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1. ÚVOD
1.1. Úvodní slovo a východiska
Program či strategie rozvoje obce je zakotvená v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, v aktuálním
znění. Jde o dokument střednědobé až dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit
ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území municipality.
Představuje pohled na možnosti a předpoklady rozvoje obce. Je to tak jeden ze základních
podkladů pro reálné řízení a koordinaci rozvoje území obce jako společensko-politického
organizmu.
Předkládaná Strategie rozvoje obce Rakov nahrazuje předchozí strategický rozvojový
dokument obce Rakov - Program obnovy venkova Obce Rakov (zpracovatel: Ing. arch. Stanislav
Vrubel). Byl vytvořený za účelem nastavení priorit rozvoje obce tak, aby veškeré budoucí
aktivity probíhaly cíleně, ve prospěch rozvoje obce a jejich občanů, kteří se podíleli na
zpracování dokumentu. Během zpracování byl kladen důraz na co největší otevřenost se
snahou o co nejširší zapojení aktérů z různých zájmových skupin. Výsledkem snažení je
nalezení čtyř oblastí rozvoje, jež nasměřují obec k dosažení stanovené vize.
Profil Obce Rakov, zahrnutý v analytické části, představuje stručnou socioekonomickou
charakteristiku obce, zpracovanou v potřebném rozsahu pro sestavení navazujících částí
strategického dokumentu obce. Profil je rozpracován do jednotlivých částí dle základních
tematických okruhů života na venkově. Profil je členěn na základní kapitoly a podkapitoly
dotýkající se dílčích geografických, demografických, sociálních a ekonomických témat,
popisujících výchozí stav a hlavní vývojové tendence jednotlivých sektorů a oblastí rozvoje.
Při zpracování profilu obce byla shromážděna a analyzována aktuální a dostupná data a
informace z oficiálních zdrojů (ČSÚ, Internetové stránky obce Rakov, mikroregionu, ÚAP ORP
Hranice a další). Využity rovněž byly výstupy a závěry z již zpracovaných analytických a
koncepčních materiálů obce (územní plán).
V rámci procesu tvorby strategického rozvojového dokumentu obce Rakov bylo kromě
zpracování profilu obce současně uskutečněno a vyhodnoceno dotazníkové šetření (dotazování
veřejnosti, podnikatelů a nestátních neziskových organizací), proběhla jednání řídící skupiny a
pracovních skupin, jednotlivé výstupy byly vždy připomínkovány veřejností.
Z vyhodnocení dosavadních koncepčních materiálů obce, zpracovaného profilu obce,
provedeného dotazníkového šetření a práce řídící a pracovních skupin byla navržena
aktualizovaná globální SWOT analýza. SWOT analýza ve svých silných a slabých stránkách
zahrnuje syntézu zjištěných údajů a faktů, výchozí situaci obce a v rámci příležitostí a ohrožení
se soustředí na vnější vlivy dalšího rozvoje obce.
Na část analytickou navazuje část návrhová, jež nastiňuje vizi, kterou by chtěla obec naplnit v
roce 2031, dále cíle, priority a opatření.
Poslední částí dokumentu je implementační část, zde jsou nastaveny postupy a zodpovědnosti
pro plnění Strategie rozvoje obce Rakov.
Na Strategii rozvoje obce Rakov navazují další dokumenty: akční plán, zásobník projektů, které
však již obsahují konkrétní záměry a projekty.
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1.2. Metodika a postup zpracování
1.2.1. Přístupy, metody a postup zpracování
Strategie rozvoje obce Rakov je zpracována v souladu s principy metodiky MMR ČR a s principy
strategického plánování. Z pohledu přístupů a metod zpracování a tvorby dokumentu se vždy
jednalo o systémovou práci sestávající z odborné, koordinační a konzultační činnosti. Celý
rozvojový dokument je zpracovaný metodou analýz, průzkumů a strukturovaných diskusí, ze
kterých jsou postupně formulovány závěry pro jednotlivé dílčí kroky. Významnou úlohu
v celém zpracování dokumentu sehrávala řídící skupina a pracovní skupiny, které posuzovaly a
projednávaly jednotlivé kroky formou komunitního plánování a které stanovovaly závěry na
základě konsenzu (východiska pro další postup).
Termín „strategický rozvojový dokument, program obnovy venkova či strategický plán rozvoje“
není obecně definován zákonem, pouze se v zákoně o obcích hovoří o skutečnosti, že
zastupitelstvo obce schvaluje program rozvoje obce. Z hlediska terminologie se jedná o totéž.
Strategické plánování je nezbytné ve všech činnostech, které trvají delší dobu a kde je s těmito
činnostmi spojen příjem a výdej finančních (veřejných) prostředků. Vzhledem k tomu, že
disponibilních peněz je vždy u obcí omezené množství, musí subjekt, který s nimi nakládá,
přesně stanovit priority, které chce nebo je vnějšími okolnostmi (právní předpisy, konkurenční
prostředí atd.) nucen řešit. Priority jsou stanoveny obvykle podle závažnosti problémů. V
případě dobře zvládnutého procesu strategického plánování se rizika extrémního zadlužení
nebo neúnosného deficitu finančních prostředků a s ním spojeného zastavení realizovaného
záměru snižují na minimum.
V průběhu realizace byly postupně uskutečňovány tyto dílčí aktivity:
- vytvoření řídícího týmu (ZO)
- zpracování profilu obce – socioekonomické analýzy (shromáždění sekundárních dat)
probíhalo v únoru až dubnu 2020
- dotazníkové šetření (primární průzkum mezi obyvateli, podnikateli a NNO) bylo
uskutečněno na přelomu roku 2019 a 2020
- iniciování – veřejná informace o zpracování dokumentu na veřejném zasedání ZO
dne 27.2.2020
 představení zpracovatelského týmu
 seznámení se způsobem tvorby dokumentu
 význam strategického plánu rozvoje pro obec, každého občana, každý subjekt
 účel řídícího týmu
 harmonogram přípravy strategického plánu včetně konzultace termínů
 pracovní skupiny - vysvětlení důležitosti pracovních skupin, výzva k zapojení
veřejnosti do pracovních skupin
- návrh analytické části dokumentu byl k připomínkování široké veřejnosti vyvěšený na
internetových stránkách obce od 2.11.2020 do 24.11.2020, v tištěné podobě byl
k nahlédnutí v kanceláři OÚ
- schůzky řídící skupiny probíhaly kvůli nepříznivému vývoji koronavirové pandemie
formou telefonních hovorů a e-mailovou komunikací, dále v rámci jednání ZO dne
27.2.2020, 23.11.2020 a 28.6.2021
 globální SWOT analýza
 zásobník projektů
 vize, definice problémových okruhů
 priority
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-

-

-

sestavení a práce pracovních skupin
 každá pracovní skupina byla složena ze zástupců různých společenských skupin
a komunit. Pracovní skupina pracovala na jednotlivých problémových okruzích.
Z důvodu nepříznivého vývoje koronavirové pandemie byla osobní setkání
nahrazena e-mailovou a telefonickou komunikací. Výsledky jednotlivých
pracovních skupin byly postupně zapracovávány do návrhu strategického
dokumentu.
 činnost a význam pracovních skupin:
- hledání optimálního řešení problémů pro co největší okruh lidí,
kterých se problém dotýká
- aktivní možnost komunikace a práce nad „živým materiálem“
- začlenění veřejnosti do spoluvytváření a spolurozhodování
- konzultace zpracování profilu obce – socioekonomické analýzy
- zpracování SWOT analýzy
- stanovení opatření a aktivit
návrh strategické části dokumentu byl k připomínkování široké veřejnosti vyvěšený
na internetových stránkách obce od 15.3.2021 do 15.4.2021, v tištěné podobě byl
k nahlédnutí v kanceláři OÚ
sestavení a projednání finálního dokumentu, finální dokument byl zveřejněn před
projednáním v říjnovém zasedání ZO
schválení dokumentu zastupitelstvem obce

1.2.2. Organizační zajištění zpracování
Na zpracování strategického rozvojového dokumentu obce se podíleli:
• Řídící skupina (zastupitelstvo obce) – řídí zpracování, má za úkol koordinaci, monitoring
a hodnocení dílčích výstupů a celého rozvojového dokumentu
• Pracovní skupiny (vytvořeny řídící skupinou)
• Starosta obce
• Zpracovatelé Strategie
• Nezbytné je zapojení veřejnosti
Obsazení Řídící skupiny:
Vojtěch Skácel, starosta obce
Zdeňka Mizerová, místostarostka obce
Ing. Milada Kovaříková
Svatava Wagnerová
Jaroslav Tureček
Zdeněk Růžička
Roman Tureček
Obsazení Pracovní skupiny pro problémovou oblast 1 – Zlepšit dopravní a technickou
infrastrukturu:
Bc. Svatava Wagnerová
Jaroslav Tureček
Roman Tureček
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Obsazení Pracovní skupiny pro problémovou oblast 2 - Zlepšit a stabilizovat stav životního
prostředí:
Vojtěch Skácel
Zdeněk Růžička
Roman Tureček
Ing. Stanislav Černocký
Mgr. Miluše Zlámalová
Obsazení Pracovní skupiny pro problémovou oblast 3 – Rozvoj a zlepšování podmínek k životu v
obci:
Milada Kovaříková
Zdena Mizerová
Martina Kopecká
Ludmila Černá
Eduard Tomeček
David Petráš
Obsazení Pracovní skupiny pro problémovou oblast 4 – Rozvoj ekonomických aktivit a
cestovního ruchu:
Vojtěch Skácel
Jaroslav Tureček
Roman Tureček
Ing. Stanislav Černocký
Eduard Tomeček
Zpracovatelé Strategie:
Ing. Jana Spáčilová, Ing. arch. Stanislav Vrubel
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2. ANALYTICKÁ ČÁST
Analytická část vyhodnocuje současný stav a rozvojový potenciál obce a přináší východiska pro
návrhovou část. Tato kapitola vymezuje základní charakteristiku obce – umístění, historický
vývoj, demografickou strukturu, socioekonomickou charakteristiku, vyhodnocuje stav
infrastruktury, životního prostředí, občanské vybavenosti a v neposlední řadě přináší obraz o
veřejné správě a řízení obce. V této části je rovněž vyhodnocení provedeného dotazníkového
šetření mezi občany, NNO a podnikateli.

2.1. Celková charakteristika obce
2.1.1. Základní údaje
Tabulka 1 Základní údaje o obci
Oficiální název:
Sídlo obecního úřadu:
IČ / DIČ:
Obec s pověřeným obecním úřadem:
Obec s rozšířenou působností:
NUTS IV – okres:
NUTS III – kraj:
NUTS II – vyšší územně správní celek:
Katastrální plocha k 31.12.2018:
Počet obyvatel k 31.12.2018:
Nadmořská výška:
Zeměpisné souřadnice:

Obec Rakov
Rakov 34, 753 54 Soběchleby
00636541 / CZ00636541
Hranice
Hranice
Přerov
Olomoucký
Střední Morava
497,87 ha
411
325 m n. m.
49°29'30.406"N, 17°42'28.361"E

Obrázek 1 Lokalizace obce Rakov

Zdroj: www.mapy.cz
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2.1.2. Stručný historický vývoj
První písemná zmínka o obci Racowe pochází z roku 1371. Její název se později měnil – v roce
1447 to bylo Rakowe, v roce 1718 Rakow a od roku 1872 současně uváděný název Rakov.
Název získala podle raků, jež se ve vesnici hojně vyskytovaly.
Důležité milníky historického vývoje:
Rok 1371 - Jan z Dobrotic prodal Rakov společně s Paršovicemi a Valšovicemi pánu Vokovi
z Kravař, Rakov se tak stal součástí helfštýnského panství.
Rok 1374 - dostal v držení helfštýnské panství pan Lacek, který byl osobním přítelem Jana
Husa.
Rok 1622 - celé panství bylo darováno olomouckému biskupovi Františku kardinálu
Ditrichštejnovi.
Rok 1848 – konec feudalismu, Rakov spadá pod okresní hejtmanství v Hranicích.
Rok 1849 – obecní zákon umožnil zvolit si starostu obce.
Rok 1883 – začalo se vyučovat v nově vybudované škole (dříve se docházelo do Paršovic). Na
dvoutřídní byla změněna v roce 1920.
Rok 1893 – založen sbor požárních hasičů.
Rok 1898 – pan Kunz z Hranic vybudoval vodovod. Po II.sv.válce bylo potrubí vyměněno a voda
rozvedena po celé obci.
Rok 1928 – v obci byla zavedena elektřina. Obec byla poprvé osvětlena prostřednictvím
elektrického proudu.
Než se obec Rakov stala samostatnou obcí, patřila pod střediskovou obec Opatovice.
V obci působili hasiči od roku 1893, čtenářsko-hospodářský spolek od roku 1898, Omladina od
roku 1912, Domovina od roku 1923, Sokol a Orel od roku 1924.

2.1.3. Hlavní geografické údaje
Obec Rakov se nachází v NUTS II Střední Morava, v Olomouckém kraji, okrese Přerov, 10 km
jižně od Hranic. Město Hranice je příslušnou obcí s rozšířenou působností, obcí s pověřeným
obecním úřadem. Řešené území je vymezeno správním územím Obce Rakov, které tvoří
katastrální území Rakov u Hranic o ploše 497,87ha.
Katastrálně Rakov sousedí s obcemi Paršovice, Horní Nětčice, Býškovice a Opatovice.
Spádovou oblastí z hlediska dojíždění za prací, nákupy, službami, kulturou, do škol,
zdravotnických zařízení je město Hranice a dále pak obce Opatovice a Soběchleby. Na tyto
sídelní útvary je obec vhodně napojena silniční sítí. Samotná Obec Rakov má velice omezené
spádové území, které je dáno dojížďkou do mateřské školy.
Katastr Rakova se rozkládá v geomorfologickém celku Alpsko-himalájského taxonomického
systému, v subsystému Karpaty, v provincii Západní Karpaty, v subprovincii Vnější Západní
Karpaty, v oblasti Západobeskydské podhůří, v celku Podbeskydská pahorkatina, v podcelku
Kelčská pahorkatina, v okrsku Vítonická pahorkatina.
Reliéf utvářejí nepravidelné ploché hřbety a široce rozevřená údolí. Charakteristickým prvkem
reliéfu je hustá síť výrazných suchých údolí a navazujících mělkých úpadů.
Katastrální území obce je kompaktního, protáhlého tvaru, vlastní obec leží ve střední části
katastru, v nadmořské výšce 325 m. Z návsi vycházejí paprsčitě silnice a místní komunikace,
kolem kterých je novodobá zástavba. Zástavbu obce lze charakterizovat jako převážně
9
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monofunkční zástavbu obytnou, tvořenou zemědělskými usedlostmi, novými rodinnými domy,
bytovým domem a několika málo objekty chalupníků.
Objekty občanské vybavenosti jsou umístěny na návsi a jejím severním okraji. Objekty bývalé
zemědělské výroby jsou na jihu obce a nyní slouží pro podnikatelské aktivity.
Rozloha obce je 497,87 ha a tvoří jedno katastrální území Rakov u Hranic. Celkem 82,9% zabírá
zemědělská půda, 2,6% lesní půda, 0,9% vodní plochy, 1,8% zastavěné plochy a 11,8% ostatní
plochy.

2.1.4. Obyvatelstvo
2.1.4.1.

Demografická situace

Počet obyvatel a jeho vývoj, migrační pohyby
K 31.12.2018 žilo v Rakově celkem 411 obyvatel, z toho 212 mužů a 199 žen. Hustota
obyvatelstva čítá 82,6 osob na 1 km2, hustota celého okresu Přerov je přitom 152 osob na 1
km2, Olomouckého kraje 120 osob na 1 km2 a celé ČR 135 obyvatel na 1 km2.
Počet obyvatel Rakova zaznamenává z dlouhodobého pohledu rostoucí trend (viz graf níže),
což předjímá prognózu do budoucna. Nejméně obyvatel obec čítala v letech 1979 a 1989, od
roku 1989 je však viditelný postupný a stálý trend růstu.
Obrázek 2 Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v letech 1970 – 2018

Zdroj: ČSÚ

Z hlediska krátkodobého, v posledních 10-ti letech došlo v obci Rakov k mírnému růstu počtu
obyvatel o 2,2% (zatímco o 1,5% klesl počet obyvatel Olomouckého kraje, v ORP Hranice byl
pokles až téměř 2%). Mezi roky 2008 a 2018 vykazoval celkový počet obyvatel své minimum
v roce 2012 (395 obyvatel) a nejvyšší hodnota byla dosažena v roce 2018 (411 obyvatel).
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Tabulka 2 Srovnání počtu obyvatel a průměrného věku v Rakově, ORP Hranice, Olomouckém
kraji a ČR (2008 a 2018)
Počet obyvatel
celkem
31. prosinec
2008
Obec Rakov

31. prosinec
2018

Průměrný věk
celkem

Přírůstek/ú
bytek (%)
2008-2018

31. prosinec
2008

31. prosinec
2018

Změna (%)
2008-2018

402

411

2,2

37,6

40,3

7,2

SO ORP Hranice

34 823

34 141

-1,96

39,6

42,4

7,1

Olomoucký kraj

642 137

632 492

-1,5

40,5

42,8

5,6

Česká republika
Zdroj: ČSÚ

10 467 542

10 649 800

1,7

40,5

42,3

4,4

Průměrný věk obyvatel obce Rakov dosahoval k 31.12.2018 hodnoty 40,3 let, tato hodnota je
nejnižší ze všech sledovaných územních celků.
Za sledované období 2004 až 2018 byl výskyt přirozených přírůstků, přírůstků stěhováním a
úbytků v jednotlivých letech nahodilý s tím, že větší výkyvy zaznamenává saldo migrační.
Přirozený přírůstek vykazoval za sledované období 2004 až 2018 v 5-ti letech nulovou hodnotu.
Největší přirozený přírůstek byl v roce 2010 a 2015 (+6) a největší přirozený úbytek byl v roce
2009 (-2).
Obrázek 3 Vývoj přirozeného přírůstku/úbytku, počtu narozených a zemřelých (2004-2018)

Zdroj: ČSÚ

Největší přírůstek stěhováním byl v roce 2007 (+9), největší úbytek stěhováním proběhl v roce
2004 (-7).
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Obrázek 4 Vývoj migračního salda, počtu přistěhovalých a vystěhovalých (2004-2018)

Zdroj: ČSÚ

V celkem 10-ti letech (z 15-ti letého sledovaného období) zaznamenáváme celkový přírůstek,
kdy v roce 2010 je na svém maximu s hodnotou +9, pouze v 5-ti sledovaných letech
zaznamenáváme celkový úbytek s minimem v roce 2004 s hodnotou -5. V žádném roce není
celkový přírůstek nulový.
Ve sledovaném období ovlivňuje výrazněji celkový přírůstek/úbytek přírůstek přirozený. Za celé
období 2004 – 2018 statistika vykázala 158 vystěhovalých, což bylo jen o 3 osoby méně než
přistěhovalých (161 osob). V důsledku migrace tak obci Rakov přibyly 3 obyvatelé. Počet živě
narozených byl 71 osob a počet zemřelých 48 osob (rozdíl představující přirozený přírůstek za
celých 15 let je 23 osob).
Obrázek 5 Vývoj celkového přírůstku/úbytku, přirozeného přírůstku/úbytku a migračního
salda (2004-2018)

Zdroj: ČSÚ
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Obec Rakov náleží do SO ORP Hranice, kde statistika v letech 2004-2018 vykazovala
každoročně celkový úbytek, s výjimkou let 2006 a 2007, přičemž přirozený přírůstek byl ve
sledovaných letech kladný i záporný, zatímco migrační saldo dosahovalo, s výjimkou roku 2007,
pouze záporných hodnot. Více obyvatel se z regionu vystěhovalo než přistěhovalo.
Tabulka 3 Migrační pohyby SO ORP Hranice v letech 2004-2018
Ukazatel / rok

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Celkový
přírůstek/úbytek

-78

-60

44

72

Přirozený
přírůstek/úbytek

-30

15

58

37

18

Živě narození

325

.

376

378

Zemřelí

355

325

318

341

Přírůstek/úbytek
stěhováním

-48

-75

-14

35

Přistěhovalí

373

.

415

Vystěhovalí

421

.

