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1. ÚVOD
Strategický rozvojový plán obce Žermanice je základním plánovacím dokumentem obce. Jde o
hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Formuluje představy o budoucnosti obce a navrhuje způsoby, jak
těchto představ dosáhnout. Slouží zejména jako manuál pro řízení rozvojových činností obce (při
rozhodování zastupitelstva, při přípravě projektů, při tvorbě rozpočtů). Slouží i jako informační
materiál pro občany a subjekty působící v obci. Strategický plán zvyšuje připravenost obce k podání
žádostí o dotační podporu a zvyšuje šance získat vnější finanční prostředky.
Strategický plán je zpracován na roky 2020 – 2024, tj. na 5 let.
Strategický rozvojový plán je tvořen analytickou částí (charakteristika obce, vyhodnocení
dotazníkových šetření) a návrhovou částí (mise, vize, akční plán).
Veřejné projednání (setkání zastupitelů, občanů a dalších zájemců o rozvoj obce) proběhlo 25. 8.
2019. Na tomto setkání byla diskutována rozvojová situace obce a shromážděny podněty k dalšímu
rozvoji.
V březnu 2019 proběhlo dotazníkové šetření mezi obyvateli. Šetření se zúčastnilo pouze 18
domácností. Přes nízký počet odpovědí, přineslo šetření některé zajímavé podněty a ověřilo situaci
v obci.
„Strategický rozvojový plán obce Žermanice 2020 – 2024“ by měl být vnímán jako „živý“ dokument.
Ukazuje na další možný směr vývoje obce Žermanice a jeho okolí. Je otevřeným dokumentem,
který bude upřesňován a aktualizován tak, aby co nejvíce přispěl ke zvyšování úrovně služeb a
kvality života občanů obce.

2. CHARAKTERISTIKA OBCE
Charakteristika obce Žermanice je východiskem pro zpracování tohoto strategického plánu. Jedná se
o současný stav obce (demografický, sociální, ekonomický, geografický apod.), která spadá do
kategorie malých obcí (do 500 obyvatel). Na základě sesbíraných informací a charakteristiky obce byla
sestavena mise a vize obce, která byla následně dána do kontextu v rámci jejího budoucího vývoje.

2.1 HISTORIE
Žermanice jsou vstupním místem do rekreační oblasti Žermanické přehradní nádrže. Rozprostírají se
na ploše 3,42 km2, dvanáct kilometrů severně od správního města Frýdek-Místek. V obci v současné
době žije přibližně 350 obyvatel.
Nejstarší dochovaný písemný údaj o Žermanicích pochází z roku 1450, kdy se nazývala Zylmanice.
Některé prameny však uvádějí, že ves byla známa již v druhé polovině 14. století.
Od roku 1461 přináležela obec Janu Huntovi z Kornic, majiteli hornobludovského statku. V roce 1483
Jan Hunt postoupil Žermanice svým dvěma synům. V pozdějších letech pak obec zakoupil Jan Trnka z
Ratibořan, tehdejší držitel frýdeckého panství. Ten je daroval městu do správy a dědičnosti. Tím se
Žermanice vymanily z hornobludovského statku a staly se obcí frýdeckého panství.
V letech 1843 až 1848 byla v Žermanicích postavena kaple, který byla následně zasvěcena Narození
Panny Marie. Vlastní zděnou budovu dostala zdejší škola v roce 1875. Do té doby navštěvovaly zdejší
děti školu v sousedních Bruzovicích.
V obci existoval od roku 1880 až do roku 1937 u zemědělské usedlosti Jana Vitáska rolnický lihovar.
Dlouhou tradici měl v obci Sbor dobrovolných hasičů, který tu byl založen v roce 1924.
Žermanice jsou spojovány i s několika významnými osobnostmi. Roku 1844 se zde narodil kněz,
kazatel a hospodářský pracovník Jan Ježíšek, v roce 1895 národopisný pracovník, sběratel a kronikář
Jan Skarka a v roce 1919 archivář, vlastivědný pracovník, středoškolský profesor a publicista Isidor
Valošek.
Zvláštností Žermanic je přírodní památka Žermanický lom, který zaujímá plochu téměř dva hektary.
Ten vznikl při stavbě Žermanické přehrady. Na dně je mokřadní ekosystém s rozsáhlou vodní plochou
s několika druhy rostlin zařazených do červeného seznamu jako kriticky ohrožené nebo blízké
vyhynutí. Lom je také významnou lokalitou čolka velkého.
Žermanice jsou však známy především přehradou, která byla stavěna v letech 1951 až 1958. Její hráz,
na jejíž výstavbu bylo spotřebováno 116 600 m3 betonu, je dlouhá 314 m a vysoká 38 m. Vodní plocha
zabírá 248 ha s celkovým objemem 25,3 mil. m3 vody. Maximální hloubka nádrže dosahuje 28 m.
Nádrž slouží jako zásobárna vody pro několik velkých firem v kraji. Je vhodná i pro rekreační účely a
pro rybaření.

