

1.3.2   Podpora vzniku sociálních podniků v obci 

Cíl Podpora pro firmy zaměstnávající společensky a zdravotně 

znevýhodněné občany 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/prostředky MPSV 

Partneři Obec/místní firmy//MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 
2016-2022 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet podpořených občanů 
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Komentář Podpora soudržnosti a budování sociálního kapitálu mezi obyvateli obce 

1.3.3   Informovanost a poradenství pro potřebné 

Cíl Organizace řady přednášek pro potřebné na téma finanční gramotnosti, 

možností rekvalifikací, kontaktů na podpůrné organizace  

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec/vzdělávací instituce//MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 
2016-2022 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet realizovaných akcí 

Komentář Podpora soudržnosti mezi obyvateli obce 

 

4.3.2 Programový cíl: Lidé a společnost (S) 

Tento cíl obsahuje čtyři programová opatření (PO) a na ně navazující rozvojové aktivity. 

4.3.2.1 Rozvojové aktivity PO 2.1 Optimalizace sítě vzdělávacích zařízení v obci 
2.1.1   Navýšení kapacity mateřské školy (výstavba nové nebo rekonstrukce 

stávající) 

Cíl Navýšit kapacitu místní mateřské školy s cílem zvýšit atraktivitu služeb 

obce pro nově příchozí obyvatelstvo nebo postavit novou mateřskou 

školu 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování/IROP 

Partneři Obec 

Harmonogram projektu 
2016-2022 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, realizace stavby či rekonstrukce 

Komentář Zlepšení občasné vybavenosti obce 

2.1.2   Zkvalitnění výuky na místní ZŠ (odborné učebny, zkvalitnění vybavení) 

Cíl Zkvalitnit výuku na místní základní škole prostřednictvím podpory 

vzdělávání pro místní učitele, obnova vzdělávacích pomůcek 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/prostředky MŠMT 

Partneři Obec/základní škola 

Harmonogram projektu 
Průběžně 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet pořízených pomůcek a realizovaných vzdělávacích akcí 

Komentář Zvýšení atraktivity vzdělávání, budování sociálního kapitálu mezi 

obyvateli obce 

2.1.3   Výstavba tělocvičny ZŠ 

Cíl Výstavba tělocvičny základní školy, která umožní vhodnější výuku 

tělocviku a zatraktivní místní základní školu 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování/IROP 

Partneři Obec 

Harmonogram projektu 
Průběžně 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, realizace výstavby 

Komentář Zvýšení atraktivity vzdělávání 
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2.1.4   Podpora mimoškolní činnosti vzdělávacích zařízení (kroužky, kluby) 

Cíl Podpořit mimoškolní aktivity žáků ve formě širší nabídky kroužků a 

klubů, zejména v atraktivních oborech (využívání PC, tvorba webových 

stránek atd.) 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/prostředky MŠMT 

Partneři Obec/MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 
Průběžně 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, mapování situace 

Komentář Podpora aktivního trávení volného času dětí a prevence sociálně 

patologických jevů 

 

4.3.2.2 Rozvojové aktivity PO 2.2 Podpora tradic a místních kulturních akcí 
2.2.1   Akce na podporu vzájemného soužití občanů (Vítání občánků, 

rozsvěcování vánočního stromku, odměňování dárců krve, podpora 

reprezentantů obce ve sportu, kultuře atd.) 

Cíl Podpora akcí na podporu vzájemného soužití v obci a podpora prezentace 

reprezentantů obce ve sportu, kultuře, ale i vzdělávání  

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce 

Partneři Obec 

Harmonogram projektu 
Průběžně 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet realizovaných akcí 

Komentář Podpora budování identity mezi obyvateli obce 

2.2.2   Podpora činnosti místních spolků 

Cíl Podpořit spolkovou činnost v obci ve formě zvýhodněných nájmů pro 

organizaci divadelních představení, představení místních hudebních kapel 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce 

Partneři Obec 

Harmonogram projektu 
Průběžně 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet podpořených spolků 

Komentář Podpora rozvoje občanské společnosti 

2.2.3   Akce pro podporu lokální sounáležitosti a mezilidských vztahů pomocí 

společných akcí (podpora místních tradic – např. Ligocký Jarmark, 

zvěřinové hody) 

Cíl Podpořit místní tradice a rozvoj mezilidských vztahů prostřednictvím 

společných akcí jako je například Ligocký Jarmark, zvěřinové hody atd. 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce 

Partneři Obec/MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 
2016-2022 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet realizovaných akcí 

Komentář Podpora budování identity mezi obyvateli obce 
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2.2.4   Aktivní podpora reprezentace obce (účast občanů/žáků na soutěžích, 

výstavách atd.) 

Cíl Podporovat účast žáků i občanů při reprezentaci obce na soutěžích či 

výstavách (kulturní, sportovní atd.). 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec 

Harmonogram projektu 
Průběžně 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet podpořených reprezentantů obce 

Komentář Podpora budování identity obce 

 

4.3.2.3 Rozvojové aktivity PO 2.3 Rozvoj sociálních služeb nejen pro seniory a rodiny s 

dětmi 
2.3.1   Podpora zřizování obecních a sociálních bytů pro potřebné 

Cíl Výstavba sociálních bytů pro potřebné občany obce 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/prostředky MMR 

Partneři Obec/soukromí vlastníci 

Harmonogram projektu 
Průběžně 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet vyčleněných bytů 

Komentář Podpora solidarity s potřebnými 

2.3.2   Aktivní podpora služby rozvoz jídel pro seniory v obci (např. nákup 

vozidla) 

Cíl Nákup vozidla pro rozvoz jídel pro seniory v obci 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/prostředky MPSV/krajská dotace 

Partneři Obec 

Harmonogram projektu 
2016-2022 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet rozvezených obědů 

