Program rozvoje obce

Strategický, dotační a rozvojový
dokument
Města Břidličná
na roky 2015 - 2020

Zadavatel
dokumentu

Město Břidličná

Právní forma
IČ
Oficiální adresa
Poštovní adresa

město
00295906
Břidličná
793 51 Břidličná, Nábřežní 452

NUTS II.
NURS III.
Počet obyvatel obce
Starosta obce
Kontaktní osoby
Telefon
Webové stránky

Moravskoslezsko
Moravskoslezský kraj
3 384 (ke dni 1.1.2015)
Miroslav Kladníček
Bc. Monika Kováčová
554 773 543
http://www.mu-bridlicna.cz/

Úvod
Strategie je vytvořena na základě reálných potřeb zjištěných na základě průzkumu regionu,
přístup k tvorbě strategie je založen na hodnocení vztahu mezi potřebou, předpokládaným
naplněním, reálným přínosem a dopady strategie.
Ve svém akčním plánu zahrnuje strategie konkrétní a adresná opatření včetně návrhů typů
projektů v nich obsažených, definuje implementační strukturu a procesy, stanovuje
indikátory pro měření úspěšnosti realizace projektů. Při tvorbě strategie byly zohledněny
vzájemné vztahy a vazby v území s ohledem na možná rizika.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE
Město Břidličná, dříve Frýdlant nad Moravicí, se nalézá v údolí na soutoku řeky Moravice a
potoka Poličky, na rozhraní Nízkého a Hrubého Jeseníku, v Bruntálské vrchovině v
nadmořské výšce 550 m. Břidličná je městem od roku 1973, dnes má dvě místní částí Vajglov a Albrechtice u Rýmařova. Město Břidličná je začleněné územně do okresu Bruntál a
náleží pod Moravskoslezský kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Rýmařov.
Na katastrálním území 2 579 ha má trvalý pobyt nahlášeno 3 384 obyvatel.
A.2 HISTORIE OBCE
První písemné zmínky o osadě Skalka (520 m n. m.), umístěné na území dnešní Břidličné se
objevily roku 1320. Od roku 1492 se vesnice objevuje v soupisech sovineckého panství pod
názvem Frýdlant (německy Friedlant - česky Fried znamená-mír mezi státy, pokoj, klid a land
- země). V třicátých letech 20. století, kdy měl Frýdlant 1 654 obyvatel, koupila místní
přádelnu lnu firma Franke & Scholz, která ji přebudovala na válcovnu hliníkových plechů.
Později z této firmy vznikl podnik Kovohutě Břidličná později přejmenovaný na HZB a
nejnověji Al Invest Břidličná. Břidličná má ve znaku hlavu andělíčka (serafína) s překříženými
křídly a pod nimi špičák s mlátkem.
V roce 1950 je Frýdlant nad Moravicí přejmenován na Břidličnou, v září 1973 je Břidličné
navrácen status města.

1. Území
Území obce je situováno v Nízkém Jeseníku. Katastrální území o rozloze 2579 ha se skládá
z města Břidličné a místními částmi Vajglov a Albrechtice u Rýmařova.

2. Obyvatelstvo
V Břidličné žilo k 31.12.2014 celkem 3384 obyvatel, z toho 456 dětí (0-14 let) a 2284
obyvatel ve věku 15-64 let, ve věku nad 65 let je 644 obyvatel. Z hlediska dlouhodobého
vývoje počtu obyvatel je pro obec charakteristické trvalé snižování počtu obyvatel. Tento
negativní trend vyplývá z výrazného poklesu porodnosti a stěhování obyvatelstva za prací do
velkých měst či jiných pracovně zajímavějších částí ČR.
Demografický vývoj:
Stav k: 1.1.2011
1.1.2014
1.1.2015

3 440 obyvatel
3 391 obyvatel
3 384 obyvatel

Obyvatelé k 1.1.2015:
z toho: ženy
muži

3 384 obyvatel
1 685 obyvatel
1 699 obyvatel

49,8%
50,2%
3

Věková struktura k 1.1.2015:
0 - 14 let
456 obyvatel
15 - 64 let
2284 obyvatel
nad 65 let
644 obyvatel
Zdroj: ČSÚ – rok 2011, 2014 a 2015, https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcichk-112015
Podíl počtu obyvatel ve věku 0-14 let se v posledních letech zvyšuje. Je to však dáno
zvyšováním porodnosti silných populačních ročníků ze 70. let minulého století. Lze ale
předpokládat, že toto zvýšení nebude mít dlouhodobý vliv, což je zřejmé z nových statistik,
kdy opět začíná docházet k poklesu porodnosti. Je třeba brát v úvahu také to, že stále
pokračuje trend odchodu mladých lidí z těchto oblastí. Naopak vlivem prodlužující se délky
života dochází k postupnému zvyšování počtu osob ve věku nad 65 let, kteří nemají mnoho
důvodu k odchodu a proto ve většině případů zůstávají.
Spolková, osvětová a informační činnost:
- TJ Kovohutě Břidličná - fotbalový oddíl
- KKK – Klub kondiční kulturistiky
- Tenisový klub Břidličná, o.s.
- Klub biatlonu Břidličná
- Sahadža joga
- SDH Břidličná
- Pěvecký sbor Bernardini – chrámový pěvecký sbor
- Občanské sdružení Potůček
- Paprsek pro Břidličnou
- TK Praděd, o.s.
- Myslivecké sdružení – SKALKA Břidličná, o.s.
- Myslivecké sdružení Břidličná Hájenka
- Myslivecké sdružení V. Štáhle - Březiny
- SK PENTART Břidličná, o.s.
- Hope House, z.s.
- Český svaz chovatelů Břidličná

3. Hospodářství
Ekonomická situace – počet subjektů:
- zemědělství, lesnictví, rybářství
- zpracovatelský průmysl
- stavebnictví
- velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
- doprava a skladování
- ubytování, stravování, pohostinství
- činnosti v oblasti nemovitostí
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32
67
94
110
15
30
45