2.2 GEOGRAFIE
Obec Žermanice se nachází v Moravskoslezském kraji v okrese Frýdek – Místek.
Obrázek 1: Poloha obce Žermanice v Moravskoslezském kraji

Zdroj: Vlastní zpracování

Obec Žermanice se rozkládá u Žermanické přehrady, jejíž hráz je přímo na území obce. Území obce
má rozlohu zhruba 3,5 km2. Obcí protéká vodní tok Lučina, který teče přímo z hráze přehrady.
Obec Žermanice je dobře dostupná prostřednictvím silnice třetí třídy III/4733, po které můžeme do
obce dorazit z jihu od Frýdku-Místku nebo ze severu od Havířova.

2.3 REGIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE
Obec Žermanice je členem Mikroregionu Žermanické a Těrlické přehrady.
Mikroregion Žermanické a Těrlické přehrady je sdružení obcí v okresu Frýdek-Místek a okresu
Karviná, jeho sídlem je obec Lučina a jeho cílem je prezentace oblasti, rozvoj turistiky, cestovního
ruchu, rekreace, ekonomický rozvoj regionu. Sdružuje celkem 11 obcí a měst a byl založen v roce
1999.

Členy mikroregionu je
-

10 obcí:

-

o Albrechtice
o Bruzovice
o Dolní Domaslavice
o Horní Bludovice
o Horní Domaslavice
o Lučina
o Pazderna
o Soběšovice
o Těrlicko
o Žermanice
1 město:
o Havířov

2.4 DEMOGRAFIE
Počet obyvatel v obci Žermanice v posledních letech stále narůstá zejména z důvodu atraktivity
lokality. Z níže uvedené tabulky, ve které jsou data o počtu obyvatel v letech 2015 – 2019, je patrné,
že počet obyvatel s výjimkou roku 2018 roste dál.
Tabulka 1: Vývoj počtu obyvatel obce Žermanice mezi léty 2015 – 2019
2015

2016

2017

2018

2019

317

325

331

324

334

muži

147

150

154

151

157

ženy

170

175

177

173

177

59

63

64

66

69

214

214

219

211

214

44

48

48

47

51

Počet obyvatel celkem
z toho dle pohlaví

z toho dle věku
0 – 14 let
16 – 64 let
65 a více let

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, stav k 1. 1. daného roku

Z následující tabulky je patrné, že na kladný vývoj počtu obyvatel v obci má vliv přírůstek stěhováním,
tzn., že výrazně převyšuje počet přistěhovalých nad počtem vystěhovaných osob. Přirozený přírůstek
je ve většině sledovaných let kladný, výjimku tvoří rok 2017, kdy počet úmrtí převýšil počet osob
narozených.
Tabulka 2: Vývoj počtu obyvatel v souvislosti přirozeným přírůstkem a migrací obyvatel, 2015 – 2018
2015

2016

2017

2018

8

6

-7

10

Přirozený přírůstek

1

4

0

-2

Přírůstek stěhováním

13

15

0

12

Celkový přírůstek
(k 31. 12.)