Komentář Budování sociální soudržnosti v obci 

2.3.3   Zřízení služby SeniorTaxi, RodičTaxi 

Cíl Pořízení vozidla pro zajištění přepravy seniorů a dětí v obci s cílem 

zatraktivnit život v obci 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce 

Partneři Obec 

Harmonogram projektu 
2016-2022 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet uživatelů služeb 

Komentář Budování sociální soudržnosti v obci 
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4.3.2.4 Rozvojové aktivity PO 2.4 Podpora volnočasových aktivit a vzdělávání občanů 
2.4.1   Internetové minimum pro všechny, internetové kiosky 

Cíl Zřízení internetových kiosků v rámci obce (v knihovně, obecním úřadě, 

ve škole), které umožní elektronickou komunikaci s občany, kteří doma 

internet nemají 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec 

Harmonogram projektu 
2016-2022 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet účastníků akcí, počet kiosků 

Komentář Podpora například pro nezaměstnané 

2.4.2   Finanční gramotnost nejen pro seniory, aktivní boj proti „šmejdům“ 

Cíl Podpora vzdělávání ve finanční gramotnosti se zaměřením na seniory 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce 

Partneři Obec/MAS Pobeskydí/vzdělávací instituce 

Harmonogram projektu 
2016-2022 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet účastníků, realizovaných akcí 

Komentář Podporou tohoto typu osvěty mezi seniory je podpořeno budování 

soudržnosti obce 

2.4.3   Univerzita třetího věku pro seniory (ve spolupráci se ŠOV Třanovice) 

Cíl Uspořádání řady zvaných přednášek na atraktivní témata pro seniory 

(historie, kultura, současné dění) 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce 

Partneři Obec/spolupráce s regionálními institucemi/ MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 
Průběžně 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet účastníků 

Komentář Podpora budování sociální soudržnost obce a aktivního trávení volného 

času seniorů 

2.4.4   Podpora kreativních a vzdělávacích kurzů nejen pro mládež 

Cíl Uspořádání vzdělávacích kurzů se zaměřením na mládež na podporu 

jejich kreativity (pod vedením zkušených lektorů) 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec/ MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 
2016-2022 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet kurzů 

Komentář Podpora kreativity bude generovat talenty, které zdůrazní renomé obce 

jako místa, kde děti mohou racionálně trávit svůj volný čas 
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2.4.5   Výstavba multifunkčního hřiště apod. 

Cíl Podpořit výstavbu multifunkčního hřiště pro děti a dospívající mládež. 

Atraktivní prvky podpoří jejich racionální využití volného času 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec 

Harmonogram projektu 
2015-2022 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, realizace stavby 

Komentář Zvýšení atraktivity obce pro obyvatele 

 

4.3.3 Programový cíl: Rozvoj infrastruktury obce (R) 

Tento cíl obsahuje tři programová opatření (PO) a na ně navazující rozvojové aktivity. 

4.3.3.1 Rozvojové aktivity PO 3.1 Posilování technické infrastruktury 
3.1.1   Dořešení problémové komunikace do Hnojníka 

Cíl Ve spolupráci s dotčenými orgány identifikovat v rámci lipové aleje 

nejvíce problematické stromy 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce 

Partneři Obec/ORP 

Harmonogram projektu 
2016-2022 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, komunikace s dotčenými orgány 

Komentář Střet mezi ochranou chráněné aleje a její nebezpečností 

3.1.2   Modernizace a rozšíření kanalizace 

Cíl Modernizace stávající kanalizace, její rozšíření a podpora 

decentralizovaného řešení čistíren odpadních vod pro domy, které nejsou 

na obecní ČOV připojeny 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec/Mikroregion Povodí Stonávky/MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 
Průběžně 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet připojených domácností 

Komentář Ochrana životní prostředí a podpora atraktivity obce 

3.1.3   Údržba a opravy místních komunikací 

Cíl Podpora údržby a oprav místních komunikací, identifikace problémových 

lokalit a jejich řešení 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce 

Partneři Obec 

Harmonogram projektu 
2016-2022 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet oprav komunikací 

Komentář Zvyšování kvality života místních obyvatel a bezpečnosti 
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3.1.4   Optimalizace parkovacích míst v obci (rozbor požadavků, možností dle 

územního plánu, vytipování problémových lokalit) 

Cíl Zlepšení možností parkování v obci, vytipování problémových lokalit a 

jejich řešení 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec/soukromí vlastníci pozemků 

Harmonogram projektu 
2016-2022 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet parkovacích míst 

Komentář Klíčové pro zvyšování atraktivity obce pro obyvatele i turisty 

3.1.5   Optimalizace sítě chodníků a jejich bezpečnost v rámci obce (osvětlení, 

měření rychlosti, přechod pro chodce) 

Cíl Zavést osvětlení ulic a chodníků do částí obce, kde zatím nejsou a 

zavedení měření rychlosti automobilů v problémových lokalitách, 

výstavba přechodu pro chodce u ZŠ 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec 

Harmonogram projektu 
2016-2022 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, rozsah realizovaných oprav chodníků 

Komentář Klíčové pro zvyšování atraktivity obce pro obyvatele i turisty 

3.1.6   Využití obecních pozemků v blízkosti obecního úřadu (např mateřská 

škola, multifunkční hřiště, parkoviště, multifunkční centrum po etapách). 