- profesní, vědecké a technické činnosti
- kulturní, zábavní a rekreační činnosti
- ostatní činnosti
- nezařazeno
- státní organizace – počet subjektů
- akciové společnosti – počet subjektů
- obchodní společnosti – počet subjektů
- družstevní organizace – počet subjektů
- podnikatelé – fyzické osoby – počet subjektů
- svobodná povolání – počet subjektů
- ostatní právní formy – počet subjektů
- počet subjektů bez zaměstnanců
- počet subjektů s 1-9 zaměst. – mikropodniky
- počet subjektů s 10-49 zaměst. – malé podniky
- počet subjektů s 50-249 zaměst. – střední podniky
- počet subjektů s > 249 zaměst. – velké podniky

35
13
43
27
2
3
25
0
426
37
75
165
26
6
0
1

Druhy pozemků:
- celková výměra pozemku (ha)
- orná půda (ha)
- zahrady (ha)
- trvalé travní porosty (ha)
- zemědělská půda (ha)
- lesní půda (ha)
- vodní plochy (ha)
- zastavěné plochy (ha)
- ostatní plochy (ha)
- koeficient ekologické stability (%)

2 581
281
20
1354
1655
696
22
40
169
4,28

Zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/
Trh práce
Nezaměstnanost v obcích a mikroregionech v okrese Bruntál za říjen 2015
Obec
Dosažitelní uchazeči 15-64
Břidličná 186

Obyvatelstvo 15-64
2 284

Zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce
http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem/
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Podíl nezaměstnaných osob
8,1%

Volná místa
16

4. Infrastruktura
Technická infrastruktura
Zajištění kvalitních podmínek pro bydlení je základní podmínkou udržitelného rozvoje
venkova. Bez dostupnosti základní technické infrastruktury bude i nadále docházet
k postupnému vylidňování zejména u mladší generace, která požaduje vyšší standardy
bydlení, než mnohé obce v současnosti nabízejí.
V obci se v současné době nachází:
- veřejný rozhlas
- kanalizace vč. ČOV
- plynofikace obce
- SDH
- hasičský záchranný sbor
- zastávka dálkové linky
- zastávka linky místního významu
- zastávka vlaku
- mateřská škola
- ZŠ
- kulturní zařízení
- sakrální stavba
- hřiště
- pošta
- obvodní oddělení Policie ČR
- hostince
- obchod
- sběrný dvůr
- plavecký bazén
- fotbalový stadion
- veřejná knihovna

ano
ano
ano (částečná)
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano (4x kostel)
ano
ano
ano (služebna)
ano
ano
ano
ano
ano
ano

Dopravní infrastruktura
Vlaková doprava:
Vlakové linky provozují České dráhy, a. s. a na území města se nachází jedno vlakové nádraží.
Osobní vlaky jezdí směrem do Bruntálu a do Rýmařova. V Obci se nachází 3 vlakové
zastávky: Břidličná zastávka, Břidličná, Břidličná lesy. Vlaková zastávka: Břidličná zastávka je
po rekonstrukci, byla zde zbořena budova železniční stanice a byl zde postaven nový
polykarbonátový přístřešek s lavičkou. Vlaková zastávka: Břidličná je v dezolátním stavu,
stojí zde stará historická budova železniční stanice, která je uzavřena pro veřejnost.
Autobusová doprava:
Autobusovou dopravu provozuje ARRIVA MORAVA a.s. ve směru Bruntál, Rýmařov,
Olomouc. V obci se nachází autobusové zastávky: Břidličná, autobusové stanoviště;
Břidličná, Kovohutě; Břidličná, lesy. V místní části Vajglov se nachází zastávka Vajglov 6

restaurace a Vajglov - sídliště. V Albrechticích u Rýmařova je jedna autobusová zastávka.
Komunikace:
 Silnice 370 II. třída – stav silnice je uspokojivý - intenzita dopravy je 1001-3000
vozidel,
 Silnice 37021 - III. třída – stav silnice je dobrý - intenzita dopravy je 501-1000 vozidel,
 Silnice 37022 - III. třída – stav silnice je havarijní - není uvedena intenzita dopravy,
 Silnice 37020 - III. třída – stav silnice je dobrý - není uvedena intenzita dopravy,
 Silnice 440 II. třída – stav silnice je dobrý - intenzita dopravy je 501-1000 vozidel,
 Silnice 4458 III. třída – stav silnice je uspokojivý - není uvedena intenzita dopravy,
Celoroční průměr za 24 hodin v počtech vozidel, dle Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Cyklotrasy:
 Cyklotrasa č. 6146 - Břidličná - Pod Rychtářem - U Zámečku - Křišťanovice-rozc. Kružberk-hráz. Délka trasy: 32 km,
 Cyklotrasa č. 6142 - Slezská Harta, rozcestí - Slezská Harta, hráz - Bílčice - Roudno - Nová
Pláň - Valšov-Břidličná - Velká Štáhle - Malá Štáhle - Dolní Moravice - Štěrkovec, rozcestí.
Délka trasy: 39 km.