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ

Tabulka 3: Počet živě narozených, 2015 - 2019

Počet živě narozených

2015

2016

2017

2018

3

7

4

2

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ

2.5 ZAMĚSTNANOST
Tabulka 4: Významní zaměstnavatelé v obci Žermanice
Název společnosti

Hlavní předmět podnikání

Agro Dominík

Všeobecná zemědělská činnost

Pekárna Žermanice

Výroba a obchod pekárenských výrobků

Povodí Odry, s.p.

Výkon správy povodí

KAMPET s.r.o.

Výroba a obchod s dárkovými a jinými
předměty

Zdroj: Obec Žermanice

Základním statistickým ukazatelem vývoje nezaměstnanosti je Podíl nezaměstnaných osob, který
vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném
věku. V roce 2018 činila míra nezaměstnanosti v obci Žermanice 2,57 %. Při srovnání míry
nezaměstnanosti s okolními obcemi je možné konstatovat, že nižší míra nezaměstnanosti byla
evidována například v Bruzovicích a Horních Domaslavicích. Naopak vyšší míra nezaměstnanosti v
témže roce byla evidována v obcích Dolní Domaslavice, Lučina, Pazderna i Soběšovice.
Následující tabulka zachycuje aktuální nezaměstnanost v obci Žermanice a pro srovnání i dalších obcí
v blízkosti.
Tabulka 5: Nezaměstnanost v obcích, k 31. 12. 2018
Počet dosažitelných uchazečů
ve věku

Obec

Podíl nezaměstnaných osob v
%

15 - 64 let
Bruzovice

601

2,51

Dolní Domaslavice

899

2,81

Horní Domaslavice

599

2,2

Lučina

908

3,23

Pazderna

191

3,06

Soběšovice

583

2,72

Žermanice

214

2,57

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ

2.6 OBČANSKÁ VYBAVENOST
V rámci občanské vybavenosti v obci můžeme definovat následující subjekty v oblasti:


vzdělávání: jedna odloučená třída ze ZŠ a MŠ Horní Bludovice (předškolní vzdělávání)





volného času: Knihovna, Žermanický park
sociální oblasti: není
zdravotní péče:

2.7 KULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT V OBCI
Obec Žermanice aktivně podporuje kulturní, sportovní a společenský život v obci.
Součástí kulturního života obce jsou akce apod. v oblasti hudby, sportu a folklóru, které jsou určeny
pro místní obyvatele, tak i pro návštěvníky. K nejznámějším kulturním a společenským akcím patří
například Žermanická pouť, přednášky, dětský den, turnaj v minikopané a další.

2.8 CESTOVNÍ RUCH
Obec Žermanice je oblíbenou turistickou destinací. Informační servis a služby spojené se zajištěním
potřeb cestovního ruchu poskytuje obecní úřad.
Území obce se rozkládá kolem vodní nádrže Žermanice, která je bohatým rekreačním zázemím pro
přilehlá velká města. V okolí nalezneme spoustu soukromých chat a hotelů, také tábořiště,
autokempy, a restaurační zařízení.
Nejvýznamnějšími památkami na území obce jsou:


Žermanická přehrada: údolní nádrž na řece Lučině u Žermanic (provozovatelem je Povodí
Odry, Frýdek Místek), která byla budována v letech 1951 až 1957 (firmou Ingstav Brno) pro
zásobení rozvinutého ostravského průmyslu provozní vodou. Do trvalého provozu byla
uvedena v roce 1967.



Žermanický lom: téměř dvouhektarový bývalý lom, založený v tělese těšinitu. Na dně lomu
druhotně vznikl mokřadní ekosystém s rozsáhlou vodní plochou s mnoha druhy rostlin a
živočichů, z nichž některé jsou kriticky ohrožené nebo blízkých vyhynutí. Ekosystém se skládá
z otevřených vodních ploch a výhřevné stěny lomu orientované k jihu. Od roku 1992 je
přírodní památkou



Kaple zasvěcena Narození Panny Marie

3. VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
Dotazníkové šetření bylo v Žermanicích realizováno v souvislosti s přípravou strategického plánu pro
období let 2020 a dále. Šetření proběhlo v březnu 2019 a jeho nástrojem byl standardizovaný
dotazník přizpůsobený potřebám obce. Dotazník byl určen obyvatelům s trvalým bydlištěm i bez něj,
měl svou tištěnou a elektronickou podobu a mohli jej vyplňovat jednotlivci (sami za sebe) i
domácnosti (společně). S ohledem na počet a strukturu obdržených dotazníků lze konstatovat, že
obec obdržela zpětnou vazbu od 18 domácností (čísel popisných) z celkového počtu 133 domácností
v obci (vč. rekreačních nemovitostí).