429

-37 -120

-4

-67

-27 -130

-68

-86

17

66

-17

-5

364

379

366

311

346

362

300

-55 -137

580

417

545

472

-45 -128 -128

-52

6

-49

53

-45

-15

359

318

371

322

400

333

362

328

364

370

365

371

347

378

377

-70

-50

-22

-78

-74

-37

-98

-83 -113

317

404

361

394

348

401

418

403

422

432

454

474

411

416

426

475

455

501

505

545

Zdroj: ČSÚ

Prognóza vývoje počtu obyvatel obce Rakov do roku 2030
Hlavním významem prognóz je možnost připravit se na budoucí očekávaný vývoj, který nastane
v případě pokračování nastoupených trendů. Díky odhadu budoucího počtu obyvatel a
podrobnějších charakteristik lze plánovat kapacity občanské vybavenosti ve vzdálenější
budoucnosti a zavádět opatření, jež zajistí naplnění potřeb obyvatelstva (nároky na školní
infrastrukturu, optimální počet učitelů, zdravotní a sociální služby apod.).
Obrázek 6 Vývoj počtu obyvatel obce Rakov a jeho prognóza do roku 2030

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočet

Jak ukazuje graf, počet obyvatel Rakova se bude pravděpodobně i nadále zvyšovat, do roku
2030 by měl počet obyvatel vzrůst na 437 obyvatel.
13

Strategie rozvoje obce Rakov
pro roky 2021 – 2031

Budoucí výhled byl vypočítán v programu Excel statistickou funkcí sloužící pro předpověď
budoucího vývoje na základě minulé časové řady, tu jsme použili od roku 1970, aby byla
predikce co nejpřesnější.
Očekává se růst počtu osob starších 65 let, pokles počtu osob v produktivním věku, počet dětí
do 15 let věku bude mít stabilní vývoj. Populace tak bude v nadcházejících letech dále stárnout,
jak je vidět na křivce indexu stáří, jež v roce 2030 bude mít hodnotu 124,8. Nejdůležitějšími
faktory tohoto vývoje budou výchozí věková struktura, vývoj porodnosti a prodlužování délky
lidského života.
Obrázek 7 Vývoj věkových skupin obyvatel obce Rakov, indexu stáří a prognóza do roku 2030

Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočet

Věková struktura obyvatelstva
Věková struktura obyvatelstva odhaluje zastoupení určitých věkových skupin obyvatel obce
v celkovém počtu obyvatelstva. Struktura má vliv na mnohé oblasti života obyvatel jako jsou
školství, sociální služby a bydlení. V Rakově se v období 2008-2018 tato struktura postupně
měnila negativním směrem, v 8-mi sledovaných letech vykazovala pozitivní strukturu obyvatel,
v letech 2013, 2015 a 2018 vykazovala strukturu negativní.
Největší skupinou byli obyvatelé v produktivním věku 15-64 let, jejich počet ve sledovaných
letech kolísal, mezi roky 2008 a 2018 se jejich podíl snížil z 68,2% na 65,2% z celkového počtu
obyvatelstva.
Druhou aktuálně nejpočetnější skupinou obyvatelstva jsou senioři nad 64 let. V absolutním
vyjádření se počet osob v poproduktivním věku zvýšil z počtu 58 na 74, v relativním vyjádření
vzrostl z 13,8% na 18% z celkového počtu obyvatelstva. Nárůst podílu této věkové skupiny
poukazuje na proces stárnutí obyvatelstva a s tím spojené vyšší nároky na zabezpečení
zdravotní a sociální péče o seniory, potřebu řešit bydlení seniorů atd.
Bohužel aktuálně nejméně početnou skupinu obyvatelstva tvoří děti od narození do 14-ti let.
V absolutním vyjádření se jejich počet snížil z počtu 70 na 69, v relativním vyjádření klesl
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ze 17,4% na 16,8% z celkového počtu obyvatelstva, což není významné. Snižování počtu dětí
obecně vede k reorganizacím a úsporným opatřením ve školství.
Obrázek 8 Vývoj počtu hlavních věkových skupin obyvatel Rakova (2008 – 2018)

Zdroj: ČSÚ

Index stáří vyjadřuje počet 65-ti letých a starších občanů na 100 obyvatel ve věku 0-14 let.
V Rakově se index v letech 2008 až 2018 pohybuje až na 3 roky vždy pod hodnotou 100,
z hodnoty 82,9 v roce 2008 se dostal až na hodnotu 107,2 v roce 2018, což naznačuje odklon
směrem k regresivní struktuře obyvatel obce. Na 100 obyvatel ve věku 0-14 let připadá v roce
2018 celkem 107,2 seniorů. Trend růstu tohoto ukazatele ve společnosti zaznamenáváme ve
statistikách ORP Hranice, Olomouckého kraje i v celorepublikových číslech. Svou hodnotou
indexu obec Rakov zatím nedosáhla hodnot žádného zmíněného celku.
Tabulka 4 Vývoj indexu stáří v Rakově, ORP Hranice, Olomouckém kraji a ČR (2008-2018)
Území / rok

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Obec Rakov

82,9

86,4

81,7

90

96,9

101,5

98,6

106,2

97,1

95,8

107,2

SO ORP Hranice

93,9

97,6

99,9

104,9

107,4

110,7

113,2

116,3

118,7

122,7

126,0

Olomoucký kraj

107,1

109,4

110,3

112,9

116,5

119,5

122,1

123,9

126,4

128,1

130,2

Česká republika

105,1

107

107,8

110,4

113,3

115,7

117,4

119

120,7

122,1

123,2

Zdroj: ČSÚ

Obec Rakov měla v roce 2018 procentuálně vyšší podíl dětí ve věku 0-14 let než ORP Hranice
(15,3%), Olomoucký kraj (15,6%) i celorepublikový průměr (15,9%). Mezi roky 2008 a 2018
dochází u obce Rakov k poklesu procenta zastupujícího věkovou skupinu 0-14 let, zatímco u
ostatních územních celků procento nejmladší věkové skupiny mírně porostlo.
V porovnání podílu osob nad 65 let Rakov vykazuje nejnižší hodnotu – ORP Hranice má 19,2%,
Olomoucký kraj 20,2% a celá ČR 19,6%.
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Tabulka 5 Srovnání podílu jednotlivých věkových skupin v obci Rakov, ORP Hranice,
Olomouckém kraji a ČR v letech 2008-2018
Relativní počet obyvatel r.2008 (%)
0-14 let

15-64 let

Relativní počet obyvatel r.2018 (%)

65 a více let

0-14 let

15-64 let

65 a více let

Obec Rakov

17,4

68,2

14,4

16,8

65,2

18,0

ORP Hranice

15,0

70,8

14,2

15,3

65,5

19,2

Olomoucký kraj

14,1

70,7

15,1

15,6

64,2

20,2

Česká republika
Zdroj: ČSÚ

14,1

71,0

14,9

15,9

64,5

19,6

Celkový počet žen a celkový počet mužů obce Rakov není zcela vyrovnaný (212 mužů a 199
žen), v mnoha věkových kategoriích věkové pyramidy – stromu života v počtech žen a mužů
rovněž nacházíme disproporce. V kategoriích 30-34 let, 45-49 let a 50-54 let převažují muži.
V kategoriích 35-39 let a 70-74 let zase převažují ženy.
Obrázek 9 Věková pyramida obce Rakov v roce 2018

Zdroj: ČSÚ

Zaměříme-li se na děti a mládež ve věku 0-14 let, zjišťujeme, že:
-ve věku 0-2 let = 7 dětí,
-ve věku 3-6 let (odpovídající docházce do MŠ) = 20 dětí,
-ve věku 7-14 let (žáci I. a II.stupně ZŠ) = 40 dětí.
Tyto údaje získané z evidence obce ukazují, že mateřská škola má v obci dost potenciálních
uživatelů.
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Vzdělanostní struktura obyvatelstva
Vzdělanostní strukturu zkoumáme u obyvatel ve věku 15 a více let, kteří tvořili 82,7% obyvatel
Rakova (316 osob).
Největší skupinou jsou obyvatelé vyučení a se středním odborným vzděláním bez maturity
(42,1%, zde převažují muži), další podstatnou skupinou jsou osoby s úplným středním
vzděláním s maturitou (24,7%, zde jsou ženy a muži vyrovnaní) a osoby se základním vzděláním
vč. neukončeného (19,6%, zde převažují ženy). Pouze 6,3% osob má vysokoškolské vzdělání,
což je o 4,4% méně než je průměr ČR.
Vzdělanostní struktura obce Rakov zcela nekopíruje hodnoty ORP, kraje či celorepublikovou
statistiku. Skupina osob se středním vzděláním bez maturity vč. vyučených je výrazně větší než
průměr ORP, kraje či ČR. Naopak podprůměrná čísla jsou u osob vysokoškolsky vzdělaných.
Tabulka 6 Vzdělanostní struktura obyvatel Rakova, ORP Hranice, Olomouckého kraje a ČR
Obyvatelstvo
Rakova

Obyvatelstvo
Obyvatelstvo Olomouckého
ORP Hranice kraje

v tom

Nejvyšší ukončené vzdělání
abs.

%

muži

ženy

%

Obyvatelstvo
ČR

%

%

z celku obyvatelstvo ve věku 15 a
více let podle nejvyššího
ukončeného vzdělání:

316

82,7

160

156

85,1

85,6

85,7

bez vzdělání
základní vč. neukončeného

2
62

0,6
19,6

1
14

1
48

0,5
15,9

0,4
15,8

0,4
15,1

133

42,1

86

47

30,3

30,3

28,3

78

24,7

39

39

27,2

23,0

23,2

9

2,8

4

5

2,4

2,2

2,4

5
20

1,6
6,3

1
9

4
11

0,8
9,0

1,0
9,8

1,1
10,7

5
15

1,6
4,7

2
7

3
8

1,5
7,3

1,6
7,8

1,7
8,4

střední vč. vyučení (bez maturity)
úplné střední (s maturitou)
nástavbové studium
vyšší odborné vzdělání
vysokoškolské
z toho:
bakalářské
magisterské
Zdroj: SLBD 2011

Zhodnocení:
KLADY:
o Rostoucí trend vývoje celkového počtu obyvatel
o Nízký průměrný věk obyvatel
o Celkový přírůstek/úbytek je pozitivněji ovlivňován přirozeným přírůstkem
o Stabilní vývoj počtu obyvatel ve věku 0-14 let, jejich podíl v obyvatelstvu Rakova je
vyšší než podíl této věkové skupiny v ORP, Ol. kraji či celé ČR
ZÁPORY:
- Mírný pokles podílu obyvatel v produktivním věku (15-64 let)
- Nárůst podílu obyvatel nad 64 let, stárnutí obyvatelstva
- Pomalu rostoucí index stáří naznačuje postupný odklon k regresivní struktuře obyvatel
- Vzdělanostní struktura zahrnuje méně VŠ vzdělaného obyvatelstva v porovnání s ORP,
Ol. krajem a ČR
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2.1.4.2.

Sociální situace

Obyvatelstvo podle národnosti
Podle sčítání lidu, domů a bytů 2011 žilo v Rakově 252 osob (66%) s českou národností, 50
osob (13,1%) s moravskou národností, 3 osoby (0,8%) se slovenskou národností. Vysoký podíl
respondentů, kteří neidentifikovali svou národnost (16,5% obyvatelstva), výsledek šetření dosti
zkresluje.
Obyvatelstvo podle náboženského vyznání
Dohromady 40,8% obyvatelstva jsou obyvatelé věřící, 31,2% se hlásí k církvi (náboženské
společnosti). Tyto osoby se hlásí zejména k Církvi římskokatolické (28,3%, 108 osob). Od
posledního sčítání SLBD 2001 došlo k poklesu počtu osob bez vyznání z 21,4% na 18,6% a
k výraznému poklesu věřících osob – z 61,9% na 40,8%, což kopíruje trend celookresních
výsledků. Šetření je však zkresleno velkým počtem odpovědí s neuvedením náboženského
vyznání (16,7% v SLDB 2001 a 40,6% respondentů v SLDB 2011).
Obyvatelstvo podle rodinného stavu
Nejpočetnější skupinou obyvatelstva Rakova jsou ženatí a vdaní občané, procentuálně je jich
v obci ještě více než je průměr ORP Hranice, Olomouckého kraje i celé ČR. S 40,1% následují
svobodní, pohybující se na průměru regionu i ČR. Nejméně je ve společnosti osob rozvedených
a ovdovělých (5,2%). Rozvedených je v obci Rakov méně než je průměr vyšších územních celků,
což poukazuje na stabilnější rodinnou situaci v obci.
Tabulka 7 Obyvatelstvo obce Rakov podle rodinného stavu
Obyvatelstvo Rakova

v tom

Rodinný stav
abs.

%

muži

ženy

ORP Hranice

Olomoucký kraj

ČR

%

%

%

svobodní

153

40,1

85

68

40,0

39,6

39,9

ženatí, vdané

186

48,7

93

93

43,7

43,0

42,3

rozvedení

20

5,2

13

7

8,8

9,8

10,3

ovdovělí

23

6,0

2

21

7,5

7,5

7,3

Zdroj: SLDB 2011

Sociálně vyloučené lokality,
sociopatologických jevů

výskyt

sociálně

slabých

obyvatel/skupin,

výskyt

V obci se nenachází sociálně vyloučená lokalita.
Sociálně slabí obyvatelé v obci žijí, většinou jsou pod ochranou svých rodin.
Místem, kde se příležitostně schází mládež v menší skupince, je zastávka autobusu a prostor
před kulturním domem (kouření, alkohol). Tato setkávání jsou nepravidelná a nevznikají zde
žádné nepříjemnosti či rušení nočního klidu.
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Spolková činnost
Spolková činnost je v současnosti představována několika sdruženími:
Sbor dobrovolných hasičů Rakov byl založen v roce 1893, tato základní organizace měla při
svém založení 32 členů. Od roku 1969 patří pod okrsek Opatovice.
V současné době má 48 členů, z toho žádný není mladší 18-ti let a 10 je starších 65-ti let. SDH
je hlavním pořadatelem a spolupořadatelem několika společenských akcí (vodění medvěda,
ples, hodová zábava). Družstvo mužů se účastní hasičských soutěží. Hasiči sami organizují
soutěže v požárním útoku, prezentují historickou koňskou stříkačku, uskutečňují preventivní
prohlídky nemovitostí a aktivně se účastní brigád v obci, .
Sportovní klub Rakov – má dva oddíly, a to oddíl stolního tenisu a ledního hokeje. Oddíl
stolního tenisu hraje Regionální soutěž stolního tenisu 5. třídy, oddíl ledního hokeje se účastní
Amatérské hokejové ligy Valašské Meziříčí 2. Oddíl stolního tenisu pravidelně pořadatelsky
zajišťuje konání Vánočního turnaje stolního tenisu v prostorách KD, podílí se i na pořádání a
zajištění vítání prázdnin.
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Rakov byla založena v roce 1964 za účasti
15 zakládajících členů z Rakova a Paršovic. V současnosti tvoří členskou základnu pobočného
spolku 33 členů z obcí Rakov, Paršovice a Býškovice, z toho není žádný člen mladší 18-ti let a
celkem 15 členů je starších 65 let. Dnes organizace slouží pro všechny 3 zmíněné obce,
uskutečňuje poznávací zájezdy, koná pravidelné schůze, organizuje a spolupořádá řadu
společenských akcí včetně podzimní výstavy výpěstků. Má ve správě sad.
Myslivecké sdružení Opatovice-Rakov vznikl v roce 2004, v současné době má 16 členů z obou
obcí. Na společenském životě obce Rakov se spolek podílí zejména pravidelným uspořádáním
regionálních závodů ve sportovní myslivecké střelbě, spolupořádáním akce „Vítání prázdnin“ i
dalších kulturně – společenských akcí v obci.
Klub rodičů a přátel MŠ Rakov byl založen v lednu 2020 a je nástupcem neformální skupiny
„Klubu šikovných ručiček“. Pravidelně pořádá ples školky s každoročně jinak tematickým
zaměřením (retro, maškarní atd.), adventní výstavu, loučení s předškoláky, spolupořádají
„Vítání prázdnin“ a další společenské akce.
Podpora spolků obcí Rakov
Společenské organizace mají možnost zdarma využívat pro své aktivity prostory obecních
objektů - SDH využívá budovu hasičské zbrojnice, pro své akce dále prostory kulturního domu a
venkovní plochy – hřiště/výletiště,
- Český zahrádkářský svaz využívá prostory KD, výletiště,
- sportovci využívají sál KD,
- Klub rodičů a přátel MŠ Rakov využívá kulturní dům a zahradu za budovou bývalé školy,
- MS Opatovice – Rakov využívá prostory KD, výletiště a svou základnu má v budově v majetku
obce (objekt bývalé vodárny).
Obec přispívá společenským organizacím na činnost podle možností rozpočtu obce. Zástupci
spolků žádají o příspěvek ústně při osobní návštěvě nebo písemně, a to na akce, které se
pravidelně každý rok opakují, případně na nějakou mimořádnou událost před jejím
uskutečněním.
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Tabulka 8 Objem finančních prostředků rozdělovaných mezi spolky v letech 2017-2019
Spolek / rok
SDH Rakov - na činnost
SDH Rakov - na projekty

2017

2018

2019

38.890,-

15.091,-

48.123,-

2.614.147,- 1.090.769,-

0,-

SK Rakov - na činnost

0,-

3.500,-

6.000,-

SK Rakov - na projekty

0,-

0,-

0,-

ČZS RAKOV - na činnost

800,-

500,-

3.900,-

ČZS RAKOV - na projekty

0,-

0,-

0,-

MS Opatovice - Rakov - na činnost

0,-

0,-

2.875,-

MS Opatovice - Rakov - na projekty

0,-

0,-

0,-

Klub rodičů a přátel školky - na činnost

500,-

1.500,-

4.123,-

Klub rodičů a přátel školky - na projekty
Zdroj: evidence OÚ

0,-

0,-

0,-

Vhodné podmínky pro volnočasové aktivity dětí jsou vytvářeny v rámci místní mateřské školy a
základních škol, kam děti a žáci dojíždějí.
Informování občanů o dění v obci
Z dotazníkového šetření vyplynulo, že nejvíce se o dění v obci obyvatelé dozvídají od ostatních
obyvatel, dále prostřednictvím internetu a vývěsky OÚ.
Obec Rakov využívá pro informování svých občanů několik informačních kanálů:
-úřední deska vedle prodejny smíšeného zboží,
-oficiální internetové stránky obce: www.rakov.cz , elektronická ÚD,
-rozesílání SMS zpráv občanům (velmi dobrá zkušenost s touto formou informování, je to
rychlé, adresné, využíváno i sdruženími a spolky, zejména SDH),
-plakátovací plochy, vývěsky - vedle zastávky BUS, na vchodu do prodejny smíšeného zboží,
-roznos informačního letáku do každé domácnosti – využíváno nepravidelně, snaha alespoň
jednou za tři měsíce, v době nouzového stavu dle potřeby a aktuální situace (Informační
zpravodaj OÚ),
Obecní rozhlas dnes není funkční, v roce 2020 je však plánovaná instalace bezdrátového
rozhlasu.
V roce 2017 obec vydala knihu o historii, o projektech obce atd. při příležitosti sjezdu rodáků.
Péče o seniory
Každoročně se koná předvánoční setkání seniorů, zástupci obce navštěvují občany při
významných životních jubileích. Od dosažení věku 50 let se zasílá blahopřání při kulatinách a
půlkulatinách, od 70 let (kulatiny, půlkulatiny) osobní gratulace a předání daru v hodnotě 350,Kč + ženám kytici, mužům knihu nebo láhev lihoviny. Zaslání blahopřání při příležitosti zlaté
(atd.) svatby.
K vesnické pospolitosti a udržování dobrých sousedských vztahů přispívá konání různých
kulturně společenských a sportovních akcí, které dávají možnost setkávání občanů.
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Zhodnocení:
KLADY:
o Neexistence sociálně vyloučené lokality
o Různorodá spolková činnost podporovaná obcí
o Fungující a ověřené kanály pro předávání informací o dění v obci
ZÁPORY:
- Absence dětí a mládeže ve většině stávajících spolků, chybí nabídka volnočasových /
spolkových aktivit pro děti a mládež

2.1.5. Hospodářství
2.1.5.1.

Ekonomická situace

Odvětvová, právní a velikostní struktura podniků
Ke konci roku 2019 bylo v obci evidováno celkem 66 podnikatelských subjektů, z toho počtu
bylo však jen 38 prokazatelně aktivních.
Z hlediska převažující činnosti působilo nejvíce subjektů v oblasti F-Stavebnictví (14 subjektů) a
A-Zemědělství, lesnictví a rybářství (12 subjektů).
Obrázek 10 Rozčlenění podnikatelských subjektů dle převažující činnosti k 31.12.2019

Zdroj: ČSÚ

Nejvíce podnikatelů bylo fyzických osob (celkem 55), dále 3 obchodní společnosti. Z fyzických
osob je 49 soukromých podnikatelů podnikajících dle živnostenského zákona, 4 zemědělští
podnikatelé a 2 soukromí podnikatelé podnikající dle jiných zákonů.
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Tabulka 9 Rozčlenění podnikatelských subjektů dle právní formy k 31.12.2019
Registrované
podniky

Podniky se
zjištěnou aktivitou

Celkem

66

38

Fyzické osoby

55

34

49
2
4
11
3
.
.

29
1
4
4
2
.
.

Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona
Fyzické osoby podnikající dle jiného než živnostenského zákona
Zemědělští podnikatelé
Právnické osoby
Obchodní společnosti
akciové společnosti
Družstva
Zdroj: ČSÚ

Statistika z konce roku 2013 uvádí v obci:
1 podnikatelský subjekt jako zaměstnavatele s 10-19-ti zaměstnanci,
1 podnikatele - zaměstnavatele 6-9 zaměstnanců,
2 podnikatele s 1-5-ti zaměstnanci.
Bez zaměstnanců je minimálně 25 firem.
Míra podnikatelské aktivity udává počet podnikajících fyzických osob (živnostníků a
zemědělských podnikatelů) přepočítaný na celkový počet obyvatel daného území. V roce 2018
tento ukazatel představoval 136 podnikatelů na 1000 obyvatel Rakova. Hodnota Rakova je nižší
než ukazatel za ORP Hranice (164 podnikatelů na 1000 obyvatel), zároveň je nižší než hodnota
Olomouckého kraje (178 podnikatelů na 1000 obyvatel) a ČR (196 podnikatelů na 1000
obyvatel).
Charakter zemědělské výroby v obci
Podmínky pro zemědělství jsou na území obce příznivé.
Dohromady 82,9% pozemků správního území obce zabírá zemědělská půda (412,6 ha), z toho
má nejvyšší zastoupení orná půda o rozloze 365,77 ha, dále 26,11 ha trvalých trávních porostů,
18 ha zahrad a 2,71 ha ovocných sadů. Chmelnice ani vinice se v obci nevyskytují.
Území obce náleží k intenzivně obdělávaným zemědělským oblastem. Podíl orné půdy na
rozloze zemědělské půdy obce je 88,7%, zatímco průměr Olomouckého kraje činí 71% a
celorepublikové údaje hovoří o 72%.
V katastru obce hospodaří:
 Farma Klvaňa Paršovice s. r. o.
 Farma Ondroušek Horní Újezd s. r. o.
 Farma Kozlovský Býškovice s. r. o.
 ZD Záhoří Soběchleby
 Brossa s. r. o. Býškovice
 SALIX Morava a. s.
 František Sehnal, Paršovice
Všichni výše uvedení provozují rostlinnou výrobu.
Další dva uvedení malorolníci provozují jak rostlinou, tak i živočišnou výrobu:
 Miroslav Vozák, Rakov
 Jiří Pecha, Rakov
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Bývalý areál ZD a „Společného zemědělského podniku Rakov (tzv. bývalá sušárna)“, dnes
plochy drobné výroby a výrobních služeb, využívá jednu část Farma Ondroušek Horní Újezd
s.r.o. – skladování obilnin, sušárna kukuřice a obilnin, parkování zemědělských strojů, druhou
část pak Dřevo Rakov s.r.o., výroba palivového dříví a dřevařská výroba, v jednom objektu pak
funguje firma GaTom tech CZ s.r.o., Nahošovice č. p. 1, 751 14 Dřevohostice – strojírenský
průmysl.
Plochy pro rozvoj zemědělské výroby na území katastru:
plochy pro zemědělskou výrobu jsou v bývalém areálu ZD, který je v územním plánu začleněn
do ploch VD – plochy drobné výroby a výrobních služeb.
Charakter nezemědělského podnikání, řemesla, služby
V současně zastavěném území obce je dnes průmyslová výroba zastoupena již zmíněnou
firmou GaTom tech CZ s.r.o. a Dřevo Rakov s.r.o. Jsou zde vhodné podmínky pro případný
rozvoj průmyslové výroby/podnikání, a to v rámci areálu bývalého ZD – plochy VD.
Drobné výrobní aktivity či aktivity služeb jsou možné ve stabilizované obytné zástavbě, kde je
však nutné splnit všechny zákonné podmínky.
Jediným obchodem smíšeného zboží je prodejna Zemědělského družstva Soběchleby.
V obci funguje pohostinství, autoopravna, pokrývačství, klempířství, malířství, zednictví,
výrobna nábytku a další aktivity.
Plochy pro rozvoj průmyslové výroby:
jedná se o plochy bývalého ZD – plochy VD dle územního plánu Rakov. Rozvojové plochy VD
nejsou vymezené.
Seznam klíčových podnikatelských subjektů
Sídlo i výrobu v obci má fy Dřevo Rakov s. r. o.; PNEU&TRANS s. r. o., živnostníci: Autoopravna,
pneuservis Marek Hošťálek, Klempířství Radek Chrastina, Radim Zlámal-malíř, natěrač,
Miroslav Horáček-zedník, obkladač, Ján Maňák-zpracování dřeva.
Spolupráce obce s podnikateli, podpora podnikání
Na oficiálních internetových stránkách obce www.rakov.cz mají místní firmy možnost nechat
zveřejnit nabídku volného pracovního místa na záložce „Pracovní příležitosti“.
Při zadávání zakázek malého rozsahu jsou oslovováni i místní podnikatelé a živnostníci nebo
firmy, které zaměstnávají občany obce Rakov. Nyní v době očekávané krize budou připraveny
menší půjčky, zadávání zakázek, prominutí nájmu atd.