Cíl Cílem je podpořit budování centra obce prostřednictvím využití obecních 

pozemků v blízkosti obecního úřadu 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec 

Harmonogram projektu 
2016-2022 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet realizovaných projektů 

Komentář Klíčové pro zvyšování atraktivity obce pro obyvatele 

 

4.3.3.2 Rozvojové aktivity PO 3.2 Integrace prostředí obce 
3.2.1   Revitalizace vybraných lokalit (náměstí, další vybrané obecní budovy, 

veřejná prostranství) 

Cíl Revitalizovat náměstí v obci a budovy v obecním vlastnictví  

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec/ MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 
2016-2022 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet realizovaných projektů 

Komentář Klíčové pro zvyšování atraktivity obce pro obyvatele i turisty 
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3.2.2   Integrovaný a harmonizovaný rozvoj obou částí obce 

Cíl Zvýšenou pozornost klást na podporu rozvoje obou částí obce (horní i 

dolní časti) 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce 

Partneři Obec 

Harmonogram projektu 
2016-2022 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet akcí 

Komentář Podpora soudržnosti obce 

 

4.3.3.3 Rozvojové aktivity PO 3.3 Zapojení obce do turistické oblasti v Euroregionu 

Beskydy a Těšínské Slezsko 
3.3.1   Podpora ubytovacích kapacit (analýza možností, zapojení místních 

podnikatelů a občanů) 

Cíl Podpořit rozvoj ubytovacích kapacit v obci prostřednictvím větší míry 

zapojení místních podnikatelů a občanů  

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/finance soukromých vlastníků 

Partneři Obec/obyvatelé/podnikatelé/ MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 
2016-2022 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet nově vytvořených lůžek 

Komentář Podpora lokální ekonomiky a podnikání v obci 

3.3.2   Participace na projektech udržitelnosti a rozvoje CR (naučné stezky, 

cyklotrasy, turistické stezky hippoturistika, sauna, lázničky). 

Cíl Ve spolupráci s místními podnikateli v cestovním ruchu podpořit další 

budování naučných stezek a dalších možností trávení volného času turisty 

(hippoturistika, sauna, lázničky)  

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce 

Partneři Obec/ MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 
2016-2022 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet realizovaných projektů 

Komentář Zvýšení atraktivity obce pro cestovní ruch 
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3.3.3   Aktivní řízení destinace cestovního ruchu – regulace návštěvníků 

Cíl Prostřednictvím zlepšeného značení turistických atraktivit v rámci obce 

lépe regulovat tok návštěvníků 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce 

Partneři Obec/MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 
2016-2022 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, realizace značení 

Komentář Využití turistického potenciálu v obci místními podnikateli 

3.3.4  Podpora a informovanost občanů o projektech v CR 

Cíl Organizovat přednášky pro občany i podnikatele týkající se potenciálu 

cestovního ruchu, zapojení se do projektů rozvoje cestovního ruchu 

turistické oblasti Beskydy-Valašsko  

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/MAS Pobeskydí 

Partneři Obec/Euroregion Beskydy, Euroregion Těšínské Slezsko 

Harmonogram projektu 
Průběžně 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet přednášek a informačních materiálů 

Komentář Podpora rozvoje cestovního ruchu jako zdroje příjmů pro místní 

obyvatelstvo a podnikatele, rozvoj lokální ekonomiky 

 

4.3.4 Programový cíl: Udržitelná krajina a životní prostředí (Ž) 

Tento cíl obsahuje tři programová opatření (PO) a na ně navazující rozvojové aktivity. 

4.3.4.1 Rozvojové aktivity PO 4.1 Podpora čistoty a zeleně v obci 
4.1.1   Údržba místní zeleně a její revitalizace (např. úprava parčíku, včetně 

výsadby, lavičky) 

Cíl Cílem je zatraktivnění obce jak pro místní občany, tak také pro turisty. 

Instalací laviček dojde k intruzi klidového prvku. 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec 

Harmonogram projektu 
2016-2022 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, plocha udržované zeleně 

Komentář Zvýšení atraktivity obce pro obyvatele i turisty 
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4.1.2   Optimalizace termínů svozu odpadu dle sezónních potřeb a umístění 

sběrných nádob (např. bioodpad) 

Cíl Toto opatření umožní vhodnější využití sběrných nádob a racionalizuje 

prostředky obyvatel i obce vložené do sběru a svozu odpadů 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec 

Harmonogram projektu 
Průběžně 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet sběrných nádob 

Komentář Motivace k recyklaci 

4.1.3   Vytvoření možností pro občany k úklidu psích exkrementů 

Cíl Instalace sběrných kontejnerů pro vkládání psích exkrementů 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce 

Partneři Obec 

Harmonogram projektu 
2016-2022 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet sběrných kontejnerů 

Komentář Klíčové pro rozvoj turismu v obci 

4.1.4  Podpora místní kompostárny (např. možnost zakoupení domovních 

kompostérů pro občany z podpory projektů) 

Cíl Cílem je podpořit recyklaci bioodpadu jak na obecní úrovni, tak na 

úrovni jednotlivých domácností. Dojde tak k omezení množství 

smíšeného odpadu. 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/MŽP 

Partneři Obec/MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 
2016-2022 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet kompostérů 

Komentář Recyklace bioodpadů umožní snížení zatížení životního prostředí 

4.1.5  Vytvoření systému kontroly a průběžné likvidace černých skládek 

(využití ochoty občanů k úklidu obce, sledování problémových lokalit) 

Cíl Eliminací černých skládek obec přispěje ke zlepšení životního prostředí 

v území, jejich evidencí a sledováním problémových lokalit k omezení 

možností černého skládkování 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce 

Partneři Obec/MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 
2016-2022 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet vyřešených černých skládek 

Komentář Zvýšení kvality životního prostředí jako potenciálu pro rozvoj cestovního 

ruchu 
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4.1.6  Omezení pohybu volně pobíhajících psů po obci (odchyt, pokutování) 

Cíl Cílem je bezpečnější obec, která je turisticky atraktivní a láká turisty 

k trávení volného času 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce 

Partneři Obec/Policie ČR/psí útulky 

Harmonogram projektu 
Průběžně 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, úbytek počtu stížností 

Komentář Klíčové pro atraktivitu obce 

4.1.7  Zavedení inteligentního svozu odpadů 

Cíl Tímto opatřením bude podpořena recyklace odpadů, neboť u těch 

domácností, které systematicky odpady třídí, dojde k úspoře náklady za 

vyvážení odpadů 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec/MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 
2016-2022 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, úbytek stížností na nevyvezení odpadu 

Komentář Dojde k úspoře financí u obyvatel a tedy k synergickému efektu 

(recyklace + úspora nákladů) 

4.3.4.2 Rozvojové aktivity PO 4.2 Lokální topeniště 
4.2.1   Zpřísnění kontroly lokálních topenišť (zavedení systému, vytipování 

lokalit, zásah kontrolní komise, když bude proto legislativní základ). 