5. Vybavenost
Bydlení
- obydlené byty celkem
- rodinné domy
- bytové domy
- ostatní budovy

1307
284
1018
5

Školství a vzdělávání
Vzdělanost obyvatel představuje významný faktor ovlivňující hospodářské podmínky a
soudržnost obyvatel obce.
- mateřská škola
ano
- ZŠ 1-9 ročník
ano
- ZUŠ (pobočka ZUŠ Rýmařov)
ano
Zdravotnictví
Ve městě se nachází zdravotnické zařízení, kde ordinují praktičtí lékaři, lékař pro děti a
dorost, stomatolog, gynekolog a specialisté. Ve městě se nachází také lékárna. Ve městě
jsou poskytovány masérské služby.
Sociální péče
Diakonie ČCE - středisko v Rýmařově
tř. Hrdinů 48, Rýmařov, 79501, Kraj: Moravskoslezský kraj
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Telefon:
Mobil:
WWW:

554211294
604570314
diakonierymarov.cz

Kultura
V obci se nachází:
- 4x sakrální stavba
- 3x hřiště (fotbalové, při ZŠ multifunkční hřiště, tenisové kurty)
- 1x střelnice
- 1x společenský dům
- 1x kuželkárna
Kulturní památky:
Starokatolický kostel v Břidličné
Starokatolická farní obec byla v Břidličné založena roku 1907 (první starokatolické obřady se
zde však konaly již na samém počátku století). V období před druhou světovou válkou čítala
na 1600 členů (tolik, kolik má dnes v rámci celé republiky) a potřebovala ke svým
bohoslužbám důstojný svatostánek. Do tehdejšího Frýdlantu dojížděl šumperský vikář Karl
Erhart, který působil nejen jako duchovní, ale také v městské samosprávě. Z jeho iniciativy a
díky jeho vlivu se již roku 1911 mohla frýdlantská starokatolická komunita scházet ve
vlastním kostele - Pamětním kostele Josefa II., zasvěceném sv. Duchu, na náměstí Svobody,
cca 100 m jz. od kostela sv. Tří králů.
Chrám byl vysvěcen roku 1911 a až do druhé světové války sloužil slibně se rozvíjející
starokatolické obci, tvořené vesměs německy hovořícím obyvatelstvem. Společenství ovšem
poznamenal poválečný odsun, který způsobil faktický zánik starokatolické komunity v
Břidličné. Kostelík po roce 1945 začali nejprve využívat věřící církve československé z řad
dosídlenců, posléze se z něj stala smuteční síň pro konání civilních pohřbů.
Subtilní kostelík v čistém novogotickém stylu stojí na nejvyšším místě náměstí, diagonálně
protilehlé k mohutnějšímu kostelu římskokatolickému. Jednotícím prvkem jeho architektury
je lomené zaklenutí oken, dveří a stropní klenby. Zatímco barokní stavby charakterizuje
protiklad mezi vnější jednoduchostí a vnitřní zdobností, u této stavby je tomu přesně
naopak. Plasticky členěné fasády podélné lodi a věže na hlavním portálem, zdobené
rozetovým oknem, jejichž struktura vyniká zvláště po nedávné rekonstrukci, ostře
kontrastuje se strohým interiérem, postrádajícím původní mobiliář i jakoukoliv adekvátní
výzdobu. Zůstala zachována původní kruchta s vyřezávaným zábradlím, podepřená dvojicí
štíhlých kovových sloupků, původní je patrně i vnitřní dlažba, velmi obvyklá u jiných staveb z
této doby, využitá např. v ondřejovské kapli či měšťanských domech v Rýmařově. Ostatní
vybavení je však evidentně pozdější, pravděpodobně z 60. let. Mobiliář je přizpůsoben
civilnímu využití kostela; kněžiště je odděleno oponou a ústí do zadního zádveří. Chybí oltář,
obrazy, sochy a další sakrální výzdoba.
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Kostel Tří králů
Kostel stojí na vyvýšeném místě nad železniční zastávkou v Břidličné, v původní centrální
části města. O vybudování chrámu neexistují konkrétní zprávy, první letopočet, který se váže
k farnímu kostelu sv. Tří králů, je 1576. Kostel nemá jednotný sloh. Bohumil Samek jej
označuje za renesanční, byl však předmětem mnoha přestaveb a rozšiřování, takže nese i
prvky barokní a neogotické. Jednolodní stavba je ukončena trojbokým kněžištěm, k němuž
přiléhá půlkruhovitá obvodová zeď točitého schodiště vedoucího do oratoře v patře
čtyřboké sakristie. Opěrné pilíře, které podpírají kněžiště, vytvářejí se sakristií a schodištěm
zvláštní vnější členitost, hladké fasády kostela jsou jinak narušovány jen okny s lomeným
záklenkem. Dominantním prvkem je mohutná čtyřboká věž zakončená barokní bání,
přimknutá k jižní straně lodi a přístupná zvenčí i zevnitř.
Kaple sv. Antonína ve Vajglově
O době a příležitosti založení kaple i o donátorech, kteří výstavbu podpořili, historické
prameny sice mlčí, naštěstí vše podstatné je uvedeno na pamětní desce v podvěží hned za
vstupem. Ta říká, že kaple byla postavena v roce 1908 na památku 60. výročí vlády císaře
Franze Josefa I. a jejími zakladateli byli Hieronymus Töllich, Juliana Gabriel, Peregrin,
Theresia Rupprecht a další, nejmenovaní dobrodinci. Na protější straně visí druhá pamětní
deska, věnovaná obětem první světové války - dvěma padlým, dvěma nezvěstným a třem
mrtvým z řad Vajglovanů.
Kaple je postavena v čistě neogotickém stylu, jemuž odpovídá jak vnější vzhled, tak vnitřní
výzdoba. Kaple má jednu malou loď, k níž přiléhá pětiboké kněžiště bez sakristie. Fasády jsou
členěny opěrnými sloupy a okny s lomeným záklenkem a tabulkovým sklem bez vitráží.
Lomený oblouk utváří i vstupní vrata, vedoucí pod štíhlou čtyřbokou věž, podepřenou
dvěma sloupy.
Kostel Nejsvětější Trojice
Barokní jednolodní kostel Nejsvětější Trojice z r. 1752 v obci Albrechtice u Rýmařova s
hranolovou zvonicí nad západním vstupním průčelím. V 19. století vestavěna hudební
kruchta. Barokní kostel byl postaven na místě svého vyhořelého předchůdce, který byl
zmiňován už v roce 1351. Jednolodní stavba má půdorys latinského kříže ukončený apsidou
s čtyřbokou sakristií na východě. Další protilehlé apsidy přiléhají k lodi v příčné ose zdí a další
je také na západě v ose vstupního průčelí. Nad vstupem je čtyřboká zvonice. V bocích stavby
je vřetenové schodiště a předsíň bočního vchodu. V západní části lodi je hudební kruchta
vestavěná za přestavby v 19. století.
Sport a volnočasové aktivity
Ze sportu je v obci fotbalový oddíl – TJ Břidličná, který se věnuje oddílu mužů a dětí, oddíl
kuželkářů – TJ Kovohutě. Velmi úspěšný je i Klub biatlonu Břidličná, který kromě své činnosti
pořádá regionální a národní soutěže, např. Mistrovství ČR v letním biatlonu žactva apod.
Nemalý podíl v reprezentaci Břidličné doma i v zahraničí má i Chrámový pěvecký sbor
Bernardiny.
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6. Životní prostředí
V okolí obce se nachází soustava břidlicových jezer, která vznikla v zatopených lomech.
V blízkosti jezírek začíná naučná stezka Břidličná – Ryžoviště, na které se nachází 6 naučných
tabulí s námětem o historii, rýžování zlata a přírodních zajímavostech.