3.1 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
Nejčastějším informačním zdrojem respondentů v obci se stal Žermanický zpravodaj v tištěné
podobě, jehož k informovanosti využívá pravidelně 77,7 % respondentů. Dalšími populárními zdroji
jsou internetové stránky obce, zasedání zastupitelstva obce a úřední deska či vývěska (viz Tabulka 1:
Vývoj počtu obyvatel obce Žermanice mezi léty 2015 – 2019Tabulka 6). Respondenti jsou spíše
spokojeni s dostupností informací v obci (viz Graf 1: Respondenti dle spokojenosti s dostupností
informací v obci).
Tabulka 6

Jakým způsobem získáváte
informace o dění v obci?

Pravidelně

Občas

Nevyužívám

Osobně na obecním úřadě

/

2x

6x

Zasedání zastupitelstva obce

4x

4x

3x

Úřední deska, vývěska

2x

6x

2x

Internetové stránky obce

5x

6x

2x

Obecní zpravodaj

14x

/

/

Od ostatních občanů

1x

6x

3x

Graf 1: Respondenti dle spokojenosti s dostupností informací v obci
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3.2 OBECNÍ ÚŘAD A EKONOMICKÁ SITUACE
Se službami obecního úřadu je většina respondentů spokojena nebo spíše spokojena (viz Graf 2:
Respondenti dle spokojenosti se službami obecního úřadu). S ekonomickou situací v obci už jsou

respondenti jen spíše spokojeni (viz Graf 3: Respondenti dle spokojenosti s ekonomickou situací v
obci).

Graf 2: Respondenti dle spokojenosti se službami obecního úřadu
Nespokojen
Spíše nespokojen
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Graf 3: Respondenti dle spokojenosti s ekonomickou situací v obci
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3.3 DOPRAVA
V oblasti spokojenosti s dopravní infrastrukturou v obci vykazují respondenti spíše spokojenost (viz
Graf 4: Respondenti dle spokojenosti s dopravní infrastrukturou v obci).
Graf 4: Respondenti dle spokojenosti s dopravní infrastrukturou v obci
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Komentáře k tomuto tématu se dotýkají zejména:





Nedostatek chodníků a cyklostezek
Nedostatek zálivů na cestách pro vyhýbání se protijedoucím vozidlům
Špatný stav silnic
Hustý provoz na úzkých cestách a nedodržování rychlosti
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6

7

V rámci veřejné dopravy a dopravní obslužnosti obce se objevuje více nespokojených respondentů
(viz Graf 5: Respondenti dle spokojenosti s veřejnou dopravou a dopravní obslužností obce).

Graf 5: Respondenti dle spokojenosti s veřejnou dopravou a dopravní obslužností obce
Bez odpovědi nebo
nevyužívá
Nespokojen
Spíše nespokojen
Spíše spokojen

0

1

2

3

4

5

6

Respondenti vytyčují zejména nedostatečnost spojů a to:




Směr Havířov a zpět
Směr Frýdek-Místek v dopoledních hodinách
Špatné spojení o víkendech zejména na Havířov

V otázce „Která místní komunikace je podle Vašeho názoru nejhorší a mělo by se začít co nejdříve
s opravou?“ odpovědělo 9 respondentů (domácností) s přímým odkazem na místní komunikaci (viz
Graf 6: Nejčastěji zmíněná místní komunikace, která by měla být opravena):
Graf 6: Nejčastěji zmíněná místní komunikace, která by měla být opravena
Komunikace od mostu až nad statek
Kopec dolů k hospodě
Od obchodu po rozcestí (kolem statku)
Cesta k Těrlicku
Na Pustkách
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3.4 BEZPEČNOST
Více než polovina respondentů je v obci spokojeno nebo spíše spokojeno s bezpečností (viz Graf 7:
Respondenti dle spokojenost s bezpečností v obci).