Cíl Cílem zpřísnění kontroly topenišť je podpora zvyšování kvality života 

pro místní obyvatelstvo, vytváření obce atraktivní jak pro obyvatele, tak 

pro návštěvníky 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce 

Partneři Obec/neziskové organizace/ MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 
2016-2022 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet provedených kontrol 

Komentář Klíčové pro zvyšování kvality života obyvatel a rozvoj turismu 

4.3.4.3 Rozvojové aktivity PO 4.3 Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie 

(OZE) 
4.3.1   Propagace OZE mezi občany (motivace občanů dle akcí MAS 

Pobeskydí). 

Cíl Cílem je zvýšit atraktivitu OZE mezi obyvateli obce a přispět tak ke 

snížení závislosti ekonomiky na fosilních palivech. Akce probíhá ve 

spolupráci s MAS Pobeskydí 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce 

Partneři Obec/MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 
2016-2022 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet realizovaných přednášek 

Komentář Snižování závislosti obce na centrálních zdrojích energií, tj. 

decentralizace a podpora energetické soběstačnosti obce 
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4.3.5 Programový cíl: Samospráva obce, její bezpečnost a spolupráce (SO) 

Tento cíl obsahuje čtyři programová opatření (PO) a na ně navazující rozvojové aktivity. 

4.3.5.1 Rozvojové aktivity PO 5.1 Rozvoj samosprávy obce 
5.1.1   Otevřená a transparentní komunikace s občany obce 

Cíl Cílem je vytváření otevřeného prostředí při komunikaci samosprávy obce 

se svými občany. Prostředkem jsou transparentní aktivity samosprávy, 

možnost kontroly jejich aktivit občany 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce 

Partneři Obec 

Harmonogram projektu 
2016-2022 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, úbytek počtu stížností 

Komentář Klíčové pro budování soudržné obce 

5.1.2   Digitalizace obecní kroniky, participace občanů 

Cíl Tato aktivita napomůže vytváření a prohlubování identity obce, občané 

budou mít možnost seznámit se s lokální historií obce (v digitalizované 

kronice) na webu obce. 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce 

Partneři Obec 

Harmonogram projektu 
2016-2022 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, zveřejnění na webu 

Komentář Budování sociálního kapitálu a identity obce 

5.1.3   Zřízení mobilního rozhraní pro komunikaci s úřadem (systém rychlých 

zpráv, závady, stížnosti, dotazy) 

Cíl Cílem této aktivity je snaha urychlit komunikaci občanů se samosprávou 

obce a vytvořit další platformu pro sdělování potenciálních závad, 

stížností či dotazů obyvatel, využitelné také v případě živelních pohrom 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec 

Harmonogram projektu 
2016-2022 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet zpráv 

Komentář Klíčové pro informovanost občanů a rizikové situace 

5.1.4   Podpora dobrovolnických aktivit směřujících k rozvoji obce (brigády,  

sbírky) 

Cíl Cílem aktivity je zvýšit úroveň sociálního kapitálu mezi obyvateli obce 

prostřednictvím dobrovolnických aktivit směřovaných ke zvelebování 

veřejného prostoru obce 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce 

Partneři Obec/neziskové organizace/MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 
Průběžně 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet dobrovolnických akcí 

Komentář Budování sociálního kapitálu v obci 
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5.1.5   Pokračování obecního zpravodaje, zkvalitnění obsahu 

Cíl Cílem této aktivity je zvýšit informovanost občanů o dění v obci, ale také 

lepší zabezpečení informovanosti v obci v případě mimořádných situací a 

řešení jejich následků 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce 

Partneři Obec 

Harmonogram projektu 
Průběžně 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet vydaných čísel 

Komentář Budování společné identity obce, podpora místních podnikatelů a 

provozovatelů služeb (zvýhodněná inzerce a upoutávky na akce 

organizované v obci) 

 

4.3.5.2 Rozvojové aktivity PO 5.2 Posilování obecní spolupráce v oblasti bezpečnosti 
5.2.1   Spolupráce s PČR, pochůzky a preventivní akce 

Cíl Cílem je zvýšení bezpečnosti v obci prostřednictvím užší spolupráce 

s Policií ČR, co zvýší jednak pocit bezpečí občanů, ale i napomůže 

v budování obce atraktivní pro turisty 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce 

Partneři Obec/Policie ČR 

Harmonogram projektu 
Průběžně 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, snížení počtu přestupků 

Komentář Klíčové pro bezpečnost obyvatel a rozvoj turismu v obci 

5.2.2   Důraz na bezpečnost silničního provozu při průjezdu obcí (radary, 

zákaz vjezdu nákladních automobilů, čtyřkolek do vybraných lokalit) 

Cíl Toto opatření cílí na zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci a 

bude realizováno prostřednictvím instalací radaru, zákazů vjezdu 

nákladních automobilů či čtyřkolek do území, kde se dle zákona o 

pozemních komunikacích pohybovat nesmí. Cílem je zatraktivnit obec 

jak pro obyvatelstvo, tak i pro turisty 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec/Policie ČR 

Harmonogram projektu 
Průběžně 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, úbytek přestupků 

Komentář Klíčové pro bezpečnost obyvatel a rozvoj turismu v obci 
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5.2.3   Pravidelná aktualizace opatření pro případ mimořádných událostí 

(např. povodně) 

Cíl Cílem je zvýšení bezpečnosti obyvatel obce v případě mimořádných 

živelních událostí 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce 

Partneři Obec/správci povodí / MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 
Průběžně 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, aktualizace plánu 

Komentář Pravidelné pročišťování koryta řeky, aktualizace kontaktů na majitele 

těžké techniky v obci, zkoušky varovných systémů v obci atd. 