Stav životního prostředí
Odpadové hospodářství
Odpadové hospodářství je jednou z mnoha problematik, které v současné době řeší všechny
obce. Jedná se hlavně o povinnosti obcí jako původců odpadů a také povinnosti při zajištění
nakládání s odpady, zajištění jeho financování a mnohé další. Obce jsou nositelem odpadů
od občanů. Mají tedy povinnosti při zajištění svozu odpadů, zajištění sběrných míst pro
odkládání odpadů, zajištění veškerých nádob na bioodpad (i tříděný), zajištění dalšího
nakládání s odpadem apod.
Obce a města mají povinnost zajistit nakládání s:
● odpady pocházejícími od občanů žijících na jejich území,
● odpady vzniklými při jejich samotné činnosti
● odpady pocházejícími od malých firem a živnostníků, kteří jsou zapojeni do
jejich systému odpadového hospodářství.
Město Břidličná využívá svozové firmy Městské služby Rýmařov s.r.o. Tato organizace
provozuje systém nakládání s komunálními odpady a jejich vytříděnými složkami, který
zabezpečuje základní funkce nakládání s odpady v souladu se zákony a požadavky na
ochranu životního prostředí.
V obci dochází ke sběru odpadů prostřednictvím sběrných hnízd, občané využívají k odložení
nepotřebných věcí sběrný dvůr.
Ochrana ovzduší
Znečištění ovzduší je stále vážný environmentální problém nejen v ČR, ale i v Evropě a po
celém světě. Důsledky znečišťování jsou velmi široké. Jsou prokázány přímé negativní účinky
látek znečišťujících ovzduší na zdraví obyvatel, zvířat, rostlin, půdu a materiály. Respirace
zvýšených koncentrací látek znečišťujících ovzduší má přímé následky na zdravotní stav
obyvatel. Zdraví obyvatel může být zasaženo také nepřímo, ukládáním těchto látek v dalších
složkách životního prostředí (půda, voda, biota), vstupem chemikálií do potravního řetězce
s následkem další expozice lidí.
Znečištění venkovního ovzduší je nejčastěji vyvoláno směsí znečišťujících látek emitovaných
z celé řady zdrojů: významné stacionární průmyslové a technologické zdroje, doprava,
zemědělství a plošné zdroje (souhrn malých zdrojů např.: lokálních topenišť). Ke znečištění
ovzduší na místní úrovni přispívají rovněž znečišťující látky přenášené ze středních a velkých
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vzdáleností (desítky až stovky kilometrů). Významný vliv na kvalitu ovzduší mají rovněž
aktuální meteorologické podmínky.
Ochrana vod
Okolí Břidličné a samotná Břidličná je zařazená do 2. stupně hygienické ochrany, jelikož
přehrada Slezská Harta slouží jako doplňovací nádrž vodního díla Kružberk, které je
zásobárnou pitné vody a nachází se zhruba 10 km pod Slezskou Hartou.

7. Správa města
Vedení úřadu:
Miroslav Kladníček
Jana Jiřičná
Ing. Jana Paštěková

starosta
místostarostka
tajemnice

Členové rady města:
Miroslav Kladníček
Jana Jiřičná
Ing. Ivo Winkler
Ing. Antonín Králík
Bc. Ferdinand György
Členové zastupitelstva města:
Pavel Černošek
Ing. Libor Čtvrtlík
RNDr. Anežka Holcová Gazárková
Bc. Ferdinand György
Ing. Opatrný Jan
Jana Jiřičná
Ing. Miroslav Kalaš
Bohumír Kamenec
Miroslav Kladníček
Ing. Antonín Králík
Jana Krčová
Bernardina Mereďová
Antonín Němčík
Edita Novysedláková
Ing. Ivo Winkler
Kontrolní výbor
předseda: Pavel Černošek
členové: Bohumír Kamenec, Jana Krčová
11