Graf 7: Respondenti dle spokojenost s bezpečností v obci
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Někteří většinou spíše nespokojení nebo nespokojení respondenti uvedli důvody nespokojenosti
s bezpečností tyto:




Chybějící chodníky v obci (3 respondenti)
Nedodržování rychlosti (2 respondenti)
Nedodržování předpisů (1 respondent)

3.5 VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVA A VOLNÝ ČAS
Více než polovina respondentů je se vzděláváním, výchovou a volnočasovými aktivitami spokojena
nebo spíše spokojena. Někteří respondenti se odpovědí zdrželi.
Graf 8: Respondenti dle spokojenost se vzděláváním, výchovou a obdobnými službami v okolí
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V rámci první otázky v této oblasti byly zaznamenány dva doplňující komentáře:



Chybí 1. stupeň ZŠ – děti jsou rozptýleny do škol v okolních obcích
Nedostatečnost prozatímní MŠ

Graf 9: Respondenti dle spokojenost s nabídkou volnočasové infrastruktury v okolí
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V rámci druhé otázky byl zaznamenána jeden doplňující komentář:


Chybí přednášky, kulturní vystoupení, společenské akce
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Graf 10: Respondenti dle spokojenost s nabídkou společenských, kulturních a sportovních akcí v okolí
Bez odpovědi
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V rámci třetí otázky byl zaznamenán jeden doplňující komentář:


Vyprchávají tradice: vítání jara, oslavy 1. máje

Graf 11: Odpovědi na otázku: „Měla by obec více podporovat spolkovou činnost?“
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odpovědi
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Respondenti navrhují následující možnosti podpory spolkové činnosti:





Součinnost při konání akci
Finanční podpora
Poskytování zázemí
Organizace akcí

3.6 OBCHOD, SLUŽBY, STRAVOVÁNÍ
Pro většinu respondentů je nabídka obchodů, služeb a stravování dostatečná. Dojezdová vzdálenost
za uspokojením potřeb v těchto oblastech je většinou do 10 km od obce.
Graf 12: Respondenti dle spokojenost s nabídkou obchodů, služeb a stravování v okolí
Bez odpovědi
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Spíše nespokojen
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Nespokojení respondenti vyzdvihují nejčastěji tyto oblasti:





Chybí obědy pro seniory
Chybí pomoc seniorům
Chybí pojízdná prodejna masa a uzenin, lahůdek
Chybí poštovní služby, broušení nožů a nůžek a jiné
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3.7 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Většina respondentů prokázala kladný vztah k ochraně životního prostředí a třídění odpadu.
Graf 13: Respondenti dle vztahu k třídění odpadu
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Přiměřeně
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Graf 14: Respondenti dle spokojenost s životním prostředím v obci
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Respondenti si nejčastěji stěžovali na:




Neekologické spalování a vytápění sousedů z obce a přilehlých vesnic
Neudržované obecní plochy a odpadky kolem cest
Chybějící odvod odpadů (ucpané kanály)

Graf 15: Respondenti dle spokojenost s technickou infrastrukturou v obci (kanalizace, vodovod, elektřina atd.)
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Chybějící kanalizace se dle respondentů jeví jako největší problém. V této otázce respondenti vytyčily
následující:




Chybějící kanalizace (5 respondentů)
Chybějící vodovod k Těrlicku
Neudržované vybudované příkopy

3.8 SHRNUTÍ
Lidé v Žermanicích si nejvíce cení klidu a pohody v obci. Obec se pyšní rekreační oblastí a zařízeními,
větším množstvím ubytovacích zařízení a odpočinkových ploch. Vzhledem k velikosti obce jsou si
obyvatelé v celku blízcí.

Naopak v otázce nespokojenosti si respondenti nejčastěji stěžovali na hustý provoz na silnicích a s tím
spojená bezpečnost na silnicích, nedostatečné obchodní zázemí a autobusovou dostupnost do
přilehlých měst.
Nejčastější odpovědi:

Čeho si na své obci nejvíce
ceníte?