Atraktivity cestovního ruchu (přírodní, kulturní), turistické cíle
V současné době není v obci provozováno žádné zařízení agroturistických služeb, není zde
možnost ubytování, občerstvení nabízí pouze pohostinství v objektu OÚ a KD.
Cyklistická doprava je vedena po silničních komunikacích, přes katastr obce vede cyklotrasa
mikroregionu Záhoran zvaná „Krajem božích muk a památných stromů“, která je dlouhá 33 km
a je na ní 12 odpočívek a 23 infotabulí. Nejbližší značené cyklotrasy v regionu jsou cyklotrasa
č. 6137 Lhota – Soběchleby - Blazice (vede západně od obce), cyklotrasa č.5033 Kroměříž –
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Hustopeče nad Bečvou (vede jihovýchodně od obce) a severně od obce vedoucí Jantarová
stezka, Cyklostezka Bečva, Greenways.
V řešeném území nejsou evidovány žádné archeologické památky, ani památky zapsané
v Ústředním seznamu kulturních památek ČR. Je zde však několik památek místního významu,
jež jsou součástí života i paměti obce a z hlediska kulturního, společenského i historického je
žádoucí jejich zachování do budoucna.
Tabulka 10 Seznam nemovitých kulturních památek místního významu v obci Rakov
Poř.číslo

Název

1
kříž
2
kříž
3
kříž
4
památník obětem 1.světové války
5
socha sv. Jana Nepomuckého
6
socha sv. Josefa
7
zvonice z roku 1968, zvon ve zvonici odlitý v roce 1678
Zdroj: evidence OÚ

Místo
p.č. 244, severní část obce
p. č. 657/1
p. č. 619/1 (č. p. 101)
náves, p.č.240
náves, p.č. 243
náves, p.č. 243
jižní část návsi, p.č. 94/1

Obec pečuje o památky místního významu a snaží se o zlepšení vzhledu svých veřejných
prostranství.
Ve znaku a praporu má obec zlatou lípu provázenou dole stříbrnými račími klepety na
červeném štítě. Lip v obci dnes nacházíme hned několik: nejstarší lípy malolisté, více než
stoleté, se nacházejí v místní lokalitě U Trojice a byly vysázeny na počest zrušení roboty. Další
lípy byly vysázeny v roce 1918 v upomínku na konec 1. světové války v místní lokalitě
Vrchbrána. Na návsi pak stojí tři lípy jako symbol vyhnání českých občanů z pohraničí a lípa
směrem od Návsi ke Kulturnímu domu jako připomínka událostí jara roku 1968
Z hlediska rozvoje cestovního ruchu se území obce nachází v pěkném přírodním prostředí,
nedaleko města Hranice, na které je dobře dopravně napojeno silniční sítí a které je turistickým
cílem. Vycházky a pobyt v přírodě společně s existencí popsaných cyklotras vytváří dobré
podmínky pro místní rekreaci i rekreaci nadmístního významu.
Chataření a chalupaření je v obci provozováno, dle statistiky jsou na území obce 4 rekreační
objekty pro individuální rekreaci.

2.1.5.2.

Trh práce

Ekonomická aktivita obyvatelstva
Z celkového počtu 382 osob v roce 2011 bylo v obci 49,2% ekonomicky aktivního obyvatelstva,
zaměstnaných 45,5% (z toho 3 pracující studenti či učni), nezaměstnaných 3,7%. Celkem 48,2%
je ekonomicky neaktivního obyvatelstva (z toho 86 nepracujících důchodců a 58 žáků, učňů či
studentů). Ekonomicky aktivní obyvatelstvo převažuje nad ekonomicky neaktivním. V obci
Rakov je o 0,3% více ekonomicky aktivního obyvatelstva než je v ORP Hranice, o 0,8% více než
je v Olomouckém kraji a o 0,5% více než je průměr ČR.
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Tabulka 11 Struktura obyvatelstva dle ekonomické aktivity
Rakov
celkem
abs
%
.

Ekonomická aktivita

v tom
muži

ženy

SO ORP
Hranice

Olomoucký
kraj

ČR

%

%

%

Obyvatelstvo celkem

382 100,0

193

189

100,0

Ekonomicky aktivní

188

49,2

112

76

48,9

48,4

48,7

zaměstnaní

174

45,5

104

70

43,2

42,6

43,9

166

43,5

101

65

40,4

39,5

40,0

4

1,0

3

1

0,6

0,6

0,8

1

0,3

-

1

1,4

1,6

2,2

v tom

zaměstnanci, zaměstnavatelé,
samostatně činní, pomáhající
pracující studenti a učni
pracující důchodci

v tom

ženy na mateřské dovolené
nezaměstnaní
v tom

v tom

3

0,8

-

3

0,8

0,9

0,9

14

3,7

8

6

5,6

5,7

4,8

5
9

1,3
2,4

3
5

2
4

0,9
4,8

0,9
4,8

0,8
4,0

hledající první zaměstnání
ostatní nezaměstnaní

Ekonomicky neaktivní

100,0 100,0

184

48,2

74

110

48,0

47,8

45,8

nepracující důchodci
ostatní s vlastním zdrojem obživy
osoby v domácnosti, děti předškolního
věku, ostatní závislé osoby

86
7

22,5
1,8

32
1

54
6

22,1
1,9

23,4
1,7

22,1
1,7

33

8,6

15

18

7,9

8,0

8,2

žáci, studenti, učni

58

15,2

26

32

16,1

14,7

13,9

10

2,6

7

3

3,1

3,8

5,5

Nezjištěno
Zdroj: SLBD 2011

Zaměstnaní podle odvětví ekonomické činnosti
Tabulka 12 Struktura zaměstnaných dle odvětví ekonomické činnosti
Odvětví ekonomické činnosti

Zaměstnaní
celkem-Rakov
abs.

Zaměstnaní celkem

%

ORP Hranice

Olomoucký
kraj

ČR

%

%

%

174

100,0

100,0

100,0

100,0

5

2,9

3,7

3,4

2,7

61

35,1

30,3

27,5

25,4

17

9,8

8,4

7,3

6,8

7

4,0

9,1

10,0

10,2

6
4

3,4
2,3

5,7
2,9

5,8
2,7

5,6
3,1

informační a komunikační činnosti

-

-

1,2

1,8

3,0

peněžnictví a pojišťovnictví

-

-

1,7

2,0

2,5

9

5,2

5,4

6,1

7,8

11

6,3

6,3

6,6

5,9

3
19
28

1,7
10,9
16,1

6,0
7,6
9,3

6,5
7,2
10,2

6,0
6,5
11,2

z celku podle odvětví ekonomické činnosti:
zemědělství, lesnictví, rybářství
průmysl
stavebnictví
velkoobchod a maloobchod; opravy a
údržba motorových vozidel
doprava a skladování
ubytování, stravování a pohostinství

činnosti v oblasti nemovitostí, profesní,
vědecké a technické činnosti
a administrativní a podpůrné činnosti
veřejná správa a obrana; povinné sociální
zabezpečení
vzdělávání
zdravotní a sociální péče
nezjištěno
Zdroj: SLBD 2011
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Celých 35,1% obyvatelstva obce pracuje v průmyslu, 10,9% v oblasti zdravotní a sociální péče a
9,8% ve stavebnictví, všechny tyto kategorie se pohybují nad průměrem ORP Hranice,
Olomouckého kraje i ČR. Podprůměrné zastoupení má v obci v porovnání se sledovanými
územními celky oblast vzdělávání, velkoobchod, maloobchod, opravy a údržba motorových
vozidel, doprava a skladování i ubytování, stravování a pohostinství, činnosti v oblasti
nemovitostí, profesní, vědecké a technické činnosti a administrativní a podpůrné činnosti.
Hrubé měsíční mzdy zaměstnanců v krajích ČR
Ze statistických dat vyplývá, že ohodnocení pracovní síly je v Olomouckém kraji druhé nejnižší
(po kraji Karlovarském) z celé ČR. Na úrovni obcí se hrubé mzdy neevidují, proto sledujeme
údaje vyššího územního celku. Tento jev může přispívat k dojíždění za lépe finančně
ohodnocenou prací, příp. ke stěhování obyvatel do oblastí s lépe ohodnocenou prací, čímž by
docházelo ke snižování počtu obyvatel obce.
Tabulka 13 Mezikrajské srovnání výše měsíčních mezd za rok 2018 – průměr a medián
ČR, kraje
Česká republika

Průměrná hrubá měsíční mzda
celkem

muži

ženy

Medián hrubých měsíčních mezd
celkem

muži

ženy

33 684

37 008

29 627

29 184

31 433

26 678

Hlavní město Praha

42 502

47 739

36 570

34 338

37 497

31 616

Středočeský kraj

34 390

38 244

29 444

30 048

32 897

26 842

Jihočeský kraj

30 620

33 231

27 608

27 909

29 811

25 834

Plzeňský kraj

33 020

36 147

29 130

30 055

32 460

27 240

Karlovarský kraj

29 236

31 911

26 611

26 774

29 379

24 263

Ústecký kraj

30 802

33 492

27 650

27 901

30 029

25 481

Liberecký kraj

31 615

34 774

27 834

28 882

31 195

26 447

Královéhradecký kraj

31 373

34 284

27 461

28 348

30 600

25 617

Pardubický kraj

30 358

32 679

27 103

27 851

29 606

25 425

Kraj Vysočina

31 002

34 339

26 889

28 211

30 601

24 923

Jihomoravský kraj

32 639

35 767

28 643

28 728

30 908

26 118

Olomoucký kraj

30 073

32 421

27 120

27 253

29 106

24 794

Zlínský kraj

30 317

33 590

26 420

27 398

30 214

24 251

Moravskoslezský kraj

30 364

33 081

26 979

27 653

30 152

24 789

Zdroj: ČSÚ

Vyjížďka pracujících za prací a vyjížďka do škol a učilišť
Do zaměstnání a škol vyjíždí 124 obyvatel, tj. 32,5% obyvatelstva. Celkem 88 osob dojíždí do
zaměstnání a 36 žáků do škol.
Nejvíce vyjíždějících obyvatel vyjíždí do jiné obce okresu.
Denně vyjede mimo obec 107 osob, 76 do zaměstnání a 31 žáků a studentů do škol.
Z celkového počtu obyvatel tedy denně vyjede mimo obec 28% obyvatel.
Nejčastější doba cesty do práce či do školy trvá 15-29 minut.
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Tabulka 14 Vyjíždějící do zaměstnání a škol v obci Rakov
Vyjíždějící, doba cesty

Zaměstnaní
muži
88
48

celkem

Vyjíždějící do zaměstnání a škol
v tom:
v rámci obce
do jiné obce okresu
do jiného okresu kraje
do jiného kraje
do zahraničí
Vyjíždějící denně mimo obec
z toho doba cesty:

40

Žáci
a studenti
36

ženy

2

1

1

-

74

39

35

28

1

-

1

1

11

8

3

7

76

43

33

31

do 14 minut

15

8

7

3

15 - 29 minut

46

27

19

23

30 - 44 minut

10

5

5

1

45 - 59 minut

5

3

2

2

60 - 89 minut

-

-

-

-

90 a více minut

-

-

-

2

6

6

-

x

6

2

4

3

Zaměstnaní bez stálého pracoviště
Zaměstnaní a žáci s nezjištěným
místem pracoviště, školy v ČR
Zdroj: SLBD 2011

Podíl nezaměstnaných osob
Ukazatel představuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let k
obyvatelstvu ve stejném věku (v %). Tato metodika je platná od roku 2013. Dříve se sledoval
ukazatel míry registrované nezaměstnanosti.
K 31.12.2018 i k 31.12.2019 byl podíl nezaměstnaných osob v Rakově 1,5%, což je nejnižší
hodnota od roku 2009. Je to i nejnižší hodnota ze zkoumaných vyšších územních celků.
Předchozí vývoj - od roku 2009 do roku 2017 byla nezaměstnanost v obci vždy nižší než
průměry okresu Přerov i Olomouckého kraje (s výjimkou roku 2017, kdy průměr Ol. kraje
převyšoval o 0,05%).
Tabulka 15 Vývoj podílu nezaměstnaných osob v Rakově, okresu Přerov, Olomouckém kraji a
ČR v letech 2009 až 2019
Rok
Podíl nezaměst. osob (%) Rakov

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

7,2
8,5
5,9

7,5
7,6
7,4

5,7
5,9
5,4

.
.
.

.
.
.

7,7
7,1
8,5

6,8
4,4
9,3

2,2
2,1
2,3

4,4
6,1
2,4

1,51
1,41
1,63

1,5
1,4
1,6

muži
ženy
Podíl nezaměst. osob (%)Okres Přerov
muži
ženy
Podíl nezaměst. osob (%)Olomoucký kraj
muži
ženy

9,05

9,62

8,86

9,58

10,74 10,21

8,17

6,94

5,43

4,06

3,3

9,61
8,47

10,32
8,89

9,11
8,61

9,73
9,42

11,26 10,48
10,20 9,93

8,19
8,14

6,91
6,98

5,18
5,70

3,89
4,25

3,1
3,6

8,86

9,08

8,33

8,93

9,79

8,82

7,01

5,94

4,35

3,37

2,9

9,57
8,14

9,52
8,62

8,47
8,19

9,11
8,75

10,27
9,29

9,04
8,59

7,17
6,84

6,09
5,78

4,45
4,25

3,42
3,32

2,9
2,9

Podíl nezaměst. osob (%)-ČR

7,12

7,40

6,77

7,37

8,17

7,46

6,24

5,19

3,77

3,07

2,9

muži
7,37 7,68 6,81
ženy
6,86 7,12 6,73
Zdroj: ČSÚ
Pozn.: . = tečka označuje údaj, který není k dispozici

7,44
7,29

8,33
8,02

7,44
7,49

6,12
6,35

5,09
5,28

3,71
3,83

2,98
3,17

2,8
2,9
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Obrázek 11 Vývoj podílu nezaměstnaných osob v Rakově, okresu Přerov, Olomouckém kraji a
ČR v letech 2009 až 2019

Zdroj: ČSÚ

Trend vývoje ukazatele na úrovni okresu, kraje a ČR je shodný. Ukazatel obecní se po většinu
období pohybuje pod celorepublikovým průměrem, trend vývoje průměry vyšších celků příliš
nekopíruje.
Tabulka 16 Vývoj a struktura nezaměstnaných v obci Rakov 2014-2019
Rok
Podíl
nezaměstnaných
osob (v %)
Počet uchazečů o
zaměstnání v
evidenci úřadu
práce
Počet uchazečů o
zaměstnání v
evidenci úřadu
práce (dosažitelní)

2014

celkem
pohlaví

Absolventi
Nezaměstnaní 50+
Uchazeči OZP

2018

2019

2,2

4,4

1,5

1,5

muži

7,1

4,4

2,1

6,1

1,4

1,4

ženy

8,5

9,3

2,3

2,4

1,6

1,6

22

21

7

12

7

5

muži

.

.

.

9

4

2

ženy

.

.

.

.

3

3

21

18

6

12

4

4

muži

.

.

.

9

2

2

ženy

11

12

3

3

2

2

-

-

-

2

1

1

nezjištěno

32,2

41,9

33,3

37,0

43,6

0

2

0

0

0

0

nezjištěno

2

3

1

1

1

0

0

0

1

1

1

0

2

2

Pracovní místa v evidenci úřadu práce celkem
Průměrný věk uchazečů

2017

6,8

celkem
pohlaví

2016

7,7

celkem
pohlaví

2015

Dlouhodobě nezaměstnaní -nad 12
7
7
3
měsíců
Zdroj: ČSÚ
Pozn.: Tečka označuje údaj, který není k dispozici, pomlčka označuje nulovou hodnotu.
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V uvedené tabulce vidíme pozitivní trend snižování počtu uchazečů o práci v evidenci úřadu
práce v průběhu sledovaných let. Výjimkou byl rok 2017, kdy skokově vzrostl podíl
nezaměstnaných osob oproti roku 2016 o 100%.
Při pohledu na strukturu nezaměstnanosti v letech 2014 až 2019 nacházíme u obce Rakov
pozitivní tendence – snižování počtu dlouhodobě nezaměstnaných (nad 12 měsíců),
nepřítomnost absolventů mezi nezaměstnanými (kromě roku 2015). Negativně se jeví rostoucí
průměrný věk uchazečů o práci a od roku 2017 evidování uchazeče se zdravotním postižením.
Opatření na podporu zaměstnanosti v obci
V současné době je jedna zaměstnankyně obce zaměstnaná v rámci projektu prostupného
zaměstnávání z ÚP. Projekt je určen uchazečům o zaměstnání s dlouhodobou evidencí, kteří
vykazují znaky sociálního vyloučení - dlouhodobá nezaměstnanost, zadluženost, pobírání dávek
pomoci v hmotné nouzi, nízká kvalifikace, nestabilita bydlení, pobyt v sociálně vyloučené
lokalitě, jež jim ztěžují uplatnění a postavení na trhu práce. Cílem projektu je obnovit u
dlouhodobě nezaměstnaných pracovní návyky a pravidelný režim, najít znovu životní cíl, posílit
sebedůvěru a schopnost zodpovědně pracovat. V loňském roce od září, října byli takto
zaměstnané v obci 2 osoby.
V loňském roce bylo dále 9 osob zaměstnaných na dohodu o provedení práce (4 důchodci, 5
studentů), letos 2 důchodci a 3 studenti.
Obec Rakov byla v minulosti zapojena do projektu mikroregionu Záhoran „Dlouhodobě
nezaměstnaní a obnova venkova“, který byl financován z ESF a státního rozpočtu. Projekt
probíhal v letech 2005 až 2007. Aktivity projektu měly za cíl vytvořit pro všechny obyvatele
rovné podmínky pro získávání informací prostřednictvím internetu a výpočetní techniky. Ve
dvou spádových obcích - Všechovice, Opatovice - byly zřízeny internetové informační kiosky,
které byly pak rozšířeny i do ostatních obcí mikroregionu. Lidé bez práce a ostatní občané tam
měli přístup k internetu zdarma. Uvedení do provozu těchto kiosků doprovázelo školení
nezaměstnaných, aby se naučili internet využívat. Byli dále školení v i v pracovním právu, dále
jak napsat životopis, jak se chovat při pohovoru apod.
Součástí bylo i vytvoření Střediska služeb venkovu, v němž našlo krátkodobé zaměstnání 39
dlouhodobě nezaměstnaných. Středisko poskytovalo jednotlivým obcím servis při údržbě
komunikací, zeleně a krajiny v intravilánech obcí, pomoc při organizování kulturně
společenských akcí, zajištění pečovatelské služby atd. Jeho zaměstnanci tak nabývali praktické
dovednosti při poskytování veřejných služeb v obcích, obnovovali své pracovní návyky a
vědomí své role ve společnosti. Při zaměstnávání osob ve středisku byl využit rotační systém,
vždy po půl roce se v něm střídali další dlouhodobě nezaměstnaní lidé.
Z obce Rakov se do projektu zapojili 4 nezaměstnaní. Pozitivem bylo zaměstnání osob, které
byly kvůli svému věku, vzdělání, zdravotnímu omezení znevýhodněni na pracovním trhu, navíc
došlo ke zlepšení sociálního stavu rodin zaměstnaných.
Zhodnocení:
KLADY:
o Množství zemědělských subjektů působících v obci
o Zemědělská výroba zahrnuje rostlinnou i živočišnou výrobu
o Úspěšná přeměna areálu bývalého zemědělského družstva, následně opuštěného a
nevyužitého, na areál drobné výroby a výrobních služeb
o Blízkost značených cyklotras v regionu
o Atraktivní místo pro bydlení (příroda)
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o
o
o
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Ekonomicky aktivní obyvatelstvo převažuje nad neaktivním
Nízký podíl nezaměstnaných osob
Snižování počtu dlouhodobě nezaměstnaných (nad 12 měsíců)
Obec se zapojuje do projektů na podporu zaměstnanosti v obci

ZÁPORY:
- Nižší míra podnikatelské aktivity
- Intenzivně využívaná zemědělská krajina, ale malé procento zaměstnanců pracujících
v zemědělství
- Nadprůměrná zaměstnanost v sektoru průmyslu, menší v sektoru služeb
- Kraj (olomoucký) s nízkým ohodnocením pracovní síly
- Absence nabídky pracovních příležitostí v obci
- Rostoucí průměrný věk uchazečů o práci
2.1.6. Infrastruktura
2.1.6.1.