Finanční výbor
předseda: Ing. Miroslav Kalaš
členové: Bernardina Mereďová, Ing. Pavel Horňáček
Grantový výbor
předseda: Ing. Antonín Králík
členové: Edita Novysedláková, Ing. Libor Čtvrtlík
Osadní výbor
předseda: Charvátová J.
členové: Tardíková, Sajbotová M.
Hospodaření a majetek obce
Tři roky zpětně je zprůměrovaná výše výdajů v mil. 56.756 Kč, příjmů s dotacemi 57.856 Kč a
bez dotací 37.643 Kč.
Bezpečnost
Ve městě se nachází POLICIE ČR – Obvodní oddělení Rýmařov – služebna Břidličná.
Vnější vztahy a vazby obce
Obec je členem těchto struktur:
MAS Rýmařovsko o.p.s. - byla založena dne 23. 7. 2004 za účasti zástupců obcí a
podnikatelů z mikroregionu Rýmařovsko. V současné době má obecně prospěšná společnost
15 zástupců veřejného sektoru, 5 zástupců soukromého neziskového sektoru a 23 zástupců
soukromého podnikatelského sektoru. Celkem 43 partnerů. Územní působnost místního
partnerství je vymezena společníky, a to obcemi Horní Město, Tvrdkov, Stará Ves, Dolní
Moravice, Malá Morávka, Václavov u Bruntálu, Malá Štáhle, Velká Štáhle, Dětřichov nad
Bystřicí, Jiříkov, Ryžoviště, Lomnice, městy Rýmařov a Břidličná.
Mikroregion Rýmařovsko - sdružuje 14 obcí s 18 tisíci obyvatel. Město Rýmařov je
spádovým městem a tvoří přirozené centrum pro okolní obce Stará Ves se Žďárským
Potokem, Dolní Moravice s Horní Moravicí a Novou Vsí, Malá Morávka s Karlovem, Malá
Štáhle, město Břidličná s Vajglovem a Albrechticemi, Jiříkov se Sovincem a s Těchanovem,
Ryžoviště, Horní Město s Rešovem, s Dobřečovem, se Skálami a Stříbrnými Horami, Tvrdkov
s Rudou a Mirotínkem, Velká Štáhle, Dětřichov nad Bystřicí s místní částí Krahulčí, Václavov u
Bruntálu a Lomnice u Rýmařova.
Euroregion Praděd/Pradziad - je polsko-český euroregion, jehož členy jsou část Opolského
vojvodství a celé okresy Bruntál a Jeseník. Vznikl na základě rámcové smlouvy podepsané 2.
července 1997 v Jeseníku mezi Asociací pro rozvoj Osoblažska (PL) a Unií cestovního ruchu
Nyské oblasti na polské straně a svazem měst a obcí zmíněných okresů na straně moravské.
Skládá se tedy z pěti okresů na pomezí Moravy, Slezska a Opole.
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A.3 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
Silné stránky
- mateřská škola, základní škola, základní umělecká škola
- členství v DSO – Sdružení obcí Rýmařovska, místní akční skupina RÝMAŘOVSKO, o.p.s., v
Euroregionu Praděd
- dobrá dopravní dostupnost – autobusové i vlakové spoje
- zachovalé přírodní krajinné prvky
- existence podnikatelského prostředí
- komunitní práce spolků
- krytý plavecký bazén
- multifunkční hřiště
- tenisové kurty
- střelnice, lyžařské tratě
Slabé stránky
Obyvatelstvo:
- nepříznivý demografický vývoj, trvalý úbytek obyvatel
- nižší vzdělanost obyvatelstva v porovnání s krajským a celorepublikovým průměrem
- zvýšené požadavky na sociální služby pro seniory z důvodu stárnutí populace
- nedostatečná podpora venkova ze strany státu a kraje
- negativní demografický vývoj a jeho vliv na zaměstnanost – odliv z regionu
- pokračující vylidňování některých oblastí
- nedostatečné zajištění vlakových spojů
Technická infrastruktura
Problémy zjištěné místními aktéry (dotazníkové šetření, veřejná projednání):
- nedostatečné pokrytí mobilními operátory, nedostatečný vysokorychlostní internet
- vysoká investiční a provozní náročnost ČOV a splaškové kanalizace
Doprava
V obci je pouze jeden osvětlený přechod na silnici II. třídy. Na takto vysoce frekventované
silnici je nutné vzhledem k bezpečnosti chodců a cyklistů vybudovat více přechodů, radarů a
zrcadel u výjezdů z místních komunikací na silnici II/370.
Problémy zjištěné místními aktéry (dotazníkové šetření):
Havarijní stav vozovky – výtluky, koleje
ano
U hlavních nebo frekventovaných silnic chybí chodníky
ano
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Na vozovkách chybí přechody pro chodce

ano

Cestovní ruch
Problémy zjištěné místními aktéry (dotazníkové šetření, veřejná projednání):
- chybí kulturní, historické a přírodní zajímavosti
- nedostatečná kvalita nabízených ubytovacích a stravovacích služeb
Nezaměstnanost
Problémy zjištěné místními aktéry (dotazníkové šetření, veřejná projednání):
- strukturálně postižený region
- málo kvalifikovaná pracovní síla
- nedostatečná spolupráce mezi podnikateli a veřejnou správou a samosprávou
- - malá podpora drobných podnikatelů a výrobců řemesel
- nedostatečná nadregionální propagace
- malá pomoc města a obcí při zviditelnění firem
- chybí pořádání srazů podnikatelů, cechů apod.
Zemědělství
-

nedostatek kapitálu v zemědělství, ve venkovské ekonomice a u obcí
nízká konkurenceschopnost venkovské ekonomiky
malé zapojení zemědělců do cestovního ruchu (tzv. agroturistika)
nízký podíl zdrojů energie ze zemědělské činnosti
nízký stupeň zpracování místních surovin (zemědělství a lesnictví)
zastaralé technické vybavení / budov zemědělských podniků
nedostatečné využití zemědělské produkce pro nepotravinářské účely

Ochrana životního prostředí
Problémy zjištěné místními aktéry (dotazníkové šetření, veřejná projednání):
- snižující se druhová pestrost, vymizení řady původně hojných druhů
- v části území zničený původní mozaikovitý charakter krajiny (meze, remízky,
mokřady)
- napřímení a necitlivá úprava části významných vodních toků
- zejména drobné vodní toky a mokřady zničeny tzv. náhradními rekultivacemi
- snižující se retenční schopnost krajiny
- mizející hnízdní příležitosti, biotopy zejména pro ohrožené druhy
- absolutní ochrana zvláště chráněných druhů živočichů bez zohlednění dopadu na
ostatní druhy
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-

rozšiřování nepůvodních, invazivních druhů
nemožnost získat pozemky na opatření v krajině k zvýšení její biodiverzity
nemožnost dosáhnout komplexních pozemkových úprav, přičemž jsou prodávány i
pozemky určené k opatřením v krajině
zastaralé zdroje tepla v rodinných domech i centrálních zdrojích
spalování nekvalitních tuhých paliv v domácnostech i větších zdrojích
malá rozvinutost EVVO
pomalé zvyšování zájmu obyvatelstva o kvalitu života, zdravé životní prostředí
nedostatečná úroveň zeleně v obcích (stejnověké stromy, nevhodná druhová
skladba, nevyhovující zdravotní stav i provozní bezpečnost)