4.3.5.3 Rozvojové aktivity PO 5.3 Rozvoj meziobecní spolupráce 
5.3.1   Podpora aktivní komunikace se zástupci ORP Třinec 

Cíl Obce náleží k ORP Třinec, je teda nezbytné zintenzivnit komunikaci 

samosprávy se samosprávou dotčeného ORP týkající se rozvojových 

problémů obce 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce 

Partneři Obec/ORP Třinec 

Harmonogram projektu 
Průběžně 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet konzultací 

Komentář Intenzifikace a aktivní komunikace se zástupci ORP Třinec umožní 

žádoucí a včasný přenos informací a potenciálních možností 

5.3.2   Účast na akcích MAS Pobeskydí, Mikroregionu Povodí Stonávky, 

Euroregionů Těšínské Slezsko a Beskydy  

Cíl Cílem je budování společné identity obyvatel Pobeskydí, kdy 

prostřednictvím jejich setkávání dochází k vzájemné výměně zkušeností, 

což napomůže při řešení konkrétních problémů v obcích 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec, MAS Pobeskydí, Mikroregion Povodí Stonávky, Euroregion 

Těšínské Slezsko, Euroregion Beskydy 

Harmonogram projektu 
2016-2022 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet akcí 

Komentář Budování společné identity obce a území 

5.3.3   Podpora spolupráce s partnerskými obcemi 

Cíl Cílem je navazovat spolupráci s partnerskými obcemi, která umožní 

výměnu zkušeností obyvatel i samospráv a napomůže při budování 

identity obce, ale i při identifikaci případných projektových partnerů 

(zejména v zahraničí) pro rozvojové akce 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec/partnerské obce 

Harmonogram projektu 
2016-2022 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet akcí 

Komentář Potenciál pro identifikaci projektových partnerů (zejména v zahraničí) 
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4.3.5.4 Rozvojové aktivity PO 5.4 Management území 

V tomto programovém opatření se mimo jiné předpokládá spolupráce obcí s využitím metody 

LEADER. Jde o propojení rozvojových aktivit a venkovské ekonomiky s cílem dopomáhat k 

rozvoji venkovských oblastí cestou zapojení místních subjektů. 

Jedna z aktivit se týká spolupráce a participace na poradenství v oblasti programového a 

projektového řízení bude zaměřena na spolupráci obcí v rámci MAS Pobeskydí a s jinými 

MAS, prostřednictvím kterých lze vyřešit řadu problémů a potřeb daného území. Projekty by 

měly být zaměřeny na využití nabízené možnosti poradenské činnosti při přípravě a realizaci 

projektů, včetně vzdělávací a osvětové činnosti. 

Další aktivita souvisí s prezentací dobré praxe v oblasti finančních nástrojů, souvisí se 

shromažďováním a šířením dobré praxe v oblasti využívání zejména interních zdrojů 

financování projektů (z důvodu stále se snižujících možností externího financování). Bude se 

jednat o podporu aktivit v podobě mikrofondů, mikropůjček nebo sponzorství. 

5.4.1   Rozvoj spolupráce mezi obcemi mikroregionu a MAS 

Cíl Podpořit vzájemnou kooperaci mezi obcemi mikroregionu a cílem 

intenzifikovat z kooperace plynoucí synergické efekty 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec, MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 
2016-2022 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet projektů 

Komentář Využití pozitivních zkušeností z jiných obcí, strategie MAS 

5.4.2   Využití zkušeností s metodou LEADER 

Cíl Využití synergických efektů, spolupráce a participace na poradenství 

v oblasti programového a projektového řízení 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec, MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 
2016-2022 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet projektů 

Komentář Využití pozitivních zkušeností z jiných obcí, strategie MAS 

5.4.3   Spolupráce a participace na poradenství v oblasti projektového a 

programového řízení 

Cíl Využití synergických efektů, spolupráce a participace na poradenství 

v oblasti programového a projektového řízení 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec, MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 
2016-2022 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet realizovaných konzultací 

Komentář Využití pozitivních zkušeností z jiných obcí, strategie MAS 
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5.4.4   Využití best practices při používání finančních nástrojů 

Cíl Využití alternativních zdrojů financování rozvoje obce 

Lokalizace Komorní Lhotka 

Garant aktivity Obec Komorní Lhotka 

Odhad nákladů/financování Rozpočet obce/externí financování 

Partneři Obec, MAS Pobeskydí 

Harmonogram projektu 
2016-2022 

Způsob hodnocení, kontroly 1xročně, počet konzultací 

Komentář Využití pozitivních zkušeností z jiných obcí 
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5 REALIZACE PROGRAMU ROZVOJE OBCE 

V Programu rozvoje obce Komorní Lhotka na období 2016 - 2022 byl stanoven nejen obecný 

směr rozvoje obce, ale i konkrétní aktivity směřující k naplnění požadovaných cílů. 

 

5.1 Podpora realizace programu  

5.1.1 Způsob realizace programu rozvoje obce 

 

 

 

Byla ustanovena Řídící složka, která bude pracovat ve složení dle tabulky 5-1.  

 

Tabulka 5-1 Řídicí složka realizace rozvoje obce 

Jméno a příjmení Organizace/funkce 

Miloslav Hampl Obec Komorní Lhotka/starosta 

Ing. Jaroslav Szromek Obec Komorní Lhotka/místostarosta 

 

5.1.2 Monitoring realizace programu rozvoje obce 

Realizace programu bude monitorována s roční periodicitou řídícími složkami realizace 

rozvoje obce. Výkonná a kontrolní složka bude dohlížet na soulad s harmonogramem i 

navazujícími strategiemi a navrhovat další opatření. 