Technická infrastruktura

Obec Rakov je plynofikována, regulační stanice pro obec je umístěna v Opatovicích.
Plyn má zavedeno dle SLBD 2011 dohromady 83 domů z celkových 104 obydlených domů.
Zbývající domy využívají kombinaci různých druhů paliv – dřevo a uhlí – a zařízení na jejich
spalování, které jsou v zimě silným zdrojem znečištění ovzduší.
Obec má veřejné osvětlení a veřejný rozhlas.
Veřejné osvětlení bylo naposledy rekonstruováno v roce 2006. Rozvody veřejného osvětlení
jsou z velké části vzdušné, částečně i zemní.
Veřejný rozhlas je momentálně nefunkční, v letošním roce proběhne rekonstrukce. Je to nejen
zdroj informací z činnosti obce, ale i důležitý prvek integrovaného záchranného systému.
Dostupná je síť internetu. V obci běžně nejsou problémy se signálem mobilních operátorů.
Pouze v části místní lokality Benátky u cca 2 rodinných domů je signál slabý nebo není vůbec.
Na území obce se nenachází žádná základnová stanice mobilního operátora (vysílač).
Účastnická přístupová síť telekomunikací – O2 - je řešena úložnou kabelovou sítí. Obec je plně
telefonizována.
Televizní a rozhlasový signál (FM-VKV) je v současné době šířen od pozemních vysílačů
vzdušnou cestou.
Území obce je v současné době napájeno elektrickou energií odbočkami z venkovního vedení
VN 22 kV č.13, s napěťovou hladinou 22kV, 50 Hz.
Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Záhoří, který je v majetku i
správě VaK Přerov, a.s. Jeho zdrojem je prameniště Ústí, odkud se voda čerpá do věžového
vodojemu Opatovice, odtud jde voda vodovodním potrubím do obce Rakov. Naposledy
proběhla v obci oprava vodovodu v celkové délce 1394m v roce 2005. Stávající systém
zásobování obce pitnou vodou je vyhovující.
V obci není žádný zdroj vody pro účely úpravy na pitnou vodu.
V případě dlouhodobého přerušení dodávky pitné vody budou obyvatelé zásobeni individuálně
z přistavených cisteren a balenou vodou.
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V obci je vybudována stávající dešťová kanalizační síť, která je na 7-mi místech vyústěná do
příkopů, jelikož obec nemá samostatnou vodoteč. Do této kanalizace je část obyvatel obce
napojena po předchozím předčištění v septicích, část obyvatel má jímky k vyvážení. Stáří
stávající kanalizace je odhadováno na cca 30 let, byla budována v akci „Z“, má délku cca
3.400 m a není v dobrém technickém stavu.
Pro objekt mateřské školy byla vybudována domovní ČOV (kapacita 33 EO).
Plánuje se vybudování nové splaškové kanalizace. Stávající kanalizace bude ponechána pro
odvádění dešťových vod. Odpadní vody budou čištěny na nové ČOV s kapacitou 460 EO. Nová
kanalizace je navržena jako splašková gravitační a tlaková. Vzhledem ke geomorfologii bude
část splašků přečerpávána centrální čerpací stanicí (ČS1) situovanou v jihozápadní části obce.
Část zástavby bude vybavena domovními čerpacími stanicemi. ČOV Rakov bude situována u
Opatovického potoka a bude vybavena terciálním stupněm a redukcí fosforu tak, aby zatížení
pramenné části Opatovického potoka bylo minimalizováno. V současné době se připravuje
projektová dokumentace.
V obci není kromě standardní občanské vybavenosti žádný větší producent odpadních vod.

2.1.6.2.

Dopravní infrastruktura

Obec leží mimo tranzitní trasy, katastrálním územím obce Rakov procházejí tyto silnice:
II/438 – Teplice u Hranic – Holešov - Otrokovice
III/43719 – Radotín – Dolní Nětčice - Rakov
III/4383 - Paršovice – Rakov
III/4385 – Býškovice – Rakov – Paršovice
III/4386 – Rakov - spojka
Tato místní spojení propojují obec s okolím a vykonávají v průjezdních úsecích i přímou
obsluhu území, napojení na nadřazenou síť je tvořeno vazbou na dálnici Olomouc – Ostrava,
napojení za městem Hranice.
Dopravní přístupnost zajišťuje individuální automobilová doprava, hromadná doprava je
zajištěna autobusy, které využívají autobusovou zastávku v obci. Navazující dopravní
strukturou jsou dálkové spoje autobusů v Hranicích, Lipníku nad Bečvou a Bystřici p.H. a
železnice (železniční stanice Hranice). Železniční síť katastrem Rakova neprochází. Letecká ani
vodní doprava nemá k řešenému území na úrovní širších vztahů žádný přímý vztah.
Cyklistická doprava je uskutečněna po silničních komunikacích.
Dobré dopravní napojení obce představuje pro obec rozvojový potenciál v oblasti podnikání,
zaměstnanosti i dalšího rozvoje investic.
V rámci celostátního sčítání dopravy uskutečňovaného pravidelně Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR nedošlo v roce 2016 ke sčítání úseků na správním území obce Rakov. Nejbližší sčítací bod
byl severovýchodně od obce, v Opatovicích při vyústění silnice č. 4384 vedoucí z Malhotic na
silnici II/438. Velmi krátký úsek silnice II.třídy č. 438 prochází správním územím obce Rakov.
Jmenovaný sčítací bod vykazuje tyto průměrné intenzity provozu/automobilové dopravy za 24
hodin:

31

Strategie rozvoje obce Rakov
pro roky 2021 – 2031

Tabulka 17 Výsledky sčítání dopravy ŘSD v Rakově
Silnice II/438,
sčítací úsek č. 7-3620
TV=Těžká motorová vozidla
O=Osobní a dodávková vozidla
M=Jednostopá motorová vozidla
SV=Součet všech vozidel (za oba směry)
Zdroj: www.rsd.cz, 2016

Počet vozidel
601
2304
28
2933

Místní komunikace
Jedná se o komunikace III. třídy, které se nacházejí v intravilánu obce, mají zpevněný asfaltový
povrch různé kvality, kromě místní komunikace Na Doubravce, jenž má zpevněný povrch
tvořený asfaltovým recyklátem.
Obec Rakov nemá zpracovaný pasport místních komunikací. Dle evidence místních komunikací
je jejich délka v intravilánu obce 1,516 km.
V extravilánu obce v rámci „Realizace společných zařízení komplexní pozemkové úpravy k. ú.
Rakov u Hranic“ byly vybudovány dvě páteřní místní komunikace s asfaltovým povrchem o
celkové délce 3,45 km. Dále pak cca 2,3 km zpevněných komunikací různé kvality povrchu a 5,2
km zatravněných komunikací.
S ohledem na plánovanou výstavbu kanalizace se předpokládá výrazné dotčení této
infrastruktury v intravilánu obce stavební činností, přičemž bude nezbytné provést následnou
rekonstrukci místních komunikací a chodníků v obci.
Komunikace pro pěší
V obci jsou vybudované chodníky, jejich povrch tvoří klasické chodníkové dlaždice (20 x 20cm,
30 x 30cm), zámková dlažba nebo asfaltový povrch.
V budoucnu by bylo potřeba dobudovat cca 460 m nových úseků chodníku a opravit či
rekonstruovat všechny stávající úseky chodníků v obci.
Plánovaná výstavba kanalizace zasáhne všechny chodníky v obci, proto se jejich obnova
plánuje až po realizaci této pro obec klíčové akce.
Doprava v klidu
Parkoviště se v obci nachází pouze u budovy obecního úřadu a kulturního domu, kde je 15 míst
pro parkování osobních automobilů.
Parkování osobních vozidel je v obci umožněno v profilech místních komunikací, individuální
plochy pro parkování a odstavování vozidel se nacházejí převážně na soukromých pozemcích.
Parkování na průjezdné silnici obcí není příliš vhodné ani bezpečné.
Železniční doprava do řešeného území nezasahuje. Nejbližší železniční zastávka je v Hranicích
vzdálena 12 km.
Cyklistická doprava je vedena po silničních komunikacích, přes katastr obce vede cyklotrasa
mikroregionu Záhoran zvaná „Krajem božích muk a památných stromů“, která je dlouhá 33 km
a je na ní 12 odpočívek a 23 infotabulí. Nejbližší značené cyklotrasy v regionu jsou cyklotrasa
č. 6137 Lhota – Soběchleby - Blazice (vede západně od obce), cyklotrasa č.5033 Kroměříž –
Hustopeče nad Bečvou (vede jihovýchodně od obce) a severně od obce vedoucí Jantarová
stezka, Cyklostezka Bečva, Greenways.
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Kontakt mezi obcemi bez použití motoristické dopravy (cyklisté) je vzhledem k malým
vzdálenostem dobře možný zejména po státních silnicích nižších tříd i po více nebo méně
zpevněných polních cestách. Pro méně zdatné cyklisty je omezením kopcovitý terén.
2.1.6.3.

Dopravní obslužnost

Veřejná doprava je v obci zajišťovaná dvěma autobusovými dopravci. V rámci Integrovaného
dopravního systému Olomouckého kraje dopravu zajišťuje společnost ARRIVA MORAVA a.s. a
druhou firmou je KRODOS BUS a.s. ze Zlínského kraje.
Pravidelná linková autobusová doprava má tyto linky:
 číslo linky 920539
 číslo linky 920950
a.s.)
 číslo linky 771950

směr Hranice-Rakov-Soběchleby (ARRIVA MORAVA a.s.)
směr Hranice-Býškovice-Bystřice p.Host. (ARRIVA MORAVA
směr Bystřice p. Host.-Hranice (KRODOS BUS a.s.)

V obci je jedna autobusová zastávka – Rakov, restaurace. Nejvíce autobusových spojů jede
do/z Hranic a do/z Bystřice pod Hostýnem.
Časová dostupnost města Hranice je hromadnou dopravou přibližně 26 až 30 minut.
Obec se v současnosti podílí na doplatku veřejné hromadné dopravy osob, konkrétně jde o
částku 61.650,-Kč za rok 2020, tj. cca 150,-Kč za osobu a rok.
Obrázek 12 Mapa linek veřejné hromadné dopravy

Zdroj: http://www.kidsok.cz/images/mapy/mapa-idsok-okres-prerov-scroll4.png
Pozn.: Modré body představují zastávky autobusu a modré čáry linky autobusové dopravy.

33

Strategie rozvoje obce Rakov
pro roky 2021 – 2031

Zhodnocení:
KLADY:
o Rozvinutá technická infrastruktura s výjimkou kanalizace a ČOV
o Blízkost napojení na hlavní silniční tahy (D1)
o Dostatek autobusových spojů veřejné hromadné dopravy
ZÁPORY:
- Absence kanalizace a ČOV
- Špatný stavebně-technický stav částí místních komunikací a chodníků (obnova má
smysl až po vybudování kanalizace)

2.1.7. Vybavenost obce
2.1.7.1.

Bydlení a výstavba

V obci je celkem 119 domů, z toho 114 rodinných domů a 1 bytový dům. Z celkového počtu
119 domů je 15 neobydleno (z toho 2 nezpůsobilé k bydlení, 4 využívané k rekreaci).
Domy jsou převážně z kamene, cihel či tvárnic. Další specifika zahrnuje následující tabulka:
Tabulka 18 Domovní fond v obci Rakov
z toho
Domy

Domy celkem

Domy
celkem

rodinné
domy

Počet osob
bytové
domy

z toho
v rodinných
domech

celkem

119

114

1

379

362

104

101

1

379

362

98

96

1

356

343

obec, stát

1

-

-

4

-

bytové družstvo

-

-

-

-

-

spoluvlastnictví vlastníků bytů

4

4

-

13

13

1

71

69

-

232

224

2-3

32

32

-

138

138

4 - 11

1

x

1

9

x

12 a více

-

x

-

-

x

1919 a dříve

10

10

-

33

33

1920 - 1970

33

33

-

117

117

1971 - 1980

15

14

1

62

53

1981 - 1990

21

20

-

79

75

1991 - 2000

15

14

-

50

46

2001 - 2011

9

9

-

32

32

obydlené domy
z počtu domů vlastnictví:
fyzická osoba

domy s počtem bytů:

z počtu domů období výstavby nebo
rekonstrukce:
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z počtu domů počet nadzemních podlaží:
1-2

101

99

1

368

355

3-4

-

-

-

-

-

5 a více

1

x

-

4

x

přípoj na kanalizační síť

40

39

-

153

149

vodovod

97

94

1

354

337

plyn

83

80

1

308

291

z počtu domů technické vybavení domů:

ústřední topení

94

91

1

348

331

43,9

44,4

35,0

x

x

15

13

-

x

x

využívané k rekreaci

4

4

-

x

x

přestavba domu

1

1

-

x

x

nezpůsobilé k bydlení

2

1

-

x

x

-

x

x

x

x

17

15

-

x

x

průměrné stáří obydlených domů
neobydlené domy s byty
z toho:

neobydlená ubytovací zařízení bez bytů
počet bytů v neobydlených domech
Zdroj: SLDB 2011

V posledních letech je intenzita bytové výstavby relativně vysoká. Od roku 2012 do roku 2018
bylo dokončeno 16 nových bytů, 14 v rodinných domech a 2 byty v nebytových budovách.
Obrázek 13 Vývoj počtu dokončených bytů v Rakově v letech 2007 až 2018

Zdroj: ČSÚ

Bytový fond představuje 156 bytů, z toho je 133 obydlených a 23 neobydlených. Podle
právního důvodu užívání je: 102 bytů ve vlastním domě a 8 nájemních bytů.
Celkem 148 bytů je v rodinných domech a 4 byty v bytových domech.
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Tabulka 19 Bytový fond v obci Rakov
z toho
Byty
Byty celkem
obydlené
z toho právní důvod užívání bytu:
ve vlastním domě
v osobním vlastnictví
nájemní
družstevní
neobydlené
z toho důvod neobydlenosti:
změna uživatele
slouží k rekreaci
přestavba
nezpůsobilé k bydlení
Zdroj: SLDB 2011

Byty
celkem

v rodinných v bytových
domech
domech

Počet osob
z toho
celkem
v rodinných
domech
379
362
379
362

156
133

148
127

4
4

102
8
23

101
3
21

4
-

301
24
x

297
11
x

4
2
3

4
2
1

-

x
x
x
x

x
x
x
x

Dle tabulky je nejvíce bytů 5-ti a více pokojových, dále se 4-mi pokoji. Z hlediska technického
vybavení bytů vidíme, že 28 bytů nemá zavedený plyn, 14 nemá vodovod v bytě, 13 postrádá
teplou vodu, 13 nemá vlastní splachovací záchod a stejný počet bytů nemá vlastní koupelnu či
sprchový kout.
Tabulka 20 Obydlené byty v obci Rakov podle velikosti a technického vybavení
z toho
Byty

Obydlené
byty
celkem

v
rodinných
domech

v bytových
domech

133

127

4

Počet osob
z toho
v
celkem
rodinných
domech
379
362

Obydlené byty celkem
z toho s počtem obytných místností:
1
2
3
4
5 a více
z toho technické vybavení bytů:
plyn zaveden do bytu
vodovod v bytě
teplá voda
přípoj na kanalizační síť
žumpa, jímka
vlastní splachovací záchod

5
7
21
42
48

5
7
20
38
47

1
3
-

10
11
48
128
156

10
11
45
118
152

105
119
120
53
76
120

99
113
114
52
72
114

4
4
4
4
4

301
343
347
153
215
345

284
326
330
149
206
328

vlastní koupelna, sprchový kout

120

114

4

347

330

522
12 093
9 029

496
11 664
8 655

15
183
153

x
x
x

x
x
x

Počet obytných místností (8 m² a více)
Celková plocha bytů v m²
Obytná plocha bytů v m²
Zdroj: SLDB 2011

Bytovou domácnost tvoří osoby žijící společně v jednom bytě.
Hospodařící domácnost tvoří společně bydlící osoby, které uvedly, že společně hospodaří, tj.
společně hradí hlavní výdaje domácnosti, jako je strava, náklady na bydlení aj. Do hospodařící
domácnosti patří i děti, i když samy na výdaje domácnosti nepřispívají.
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Tabulka 21 Domácnosti v bytech podle počtu členů a typu domácnosti v obci Rakov
Typ domácnosti
Bytové domácnosti celkem

Domácnosti
celkem

v tom podle počtu členů domácnosti
1

2

3

4

5 a více

133

29

28

32

29

15

125

29

28

29

28

11

8

x

-

3

1

4

Vybavenost osobním počítačem:
s internetem
bez internetu

63
5

5
-

11
-

17
2

22
2

8
1

Hospodařící domácnosti celkem

141

34

34

31

31

11

domácnosti jednotlivců

34

34

x

x

x

x

bydlící samostatně
spolubydlící s jinou
hospodařící domácností
vícečlenné nerodinné domácnosti
rodinné domácnosti

29

29

x

x

x

x

5

5

x

x

x

x

3
104

x
x

3
31

31

31

11

102
88
45
43

x
x
x
x

31
24
24
x

31
26
17
9

31
29
2
27

9
9
2
7

14

x

7

5

2

-

4
10

x
x

2
5

2
3

2

-

2

x

x

x

-

2

1 hospodařící domácnost
2 a více hospodařících
domácností

v tom

v tom

tvořené 1 rodinou
úplné rodiny celkem
úplná rodina bez závislých dětí
v tom
úplná rodina se závislými dětmi
neúplné rodiny celkem
v tom

neúplná rodina v čele muž
neúplná rodina v čele žena

tvořené 2 a více rodinami
Zdroj: SLBD 2011

Možnosti nové výstavby – rozvojové plochy bydlení:
v územním plánu je dostatek rozvojových ploch bydlení, ÚP vyjmenovává tyto lokality:
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2.1.7.2.

Školství

V obci funguje Mateřská škola Rakov, okres Přerov, příspěvková organizace. Prostory školky
jsou v přízemí budovy s č.p. 28. MŠ Rakov má kapacitu 28 dětí (1 třída), v roce 2019/2020 zde
docházelo 26 dětí (92,9% naplněnost). Spádovou oblastí jsou Horní Nětčice, Dolní Nětčice,
Paršovice a Býškovice.
Nejbližší základní školy jsou v Opatovicích, Soběchlebech a Hranicích, příp. ve Všechovicích. Do
prvních 3 jmenovaných obcí děti z Rakova dojíždějí.
Základní škola Opatovice, p.o. nabízí I. stupeň výuky, má kapacitu 80 žáků, počet dětí byl
ve školním roce 2018/2019 50 žáků (62,5% naplněnost).
Základní škola a Mateřská škola Soběchleby, p.o. nabízí oba stupně výuky, ZŠ má kapacitu 384
žáků, počet dětí bylo ve školním roce 2016/2017 celkem 112 žáků (29,2% naplněnost).
V Hranicích funguje šest základních škol, z toho čtyři zřizuje město, zbývající dvě slouží ke
vzdělávání dětí se zdravotním postižením. Program rozvoje Města Hranic na roky 2020-2030 ve
své analytické části uvádí, že ZŠ Tř. 1.máje Hranice má vytíženost 97,2%, ZŠ a MŠ Šromotovo
98,3%, ZŠ a MŠ Hranice-Drahotuše 64,7% a ZŠ a MŠ Struhlovsko 37,5%.
Základní škola a mateřská škola Všechovice, p.o. nabízí I. a II. stupeň výuky, ZŠ má kapacitu 450
žáků, počet žáků byl ve školním roce 2018/2019 celkem 174 žáků (38,7% naplněnost).
Obec nepřispívá ze svého rozpočtu na žáky docházející do školy, tyto platby byly zrušeny. Obce
v současnosti dostávají nárokové dotace dle počtu žáků v rámci neinvestiční dotace ze státního
rozpočtu.
2.1.7.3.

Zdravotnictví

Přímo v obci se nenachází žádné pracoviště lékaře.
Občané navštěvují dětského lékaře v Lipníku nad Bečvou, Hranicích, stomatologa v Hranicích,
Soběchlebech, Lipníku nad Bečvou. Nejbližší lékárna je ve Všechovicích.
Zdravotnická záchranná služba přijíždí ze stanoviště v Hranicích.
V případě nutnosti akutního ošetření nebo návštěvy specializovaných lékařských ordinací
využívají obyvatelé kompletní nabídku pracovišť v Lipníku nad Bečvou (MED centrum, spol.
s r.o., Zdravíčko s.r.o., detašované pracoviště Nemocnice Hranice), v Hranicích – Nemocnice
Hranice a.s., množství specialistů, lékařská zařízení v Olomouci – Fakultní nemocnice Olomouc,
Vojenská nemocnice Olomouc a řada dalších specializovaných zdravotnických pracovišť.

2.1.7.4.

Sociální péče

Obec je v současné době zahrnuta v komunitním plánu sociálních služeb, jedná se o nový
dokument vytvořený městem Hranice s názvem: Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice na období 2020 - 2022.

38

Strategie rozvoje obce Rakov
pro roky 2021 – 2031

V obci nemá sídlo žádný registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dojíždí zde však
organizace: Charita Hranice – terénní pečovatelské služby. Charita nabízí veškeré terénní
služby pro staré a přestárlé občany. Bohužel je pro některé osoby dostupnost jejich služeb
finančně náročná.
V Hranicích dále působí a své služby nabízí ELIM Hranice, o.p.s. a Domov seniorů Hranice, p.o.
Opatření v sociální oblasti
V oblasti prevence je obec činná z hlediska pořádání společenských, kulturních a sportovních
volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie, nejen děti a mládež, což napomáhá
eliminaci sociálně-patologických jevů.
V rámci péče o seniory se každoročně koná předvánoční setkání seniorů, zástupci obce
navštěvují občany nebo zasílají gratulace při významných životních jubileích.
Sociálně vyloučená lokalita se na území obce nenachází. Nevyskytují se zde závažnější sociální
problémy. Nicméně v obci žijí osoby potenciálně ohrožené sociálním vyloučením – osoby
nezaměstnané, osoby s nízkými příjmy, rodiče po mateřské dovolené, tělesně postižení (2
osoby se sníženou možností pohybu, 1 vozíčkář).
Hřbitov využívají obyvatelé v Paršovicích, mají zde i farní úřad.

2.1.7.5.

Kultura a volnočasové aktivity

Pro konání kulturních a společenských akcí lze využít objekt KD, který má kapacitu cca 250
osob. Různé kulturní akce jsou pořádány velmi hojně od května do října v areálu výletiště.
V obci je činná Komise kulturně – školská, jež se podílí na organizování mnoha akcí.
Tabulka 22 Kalendář společenských, kulturních a sportovních akcí
Měsíc

Akce

Leden

Zápasy SK Rakov – stolní tenis

Návštěvnost
počet osob
10

Hasičský ples

Únor

Březen

Duben

Květen

–

Organizátor
/organizátoři
SK Rakov z. s.

Místo konání
KD

100

SDH Rakov

KD

Novoroční výšlap na Helfštýn

50

Zastupitelstvo obce

Zápasy SK Rakov – stolní tenis

10

SK Rakov z. s.

Ukončení
v místním
pohostinství
KD

Ples KRPŠ

100

KRPŠ Rakov z. s.

KD

Zápasy SK Rakov – stolní tenis

10

SK Rakov z. s.