B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 STRATEGICKÁ VIZE
Obec, která vytváří pro obyvatele všech věkových kategorií a různého sociálního postavení
důstojné životní podmínky pro všestranný rozvoj, zajišťuje dostatečnou občanskou vybavenost,
kvalitní infrastrukturu a široké spektrum dostupných služeb, a to zejména pro občanské aktivity,
společensko-kulturní a sportovně-rekreační vyžití místní obyvatel i zdejších návštěvníků a turistů.
Obec intenzivně využívá svého potenciálu a místních zdrojů k rozvoji cestovního ruchu i dalších
podnikatelských aktivit s dostatečným počtem pracovních příležitostí, a to vše v souladu s principy
trvale udržitelného rozvoje.

B.2 STRATEGICKÉ CÍLE
K naplnění vize obce jsou stanoveny následující strategické cíle:

1. Kvalita života
2. Rozvoj infrastruktury
3. Ekonomický rozvoj
1.1 Kvalita života

Smyslem strategického cíle je vytvořit předpoklady a zajistit rozvoj lidských zdrojů v obci,
vysokou kvalitu života a spokojenost obyvatel v oblasti materiální, společenské, kulturní,
duchovní a etické. Podporuje zachování místních kulturních, společenských a historických
hodnot obce.
Opatření např. „Rozvoj lidských zdrojů a podpora vzdělanosti, včetně vzdělávací infrastruktury,
podpora spolkové činnosti“.
„Zachování kulturního a přírodního dědictví“
„Podpora kulturních akcí“
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1.2 Rozvoj infrastruktury
Hlavním úkolem tohoto cíle je zajištění vybavenosti obce infrastrukturou, stejně jako zachovat
kvalitní životní prostředí, zkvalitňování dopravní infrastruktury při respektování principů
udržitelného rozvoje.
Příklady opatření: „Rozvoj dopravní a informační infrastruktury“
„Podpora bydlení a občanské vybavenosti“
„Zkvalitňování životního prostředí“
1.3 Ekonomický rozvoj
Základním předpokladem úspěšného rozvoje obce a celkového zvyšování životní úrovně obyvatel je
podpora podnikatelských aktivit a vytváření příznivých podmínek pro rozvoj podnikání a cestovního
ruchu.
příklady opatření:
„Podpora podnikání“
„Podpora cestovního ruchu“
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B.3 OPATŘENÍ A AKTIVITY
Projekty obce v období 2015 - 2020:
Název projektu
- aktivity:

Revitalizace
sídliště
Jesenická

Revitalizace
sídliště
Dlouhá,
Sokolovská

Rozšíření
kanalizace
Vajglov Břidličná

Typ opatření:

„Podpora
bydlení a
občanské
vybavenosti“

„Podpora
bydlení a
občanské
vybavenosti“

„Podpora
bydlení a
občanské
vybavenosti“

Důležitost:

Vysoká

Vysoká

Vysoká

Místo
realizace
projektu –
místní část:

Projektový záměr - stručný popis:

Předpokládané
náklady:

Odpovědnost
za realizaci:

Břidličná

Panelové sídliště – Jesenická vzniklo v 80. létech
minulého století a leží v jihozápadní části města
Břidličná. Hlavním trendem v té době byla co největší
zahuštěnost sídliště, na úkor kvality bydlení.
Nevytvořila se zde žádná tradiční místa k setkávání a
odpočinku obyvatel a tím pádem vznikla velká
izolovanost lidí. Cílem projektu regenerace sídliště je
zlepšení
problémových
oblastí,
zejména
architektonicko-estetické, dopravní, sociální, funkčněprostorové a oblasti životního prostředí.

15 000 000,00 Kč

ZO

Břidličná

Panelové sídliště – Dlouhá, Sokolovská vzniklo v 70.
letech minulého století a leží nad centrální částí města
Břidličná. Hlavním trendem v té době byla co největší
zahuštěnost sídliště, na úkor kvality bydlení.
Nevytvořila se zde žádná tradiční místa k setkávání a
odpočinku obyvatel a tím pádem vznikla velká
izolovanost lidí. Cílem projektu regenerace sídliště je
zlepšení
problémových
oblastí,
zejména
architektonicko-estetické, dopravní, sociální, funkčněprostorové a oblasti životního prostředí.

10 000 000,00 Kč

ZO

Vajglov

Obec Vajglov je integrovanou obcí města Břidličná.
Obec Vajglov je odkanalizovaná za pomoci jedné
chemické ČOV, která je funkční. Tato ČOV slouží k
odkanalizování pouze dvou panelových domů, druhá
chemická ČOV odkanalizuje 10 RD - Okál a je v
nevyhovujícím stavu. Ostatní RD jsou řešeny
domovními jímkami, které již mnohde neodpovídají
zákonným požadavkům. Město Břidličná má nově
rekonstruovanou ČOV a má dostatečnou kapacitu pro
napojení obce Vajglov. Jednalo by se cca o 3,5 km

8 000 000,00 Kč

ZO
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Zdroje
financování:

trasy kanálů a dvě přečerpávací stanice. Realizací
rozšíření kanalizace by mělo podstatný vliv na zlepšení
životního prostředí v této lokalitě.