5.1.3 Způsob aktualizace programu rozvoje obce 

Program bude aktualizován po průběžném vyhodnocení jeho řešení, akční plán rozvoje bude 

operativně doplňován o další aktivity na základě požadavků občanů. 

5.2  Způsob financování programu rozvoje obce  
Financování PRO bude prováděno pomocí operačních programů, a to zejména: 

 Program rozvoje venkova 

 Integrovaný regionální operační program 

 Operační program Životní prostředí 

 Operační program Zaměstnanost 

 

Pro nové programové období se také počítá s využitím smíšeného financování jednotlivými 

bankami.  

Řídící složka 

•starosta 

•místostarosta 

Výkonná a kontrolní složka 

•zastupitelé 
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5.3 Analýza rizik obce Komorní Lhotka 
Níže provedená analýza rizik byla zpracována expertní metodou ve formě seznamu rizik, kde 

rizika představují možná nebezpečí vzniku události, která může negativně ovlivnit dosažení 

stanovených strategických cílů obce v plánovaném období.  Zdroje rizik, na základě závěrů 

předchozí analytické části a analýzy SWOT, můžeme rozdělit na tyto hlavní oblasti: 

 Finanční rizika, která souvisí se způsobem financování, zdroji, se zadlužováním 

obce. 

 Organizační rizika, kde můžeme uvést zejména problematiku správy a řízení obce, 

včetně vnějších legislativních vlivů, kvalitu zaměstnanců působcích ve správě obce. 

 Technická rizika, kde můžeme zahrnout stav obecních budov, jejich vybavení, 

technickou infrastrukturu obce, občanskou vybavenost apod. 

 Rizika související s rozvojem obce, zahrnující oblasti s výrazným vlivem současných 

socioekonomických faktorů obce. 

 

Hodnocení významnosti rizik je založeno na hodnocení očekávané pravděpodobnosti 

výskytu jednotlivých rizik a jejich materiálního/nemateriálního dopadu na dosažení cílů 

strategie obce Komorní Lhotka. Pravděpodobnost rizika (sloupec „P“) i dopad hodnoceného 

rizika (sloupec „D“) jsou hodnoceny na škále 1 – 5. Tyto hodnoty byly stanoveny expertním 

odhadem: 

 hodnota 1 představuje velmi malý dopad (resp. velmi malou pravděpodobnost vzniku 

rizika), 

 hodnota 5 velmi velký dopad (resp. velmi vysokou pravděpodobnost vzniku rizika). 

 

Významnost rizika pak bude součinem pravděpodobnosti (P) a dopadu (D). Hodnota 

významnosti se pohybuje v rozmezí 1 – 25 body, přičemž v rámci registru rizik obce 

Komorní Lhotka považujeme: 

 vysoké riziko  (nad 50 %) hodnota 12,5 a více 

 střední riziko (25-50 %) hodnota 6 – 12 

 malé riziko (do 25 %)  hodnota 5 a méně 

 

Vlastníkem jednotlivých rizik (tj. odpovědným subjektem za řízení a monitorování daného 

rizika, průběžné přehodnocování významnosti rizik a identifikaci reálného výskytu dané 

rizikové události, tedy subjekt, na který dopadne řešení problémů v případě naplnění rizika) je 

vzhledem k povaze zpracovávaného strategického dokumentu, je obec Komorní Lhotka. 

 

Níže uvedená rizika obsahují číslo rizika, skupinu rizika, název rizika, hodnocení rizika (P – 

pravděpodobnost na škále 1 nejmenší, 5 největší; D – dopad – stejná škála; výsledek hodnoty 

rizika je tedy dán násobením pravděpodobnosti a dopadu). 

 

V oblasti finančního rizika byla identifikována tři rizika, s převahou středního rizika dopadu, 

týkajících se především akcí spojených s plánovanými investičními akcemi obce (viz tabulka 

5-2). 
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Tabulka 5-2 Definice finančních rizik 

FINANČNÍ RIZIKO 
Opatření ke snížení 

významnosti rizika 
Hodnocení 

Popis rizika 
 Pravděpodob-

nost rizika (P) 

Dopad 

(D) 

Významnost 

(P*D) 

Nedostatek prostředků na běžný 

provoz, dočasně zhoršená platební 

neschopnost obce 

Efektivní a úsporné 

hospodaření obce, průběžné 

vyhodnocování a 

zveřejňování výsledků 

hospodaření 

2 5 10 

Nedostatek volných finančních 

prostředků na plánované investice 
(viz akční plán, body 2.3, 3.1 až 3.2). 

Spolupráce s projektovým 

manažerem, efektivní 

finanční řízení obce, 

spolupráce s MAS 

Pobeskydí 

3 4 12 

Udržitelnost projektů, vznik 

neuznatelných výdajů projektů 
(viz akční plán, body body 2.3, 3.1 

až 3.2). 

Odborná administrace 

projektů, průběžná kontrola 

výdajů 

3 5 15 

 

Výše zmíněná rizika lze tedy eliminovat posilováním finanční stability obce, dodržováním 

rozpočtových plánů investičních akcí a průběžnou kontrolou jednotlivých etap projektů. Obec 

by měla včas reagovat na vzniklé odchylky v projektech, aby eliminovala výskyt položek, 

které by mohly být klasifikovány jako neuznatelné náklady. Předpokládá se konzultace 

projektů s MAS Pobeskydí. 

V oblasti organizačního rizika je primárním zdrojem rizika nejen správa obce, ale i soubor 

faktorů, které vytvářejí legislativní a politické klima pro obec a její správu (Tabulka 5-3). 