KD

Dětský maškarní karneval

70

KŠK

KD

Deskové hry

30

KŠK

KD

Vodění medvěda
Pletení tatarů

30
15

SDH Rakov
ČZS Rakov z. s.

Zakončení v KD
KD

Vynášení Morany

20

KŠK

Katastr obce

Májové oslavy osvobození

100

KŠK

Dle počasí buď
KD, nebo areál
výletiště
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Červen
Červenec

Vítání prázdnin
Předhodová taneční zábava

100
250 – 300

KŠK
SDH Rakov

Předhodový fotbalový zápas

80

KŠK

Srpen

Každoroční obecní akce
Taneční zábava

150 – 200
150 – 200

KŠK
SDH Rakov

Září

Loučení s prázdninami
Podzimní zahrádkářská výstava

100
200 – 250

KŠK
ČZS z. s.

O pohár mikroregionu Záhoran –
sportovní střelby

200

MS Opatovice
Rakov

Zápasy SK Rakov – stolní tenis

10

SK Rakov z. s.

KD

Lampionový průvod – 28. říjen

100

KŠK

Zakončení v KD

Zápasy SK Rakov – stolní tenis

10

SK Rakov z. s.

KD

Adventní výstava

100

KRPŠ z. s.

KD

Předvánoční setkání seniorů

50

KŠK

KD

Vánoční turnaj ve stolním tenise

60

SK Rakov z. s.

KD

Silvestrovský ohňostroj

300

KŠK

Areál výletiště

Říjen

Listopad

Prosinec

Areál výletiště
Areál výletiště
Fotbalové
hřiště
Areál výletiště
Areál výletiště
Areál výletiště
Areál výletiště
Areál výletiště
–

Pozn.: KŠK = Kulturně školská komise zřizovaná zastupitelstvem obce
Během roku probíhá činnost SDH Rakov v rámci požárního sportu (soutěže atd.).

Nepravidelné akce (nekonají se každý rok):
-Oslavy výročí založení obce a SDH, sjezd rodáků atd.:
2017 – setkání rodáků po 50 letech
2018 – oslavy 100. výročí republiky
2019 – slavnostní žehnání nové hasičské zbrojnice a oslavy 125. výročí založení SDH
2019 – oslavy 30 let svobody a 80. výročí od listopadových událostí roku 1939
2020 – májové oslavy 75. výročí osvobození
2021 – 650. výročí první zmínky o obci Rakov - plánováno
-Hry Mikroregionu Záhoran – obec je pořádala v roce 2015 a opět uvažuje o pořadatelství
v roce 2022.
V budově KD se nachází knihovna, která je otevřena každé pondělí od 16.00 do 18.00 hodin.
Knihovna nabízí přibližně 300 knižních titulů, evidovaných čtenářů je v současnosti 30 osob.
Atraktivity, jež by přilákaly návštěvníky a turisty, představují památky místního významu, obec
leží v krásném přírodním prostředí, k rozvoji cestovního ruchu může přispět dobré dopravní
napojení i přítomnost cyklotrasy mikroregionu Záhoran a nedaleko procházející značené
cyklotrasy.
Pro další kulturní zážitky si obyvatelé můžou dojet do blízkých Hranic, anebo Lipníka n.B., jež
nabízí široké spektrum možností od divadla, výstav, kin, muzeí až po hudební klub atd.

40

Strategie rozvoje obce Rakov
pro roky 2021 – 2031

2.1.7.6.

Sport a tělovýchova

Občané mají možnost si zasportovat na fotbalovém hřišti lokalizovaném u výjezdu na
Paršovice. Děti si mohou pohrát na malém hřišti za hasičskou zbrojnicí, kde se nachází
výletiště.
V obci funguje spolkový život, aktivně zde působí Sbor dobrovolných hasičů, SK Rakov.

Zhodnocení:
KLADY:
o Dostatek rozvojových ploch pro bydlení
o Vysoká intenzita bytové výstavby v posledních letech
o Mateřská škola přímo v obci
o Dostatečná nabídka společenských akcí během celého roku
ZÁPORY:
- Pro zdravotní a sociální služby nutnost dojíždění
- Nutnost dojíždění do školních zařízení
- Chybí sportoviště – víceúčelové hřiště
- Chybí sportovní vyžití v zimě (není zde tělocvična, KD není příliš sportu přizpůsoben)
- Málo rozvinutá nabídka služeb v obci

2.1.8. Životní prostředí
2.1.8.1.

Ovzduší

Znečištění ovzduší má negativní vliv na zdraví obyvatel, fauny, flóry a půdy. Zdraví obyvatel
může být ovlivněno přímo, a to respirací zvýšených koncentrací látek znečišťující ovzduší.
Nepřímý vliv spočívá v ukládání těchto látek ve složkách životního prostředí (v půdě, vodě a
biotě), které následně vstupují do potravního řetězce.
V obci se neprovádí systematické měření znečištění ovzduší. S ohledem na polohu a velikost
obce lze předpokládat omezený vliv především lokálních zdrojů, zejména lokálních topenišť (se
snížením úletů a změnou charakteru znečišťujících látek směrem k oxidům dusíku po proběhlé
plynofikaci), dále prašnost vlivem větrné eroze, z provozu zemědělských mechanismů přes
obec a například sezónně z posypů vozovek. Vliv na ovzduší v obci mají i exhalace ze silniční
dopravy (přestože četnost průjezdné dopravy není vysoká) a přítomnost zdrojů znečišťování.
Přímo na katastru obce není evidován žádný zdroj znečišťování.
Dle Českého hydrometeorologického ústavu je nejbližším zdrojem znečišťování:
SKALAGRO a.s. – kompostárna Ústí - kompostárny a zařízení na biologickou úpravu odpadů.
PONY AUTO trend s.r.o. - provoz Hranice – Drahotuše - spalování paliv v kotlích, nanášení
adhezivních materiálů s projektovanou spotřebou organických rozpouštědel od 0,6 t/rok,
aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení.
SITAP s.r.o. Horní Újezd - svařování kovových materiálů.
Silniční doprava je zdrojem zejména polétavého prachu, oxidu dusíku a benzenu. Konkrétní
hodnoty a překročení imisních limitů sleduje Český hydrometeorologický ústav. V roce 2015 byl
překročen roční limit PM 10 (polétavý prach) na celém území obce.
41

Strategie rozvoje obce Rakov
pro roky 2021 – 2031

Hluk:
Hlukové zatížení z komunikací je vzhledem k poloze zástavby obce, dostatečně vzdálené a kryté
od tras hlavních komunikací, zanedbatelné. Dle Strategické hlukové mapy do správního území
obce nezasahuje žádný hluk ze silničních těles - významných liniových zdrojů (dálnice,
rychlostní komunikace a silnice I. třídy). Na komunikacích v řešeném území nebylo prováděno
celostátní sčítání dopravy. Větší zatížení mohou představovat přejezdy mechanismů obcí a
sezónní práce (traktory).
2.1.8.2.

Hospodaření s vodou

Rakovský katastr přísluší převážně do povodí Moštěnky, s výjimkou severní části odvodňované
Opatovickým potokem do Bečvy. Říční síť tvoří vzhledem k rozvodní poloze katastru jen málo
vodné toky, pramenící většinou přímo v řešeném území nebo v jeho bezprostřední blízkosti.
Nejvýznamnějšími toky jsou:
-na severozápadním okraji protéká Dolnonětčický potok (pravostranný přítok Moštěnky),
-část severního okraje katastru se dotýká Opatovického potoka (levostranný přítok Bečvy).
Rozložení průtoků v tocích je v průběhu roku přirozeně rozkolísané, obecně nejvíce vody
odteče v jarních měsících, nejméně koncem léta a na podzim, kdy řada drobnějších toků
vysychá.
Oběh podzemních vod je vázán zejména na polohy propustných štěrků a písků v neogénních
sedimentech.
V severozápadní části zájmového území se nachází vodní plochy, v návrhu ÚP není plánováno
budování dalších ploch. Pouze v plochách zeleně – ÚSES apod., krajinné zeleni a plochách
přírodních je umožněno realizovat drobné vodní plochy.
V řešeném území se nenachází žádný vodní zdroj ani vodní zdroj širšího významu, leží mimo
CHOPAV – kvarter Moravy a mimo ochranná pásma zdrojů přírodních minerálních vod.
Na tocích v Rakově nejsou vyhlášena záplavová území.
Oblast je dosti zranitelná s ohledem na charakter krajiny, schopnost akumulovat a zpomalit
odtok vod je omezena intenzivním hospodařením v krajině jako je vysoké zornění půdy,
nevhodná skladba dřevin, absence remízků atd., což má za následek nižší stabilitu krajiny a
zvýšené riziko vysychání a degradace půdy.
2.1.8.3.

Hospodaření s odpady

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, stanovuje povinnosti právnických a fyzických osob při
nakládání s odpady a podmínky pro předcházení vzniku odpadů. Dále stanovuje mj. pravomoc
obcí v oblasti nakládání s odpady.
Svoz odpadu je v obci zajištěn firmou A.S.A., zbytkový tuhý komunální odpad je odvážen mimo
řešené území na skládku odpadů v Bystřici pod Hostýnem, a to 1x za čtrnáct dnů.
V obci je prováděn sběr tříděného odpadu v kontejnerech – rozlišují se plasty, sklo čiré, sklo
barevné, papír, kovy (plechovky), bioodpad.
Kovy a sklo jsou vyvážené 1x za 2 měsíce nebo dle potřeby. Ostatní 1 x za 14 dnů.
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Sběr a svoz velkoobjemového odpadu probíhá minimálně 2x do roka, dále dle požadavků
občanů. Nebezpečný odpad je vyvážen 2x do roka společností Skládka Bystřice pod Hostýnem.
Pravidelný vývoz bioodpadu v klasických kontejnerech probíhá sezónně, stejně tak i sběr a svoz
bioodpadu ve velkoobjemových kontejnerech.
Odvoz stavebního odpadu si zajišťují občané dle potřeby sami na skládku v Bystřici pod
Hostýnem.
2.1.8.4.

Příroda, krajina, lesy

Geomorfologické podmínky, charakter krajiny
Rakov se rozkládá v geomorfologickém celku Alpsko-himalájského taxonomického systému,
v subsystému Karpaty, v provincii Západní Karpaty, v subprovincii Vnější Západní Karpaty, v
oblasti Západobeskydské podhůří, v celku Podbeskydská pahorkatina, v podcelku Kelčská
pahorkatina, v okrsku Vítonická pahorkatina. Nadmořská výška osídlení se pohybuje okolo
325 m.n.m.
Katastr Rakova má charakter kulturní krajiny, výrazně ovlivněné lidskou činností (především
zemědělstvím, méně např. stavebními aktivitami). Typický ráz krajiny určuje vedle zvlněného
reliéfu především převažující zemědělské využití s charakteristickými rozsáhlými hony orné
půdy.
Dnešní podobu krajiny podstatně ovlivnila intenzifikace zemědělství, která proběhla ve druhé
polovině 20.století – scelování pozemků, chemizace, velkoplošné odvodnění. K výraznějším
negativním projevům intenzifikace zemědělství patří v krajině snížení její prostupnosti (díky
zrušení řady polních cest), pokles podílu rozptýlené dřevinné vegetace na mezích, kolem
zrušených cest apod., zrychlený odtok vody spojený s rozvojem půdní eroze a se zvýšenou
pravděpodobností výskytu povodňových jevů, celková nadměrná eutrofizace krajiny
(obohacení živinami) spojená se šířením ruderální (plevelné) vegetace, vodních toků.
Charakter vegetačního krytu území vyplývá především z přírodních podmínek a způsobu využití
krajiny. Celkově jednoznačně převažují produkční společenstva kulturních plodin na orné půdě.
Podstatně nižší je podíl ploch s trvalou vegetací dřevinných a bylinných společenstev.
Esteticky a ekologicky nejvýznamnějším typem trvalé vegetace jsou lesy. V katastru jsou
zastoupeny jen okrajem souvislého lesního komplexu Maleníku a několika drobnými
izolovanými porosty, nepravidelně rozmístěnými v zemědělsky využívané krajině. Skladba
jednotlivých porostů je dosti proměnlivá, k nejčastěji zastoupeným dřevinám patří smrk, jasan,
lípa, dub a v zamokřených místech olše. Dominance smrku v některých porostech neodpovídá
přirozeným stanovištním podmínkám a vede k degradaci řady přirozených funkcí lesa (zejména
ekologické, půdoochranné a vodohospodářské). Aktuálně dochází k těžbě smrků z důvodu
probíhající kůrovcové kalamity.
Nelesní porosty dřevin nezaujímají celkově velké plochy, mají však často značný význam pro
ekologii a estetiku krajiny. V řešeném území jsou reprezentovány především doprovodnými
porosty některých úseků vodních toků (např. Dolnonětčického potoka), méně vysázenými
remízy (hlavně smrkovými) či náletovými porosty na ladem ležících plochách. Náletové porosty
dřevin se vyznačují převážně pestrou, místně proměnlivou dřevinnou skladbou, s převahou
autochtonních (geograficky původních) druhů (olše, vrby, trnka, růže šípková, bez černý, hloh
aj.), často též se zplanělými švestkami.
Bylinné porosty jsou reprezentovány především kulturními loukami, rozptýlenými v různých
částech katastru (např. při okraji obce či podél vodních roků) a vyznačují se většinou nízkou
druhovou diverzitou a tudíž i nepříliš vysokým ekologickým významem. Charakteristická liniová
společenstva (částečně udržovaná i neudržovaná) s významným podílem plevelných druhů
tvoří doprovodnou vegetaci některých úseků cest a vodních toků. Podél komunikací jsou často
doplněná o výsadby stromořadí ovocných dřevin (zejména švestek, jabloní a nově i třešní).
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Mimo souvislejší porosty trvalé vegetace je třeba zmínit ještě vzrostlé, samostatně nebo ve
skupinkách stojící stromy, které výrazně oživují zemědělsky intenzivně využívanou krajinu.
V katastru Rakova je roztroušeno několik takových stromů, z nichž nejvýznamnější jsou
navrženy k ochraně jako památné stromy.
Územní systém ekologické stability je popsán v rámci kapitoly ochrany životního prostředí.
Lesy
Funkce lesů je dána zejména příslušností do jedné ze tří kategorií lesů dle zákona č. 289/95 Sb.
(lesy hospodářské, ochranné a zvláštního určení). Na území katastru Rakova jsou všechny lesy
zařazeny do kategorie lesů hospodářských, s primární produkční funkcí.
ÚAP obcí ORP Hranice 2016 uvádí, že lesy na území Rakova jsou zařazeny dle Oblastních plánů
rozvoje lesa do přírodní lesní oblasti PLO 37 – Kelčská pahorkatina. Dřevinná skladba je zde
pestrá, komplexy smrku jsou zpestřeny modřínem, dubem a bukem. Ze společenského hlediska
je žádoucí zvýšit podíl listnatých dřevin. Významná je hydrická a rekreační funkce lesa, dochází
zde ke střetům zájmů lesního hospodářství a myslivosti.
Na k.ú. Rakov u Hranic v lesích hospodaří: Lesy ČR s.p. a jednotliví drobní vlastníci.
Půdní podmínky
V půdním pokryvu převažují pseudoglejové hnědozemě a luvizemě (illimerizované půdy), ve
východní části katastru jsou významně zastoupeny též hnědozemní černozemě. Vodní toky
jsou lemovány pruhy glejových fluvizemí (nivních půd) až glejů. Z hlediska zrnitosti půdy jsou
půdy převážně střední až těžší střední.
Hodnocení z hlediska kvality půd probíhá na základě vymezení 5 tříd ochrany, které vycházejí z
kódů mapy BPEJ (bonitovaných půdně-ekologických jednotek). V severní části katastru se
nacházejí půdy spadající do 2.třídy ochrany - zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých
klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně ZPF jde o půdy
vysoce chráněné, jen podmíněně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen
podmíněně zastavitelné.
Nerostné suroviny
Na k.ú. Rakova u Hranic se nenachází zdroje nerostných surovin, chráněná ložisková území ani
výhradní ložisko nerostných surovin.
Z hlediska horninového prostředí a geologie jde o stabilní území bez sesuvů, pouze na
západním okraji katastru obce Rakov zasahuje malá část sesuvného území ze sousedních
Opatovic.
Erozně ohrožená území
Jedná se o intenzivně zemědělsky využívanou krajinu, která trpí rozsáhlou likvidací trvalé
krajinné zeleně, dlouhodobým působením nevhodné organizace a provozem zemědělské
velkovýroby. Riziko eroze vodní i větrné v území existuje. Vodní erozí jsou ohroženy pozemky
na táhlých, prakticky vůbec nečleněných svazích s mělkými úžlabími, které jsou orány jako
pole, a to často i po spádnici. Riziko eroze je velmi citelné zejména v ročních obdobích bez
stabilnější vegetace, dochází ke vzniku nových erozních útvarů a vyplavování živin z půdy.
Hlavním nástrojem hlubšího rozboru problematiky půdní eroze a případných způsobů jejího
řešení jsou komplexní pozemkové úpravy a řešení prvků ÚSES. K účinným protierozním
opatřením patří zejména:
-rozčlenění erozí ohrožených scelených pozemků na pozemky menší, oseté či osázené
různými plodinami a orané v různých směrech,
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-členění ploch orné půdy pásy trvalé vegetace, mezemi a komunikacemi,
-důsledné vyloučení okopanin z erozí ohrožených pozemků,
-zatravnění či zalesnění svažitých, výrazně erozně ohrožených pozemků či jejich částí.
Půdní fond
Rozloha Rakova je 497,87 ha, z čehož 82,9% zabírá zemědělská půda (412,6 ha), 2,6% lesní
půda (13,16 ha), 0,9% vodní plochy (4,48 ha), 1,8% zastavěné plochy (9,03 ha) a 11,8% ostatní
plochy (58,61 ha).
Pod označení ostatních ploch patří: plochy zeleně, sportoviště a rekreační plochy, hřbitovy,
urnové háje, plantáže dřevin, kulturní a osvětové plochy, dopravní plochy (silnice, železnice,
ostatní komunikace), dobývací prostor, manipulační prostor, skládky a neplodná půda.
Zemědělská půda sestává z orné půdy o rozloze 365,77 ha, žádné chmelnice a vinice, 18 ha
zahrad, 2,71 ha ovocných sadů a 26,11 ha trvalých trávních porostů.
V porovnání s okresními, krajskými a celorepublikovými hodnotami má Rakov daleko více
zemědělské půdy (průměrná hodnota okresu Přerov 68,6%, Olomoucký kraj a ČR jen mírně
přes 50%), lesní půdy je méně (okres Přerov 16,4%, Olomoucký kraj a ČR mírně přes 33%).
Obrázek 14 Rozdělení pozemků v k.ú. Rakov u Hranic

Zdroj: ČSÚ

Komplexní pozemkové úpravy jsou dořešeny (v roce 2007).
Koeficient ekologické stability krajiny KES
Jedná se o základní ukazatel ekologické stability v obci a na jejím katastrálním území. Jde o
podíl ekologicky významných, stabilních ploch (lesy, pastviny, mokřady, rybníky, sady, louky,
atd.) ku plochám nízké ekologické stability (zastavěná plocha, orná půda, chmelnice, vinice a
sady s černým úhorem, atd.).
Tabulka 23 Koeficient ekologické stability krajiny KES
Stabilní prvky
Lesní půda
Vodní plochy a toky
Trvalý travní porost
Ovocné sady
Vinice
Zahrady
Celkem
KES = 64,46 / 433,41 = 0,15
Zdroj: ČSÚ

Výměra v ha
Nestabilní prvky
13,16
Orná půda
4,48
Chmelnice
26,11
Zastavěné plochy a nádvoří
2,71
Ostatní plochy
0
18
64,46
Celkem
tj. více než 0,10 a méně než 0,30

Výměra v ha
365,77
0
9,03
58,61

433,41
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Na základě výpočtu se území obce Rakov řadí mezi území nadprůměrně využívané,
se zřetelným narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně
nahrazovány technickými zásahy. Vypočítaný koeficient spadá do druhé kategorie, horší je už
jen území s maximálním narušením, který je hodnocen jako člověkem zcela pozměněný a kde
jednotlivé vazby v krajině přestávají fungovat a nelze je jednoduchým způsobem ovlivnit.
Vyvážená krajina dosahuje hodnoty ukazatele od 1 do 3 a přírodní a přírodě blízká krajina nad
hodnotu 3.

2.1.8.5.

Ochrana životního prostředí

V území se dosud nenachází žádné lokality se zvláštním stupněm ochrany přírody.
V území se nacházejí významné krajinné prvky – lesy, vodní toky a nivy.
Územím neprochází nadregionální prvky ÚSES ani regionální prvky ÚSES.
Lokální územní systémy ekologické stability, tzn. biocentra, biokoridory a interakční prvky má
obec řešena v rámci svého Územního plánu Rakov (zpracovatel Ing. arch. Vanda Ciznerová, rok
2018):
„Pilotní větev tvoří v řešeném území lokální BK 10/29,39 a BK 11/39 vymezený na
severozápadě území, zahrnující BC 1/39 Pod krásnou vyhlídkou a lokální biokoridor BK 9/29, 30
a BK 4/39,40 vymezený na východě území zahrnující lokální biocentrum BC 4/39 Páleniny.“
Dále je zde vymezen i lokální biokoridor BK 3/39.
Ložiska nerostných surovin - nejsou.
Na území obce Rakov nejsou evidovány území ekologických rizik (staré ekologické zátěže a
kontaminované plochy), které shromažďuje Ministerstvo životního prostředí.
Areály či objekty naplňující charakteristiku brownfields – se v obci nenachází.
Zhodnocení:
KLADY:
o Klidné prostředí
o Uskutečněné komplexní pozemkové úpravy
o Území bez záplavových území, bez brownfields
o Existence půd spadajících do 2.třídy ochrany dle BPEJ
ZÁPORY:
- Překročení imisních limitů u některých látek v ovzduší
- Dle ukazatele KES území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních
struktur
- Vysoký podíl zemědělské půdy na celkové ploše katastru
- Absence kanalizace, ČOV
- Málo vodních ploch
- Existence území se sesuvy
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2.1.9. Správa obce
2.1.9.1.