Revitalizace
středu obce

„Podpora
bydlení a
občanské
vybavenosti“

Zastavovací
objemová
studie pro
výstavbu RD

„Podpora
bydlení a
občanské
vybavenosti“

II. etapa
rekonstrukce
krytého bazénu

„Podpora
bydlení a
občanské
vybavenosti“

Vysoká

Vysoká

Vysoká

Břidličná

Ulice Nábřežní a část ulice Rýmařovská nahrazuje
náměstí v Břidličné. Je zde centrum obce. Nachází se
tu síť prodejen, autobusové nádraží, městský úřad,
pošta. Autobusové nádraží je zbytečně veliké. Pro
potřeby veřejné dopravy jsou dostačující tři stání
autobusů. Město by chtělo autobusové nádraží
situovat jinak. To znamená zmenšit a plochu, která je
nepotřebná použít na parkovou úpravu a parkoviště
osobních vozidel. Dále pak provést celkovou úpravu
ulice Nábřežní to znamená ozelenit, provést opravu
chodníků a komunikace, vyměnit veřejné osvětlení
apod.

20 000 000,00 Kč

ZO

Břidličná

Město Břidličná má nedostatek parcel pro stavbu RD
při individuální výstavbě. Vzhledem k tomu že ze
strany občanů je veliký zájem o individuální výstavbu
RD chtělo by město pořídit objemovou zastavovací
studii. Jedná se o lokalitu pod hřbitovem.

2 000 000,00 Kč

ZO

Břidličná

V roce 2006 město požádalo o poskytnutí finančních
prostředků na rekonstrukci krytého bazénu. V žádosti
uspělo a obdrželo na „Rekonstrukci krytého bazénu
Břidličná“ v rámci programu 298 110 – Břidličná, okres
Bruntál – evidenční číslo ISPROFIN 298110-2585
částku 14. mil. Kč. Tato částka, vzhledem k tomu, že
byly finanční prostředky omezené v I. etapě opravy
krytého bazénu město provedlo podle původní
projektové dokumentace jen částečnou rekonstrukci.
Odborný odhad investičních nákladů (propočet) v roce
2001 na realizaci celého projektu byl vyčíslen na
základě zpracovaných posudků technického stavu
stavební části objektu a technického stavu zařízení
nutného k provozu bazénu ve výši 22 mil. Kč. V II.
etapě by město potřebovalo pro zachování funkčnosti
bazénu vyměnit kachle vany bazénu vč. provedení
nové hydroizolace bazénového tělesa, dále provést
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10 000 000,00 Kč
ZO

rekonstrukci střešního pláště, provést rekonstrukci
vytápění celého objektu, výměnu klimatizace za
moderní a bazén zatraktivnit.

Kompletní
oprava
chodníků

„Rozvoj
dopravní a
informační
infrastruktury“

Rekonstrukce
chodníku na
ulici
Rýmařovská

„Rozvoj
dopravní a
informační
infrastruktury“

Zdravotní
středisko

„Podpora
bydlení a
občanské
vybavenosti“

Oprava kapličky
„Černé
madony“ ve
Vajglově a
obnova kapličky
„Svaté Anny“v
Břidličné

„Udržování a
obnova
kulturního
dědictví“

Vysoká

Mokřad lokalita
BřidličnáVajglov

„Zkvalitňování
životního
prostředí“

Střední

Plynovodní
přípojka pro
sídliště
Jesenická

„Podpora
bydlení a
občanské
vybavenosti“

Střední

Vysoká

Vysoká

Vysoká

Břidličná

Oprava chodníků na celém katastru měst Břidličná
kromě již nově vybudovaných chodníků a to na ulicích
Osvobození, 1. Máje a nad vlakovou zastávkou
směrem na náměstí Svobody. Na ostatních chodnících
se provádí jen nutné udržovací práce.

15 000 000,00 Kč

ZO

Břidličná

Ulice Rýmařovská je jednou z nejfrekventovanějších
ulic v Břidličné. Je zde velká zástavba RD a zcela zde
chybí chodník pro pěší. Chodí zde děti do školy a
školky. V rámci bezpečnosti na komunikaci by město
chtělo tento chodník nově vybudovat.

3 000 000,00 Kč

ZO

Břidličná

U objektu, který je využíván jako zdravotní středisko,
je nutné provést zateplení obvodového pláště a tím
snížit náklady na energii. Součástí projektu je sanace
vlhkosti zdiva a výměna výplní otvorů. Dále je potřeba
provést výměnu střešní krytiny.

8 000 000, 00 Kč

ZO

Rekonstrukcí stávající kapličky „Černé madony“ ve
Vajglově a obnovou poutního místa, kapličky „Svaté
Anny“ - lokalita u zahrádkářské kolonie „Pod lipkami“
v Břidličné dojde k zachování kulturního dědictví. Obě
stavby nejsou chráněnými kulturními památkami.

1 150 000,00 Kč

ZO

Břidličná Vajglov

Využití podmáčených pozemků pro vybudování
mokřadu. Lokalita se nachází na levé straně při výjezdu
z Břidličné ve směru jízdy na Vajglov.

1 500 000, 00 Kč

ZO

Břidličná

Napojení stávajícího sídliště na ul. Jesenická na plyn a
zrušení kotelny na tuhá paliva, čímž dojde ke snížení
emisí v dané lokalitě a zlepšení ovzduší.

10 000 000,00 Kč

ZO

Břidličná
Vajglov
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„Rozvoj
Rekonstrukce
dopravní a
místních
komunikací
informační
v lokalitě „Stará infrastruktury“
Břidličná“

Hasičská
zbrojnice

„Podpora
bydlení a
občanské
vybavenosti“

Oprava
komunikace
Vajglov RD

„Rozvoj
dopravní a
informační
infrastruktury“

Oprava
veřejného
osvětlení

„Podpora
bydlení a
občanské
vybavenosti“

Generel zeleně

Chodník ul.
Bruntálská

Chodník ul.