Klid v obci
Rekreační oblast s relaxačním parkem
Vstřícnost a blízkost obyvatel
Kaple
Spokojené bydlení
Sportovní a společenské akce a akce pro děti
Vztah k rodné obci
příroda

Nejčastější odpovědi:

Čeho si na své obci
nejméně ceníte?











velký provoz, nízká bezpečnost na silnicích
pouze jeden obchod
dlouhé čekání na vodovod
autobusová dostupnost směr Havířov a zpět
neochota obyvatel se přizpůsobit novým věcem a přijetí
přistěhovalých sousedů
neupravené centrum obce
zanedbaný obecní pozemek
neuvážená výstavba
bezpečnost na autobusových zastávkách

Biodiverzita
Cestovní ruch
Dopravní spojení
Nakládání s odpady

Na které oblasti by se dle
vás měla obec soustředit?
Na které oblasti byste
přednostně využili finanční
prostředky obce?

Služby pro seniory
Spoluúčast veřejnosti v péči
o ŽP
Komunikace s občany
Kulturní vyžití v obci
Sportovní vyžití
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Dům pro seniory
Chodníky
Kanalizace
Parkovací plochy

Jaké zařízení Vám v obci
chybí?

Cyklostezky a jejich
propojení
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parkovací plochy dle respondentů chybí u hřiště a parku
dětská hriště chybí na Pustkách

Zájezdy za kulturou či poznáním
Přednášky (víra, zdravý životní styl atd)
Blahopřání jubilantům

Které kulturní zařízení či
akce v obci postrádáte?

Občanské iniciativy
Zájmové činnosti
Diskotéka, taneční zábava
0
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Výstavba chodníků a cyklostezek
Vodovod
Údržba obecních komunikací
Vybudování kanalizace
Opravy cest a vybudování nových (například Pustky)
Bezpečnost na silnicích (zavést kamery na měření rychlosti)
Jaké investiční cíle by měly
být prioritou obce
v následujících 3 letech?

Využití budovy za řadovkou
Smysluplné využité obecních nemovitostí
Plynofikace na Pustkách
Oprava mostů v havarijním stavu
Nátěr laviček a stolů na hřišti
Životní prostředí
Údržba zeleně
EVVO kontejnery zdarma pro rodiny s dětmi
Kanalizace

Jaké investiční cíle by měly
být prioritou obce
v následujících 10 letech?

Výstavba chodníků
Oprava mostů v havarijním stavu
Vybudování 1. stupně základní školy
Vybudování zastávky pro autobus na rozcestí směr do Bludovic

3

Využití budovy vedle OÚ
Vybudování zázemí kolem hřiště
Nová fasáda hasičárny, pekárny a hospodě
Údržba obecních komunikací a vzhled obce
Oprava vodovodu na Soběšovice
Školka
Provoz domu služeb
Útulek pro psy a jiná domácí zvířata
Jídelna pro veřejnost (menu)
Kanalizace
Zlepšení autobusového spojení
Omezení rychlosti na Pustkách
Častější vývoz popelnic na tříděný odpad
Dodržování nedělního klidu
Napište 3 cíle, co by mohla
obec udělat pro zlepšení
života v obci:

Pořádání společných akcí (úklid obce a krajiny a jiné)
Omezit výstavbu novostaveb
Nedělat nesmyslné projekty
Sjednocení obyvatel obce
Přidat značku „obytná zóna“ na Pustkách
Zákaz pálení trávy
Čištění příkop a svodů vody
Vylepšit úroveň obecních akcí

4. MISE, VIZE
Mise neboli poslání je vyjádření smyslu a účelu existence organizace – tedy obce Žermanice.
Obec Žermanice definovala následující Misi:

MISE:

Žermanice – život v harmonii, klidu a přírodě

Vize je představa žádoucího budoucího cílového stavu a má podobu jednoduchého popisu jeho
podoby a ideálního stavu, kterého chce obec svojí strategií dosáhnout.