Obecní úřad a kompetence obce

Obec Rakov je územním samosprávným společenstvím občanů, je to veřejná korporace,
právnická osoba.
Obec Rakov je samosprávným subjektem se základní působností. Obecní úřad zajišťuje správu
pouze pro území své obce, nevykonává správní činnosti pro jiné obce.
Orgány obce Rakov jsou zastupitelstvo obce a obecní úřad.
Obecní zastupitelstvo je 7-mi členné, starosta vykonává svou činnost jako uvolněný,
místostarostka je neuvolněná.
Obec Rakov má dva výbory – finanční výbor a kontrolní výbor. Funguje zde Komise kulturně
školská.
Obecní úřad tvoří starosta, místostarostka a zaměstnanci. V čele obecního úřadu je starosta,
který koordinuje a řídí výkon samostatné působnosti obce. Místostarostka zastupuje starostu v
době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci (dle zákona o obcích).
Starosta a místostarostka nejsou zaměstnanci obce.
Obecní úřad zaměstnává celkem 2 zaměstnance: 1 účetní a 1 dělníka na údržbu veřejné
zeleně. Příležitostné práce vč. úklidu obce jsou zajišťovány formou veřejně prospěšných prací
anebo na základě dohod o provedení práce.
Obec Rakov je zřizovatelem této organizace:
Mateřská škola Rakov, okres Přerov, příspěvková organizace.
Místní knihovna je organizační složkou obce.
2.1.9.2.

Hospodaření a majetek obce

Pro hospodaření obce je základním materiálem (plánem), který každoročně schvaluje
Zastupitelstvo obce, její rozpočet. Rozpočet je definován v §4 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Celkové příjmy
umožňují realizovat celkové výdaje. Rozdíl mezi celkovými příjmy a celkovými výdaji je saldo
příjmů a výdajů neboli schodek hospodaření (kladný = přebytek, záporný = deficit).
Obec Rakov nevykonává žádnou hospodářskou činnost.
Příjmy a výdaje obce
V letech 2010 až 2019 měl rozpočet obce 6x kladné saldo příjmů a výdajů (byl přebytkový) a 4x
(v letech 2010, 2014, 2017 a 2018) vykazoval záporný schodek hospodaření.
Deficit v rozpočtu ukazuje, že obec v daném roce utratila více, než kolik peněz měla v rozpočtu.
Převaha výdajů nad příjmy může být způsobena zejména využitím půjčených prostředků.
Celkové příjmy vykazují rostoucí trend, pokud bychom sledovali spojnici trendu. Při pohledu na
meziroční vývoj se však pohybují jako na houpačce, velké výkyvy v letech 2014 a 2017 byly
způsobeny čerpáním velkého objemu dotačních prostředků. Obec dále může zvýšit příjmy
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získané v daném období o úspory, které nakumulovala v minulých letech. V roce 2012 se
zastavil pokles příjmů, kdy od roku 2013 došlo ke změně rozpočtového určení daní a příjmy
obcí se zvedly.
Obrázek 15 Vývoj hospodaření obce Rakov 2010 - 2019

Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz

Tabulka 24 Příjmy, výdaje a saldo hospodaření obce Rakov 2010 - 2019
Rok
2010
2011
2012
Příjmy
(tis.Kč)
5 659,00 4 691,00 3 982,00
Výdaje
(tis.Kč)
6 961,00 4 638,00 3 452,00
Saldo
(tis.Kč)
-1 302,00
53,00
530,00
Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

5 072,00

8 405,00

6 284,00

6 078,00

8 146,00

6 843,00

7 955,00

4 257,00

9 387,00

5 874,00

5 196,00

8 617,00

7 074,00

6 340,00

815,00

-982,00

410,00

882,00

-471,00

-231,00

1 615,00

Příjmy obce dělíme dle druhu na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté
transfery.
Daňové příjmy tvoří největší podíl (v roce 2019 celkem 79% z celkových příjmů) a sestávají z:
daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů, daně ze zboží a služeb v tuzemsku-DPH, daní a
poplatků z vybraných činností a služeb (místní poplatky za odpady, ze psů, odvod z loterií,
správní poplatky), majetkových daní (daň z nemovitých věcí).
Nedaňové příjmy (v roce 2019 celkem 6%) zahrnují:
příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem (poskytování služeb a
výrobků, prodej zboží, pronájem, příjmy z úroků, z podílu na zisku a dividend), příjmy z prodeje
nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy (příjmy z úhrad dobývacího prostoru a
z vydobytých nerostů, přijaté nekapitálové příspěvky-dary, ostatní nedaňové příjmy-pojistné
náhrady)
Přijaté transfery (dělí se na investiční a neinvestiční, v roce 2019 činily 14%) představují získání
dotací.
Kapitálové příjmy (v roce 2019 představovaly necelé 1%) jsou tvořeny většinou příjmy z
prodeje dlouhodobého majetku (prodej pozemků atd.) a ostatními kapitálovými příjmy. Tyto
příjmy se vyskytují nepravidelně, v některých letech můžou být nulové.
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Výdaje obce dělíme na běžné a kapitálové.
Běžné výdaje (v roce 2019 celkem 88% z celkových výdajů) pokrývají náklady na provoz obce
včetně oprav majetku, služeb pro obyvatelstvo, příspěvků na činnost místních spolků atd.
Kapitálové výdaje (v roce 2019 celkem 12%) představují investice do obecního majetku.
Tabulka 25 Vývoj struktury rozpočtu obce Rakov 2015-2019
Rok 2015
(tis.Kč)
Daňové příjmy

Rok 2016
(tis.Kč)

Rok 2017
(tis.Kč)

Rok 2018
(tis.Kč)

Rok 2019
(tis.Kč)

4258

4745

5118

5664

6260

Nedaňové příjmy

426

376

447

383

495

Kapitálové příjmy

52

57

0

1

47

1547

901

2581

795

1153

490

901

2418

795

1153

1058

0

163

0

Příjmy celkem

6284

6078

8146

6843

0
7955

Běžné výdaje

4044

5098

4771

5263

5557

Kapitálové výdaje

1830

98

3847

1811

782

Výdaje celkem

5874

5196

8617

7074

6340

410

882

-471

-231

1615

Přijaté transfery/dotace
Neinvestiční přijaté dotace
Investiční přijaté dotace

Saldo příjmů a výdajů
Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz

Během posledních let (2015 až 2019) celkové příjmy bez transferů převyšovaly běžné výdaje,
což značí, že obec si vytváří rezervu pro investice do majetku. V budoucnu obec plánuje
realizovat mimo drobnějších akcí i projekt výstavby kanalizace, kdy pro financování využije
vytvořenou rezervu, kterou zkombinuje s dotací a úvěrem.
Obrázek 16 Porovnání celkových příjmů bez transferů a běžných výdajů 2015-2019

Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz

Daňové příjmy obce Rakov přepočtené na 1 obyvatele za rok 2019 dosáhly hodnoty 15 232,- Kč.
V rámci obcí Olomouckého kraje se tento ukazatel pohybuje pod krajským průměrem (26 071,Kč). Celorepublikový průměr v roce 2019 dosahuje 30 064,-Kč. Přesto při srovnání s výsledkem
obce v roce 2015 (10.514,-Kč) dochází k výraznému růstu hodnoty ukazatele.
Daňová výtěžnost na obyvatele se v obdobné výši vyskytuje i u dalších obcí v regionu, které
jsme vybrali pro srovnání. Všechny zvolené obce jsou z pohledu počtu obyvatel srovnatelné
s obcí Rakov.
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Tabulka 26 Daňové příjmy přepočtené na 1 obyvatele v obcích Rakov, Býškovice, Horní Újezd,
Paršovice a Teplice nad Bečvou v roce 2019
Obec

Počet obyvatel

Daňové příjmy v Kč

Výtěžnost na 1 obyvatele v Kč

Rakov

411

6 260 189

15 232

Býškovice

416

6 100 335

14 664

Horní Újezd

416

6 390 375

15 361

Paršovice

393

6 391 241

16 263

Teplice nad Bečvou
384
6 715 713
Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz a vlastní výpočet

17 489

Jak ukazuje následující graf, počet obyvatel obcí Olomouckého kraje dlouhodobě klesá,
zároveň daňové příjmy obcí zaznamenávají trend růstu. Pomyslné nůžky mezi zmíněnými
ukazateli se rozevírají od roku 2013. Tedy poměrový ukazatel daňové výtěžnosti na 1 obyvatele
bude mít tendenci se zvyšovat.
Obrázek 17 Vývoj daňových příjmů obcí v kraji, daňových příjmů kraje a počtu obyvatel
v Olomouckém kraji v letech 2005 až 2017

Zdroj:
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/prijmy-kraju-a-obci/zakladniinformace/2018/vyvoj-danovych-prijmu-obci-a-kraju-2005-32304

Daňové příjmy se odvíjí ve své podstatě od rozpočtového určení daní, efektivitě výběru daní a
od vývoje české ekonomiky. Obec samotná může ovlivnit zvýšení příjmů z daní pouze např.
zvyšováním počtu obyvatel, počtu zaměstnaných na území obce (vytvářením podmínek pro
růst počtu pracovních míst v obci), zvýšením koeficientů daně z nemovitých věcí. Pokud obec
disponuje větší peněžní částkou, která leží na bankovním účtu dnes s více méně nulovým
úročením a kterou obec neplánuje v blízké době využít, je na zvážení investování do cenných
papírů. Nejvíce by se však obec měla zaměřit na přijaté transfery, měla by být aktivní,
připravovat a podávat žádosti o dotace a maximálně využít různých dotačních titulů.
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Ukazatel dluhové služby
Výpočet = dluhová služba / dluhová základna x 100

(za kalendářní rok)

Dluhová služba celkem představuje součet uhrazených úroků z přijatých půjčených prostředků
(položka 5141 rozpočtové skladby) a uhrazených splátek jistin vydaných dluhopisů (položky
8xx2 rozpočtové skladby), splátky jistin jiných přijatých půjčených prostředků (položky 8xx4
rozpočtové skladby) a splátky leasingu (položka 5178 rozpočtové skladby).
Dluhová základna obsahuje: skutečně dosažené daňové příjmy v tř. 1 a nedaňové příjmy v tř. 2
za daný kalendářní rok, plus dotace souhrnného finančního vztahu (položky 4112 a 4212
rozpočtové skladby) /prostředky finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k
rozpočtům krajů podle přílohy zákona o státním rozpočtu na příslušný kalendářní rok/.
Tabulka 27 Vývoj ukazatele dluhové služby obce Rakov v letech 2015-2019
Ukazatel / rok
Ukazatel dluhové služby v %
PŘIJATÉ PŮJČENÉ
PROSTŘEDKY
HRAZENÉ ÚROKY
UHRAZENÉ SPLÁTKY JISTIN
PŮJČENÝCH PROSTŘEDKŮ

2015

2016

23,03

2017

2018

2019

5,76

2,98

8,77

7,6

1 245 748,86

0,00

824 917,50

607 191,74

0,00

11 774,60

16 285,70

7 908,20

314,10

738,56

1 423 574,00

330 758,00

234 900,00

600 000,00

450 000,00

DLUHOVÁ SLUŽBA CELKEM
1 435 348,60
347 043,70
242 808,20
600 314,10
450 738,56
Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz a vlastní výpočet
Pozn.: Ukazatel dluhové služby v % je v roce 2019 počítán k 31.12.2019, ostatní ukazatele ve sloupci roku 2019 jsou
k 30.9.2019.

Limitem, který by obec neměla překročit je hranice 30%. V roce 2015 obec Rakov vykázala
dosti vysoké procento ukazatele dluhové služby, v dalších letech již jsou hodnoty nízké. Nulový
ukazatel by obec vykázala až po splacení všech půjček a úroků.

Zadluženost obecně zahrnuje bankovní úvěry, výnosy emitovaných komunálních dluhopisů a
návratné finanční výpomoci a půjčky ze státního rozpočtu a ze státních fondů (Státní fond
rozvoje bydlení, Státní fond životního prostředí).
Obec Rakov je zadlužena, momentálně splácí dlouhodobý úvěr, který sloužil na financování
pořízení projektové dokumentace k realizaci projektu „Obec Rakov – splašková kanalizace“ a
k přestavbě části stávajících prostor prodejny Smíšeného zboží na sklad pro potřeby Obce
Rakov (uskladnění techniky, nářadí, materiálu). Úvěr bude splacen v první polovině roku 2021.
Vývoj cizích zdrojů a jejich strukturu z hlediska doby zaplacení dluhu uvádí následující tabulka.
Tabulka 28 Vývoj cizích zdrojů obce Rakov v letech 2015-2019
Ukazatel / rok

2015

2016

2017

2018

2019 (k 30.09.)

CIZÍ ZDROJE CELKEM

5 693 158,08

1 411 328,69

4 383 347,72

2 276 120,50

1 851 201,00

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY

5 165 913,02

802 048,86

1 392 808,26

1 574 987,00

1 124 987,00

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
527 245,06
Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz

609 279,83

2 990 539,46

701 133,50

726 214,00
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Likvidita odráží schopnost obce získat okamžitě prostředky pro úhradu svých krátkodobých
závazků a vypočítá se jako podíl krátkodobého finančního majetku ku krátkodobým závazkům.
Hodnoty pohybující se v intervalu 0 až 1 jsou kritické. Obec Rakov dle tabulky níže
nedisponovala schopností okamžité úhrady svých krátkodobých závazků v roce 2017, v dalších
letech se již ukazatel vyvíjí pozitivně.
Tabulka 29 Vývoj ukazatele likvidity obce Rakov v letech 2015-2019
Ukazatel / rok

2015

2016

Ukazatel likvidity
1,6
2,3
Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz a vlastní výpočet

2017

2018

2019 (k 30.9.)

0,5

1,9

4,7

Majetek obce
Hodnota hmotného majetku obce dosahuje přes 47 mil.Kč, každoročně stojí jeho údržba a
správa cca 1,5 mil.Kč.
Vyčíslení hodnot klíčových účtů účetní jednotky:
021 stavby 41,8 mil. Kč
031 pozemky 2,8 mil. Kč
069 ostatní dlouhodobý finanční majetek 1,28 mil.Kč
Tabulka 30 Vývoj vybraných aktiv obce Rakov v letech 2015-2019
Ukazatel / rok

2019
(k 30.09.)

2015

2016

2017

32 829 423,62

28 712 633,58

35 260 952,38

42 080 328,05

52 559 334,13

27 071 568,65

26 464 873,65

29 893 308,22

38 600 519,49

47 299 746,33

POHLEDÁVKY BRUTTO
4 576 828,51
KRÁTKODOBÉ
POHLEDÁVKY BRUTTO
4 576 273,51
KRÁTKODOBÉ
POHLEDÁVKY NETTO
4 546 951,81
KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ
MAJETEK
849 889,96
Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz

553 109,75

2 307 635,08

669 392,48

362 562,72

552 554,75

2 307 080,08

668 837,48

362 007,72

512 034,15

2 259 059,68

616 947,88

307 750,72

1 401 596,18

1 520 558,88

1 300 939,08

3 389 915,48

MAJETEK CELKEM
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ
MAJETEK

2018

Získané nenárokové dotace
Vedení obce se snaží využít vypsaných dotačních titulů k uskutečnění svých projektů a používá
je zejména k obnově obecního majetku. Investice do obnovy, příp. výstavby místních
komunikací a chodníků nejsou realizovány, protože obec dlouhodobě připravuje projekt
vybudování kanalizace a ČOV v obci. Teprve až po realizaci této velké akce má smysl řešit
dopravní projekty.
Tabulka 31 Získané nenárokové dotace obce Rakov 2010-2019
Název projektu/popis

Rakov-spolkové centrum pro děti a mládež
9 TI Rakov p.p. č. 622/1, 1136
Obnova obecní budovy určené pro spol.
Hasiči - stejnokroj
Hasiči - přilby
Hasiči – akceschopnost JSDH

Poskytovatel
dotace
MMR
MMR
POV OK
MV
OK
OK

Rok
realizace
2010
2010
2010
2010
2012
2012

Dotace (Kč)

Celkové
náklady
(Kč)
410.578
1.112.645
1.072.972
4.032
30.846
52.000

282.000
450.000
459.000
3.570
15.000
26.000
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Rekonstrukce dětského hřiště
Hasiči - radiostanice
Oprava komunikace na Doubravce
Zateplení OÚ
Zateplení OÚ
Hasiči - žebřík
Výsadba IP 6
Výměna oken a dveří v budově MŠ
Výstavba požární zbrojnice
Výstavba požární zbrojnice
Plošná výsadba dřevin
Sjezd rodáků
ÚSES IP 27
Oprava požárního auta
Zalesnění
Oprava střechy a zpevněných ploch
Likvidace klestu
Umělá obnova sadbou
Umělá obnova sadbou
Oprava vnitřních a venkovních dlažeb a obkladů KD
Výsadba IP 4 a IP 5
Rozsvícení vánočního stromu
Umělá obnova sadbou
Svítilny na přilby s příslušenstvím pro JSDH
Oslavy 30. výročí sametové revoluce a 80. výročí
podzimních událostí roku 1939
Zdroj: evidence obce

2.1.9.3.

MMR
OK
POV OK
MŽP
SFŽP
OlK
MŽP
POV OlK
OlK
MV
MŽP
OlK
MŽP
OlK
OlK
OlK
MZe
MZe
MZe
OlK
MŽP
Nadace ČEZ
MZe
OlK
OlK

2014
2014
2014
2014
2014
2015
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019
2019
2019

313.919
8.500
300.000
3.809.045
224.061
8.000
97.081
261.000
163.000
1.624.000
111.185
30.000
97.020
35.000
27.825
332.598
8.400
63.000
91.800
455.000
110.531
20.000
18.000
10.500
10.000

491317
26.898
614.687
6.772.263
23.532
97.081
522.629
3.802.425
111.185
198.666
97.020
40.740
27.825
808.815
8.400
63.000
91.800
912.659
110.531
20.000
37.520
13.716
17.038

Bezpečnost

Řízení krizových situací řeší manuál.
Povodňový plán obec nemá.
Varování obyvatel před nebezpečím je uskutečňováno místním rozhlasem.
V obci funguje SDH, jež je začleněno do integrovaného záchranného systému. Jedná se o
efektivní systém vazeb, pravidel spolupráce a koordinace záchranných a bezpečnostních
složek, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném
provádění záchranných a likvidačních prací a přípravě na mimořádné události.
Rizika živelních pohrom a jejich předcházení
Do území obce nezasahuje žádné vyhlášené záplavové území.
V rámci vybudování biocentra BC1, BK 10, BK 11 je plánováno přebudování stávajících dvou
mokřadů na menší vodní nádrže a stávající rybníček mezi těmito mokřady taktéž na menší
vodní nádrž pro zachycení vody v krajině.
Kriminalita
Kriminalitu můžeme poměřovat prostřednictvím absolutních hodnot počtu trestných činů, lze ji
vyjádřit i indexem kriminality, tj. podíl trestných činů k počtu 10.000 obyvatel.
V obci není služebna Policie ČR. Obec Rakov spadá pod policejní oddělení Hranice (343 km2,
cca 34 500 obyvatel), dle mapy kriminality (www.mapakriminality.cz) byl index kriminality
v této oblasti za celý rok 2019 dohromady 107,3, což je pod hodnotou celé České republiky
(189,6) i pod hodnotou za Olomoucký kraj (153,9). Jedná se o 384.místo v pořadí z celkem 522
obvodních oddělení v celé ČR (od nejhoršího k nejlepšímu výsledku).
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Na základě veřejnoprávní smlouvy s Městem Hranice jsou přestupky řešeny Městem Hranice.
Počet skutečností řešených přestupkovou komisí za rok 2019 činil 1 přestupek.

2.1.9.4.

Vnější vztahy a vazby

Obec je členem DSO mikroregionu Záhoran, který funguje od roku 2001 a má dnes celkem 9
členů, sídlo v Rouském. Roční členský poplatek činí 93.765,- Kč (rok 2019), což představuje cca
227,50 Kč za jednoho občana.
Partnerské vztahy obec udržuje s obcemi mikroregionu Záhoran a dále v zahraničí s gminou
Kluczbork (Polsko).

Zhodnocení:
KLADY:
o Množství získaných dotací v posledních letech
o Zapojení do mikroregionu, partnerství s gminou z Polska
o Místní jednotka SDH je zapojena do IZS
o Nízká kriminalita
ZÁPORY:
- Momentální zadluženost obce
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2.2. Vyhodnocení dotazníkového šetření
Veřejnost byla v úvodu prací zapojena do přípravy tvorby strategického dokumentu
prostřednictvím dotazníkového šetření. Tato metoda dotazování byla využita v rámci získávání
informací od obyvatelstva, od podnikatelů i neziskových organizací.
Distribuce dotazníků proběhla začátkem ledna 2020 prostřednictvím starosty a pověřeného
člena zastupitelstva obce. Dotazníky byly občanům doručeny přímo domů. Následně měli
občané prostor pro vyplnění a odevzdání dotazníků až do 20.1. 2020. Odevzdání vyplněného
dotazníku bylo možné do kanceláře či schránky obecního úřadu, do krabice umístěné v místní
prodejně smíšeného zboží ZD Soběchleby, anebo osobně do rukou pana starosty.
Dotazování veřejnosti
Dohromady bylo shromážděno 68 kusů vyplněných dotazníků. Dostatečně vysoká návratnost
byla dosažena díky způsobu distribuce a sběru prostřednictvím kontaktních osob, které
dotazovaní znají a důvěřují jim. Vzhledem k charakteru dotazování početnost výběrového
souboru postačuje (odpovědělo téměř 16,5% respondentů).
A - INFORMACE O RESPONDENTECH:
Soubor respondentů sestává z 29 mužů a 36 žen, 3 respondenti pohlaví neuvedli. Rozložení
dotazníků z hlediska zařazení dotazovaných do jednotlivých věkových kategorií ukazuje
následující graf:
Obrázek 18 Věková struktura respondentů dotazníkového šetření

Obrázek 19 Struktura respondentů dle stupně ukončeného vzdělání
Vzdělání
základní

Absolutní
četnosti

Relativní
četnosti (%)
5

7

střední
střední s
maturitou
vyšší odborná
škola

16

24

27

40

5

7

VŠ

13

19

2

3

68

100

neodpověděl
Celkem
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Obrázek 20 Struktura respondentů dle délky pobytu v obci
Délka pobytu v obci
méně než 5 let

Absolutní
četnosti

Relativní
četnosti
(%)

2

3

5-10 let

5

7

11-15 let

3

4

více než 15 let

26

38

jsem rodák/rodačka

31

46

1

2

68

100

neodpověděl
Celkem

Obrázek 21 Struktura respondentů dle způsobu bydlení
Forma bydlení
vlastní RD

Absolutní
četnosti

Relativní
četnosti
(%)

64

94

obecní n.družst.byt

1

1,5

neodpověděl

1

1,5

jiný způsob

2

3

68

100

Celkem

Obrázek 22 Struktura respondentů dle druhu ekonomické aktivity

V dnešní době je běžné, že člověk zastává i 2 či více ekonomických aktivit. V dotazníkovém
šetření byl 1 respondent, který uvedl 2 činnosti, ostatní označili jen 1 činnost. Z tohoto důvodu
nepočítáme relativní četnosti.
V grafu je patrný zájem jednotlivých sociálních skupin o dění v obci a její směřování.
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Obrázek 23 Způsoby dojíždění do zaměstnání / do školy

Respondenti poskytli i více odpovědí, proto nezkoumáme relativní četnosti souboru. V kolonce
„neodpověděl“ jsou zejména senioři, kteří nepracují.