„Zkvalitňování
životního
prostředí“
„Rozvoj
dopravní a
informační
infrastruktury“
„Rozvoj

Břidličná

Rekonstrukce místních komunikací na ul. Květinová,
Zahradní

1 500 000,00 Kč

ZO

Břidličná

Jedná se o jednu z nejstarších budov na původním
historickém náměstí v Břidličné. Dobrovolní hasiči
města Břidličná jsou zařazeni do JPO II. Celkem mají 32
členů. Je nutné dokončit celkovou opravu spočívající
ve výměně oken, dveří, vrat do garáží a vystavět sušák
na hadice. Rovněž tak zrealizovat opravu pláště
budovy – novou zateplenou fasádu.

2 000 000,00 Kč

ZO

Střední

Vajglov

Ve Vajglově - směrem na Ryžoviště se nachází 20 RD.
Příjezdová komunikace k těmto RD je ve vlastnictví
Pozemkového úřadu ČR. V současné době město
požádalo o převod pozemků pod komunikací na město
Břidličná a to z důvodu, že město již více jak dvacet let
tuto komunikaci v zimních měsících udržuje. Povrch
komunikace je v dezolátním stavu.

2 000 000,00 Kč

ZO

Střední

Břidličná,
Vajglov,
Albrechtice u
Rýmařova

Veřejné osvětlení v Břidličné, Vajglově a Albrechticích
u Rýmařova je již zastaralé. Město postupně vyměňuje
svítidla za úspornější, ale i stožáry již potřebují
výměnu. Městu Břidličná se za posledních dvacet let
podařilo zcela zrekonstruovat pouze jednu ulice a to
1.Máje a náměstí Svobody.

20 000 000,00 Kč

ZO

Střední

Břidličná

Ozelenění stávajících ulic Komenského, Nerudova,
Osvobození a 1.Máje.

300 000 Kč

ZO

Střední

Břidličná

Z důvodu bezpečnosti chodců, zejména zaměstnanců
fabriky je nutné nově vybudovat chodník od
příjezdové komunikace k bazénu po zadní bránu do
fabriky firmy Al INVEST Břidličná, a. s.

2 000 000,00 Kč

ZO

Střední

Břidličná

V rámci výstavby sídliště na ul. Nerudová opomenutý
chodník k hlavním vchodům vč. zajištění příjezdu

2 000 000,00 Kč

ZO

Střední

Střední
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Nerudova

Cyklostezka
Břidličná Ryžoviště

Rekonstrukce
autobusových
zastávek

Vybudování
vodovodu
Albrechtice u
Rýmařova

dopravní a
informační
infrastruktury“
„Rozvoj
dopravní a
informační
infrastruktury“
„Rozvoj
dopravní a
informační
infrastruktury“
„Podpora
bydlení a
občanské
vybavenosti“

Rekonstrukce
Společenského
domu

„Podpora
bydlení a
občanské
vybavenosti“

Oprava
komunikací Vajglov
paneláky

„Rozvoj
dopravní a
informační
infrastruktury“

sanitek a vozidel PO.

Střední

Břidličná
Vajglov

Vybudování cyklostezky mezi obcemi Břidličná-Vajglov
s napojením na nově plánovanou cyklostezku směr
Ryžoviště.

12 000 000,00 Kč

ZO

Nízká

Břidličná,
Albrechtice u
Rým.

Rekonstrukce nevyhovujících autobusových zastávek
na konci Břidličné ve směru jízdy na Bruntál v obou
směrech vč. jediné zastávky v místní části Albrechtice
u Rým.

200 000,00 Kč

ZO

Albrechtice u
Rým.

Obec Albrechtice u Rýmařova je integrovanou obcí
města Břidličná. V této obci doposud nebyl vybudován
vodovodní řád. Občané, kteří zde žijí, nebo mají
chalupu, používají své vlastní studny. V letních
měsících, kdy jsou sucha a některé studny vyschnou,
musí město dovážet do této obce pitnou vodu. Rovněž
není záruka, že voda ve studních je kontrolovaná.

8 000 000,00 Kč

ZO

Břidličná

Objekt společenského domu byl postaven v 60. letech,
je zastaralý a není důstojným stánkem kultury. V
objektu se nachází restaurace, salonek, velký sál a
malý apartmán pro ubytování turistů. Město nemá jiný
vhodný objekt pro reprezentaci. Jedná se o jediný
objekt, kde se mohou konat akce pro větší množství
obyvatel, jako jsou plesy, setkání seniorů, divadla,
koncerty apod. Je nutné objekt zrekonstruovat a
hlavně zmodernizovat.

20 000 000,00 Kč

ZO

Vajglov

V místní části Břidličné ve Vajglově jsou postaveny dva
panelové domy s 36 byty. Příjezdová komunikace k
těmto domům je původní a je značně poškozená. V
objektu jednoho panelového domu se nachází také
domovní kotelna, která je zásobována tuhým palivem.
Příjezd ke kotelně po této komunikaci je velmi

800 000,00 Kč

ZO

Nízká

Nízká

Nízká
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svízelný. Obyvatelé si také stěžují na prašnost.

ZUŠ

„Podpora
bydlení a
občanské
vybavenosti“

Nízká

Břidličná

Oprava a výměna vnitřních nevyhovujících rozvodů vč.
rekonstrukce sociálního zařízení v již zatepleném
objektu ZUŠ. Dále je třeba provést výměnu střešní
krytiny objektu.
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3 000 000,00 Kč

ZO

C. REALIZACE A MONITORING PROGRAMU ROZVOJE OBCE
Zastupitelstvo města schválilo Program rozvoje obce (dále jen „PRO“) na svém zasedání č.
6/2015 konaném dne 16. 12. 2015 pod č. usn. 120/6. Za jeho plnění je zodpovědné
zastupitelstvo města, které bude pravidelně jednou ročně vyhodnocovat naplňování
jednotlivých aktivit. Jednou ročně bude také docházet k aktualizaci Programu rozvoje
obce.
PRO bude zveřejněn na úřední desce Města Břidličná dne 5.2.2016.
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