 

Tabulka 5-3 Definice organizačních rizik 

ORGANIZAČNÍ RIZIKO 
Opatření ke snížení 

významnosti rizika 
Hodnocení 

Popis rizika  
Pravděpodob-

nost rizika (P) 

Dopad 

(D) 

Významnost 

(P*D) 

Personální riziko – zaměstnanci 

(fluktuace, nekompetentnost, 

nemotivovanost, špatná komunikace) 

Motivace, zapojení 

zaměstnanců do přípravy 

projektů obce, podpora 

sounáležitosti, podpora 

otevřené komunikace 

3 5 15 

Legislativní změny 

Pravidelné sledování změn, 

aktualizace obecních akcí 

plánu dle legislativních 

možností 

3 3 9 

Pasivní přístup partnerů obce (obce, 

MAS, zástupci kraje, ORP Třinec) 

k nabízené spolupráci obcí Komorní 

Lhotka (viz body akčního plánu 1.1.3, 

4.3, 5.3, 5.4). 

Podpora meziobecní 

spolupráce, podpora účasti 

na společných akcích, 

využití zkušeností s metodou 

LEADER 

2 4 8 

Významné odchýlení se od 

základních cílů strategického 

plánu, vlivy změn ve vedení obce 

Aktualizace a kontrola 

plnění strategického plánu, 

dohled nad dodržováním 

akčního plánu, který je 

v souladu s každoročním 

rozpočtem obce 

3 5 15 
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Shrneme-li doporučená opatření, rizika můžeme eliminovat pouze výběrem vhodných 

zaměstnanců do správy obce, dále aktivním přizpůsobením rozvoje obce dle legislativního 

rámce (sledování změn, dopady změn pro obec), k tomu slouží také bod 5.4 Management 

území v akčním plánu obce, který aktivně podporuje principy LEADER. 

Technická rizika mohou představovat překážky při rozvoji technické infrastruktury a 

občanské v obci Komorní Lhotka a mají návaznost na plánování dalšího rozvoje obce (viz 

Tabulka 5-4). 

 

Tabulka 5-4 Definice technických rizik 

TECHNICKÉ RIZIKO 
Opatření ke snížení 

významnosti rizika 
Hodnocení 

Popis rizika  
Pravděpodob-

nost rizika (P) 

Dopad 

(D) 

Významnost 

(P*D) 

Špatný stav vedlejších komunikací a 

chybějící parkovacích místa, 

osvětlení a chodníky (viz bod 3.1) 

Hledání dotačních zdrojů 

na investice (dotace: 

krajské, národní dotace, 

IROP) 

3 5 15 

Nutná revitalizace/výstavba 

vybraných objektů občanské 

vybavenosti – MŠ, ZŠ, náměstí, 

obecní byty, hřiště (viz bod 2.1, 

2.3.1,2.4.5,3.2). 

Hledání alternativních 

finančních zdrojů na 

rekonstrukci 3 3 9 

Nedořešená kanalizace a ČOV (viz 

bod 3.1.2). 

Aktualizace projektové 

dokumentace, čerpání 

dotací, dodržení priority 

ochrany životního 

prostředí 

3 4 12 

 

Opatření k eliminaci technických rizik souvisí s finančním plánováním obce, kdy 

odstraňování překážek přímo souvisí s investicemi do infrastruktury a volbě vhodných 

finančních zdrojů a jejich dostupností v plánovacím období. 

U rizik souvisejících s rozvojem obce (Tabulka 5-5) je jejich eliminace závislá především na 

působení vedení obce na občany tak, aby v obecním zájmu aktivně přistupovali k plnění 

aktivit, vyplývajících s plánu rozvoje obce. 

 

Tabulka 5-5 Definice rizik souvisejících s rozvojem obce 
RIZIKO SOUVISEJÍCÍ 

S ROZVOJEM OBCE 

Opatření ke snížení 

významnosti rizika 
Hodnocení 

Popis rizika  
Pravděpodob-

nost rizika (P) 

Dopad 

(D) 

Významnost 

(P*D) 

Stárnutí obyvatel a společenské 

změny ve struktuře obyvatel (viz body 

akčního plánu 2.1-2.4). 

Přizpůsobení sociálních 

služeb, volnočasových 

aktivit. 

3 3 9 

Nedostatečné zpracování nabídek pro 

podnikání, zřízení účelových míst (viz 

body akčního plánu 1.1 až 1.3). 

Prezentace akčního plánu, 

komunikace a 

informování podnikatelů, 

obyvatel 

3 4 12 

Bezpečnost obce (viz bod akčního plánu 

5.2). 

Spolupráce s policií ČR, 

kamerový systém 
4 3 12 

Zhoršení ovzduší nebo jiných složek 

životního prostředí (viz body akčního 

plánu 4.2 až 4.3). 

Motivování obyvatel 

k ekologickému způsobu 

vytápění, opatření 

4 4 16 
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proti výskytu lokálních 

topenišť, černé skládky 

 

V této souvislosti je nutná spolupráce a aktivní komunikace s občany, motivace k přijetí 

změn, vyplývajících z plánovaných rozvojových akcí. 

Pro obec bylo celkově identifikováno 14 rizikových faktorů, z toho pět rizik vysokých, devět 

rizik středních, nízká rizika nebyla identifikována (ve SWOT převažovaly slabé stránky obce 

nad silnými). Současně byla navržena opatření k jejich eliminaci (viz Tabulka 5-6). 

 

Tabulka 5-6 Shrnutí relevance rizik 
Vysoké riziko (5) Střední riziko (9) 

Udržitelnost projektů, vznik neuznatelných výdajů 

projektů  

Personální riziko – zaměstnanci (fluktuace, 

nekompetentnost, nemotivovanost, špatná komunikace) 

Nedostatek prostředků na běžný provoz, dočasně 

zhoršená platební neschopnost obce 

Nedostatek volných finančních prostředků na 

plánované investice  

Významné odchýlení se od základních cílů 

strategického plánu, vlivy změn ve vedení obce 

Legislativní změny 

 

Špatný stav vedlejších komunikací a chybějící 

parkovacích místa, osvětlení a chodníky 

Pasivní přístup partnerů obce   

 

Zhoršení ovzduší nebo jiných složek životního 

prostředí 

Nutná revitalizace/výstavba vybraných objektů 

občanské vybavenosti – MŠ, ZŠ, náměstí, obecní 

byty, hřiště  

 Nedořešená kanalizace a ČOV  

 Stárnutí obyvatel a společenské změny ve struktuře 

obyvatel  

 Nedostatečné zpracování nabídek pro podnikání, 

zřízení účelových míst  

 Bezpečnost obce  
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6 ZÁVĚR 

Tento dokument se skládá ze dvou částí, analytické části a části návrhové, která z části 

analytické vychází. 