B - CHARAKTERISTIKA ŽIVOTA V OBCI:
Obrázek 24 Celková spokojenost s životem v obci
Celková spokojenost s
životem v obci

Absolutní
četnosti

Relativní
četnosti (%)

rozhodně spokojen/a

15

22

spíše spokojen/a

46

68

spíše nespokojen/a
rozhodně
nespokojen/a

5

7

1

1,5

neodpověděl

1

1,5

68

100

Celkem

Obrázek 25 Spokojenost s životní úrovní v domácnosti
Spokojenost s
životní úrovní v
domácnosti:
rozhodně spokojen/a
spíše spokojen/a
spíše nespokojen/a
rozhodně
nespokojen/a
neodpověděl
Celkem

Absolutní
četnosti
30
34
1

Relativní
četnosti (%)
44
50
2

0
3
68

0
4
100
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Obrázek 26 Subjektivní pocit bezpečí v obci

Celkem 13% obyvatel se v obci necítí bezpečně, důvodem je:
chování a činy osob žijících v blízkosti – 2x (četnost odpovědí)
chování mladistvých – 2x
chování uživatelů alkoholu – 1x
psi, toulající se psi – 3x
dopravní situace – 2x
rychle jedoucí vozidla – 1x

Obrázek 27 Plány obyvatel týkající se možného odstěhování z obce
Plánujete se odstěhovat?

Relativní
četnosti
(%)

Absolutní
četnosti

určitě ne
někdy ano, ale nebude to
v nejbližších 5-ti letech

43

63

3

4

ještě nevím

17

25

ano, do 5-ti let

4

6

neodpověděl

1

2

68

100

Celkem

Důvody, které by zapříčinily stěhování:
práce, zaměstnání – 4x
náhlá životní situace, životní událost – 3x
rozvod – 2x
ztráta blízké osoby
neschopnost platit hypotéku
pohroma
zdravotní důvody, zdravotní stav – 2x
neschopnost zvládnout práce okolo RD (věk)
pokud bych se necítil/a bezpečně, bezpečnost – 2x
lepší občanská vybavenost
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menší bydlení
moderní bydlení
závist
pomluvy

Obrázek 28 Pokud by došlo ke stěhování, kam by se respondenti stěhovali
Pokud byste se
stěhoval/a:

Absolutní
četnosti

Relativní
četnosti (%)

opět na venkov

26

38

spíše do města

11

16

určitě do města

3

5

nevím

11

16

neodpověděl

17

25

Celkem

68

100

Obrázek 29 Způsoby získávání informací o dění v obci

Nejvíce obyvatel získává informace z neoficiálního zdroje – od ostatních obyvatel. Následují
zdroje oficiální – prostřednictvím internetu a vývěsky OÚ.

Jaké služby v obci nejvíce chybí?
kvalitnější nákupní středisko, obchod, obchod se smíšeným zbožím (nedostatečně zásobená,
dodržování čistoty prodejny) – 8x
obchod s delší otevírací dobou
lékař, zdravotní služby – 6x
zubař
péče o starší občany
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místní/obecní rozhlas – 4x
kadeřník – 6x
holič
masáže – 3x
pedikúra – 2x
manikúra
kosmetika
služby
bankomat – 2x
pošta, její otvírací doba – 4x
multifunkční /víceúčelové hřiště – 4x
hřiště – 2x
klubovna – 2x
sportovní zázemí – 2x
koupaliště
více akcí v obci, společenské akce – 2x
sportovní vyžití
sportovní kroužek pro děti
letní kino – 2x
hospoda
restaurace – 2x
aby autobus Zlín – Bystřice p.H. – Hranice zastavoval v Hranicích u pošty, tam i zpět

Přednosti života v obci:
klidná obec, klid – 19x
pohoda
příroda – 8x
krásná krajina – 2x
blízkost lesa – 2x
hezké okolí – 2x
rozmanitý terén v okolí
zajímavá poloha obce
čistý vzduch, ovzduší – 2x
život mimo město
dobrá dostupnost města autem i busem – 4x
frekvence autobusové dopravy, četnost spojů – 2x
dobré autobusové spoje – 2x
výhodné umístění obce z hlediska spojení a vzdálenosti do větších měst
strategická poloha – blízko měst za prací
minimální provoz, malý provoz aut, nízká intenzita dopravy – 3x
obec mimo hlavní trasu
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školka (aj. její současné vedení) – 3x
dostupnost MŠ i pro děti mladší 3 let
možnost turistiky
blízkost cyklostezky – 2x
silvestrovský ohňostroj – 2x
kulturní akce
složení obyvatelstva
blízké vztahy mezi obyvateli
sousedské vztahy
bezpečí
rozšiřování výstavby
dostupnost služeb

Nedostatky života v obci:
kanalizace – 3x
úroveň/špatný stav komunikací a chodníků – 4x
nejsou bezbariérové chodníky
katastrofální přístupové cesty do obce
hřiště pro děti a mládež, např. víceúčelové – 2x
sportovní zařízení – 2x
místo pro sport
málo sportovních hřišť
malé sportovní vyžití – 2x
nemožnost sportovního vyžití (nulové zázemí fotbalového hřiště, chybí multifunkční hřiště, KD
nevhodný na sportování)
děti nesportují
chybí aktivity pro děti
nefunkčnost rozhlasu
lepší údržba zeleně – likvidace přerostlých stromů a keřů + výsadba nových
zvýšit výsadbu zeleně po vesnici
nulové využití veřejných prostranství k setkávání
málo laviček
nedostatečná/žádná kultura – 2x
málo veřejných akcí
večerní zábava, klub, bar apod.
škoda, že sezónní akce (hudební zábavy) jsou uprostřed obce, a né někde na okraji (hřiště
apod.)
služby – 4x
nedostatek služeb
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nedostatečná kvalita prodeje a sortimentu v místní prodejně
nedostatečná otvírací doba pohostinství
špatná dostupnost služeb
zhoršující se dostupnost zdravotnických služeb – zrušení ordinace v Paršovicích
pošta – 2x
malá soudržnost občanů – 2x
závist mezi lidmi – 2x
špatné vztahy
nepospolitost obyvatel
rušivé zvuky v brzkých ranních hodinách – cirkulárka, křovinořez
pobíhající psi
málo aktivní zapojení občanů do dění v obci, a to nejen v oblasti kultury, ale i zájem o správu a
hospodaření obce
nezájem lidí o věci veřejné – 2x
nezájem občanů o své okolí – „každý hrabe na svém písečku“
špatná informovanost
zaostalost v čerpání dotací
zhoršené ovzduší v zimním období - 2x
znečištěné ovzduší

C – HODNOCENÍ KLADŮ A SLABIN OBCE:
Tabulka 32 Hodnocení kladů a slabin obce
průměrná
známka

Oblast života
Zásobování plynem
Zásobování vodou
Dostupnost předškolního zařízení-MŠ
Odvoz a likvidace odpadků
Dostupnost signálu mobilních operátorů
Oprava a údržba obecních budov
Spokojenost s autobusovou dopravou - četnost dopravních spojů
Třídění odpadu
Kvalita předškolního zařízení-MŠ
Hluk v obci
Oprava a údržba historických památek
Kvalita základní školy (ve spádové obci, kam děti obvykle dojíždí)
Pokrytí obce internetem/přístup k internetu
Bezpečnost v obci
Kvalita kulturních a společenských akcí (hody, tradiční oslavy,svátky)
Čistota obce

1,22
1,32
1,34
1,48
1,51
1,58
1,60
1,71
1,71
1,78
1,80
1,81
1,90
1,91
2,03
2,04
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Ochrana přírody
Celkový stav životního prostředí v obci
Bezpečnost silničního provozu v obci
Dostupnost základního školství
Množství kulturních a společenských akcí (hody, tradiční oslavy,svátky)
Podmínky pro cyklo-dopravu
Možnost parkování v obci
Množství a kvalita obecní zeleně
Podmínky pro pěší
Možnost zapojení do spolků - hasiči, sportovní kluby, divadlo, hudba ...
Čistota ovzduší
Celkový vzhled obce
Váš celkový dojem
Možnosti nové bytové výstavby či pozemků pro stavbu rodinných domů
Dostupnost pošty
Vztah lidí ke své obci (patriotismus)
Možnost veřejného stravování pro starší, nemocné a potřebné spoluobčany
Stav veřejných prostranství – dostatek laveček, dalšího mobiliáře, herní prvky pro děti
Péče o starší a nemocné spoluobčany / pečovatelská služba
Možnosti trávení volného času a rekreace
Mezilidské vztahy
Možnosti setkávání pro maminky na mateřské dovolené, po MD - mateřské kluby
Možnosti a podmínky pro podnikání v obci
Možnosti nakupování v obci
Pracovní příležitosti v obci a okolí
Zájem lidí o věci veřejné
Dostupnost základní zdravotní péče - praktický lékař
Nabídka řemeslnických služeb pro domácnost přímo v obci
Bezbariérovost v obci
Dostupnost speciální zdravotní péče - specialisté
Údržba silnic, chodníků a návsi (opravy, předlažby …)
Kanalizace a čištění odpadních vod
Příležitost pro sport - venkovní areály, hřiště
Dostupnost dalších služeb (čistírna, opravna obuvi, kadeřník apod.)
Příležitost pro sport - kryté prostory (v zimním období)
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2,05
2,09
2,10
2,11
2,11
2,13
2,17
2,18
2,19
2,26
2,29
2,38
2,45
2,49
2,58
2,61
2,61
2,69
2,76
2,90
2,95
3,08
3,08
3,09
3,12
3,27
3,34
3,39
3,42
3,42
3,50
3,50
3,60
3,74
3,97
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D – PRIORITY PRO ROZVOJ OBCE:
Tabulka 33 Priority pro rozvoj obce
Návrhy občanů
rekonstrukce/opravy chodníků (i nájezdů)
nová kanalizace
příležitosti pro sport - víceúčelové hřiště, sportoviště, hřiště (aj.
včetně zázemí)
podpora bytové výstavby
rekonstrukce/opravy místních komunikací
výsadba a péče o veřejnou zeleň (aj.výsadba pořádného stromu
republiky,úprava travnatých ploch na návsi, u Rokytí)
bezpečnost, pořádek (aj.zamezení pobíhání psů)
sportovní aktivity
kulturní aktivity (aj. zábavy)
obchod (i rozšíření sortimentu, rekonstrukce, zlepšení služeb)
sociální a zdravotní služby
zřízení dalších provozoven obchodu a služeb (opravna obuvi,..)
zlepšení podmínek pro parkování aut v obci tak, aby nestály na
silnici, na pěších trasách
místní rozhlas
zlepšení životního prostředí
odpadové hospodářství (aj.častější odvoz hnědých popelnic,
třídění)
výstavba areálu u fotbalového hřiště, nového areálu
snížení rychosti v obci,instalovat ukazatel rychlosti (kamera)
dostupnost lékaře (aj. autobus Soběchleby)
zlepšení čistoty ovzduší
zapojit občany do veřejných akcí - úklid, oslavy atd.
úpravy veřejných prostranství
úřední hodiny na OÚ
zvýšit zájem a snahu občanů zlepšit své okolí - i formou soutěže
klubovna
hospoda
lepší dopravní dostupnost s okolními obcemi, častější spoje
posilovna, fitnes
realizace výstavby komunikace
zvýšit podporu místních spolků
lepší dostupnost pošty
veřejné osvětlení
prostor pro mládež, věnovat se jí
vybavení fotbalového hřiště - branky

Četnost
odpovědí

Arit.průměrpořadí
35
1,6
25
1,5
16
14
12

2,3
2,3
1,6

12
9
8
7
7
6
5

2,5
2,7
2,0
1,7
2,3
3,2
1,8

5
5
4

1,8
2,8
2,8

3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

1,7
1,7
2,7
1,0
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
2,5
3,0
3,0
3,5
1,0
1,0
2,0
3,0
3,0
4,0
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Další náměty:
přerůstání tújí a živých plotů do chodníků
nesekat trávu úplně "na hladko, u země", výběr lokalit na realizaci "rozkvetlé louky"
využívání obecní mechanizace soukromníky
opravu chodníků provést pořádně, ne jak na Rokytí-Štatně
prodloužit chodník na Zabrání (směr k Tománkovému), lidi tam musí chodit po cestě - auta a
motorky tam jezdí rychle, je to nebezpečné
vybudování chodníku k bytovce
chybí možnost zapojení dětí předškolního a školního věku do místních spolků (hasiči, myslivci…)
více aktivit SDH pro mládež i veřejnost
založit tradici - vymyslet tradiční akci
volný vstup na výletiště od jara do podzimu
hudební produkce přesunout ze středu obce někam na periferii, např. na hřiště
navázat partnerství s jinou obcí, např. Raková v Čechách, Raków v Polsku apod.
vybrat vhodné umístění víceúčelového hřiště
vybavení KD (kuchyňka, stoličky, lednice…) - 2x
nízké povědomí občanů o nutnosti ochrany ŽP - ilegální přepady jímek, noční pálení plastů,
netřídění odpadů
lepší rozměr popelnic na bioodpady
pozemky prodávat za cenu obvyklou, ne levněji
z obou stran obce zákaz podom.prodeje
lepší hospodští

Dotazování neziskových organizací
Dotazníkovým šetřením byly získány 4 dotazníky, z toho 3 organizace působí v obci
dlouhodobě, jsou aktivní při konání akcí pro veřejnost, přivítaly by dotační podporu pro
realizaci svých projektů.

Dotazování podnikatelů
Z řad podnikatelů byl získán 1 dotazník. Obecně lze konstatovat:
•
•
•
•

podnikatel hodlá zůstat v místě svého současného působiště,
podnikatel by přivítal možnost získat dotační prostředky na rozvoj svých plánovaných
aktivit,
rád by rekonstruoval své objekty včetně řešení manipulačních ploch a nové výrobní
haly,
mezi faktory, které hodně negativně ovlivňují činnosti firmy, patří zejména: legislativní
omezení, náklady na materiál a energie, dostupnost a kvalita pracovní síly, dopravní
infrastruktura, dostatek prostor pro podnikání a pokles poptávky.
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3. VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
3.1. Vyhodnocení plnění předchozího Programu obnovy venkova – obce Rakov
Původní Program obnovy venkova obce Rakov z roku 2004 zahrnoval 7 problémových oblastí a
v rámci nich obsahoval 32 aktivit.
Jednotlivé aktivity jsme vyhodnotili na základě míry jejich naplnění:
 aktivita / projekt byl zrealizován
 aktivita / projekt byl zrealizován částečně
 aktivita / projekt nebyl zrealizován
 aktivita / projekt byl zrušen
Tabulka 34 Vyhodnocení plnění předchozího strategického dokumentu obce Rakov
Problémová oblast/aktivita

Míra naplnění

A1
Péče o stavební fond
A1.1 REKONSTRUKCE OBJEKTU BÝVALÉ ŠKOLY

Zrealizován částečně

A1.2 OPRAVA A REKONSTRUKCE VÝLETIŠTĚ

Zrealizován částečně

A1.3
VÝSTAVBA SPORTOVNĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA V
LOKALITĚ NA ZABRÁNÍ
A1.4 REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU A OÚ
A1.5 OPRAVA OBCHODU

A1.6 OPRAVA A REKONSTRUKCE OBJEKTU BÝVALÉ VODÁRNY
A1.7 REKONSTRUKCE OBJEKTU Č.P. 26 NA NÁVSI PRO ÚČELY
BYDLENÍ
A1.8 REKONSTRUKCE KAPLIČKY
A2
Inženýrské sítě a technická infrastruktura
A2.1 VÝSTAVBA KANALIZAČNÍHO PŘIVADĚČE NA ČOV OPATOVICE
A2.2 OPRAVA A DOSTAVBA JEDNOTNÉ KANALIZACE RAKOV
A2.3
POSÍLENÍ ELEKTRICKÉ ROZVODNÉ SÍTĚ V LOKALITĚ
DOUBRAVKA-ROKYTÍ
A2.4 OPRAVA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
A2.5 OPRAVA A REKONSTRUKCE OBECNÍCH STUDNÍ
A3
Dopravní infrastruktura
A3.1 ZŘÍZENÍ CYKLOSTEZKY: ROKYTÍ-HADOVEC (VE SMĚRU BÝŠKOVICERAKOV-HELFŠTÝN)
A3.2 OPRAVA A DOBUDOVÁNÍ CHODNÍKŮ V OBCI
A3.3 OPRAVA A VÝSTAVBA MÍSTNÍ OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE V
SEVEROZÁPADNÍ ČÁSTI OBCE - LOKALITA ROKYTÍ-DOUBRAVKA, VČ.
ZAINVESTOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ PRO VÝSTAVBU RD
A3.4 VÝSTAVBA MÍSTNÍ OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE V ZÁPADNÍ
ČÁSTI OBCE-LOKALITA U KAPLIČKY, VČ.
ZAINVESTOVÁNÍ STAVEBNÍCH POZEMKŮ PRO VÝSTAVBU RD
A3.5 OPRAVA MÍSTNÍ OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE V LOKALITĚ
ROKYTÍ
A3.6 OPRAVA MÍSTNÍ OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE V LOKALITĚ POD
KAPLIČKOU
A3.7 OPRAVA MÍSTNÍ OBSLUŽNÉ KOMUNIKACE V LOKALITĚ NA
ZABRÁNÍ
A3.8 OBNOVA ÚČELOVÉ KOMUNIKACE - PÁLENINY

Nebyl realizován
Zrealizován částečně
Zrealizován částečně,
přestavba části
prostor na sklad
Nebyl realizován
Zrušen, objekt
odprodán
Zrealizováno
Zrušen
Zrušen
Realizován

Zdroj financování,
pokud
bylo
zrealizováno, příp.
zrealizováno
částečně
Vlastní, POV Ol.
kraje
MAS-Leader, POV
Ol. kraje, vlastní.
POV Ol. kraje,
SFŽP, POV Ol. kraje
Vlastní

PROV MMR

Vlastní, ČEZ a. s.

Zrealizováno
Nebyl realizován

Vlastní, ČEZ a. s.

Zrealizován částečně

PROV MMR, SFŽP

Zrealizován částečně
Zrealizován částečně,
IS k RD

vlastní
MMR –
infrastruktura, POV
Ol. kraje

Nebyl realizován

Zrealizován

PRV – SZIF

Nebyl realizován
Nebyl realizován
Nebyl realizován
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A3.9 OBNOVA ÚČELOVÉ KOMUNIKACE - NOVOTĚ
A3.10 OBNOVA ÚČELOVÉ KOMUNIKACE – POD RAŇŮVKOU
A4
Veřejná prostranství – veřejné prostory v obci
A4.1 VÝSTAVBA DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ U OÚ

Nebyl realizován
Zrealizován
Zrealizován

A4.2 OPRAVA A REKONSTRUKCE PROSTORU NÁVSI
Nebyl realizován
A5
Zeleň a přírodní prvky v obci, životní prostředí
A5.1 ÚDRŽBA A REKONSTRUKCE ZELENĚ POD NÁVSÍ
Nebyl realizován
A5.2 LIKVIDACE SKLÁDKY U KAPLIČKY
Zrušen
A5.3 PÉČE A KONZERVACE VÝZNAMNÝCH STROMŮ OBCE
Zrealizován částečně
A6
Péče o krajinu a protipovodňová opatřeni
Nebyl realizován
A6.1 VÝSADBA ZELENĚ V RÁMCI ÚSES - V NÁVAZNOSTI NA AKCI
A3.8
A6.2 VÝSADBA ZELENĚ V RÁMCI ÚSES - V NÁVAZNOSTI NA AKCI
Nebyl realizován
A3.9
A6.3 VÝSADBA ZELENĚ V RÁMCI ÚSES - V NÁVAZNOSTI NA AKCI
Zrealizován
A3.10
A7
Péče o kulturní památky a památky místního významu
A7.1 ÚDRŽBA, OPRAVA A REKONSTRUKCE PAMÁTEK MÍSTNÍHO
Zrealizován
VÝZNAMU
Zdroj: Program obnovy venkova obce Rakov 2004, Ing. arch. Stanislav Vrubel, Obec Rakov

PRV – SZIF
POV Ol. kraje,
vlastní

Vlastní

PRV – SZIF

PRV – SZIF

Celkové hodnocení plnění aktivit / projektů shrnujeme do přehledné tabulky:
Míra naplnění aktivity
Počet aktivit
Relativní četnosti (%)
Zrealizováno
8
25%
Zrealizováno částečně
8
25%
Nerealizováno
12
37,5%
Zrušeno
4
12,5%
Celkem
32
100%
Podíl zrealizovaných a částečně zrealizovaných aktivit představuje co do počtu polovinu
z naplánovaných aktivit, což můžeme hodnotit velmi kladně. Navíc finanční náročnost
uskutečněných akcí byla na obec velikosti Rakova vysoká, obec hojně využívala dotačních titulů
pro spolufinancování akcí.