VIZE:

Žermanice – místo vhodné pro život lidí mimo městský ruch u
Žermanické přehrady s dostatečnou infrastrukturou pro její
obyvatele a návštěvníky

5. AKČNÍ PLÁN
Akční plán a jeho opatření jsou základním nástrojem pro realizaci strategických cílů, resp. vize obce.
Byly definovány dílčí rozvojové oblasti, v rámci kterých se obec zaměřuje na konkrétní rozvojové
aktivity (opatření).

A. Rozvoj, vybavení a
služby v obci

• A.1 Rozvoj vybavenosti obce, podpora
příchodu nových obyvatel

B. Vzhled a aktivity v
obci

• B.1 Zlepšování vzhledu obce
• B.2 Podpora činností spolků a
volnočasových aktivit

C. Dopravní a
technická
infrastruktura a
cestovní ruch

• C.1 Vybudování a údržba technické
infrastruktury
• C.2 Zajištění bezpečné dopravy v obci

A. Rozvoj, vybavení a služby v obci
A.1 Rozvoj vybavenosti obce, podpora příchodu nových obyvatel
Č.

Opatření

1

Rekonstrukce budovy na pozemku parc. č. st. 171 dle
rozhodnutí zastupitelstva obce

2

Oprava a zateplení objektu hasičské zbrojnice

Termíny

Odpovědn
ost

Nákla
dy
(v tis.)

Zdroje financování

Komentář

IROP, MMR

školka, komunitní dům,
společenský dům, domov pro
seniory,…

MVČR, OPŽP, Nová
zelená úsporám

B. Vzhled a aktivity v obci
B.1 Zlepšování vzhledu obce
Č.
1
2

Opatření

Termíny

Odpovědn
ost

Nákla
dy
(v tis.)

Výsadba zeleně v obci

Zdroje financování

Komentář

OPŽP

Odkup budovy na pozemku parc. č. st. 21/3

MMR – brownfields,
OPŽP

demolice budovy, výsadba
zeleně, výstavba parku v centru
obce

Zdroje financování

Komentář

B.2 Podpora činností spolků a volnočasových aktivit
Č.
1

Opatření

Termíny

Odpovědn
ost

Nákla
dy
(v tis.)

C. Dopravní a technická infrastruktura a cestovní ruch
C.1 Vybudování a údržba technické infrastruktury
Č.

Opatření

Termíny

Odpovědn
ost

Nákla
dy
(v tis.)

Zdroje financování

Komentář

1

Oprava komunikace „Na Pustkách“

2

Oprava propustků

MMR PORV „C“, MSK

3

Zvýšení počtu parkovacích míst v okolí obecního úřadu

MMR PORV „C“, MSK

4

Oprava mostů přes řeku Lučinu v obci

MMR PORV „C“, MSK

most u kapličky možnost změny
na lávku pro pěší, most ke hrázi

5

Vodovod v části obce ve směru k Těrlicku

Zdroje financování

Komentář

MMR PORV „A“

C.2 Zajištění bezpečné dopravy v obci
Č.

Opatření

2

Doplnění dopravního značení v obci s ohledem na
zvýšení bezpečnosti
Měření rychlosti na silnici III/4733

3

Výstavba chodníku pro pěší podél silnice III/4733

4

Doplnění zpomalovacích retardérů na místních
komunikacích

1

Termíny

Odpovědn
ost

Nákla
dy
(v tis.)

vlastní zdroje
SFDI
SFDI, IROP
vlastní zdroje

5. ZÁVĚR
Strategický rozvojový dokument obce Žermanice na období 2020 – 2024 je zpracován pro potřeby
obce jako jeden z účinných nástrojů pro její další rozvoj. Cílem při vytváření tohoto dokumentu bylo
pojmenovat priority obce a zvolit taková účinná opatření a aktivity, které povedou k jeho
uskutečnění. Naplňování jednotlivých opatření bude záviset na finančních možnostech obce.
Rozvojový dokument obsahuje ve své návrhové části celou řadu velmi zajímavých projektů, jejichž
realizace v období 2020 – 2024 může zásadním způsobem přispět k další významné proměně obce a
postupně naplňovat její vizi.