Část analytická obsahuje profil obce Komorní Lhotka, zahrnující historický vývoj obce, její 

geografické a demografické údaje, hospodářské a technické indicie, údaje o stavu životního 

prostředí a správě obce.  Důležitou součástí je  SWOT analýza, zjišťující silné a slabé stránky 

obce, příležitosti a hrozby jejího fungování. Významnou částí je také vyhodnocení 

dotazníkového šetření mezi občany Komorní Lhotky. 

V části návrhové je pozornost soustředěna na definování strategických, programových cílů a 

následně na vymezení akčního plánu rozvoje, který je složen z jednotlivých projektových fiší, 

které by mohly napomoci budoucímu rozvoji obce Komorní Lhotka. V závěrečných pasážích 

jsou vyhodnocena jednotlivá rizika, která se rozvoje obce dotýkají a jež je vhodné eliminovat. 

Dále jsou formulovány způsoby realizace navrhovaného plánu. 

Lze konstatovat, že obec Komorní Lhota je obcí, která je i přes své objektivní rozvojové 

problémy atraktivní jak pro své obyvatele, tak i pro účastníky místního cestovního ruchu. I 

když v obci obecně převažují názory na zachování tradic a také z kontextu dotazníkové akce 

vyplývá, že cestovní ruch a turizmus nepatří mezi priority obyvatel obce, přesto vzhledem 

k místním přírodním podmínkám a atraktivitě okolních hor se obec budce zaměřovat na 

udržitelný rozvoj turistiky s respektováním názorů a práv místních občanů. Rozvoj 

podnikatelských aktivit obyvatelstva lze také považovat za stěžejní klíč k úspěšnému rozvoji 

obce. S ohledem na environmentální hodnoty, které skýtá tato část Moravskoslezských 

Beskyd a jejich podhůří, by však měly být jakékoli aktivity v obci provozovány v souladu s 

ochranou přírody a krajiny. Zároveň by však měla být zvyšována kvalita života místního 

obyvatelstva a vedle hospodářské prosperity oblasti systematicky budován i sociální kapitál 

obce. 
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11 PŘÍLOHY 

Příloha 1 Porovnání finančních a účetních ukazatelů obce Komorní Lhotka 

(2010-2015) v Kč 

Ukazatel 2010 2011 2012 2013 2014 

2015  

(k 30.06.) 

Příjmy 

(konsolid.) 11 686 170 24 371 763 20 291 791 18 145 989 18 417 741 12 999 671 

Výdaje 

(konsolid.) 11 009 710 22 862 285 22 421 476 15 113 616 17 720 224 12 552 970 

Saldo příjmů a 

výdajů 

(konsolid.) 676 460 1 509 477 -2 129 686 3 032 372 697 517 446 701 

Přijaté půjčené 

prostředky 0 0 1 441 523 0 0 0 

Hrazené úroky 36 600 13 891 2 683 10 851 6 635 1 586 

Uhrazené 

splátky jistin 

půjčených 

prostředků 668 000 660 000 0 500 000 500 000 250 000 

Dluhová 

služba celkem 704 600 673 891 2 683 510 851 506 635 251 586 

Majetek 

celkem 90 771 560 83 718 452 94 226 961 93 364 664 94 518 596 

102 120 

617 

Dlouhodobý 

hmotný 

majetek 87 121 010 79 563 934 89 767 850 88 333 598 89 329 688 95 636 066 

Pohledávky 

brutto 1 476 870 1 057 103 2 405 664 539 668 628 362 1 715 651 

Krátkodobé 

pohledávky 

brutto 1 276 870 887 103 2 335 664 469 668 441 487 1 669 451 

Krátkodobé 

pohledávky 

netto 1 271 170 884 458 2 311 926 449 357 420 776 1 648 741 

Krátkodobý 

finanční 

majetek 0 0 703 174 3 237 117 3 432 582 3 732 924 

Cizí zdroje 

celkem 1 603 640 847 257 2 466 778 1 468 408 1 030 155 1 043 496 

Dlouhodobé 

závazky 0 0 1 467 307 941 523 441 523 191 523 
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Krátkodobé 

závazky 840 490 103 135 999 471 526 884 588 632 851 973 

Náklady  9 868 000 14 072 460 12 269 752 13 070 409 13 937 043 5 872 605 

Výnosy  11 935 220 16 750 610 14 052 515 15 613 087 16 094 227 8 170 813 

Výsledek 

hospodaření 2 016 680 2 570 421 1 782 763 2 542 678 2 157 184 2 298 207 

Zdroj: výroční zprávy obce, aplikace Monitor 

http://monitor.statnipokladna.cz/2014/obce/detail/ 

IČ (kód): 00576930 

 

Příloha 2 Závěry dotazníkové akce 
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Možnosti pro výstavbu rodinných domků

Příležitosti pro podnikání v obci
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Úroveň občanské vybavenosti
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Celkový vzhled obce

Kvalita života v obci

Nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace

Čistota veřejných prostranství v obci
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4. Jaké by podle Vás měly být priority, na které by se měla 
zaměřit obecní správa? 

Nedůležité Méně důležité Důležité Velmi důležité Priorita
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6. Plánujete i do budoucna zůstat v Komorní Lhotce? 
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prostředí v obci? 
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26. Mezilidské vztahy v obci považujete za: 
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