3.2. Další koncepční dokumenty regionálního rozvoje související s rozvojem obce
Následující dokumenty se bezprostředně dotýkají území obce Rakov a byly platné k únoru roku
2021:
Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje (PRÚOOK)
Strategie rozvoje DSO mikroregionu Záhoran

67

Strategie rozvoje obce Rakov
pro roky 2021 – 2031

3.3. SWOT analýza území
3.3.1. Přístup ke tvorbě SWOT analýzy
Výsledek analytické části tvoří Analýza silných a slabých stránek zkoumaného území, příležitostí
a hrozeb působících a ovlivňujících toto území zvenčí.
SWOT je zkratkou slov z angličtiny:
Strengths (přednosti = silné stránky)
Weaknesses (nedostatky = slabé stránky)
Opportunities (příležitosti)
Threats (hrozby)
Jedná se o komplexní metodu kvalitativního vyhodnocení veškerých oblastí rozvoje ve vztahu
k realizaci programů, zaměřených na rozvoj zemědělství, podnikatelských aktivit, cestovního
ruchu a vzájemné spolupráce (místního partnerství) mezi veřejným, soukromým neziskovým
subjektem.
SWOT analýza v metodickém pojetí představuje silný nástroj pro celkovou analýzu vnitřních a
vnějších činitelů a obsahuje základní techniky zpracování strategické analýzy.
Jádro metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do 4
základních skupin (tj. faktory vyjadřující SILNÉ nebo SLABÉ vnitřní stránky posuzovaného
regionu a faktory vyjadřující PŘÍLEŽITOSTI a HROZBY jako vlastnosti vnějšího prostředí).
Analýzou vzájemné interakce jednotlivých faktorů silných a slabých stránek na jedné straně
vůči příležitostem a hrozbám na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, které
charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu.
Přístup k jednotlivým faktorům je vyjádřen vztahy:
SILNÉ STRÁNKY
uvnitř obce jako celku
maximalizovat a rozšiřovat

SLABÉ STRÁNKY
uvnitř obce jako celku
nutno koncepčně řešit

PŘÍLEŽITOSTI
vnější svět (region, stát)
maximalizovat a rozšiřovat

HROZBY
vnější svět (region, stát)
monitorovat a eliminovat

Jednoduché znázornění poukazuje na vlivy jednotlivých částí SWOT analýzy při reálném
procesu projektového řízení a rozhodování. Plánovaná akce obce (představující investiční či
neinvestiční projekt, aktivitu, akci apod.) musí vycházet a opírat se o silné stránky daného
území. Jedná se o silný potenciál (lidský, územní apod.). Při každém procesu rozhodování
musíme kriticky vnímat i případné slabé stránky, které jsou součástí vnitřních mechanismů a
které by mohly celý projekt (aktivitu) významně ovlivnit, případně i ohrozit. Se slabými
stránkami se musíme vyrovnat tím způsobem, že k danému reálnému projektu vymezíme
několik opatření, které toto riziko buď zcela eliminuje, nebo jej alespoň omezí. Příležitosti
(vnější pozitiva) působící na danou aktivitu jsou jakýmsi „příjemným bonusem“ a pokud se
patřičně a náležitě využijí, mají velký vliv na úspěšnost celé aktivity. Na straně druhé „hrozby“
mohou sice též jako slabé stránky projekt negativně ovlivnit, ale tyto vnější vlivy není realizátor
projektu schopen přímo ovlivnit. Pokud má být zajištěn úspěch daného projektu či aktivity, pak
je potřeba těmto vnějším vlivům „hrozbám“ neumožnit projekt přímo ovlivnit.
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3.3.2. Globální SWOT analýza území
Maximalizovat, rozšiřovat
SILNÉ STRÁNKY=přednosti

Nutno koncepčně řešit
SLABÉ STRÁNKY=nedostatky

Nutnost vyjížďky za vzděláním, prací
Výhodná poloha nedaleko měst Hranice,
a službami (i zdravotními a
Lipník nad Bečvou a Bystřice pod Hostýnem sociálními)

Maximalizovat, realizovat
PŘÍLEŽITOSTI

Monitorovat, eliminovat
OHROŽENÍ

Oblast vhodná pro zemědělství

Odliv mladých lidí do regionů s
vyšší nabídkou práce a příjmy

Blízké napojení na hlavní silniční tah D1

Příliv podnikatelských subjektů z okolních
Málo rozvinutá nabídka služeb v obci území

Kraj (olomoucký) s nízkým
ohodnocením pracovní síly

Pěkné přírodní prostředí

Vysoký podíl zemědělské půdy na
celkové rozloze katastru, málo
vodních ploch a lesů

Dotační tituly (národní i evropské)

Nešetrné obhospodařování
zemědělských pozemků
vedoucích k erozi a záplavám

Klidné prostředí

Intenzivně využívaná zemědělská
krajina

Existující potenciál rozvoje cestovního
ruchu (památky, cyklotrasy, město
Hranice, lázně Teplice nad Bečvou)

Návrat chemizace zemědělství

Rostoucí trend vývoje celkového počtu
obyvatel

Nárůst podílu obyvatel nad 64 let,
stárnutí obyvatelstva

Rostoucí zájem o domácí turistiku

Nízká retenční schopnost krajiny

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo převažuje
nad ekonomicky neaktivním

Pomalu rostoucí index stáří a odklon
k negativní struktuře obyvatelstva

Zapojení obce do mikroregionu,
spolupráce s partnery

Nárůst vytápění tuhými palivy

Stabilní vývoj počtu obyvatel ve věku 0-14
let

Absence dětí a mládeže ve většině
stávajících spolků

Systém celoživotního vzdělávání

Pasivní způsob trávení volného
času dětí, mládeže i dospělých

Různorodá spolková činnost podporovaná
obcí

Chybí nabídka pravidelných
volnočasových aktivit pro děti a
mládež

Existence prvků ÚSES

Hospodářská recese, jež ovlivní i
rozpočet obce
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Jednotka SDH zahrnutá do IZS

Nižší míra podnikatelské aktivity

Využívání obnovitelných a alternativních
zdrojů energie

Neexistence sociálně vyloučené lokality,
sociopatologických jevů

Absence nabídky pracovních míst v
obci

Zavedení ekologičtějších způsobů
vytápění

Úspěšná přeměna areálu bývalého ZD na
areál drobné výroby a výrobních služeb

Rostoucí průměrný věk uchazečů o
práci

Výchova v oblasti ekologie (třídění
odpadu, ochrana přírody…)

Množství zemědělských subjektů
působících v obci (rostlinná i živočišná
výroba)

Nadprůměrná zaměstnanost v
sektoru průmyslu, menší v sektoru
služeb, podprůměrná v zemědělství

Zapojení obce do projektů na podporu
zaměstnanosti v obci

Nízký podíl nezaměstnaných osob

Absence kanalizace a ČOV

Rozšíření způsobů komunikace s občany
prostřednictvím sociálních sítí

Snižování počtu dlouhodobě
nezaměstnaných (nad 12 měs.)

Špatný stavebně-technický stav částí
místních komunikací a chodníků

Rozvinutá technická infrastruktura

Nutnost dojíždění do ZŠ a dalších
školních zařízení

Dobrá dopravní dostupnost, osobní
doprava, dostatek autobusových spojů

Chybí sportoviště-víceúčelové hřiště

Atraktivní místo pro bydlení
Dostatek rozvojových ploch pro bydlení

Chybí sportovní vyžití v zimě (kryté
prostory)
Rychlý průjezd vozidel obcí
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Zvyšující se nároky na
podnikatele, změny legislativy
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Vysoká intenzita bytové výstavby v
posledních letech

Problematické parkování

Mateřská škola přímo v obci

Dle ukazatele KES území
nadprůměrně využívané, se
zřetelným narušením přírodních
struktur

Dostatečná nabídka společenských akcí
během celého roku

Existence území se sesuvy

Cyklotrasa mikroregionu Záhoran a blízkost
značených cyklotras v regionu

Překročení imisních limitů u
některých látek v ovzduší

Uskutečněné komplexní pozemkové úpravy Výsadba a péče o veřejnou zeleň
Neexistence záplavových území

Veřejná prostranství - potřeba úprav

Existence půd spadajících do 2.třídy
ochrany dle BPEJ
Úspěšné čerpání dotačních peněz v
posledních letech
Nízká kriminalita
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4. NÁVRHOVÁ ČÁST
4.1. Strategická vize
Strategická vize představuje slovní popis žádoucího stavu obce v roce 2031, a právě k dosažení
této představy obec dojde plněním níže popsaných kroků, priorit, opatření a aktivit.

Obec Rakov je moderní a prosperující obec, nabízející svým obyvatelům dobrou vybavenost,
kvalitní životní prostředí, zachovalé kulturní a přírodní dědictví, uvědomělou péči o přírodu a
krajinu, pestrou nabídku možností trávení volného času a sportovního a kulturního vyžití, je
přitažlivá pro své obyvatele, je lokalitou s množstvím podnikatelských subjektů a růstem
místní ekonomiky.
Obec Rakov dosahuje neustálého rozvoje svého území, dbá na bezpečnost, je otevřená
svému okolí.

4.2. Programové cíle
Programové cíle determinují, čeho chce obec Rakov realizací své Strategie dosáhnout. Shrnují
hlavní rozvojové priority. Programové cíle byly stanoveny na základě výsledků analytické části
tohoto dokumentu včetně zjištění potřeb obyvatel obce.
Programové cíle nastiňují hlavní rozvojové směry obce zahrnující ty oblasti, témata a
problematiky, které budou v předmětném období řešeny.
Programový cíl 1:

Zlepšit dopravní a technickou infrastrukturu

Programový cíl 2:

Zlepšit a stabilizovat stav životního prostředí

Programový cíl 3:

Rozvoj a zlepšování podmínek k životu v obci

Programový cíl 4:

Rozvoj ekonomických aktivit a cestovního ruchu
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4.3. Priority, opatření

Programový cíl 1

Zlepšit dopravní a technickou infrastrukturu

PRIORITY

1.1 Výstavba, rekonstrukce či modernizace a oprava místních a
obslužných komunikací a chodníků
1.2 Výstavba a obnova objektů dopravní infrastruktury
1.3 Péče o vodní hospodářství – kanalizace, ČOV a zdroje vody
1.4 Obnova a rozšíření veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu,
vysokorychlostní internet

Programový cíl 1 – Zlepšit dopravní a technickou infrastrukturu
SPECIFICKÝ CÍL:

SC1.1: Zlepšit dopravní napojení v obci v návaznosti na rozvoj bydlení, obchodu, služeb,
podnikání a cestovního ruchu, zvýšení bezpečnosti i zkvalitnění životního prostředí v obci.
PRIORITA:
1.1 Výstavba, rekonstrukce či modernizace a oprava místních a obslužných komunikací a
chodníků
OPATŘENÍ:
1.1.1 Výstavba, rekonstrukce či modernizace a oprava místních a obslužných komunikací.
1.1.2 Budování, rekonstrukce či modernizace a oprava chodníků.
SPECIFICKÝ CÍL:

SC1.2: Zlepšit kvalitu objektů dopravní infrastruktury v obci z hlediska potřeb, bezpečnosti a
komfortu obyvatel.
PRIORITA:
1.2 Výstavba a obnova objektů dopravní infrastruktury
OPATŘENÍ:
1.2.1 Vybudování nových potřebných objektů dopravní infrastruktury (odstavné plochy,
parkoviště…), obnova stávajících objektů dopravní infrastruktury.
1.2.2 Budování zklidňujících a bezpečnostních prvků na silnicích a místních komunikacích
(zpomalovací prvky, bezpečnostní prvky, zastávky autobusu, zrcadla, radary, dopravní značení,
optimalizace osvětlení apod.), i ve spolupráci s SSOK a KÚ.
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SPECIFICKÝ CÍL:

SC1.3: Řešení znečišťování povrchových a podzemních vod znečištěnými odpadními vodami a
obnova zdrojů vody.
PRIORITA:
1.3 Péče o vodní hospodářství – kanalizace, ČOV a zdroje vody
OPATŘENÍ:
1.3.1 Vybudování nové splaškové kanalizace a vybudování nové ČOV.
1.3.2 Obnova a údržba dešťové kanalizace.
1.3.3 Obnova a údržba zdrojů vody - obecní studně.
SPECIFICKÝ CÍL:

SC1.4: Zlepšit vybavenost obce veřejným osvětlením, rozhlasem a vysokorychlostním
internetem v návaznosti na rozvoj bydlení, obchodu, služeb a podnikání i zkvalitnění
životního prostředí obce.
PRIORITA:
1.4 Obnova a rozšíření veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu, vysokorychlostní internet
OPATŘENÍ:
1.4.1 Obnova a rozšíření veřejného osvětlení.
1.4.2 Obnova a rozšíření veřejného rozhlasu.
1.4.3 Přivedení vysokorychlostního internetu do obce a jeho rozvedení po obci.
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Programový cíl 2

Zlepšit a stabilizovat stav životního prostředí

PRIORITY

2.1 Výsadby zeleně a péče o krajinu
2.2 Vodní režim v krajině
2.3 Nakládání s odpady
2.4 Osvěta v oblasti ochrany životního prostředí, ekologická výchova
2.5 Energie
2.6 Zemědělství

Programový cíl 2 – Zlepšit a stabilizovat stav životního prostředí
SPECIFICKÝ CÍL:

SC2.1: Posílení ekologické stability území, lesních i nelesních porostů.
PRIORITA:
2.1 Výsadby zeleně a péče o krajinu
OPATŘENÍ:
2.1.1 Postupně realizovat ÚSES dle územního plánu a dalších oborových podkladů.
2.1.2 Obnova polních cest a výsadba podél nich (stromořadí, aleje). Revitalizace starých stromů
a alejí. Výsadba remízků, sadů, lesoparků, ochranné zeleně.
2.1.3 Realizace výsadeb v intravilánu obce. Zajištění trvalé péče o zeleň v obci, její obnova.
Péče a konzervace významných stromů obce.
2.1.4 Obnova lesních porostů, podpora přírodě blízkého hospodaření v lesích. Budování,
obnova a údržba lesních cest.
2.1.5 Realizace plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy (KPÚ).
2.1.6 Protierozní opatření mimo plán společných zařízení KPÚ.
SPECIFICKÝ CÍL:

SC2.2: Stabilizace vodního režimu v krajině a opatření proti suchu.
PRIORITA:
2.2 Vodní režim v krajině
OPATŘENÍ:
2.2.1 Vytipování lokalit a realizace aktivit pro udržení vody v krajině (vybudování a obnova
tůněk a mokřadů, retenčních nádrží a vodních ploch, revitalizace vodních toků, odbahnění a
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údržba stávajících vodních toků ve spolupráci s Povodím Moravy apod.)
SPECIFICKÝ CÍL:

SC2.3: Racionalizace odpadového hospodářství, zvýšení podílu separovaného odpadu,
zajištění čistoty obce.
PRIORITA:
2.3 Nakládání s odpady
OPATŘENÍ:
2.3.1 Optimalizace odpadového hospodářství.
2.3.2 Řešení likvidace biologického odpadu.
2.3.3 Odstraňování černých skládek.
SPECIFICKÝ CÍL:

SC2.4: Zajištění environmentálního vzdělávání a posilování ekologického povědomí občanů,
propagace ochrany přírody a krajiny.
PRIORITA:
2.4 Osvěta v oblasti ochrany životního prostředí, ekologická výchova
OPATŘENÍ:
2.4.1 Zajištění vzdělávacích akcí v oblasti ochrany přírody, krajiny a ekologické výchovy
(separování odpadů, eliminace černých skládek, vytápění tuhými palivy, lesní pedagogika atd.).
2.4.2 Informovat obyvatelstvo o ochraně přírody, krajiny a ekologické výchově vhodnou
formou letáků, brožur a dalších propagačních a informačních materiálů, na www-stránkách,
formou soutěží atd.
2.4.3 Propagace kompostování bioodpadu.
2.4.4 Podpora spolků, kroužků a neformálních sdružení se zaměřením na životní prostředí,
myslivost, včelařství, přírodní obory.

76

Strategie rozvoje obce Rakov
pro roky 2021 – 2031
SPECIFICKÝ CÍL:

SC2.5: Podpora ekologických zdrojů energií a realizace úspor energií.
PRIORITA:
2.5 Energie
OPATŘENÍ:
2.5.1. Podpora obnovitelných zdrojů energie, ne však na zemědělské půdě (využití brownfields
a umístění na budovách), příp. vhodné zakomponování do krajiny.
2.5.2 Zateplování objektů.
2.5.3 Podpora drobných ekologičtějších zdrojů energie.
SPECIFICKÝ CÍL:

SC2.6: Zajištění trvale udržitelného hospodaření na zemědělské půdě.
PRIORITA:
2.6 Zemědělství
OPATŘENÍ:
2.6.1. Podpora dodržování zásad správné zemědělské praxe, společná jednání se zemědělci,
společná jednání o výsadbě interakčních prvků atd. Podpora ekologického a přírodě blízkého
hospodaření s půdou (hnojení, protierozní opatření apod.).
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Programový cíl 3

Rozvoj a zlepšování podmínek k životu v obci

PRIORITY

3.1 Podpora bydlení
3.2 Rozvoj občanské vybavenosti
3.3 Úpravy, budování a údržba veřejných prostorů, kulturní dědictví
3.4 Rozvoj veřejné správy
3.5 Koncepční a další dokumenty obce
3.6 Rozvoj a propagace kulturních, společenských a sportovních akcí
v obci, podpora spolkové činnosti
3.7 Integrace, sociální a zdravotní péče
3.8 Podpora vzdělávání
3.9 Zvýšení bezpečnosti v obci

Programový cíl 3 –Rozvoj a zlepšování podmínek k životu v obci
SPECIFICKÝ CÍL:

SC3.1: Podpora bydlení, vytvoření podmínek pro příliv nových obyvatel do obce.
PRIORITA:
3.1 Podpora bydlení
OPATŘENÍ:
3.1.1 Vybudování infrastruktury k plochám výstavby pro bydlení (zasíťování pozemků).
3.1.2 Vyvolat jednání s vlastníky chátrajících a dalších vytipovaných objektů či ploch vhodných
pro bydlení a řešit možné využití těchto objektů a ploch (výkup, přestavba na obecní byty…).
3.1.3 Řešení sociálního bydlení (sociální byty).
SPECIFICKÝ CÍL:

SC3.2: Zlepšit kvalitu života obyvatel obce vytvořením kvalitní a dostatečné nabídky služeb
občanské vybavenosti.
PRIORITA:
3.2 Rozvoj občanské vybavenosti
OPATŘENÍ:
3.2.1 Nová výstavba, rekonstrukce, modernizace, rozšíření a oprava objektů a ploch občanské
vybavenosti v majetku obce i dalších subjektů, včetně případné změny účelu jejich užívání,
zajištění bezbariérovosti, obnova a údržba venkovské zástavby. Nabytí objektů a ploch do
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majetku obce pro účel zajištění občanské vybavenosti. Zajištění potřebného vybavení a zařízení
objektů občanské vybavenosti.
3.2.2 Obnova, modernizace a pořízení hasičské techniky, vybavení, výzbroj i výstroj (vč. obnovy
historické techniky).
SPECIFICKÝ CÍL:

SC3.3: Zlepšení estetického vzhledu obcí a funkčnosti jednotlivých veřejných prostorů,
zvýšení bezpečnosti v obci.
PRIORITA:
3.3 Úpravy, budování a údržba veřejných prostorů, kulturní dědictví
OPATŘENÍ:
3.3.1 Úprava a rekonstrukce veřejných prostranství obce. Vybavení veřejných prostranství obce
mobiliářem, informačním systémem… Komplexní revitalizace mohou řešit i zeleň, zpevněné
plochy, dopravní a technickou infrastrukturu, různé herní prvky.
3.3.2 Zajištění údržby veřejných prostranství, zajištění techniky pro údržbu zeleně a veřejných
prostranství obce.
3.3.3 Obnova a restaurování historických památek (zvonice, kříže, pomník a další), zpracování
studií obnovy.
SPECIFICKÝ CÍL:

SC3.4: Zajištění optimálního fungování veřejné správy.
PRIORITA:
3.4 Rozvoj veřejné správy
OPATŘENÍ:
3.4.1 Pořizování a obnova počítačového a dalšího vybavení obce.
3.4.2 Zajištění aktuálních programů, systémů.
3.4.3. Zajištění vzdělávání zastupitelů a pracovníků obce.
3.4.4 Zajištění optimální komunikace s občany, podnikateli a návštěvníky prostřednictvím
moderních komunikačních prostředků, systémů a jejich zapojování do života obce.
3.4.5 Rozvoj spolupráce s okolními obcemi, partnery na úrovni mikroregionu a dalšími subjekty
např. i z jiných států. Získávání poznatků tzv. dobré praxe, zapojování se do projektů
regionálních i mezinárodních.
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SPECIFICKÝ CÍL:

SC3.5: Zpracování a aktualizace koncepčních a dalších dokumentů obce.
PRIORITA:
3.5 Koncepční a další dokumenty obce
OPATŘENÍ:
3.5.1 Pořizování dokumentů územního rozvoje a jejich změn (územní plán, územní studie…).
3.5.2 Pořizování dalších dokumentů, jejich aktualizace - program rozvoje obce, akční plán,
studie obnovy, pasporty a další dokumenty.

SPECIFICKÝ CÍL:

SC3.6: Rozvoj kultury a sportu v návaznosti na specifika území a posilování sociálních vazeb v
obci.
PRIORITA:
3.6 Rozvoj a propagace kulturních, společenských a sportovních akcí v obci, podpora
spolkové činnosti
OPATŘENÍ:
3.6.1 Každoroční vypracování kalendáře kulturních, společenských a sportovních akcí v obci a
zajištění propagace akcí (Internet, letáky, plakáty, tiskovina obce/mikroregionu apod.).
3.6.2 Zajištění pořádání kulturních, společenských a zájmových akcí s důrazem na zachování
tradic, pořádání výletů, posezení pro občany všech věkových kategorií včetně dětí a mládeže,
žen na mateřské dovolené, matek s dětmi, seniorů. Pořádání sportovních akcí pro občany.
Pravidelné kroužky pro děti a mládež pod vedením zkušeného instruktora. V rámci dostatečné
nabídky možností naplnění volného času obyvatel zájmovou aktivitou zajistit prevenci sociálněpatologických jevů.
3.6.3 Podpora rozvoje činnosti spolků, neziskových organizací v obci, příp. neregistrovaných
skupin.
3.6.4 Zajištění materiálně-technického vybavení a zabezpečení pro konání akcí (stoly - sety,
stany, elektrocentrála…).
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SPECIFICKÝ CÍL:

SC3.7: Podpora sociálního začleňování ohrožených skupin obyvatelstva, sociální a zdravotní
péče.
PRIORITA:
3.7 Integrace, sociální a zdravotní péče
OPATŘENÍ:
3.7.1 Zajištění integrace ohrožených skupin obyvatel – osob s handicapem, seniorů, dětí a
mládeže, nezaměstnaných a dalších skupin. Realizace nebo zapojení se do projektů
zaměřených na podporu integrace ohrožených skupin obyvatel. Podpora prevence a eliminace
sociálně patologických jevů.
3.7.2 Sociální a zdravotní péče (podpora zajištění sociálních a zdravotních služeb v obci).

SPECIFICKÝ CÍL:

SC3.8: Zajistit možnost celoživotního vzdělávání pro dospělé.
PRIORITA:
3.8 Podpora vzdělávání
OPATŘENÍ:
3.8.1 Podpora vzdělávání v různých oblastech - informační a vzdělávací semináře, soustředění,
exkurze, workshopy atd. pro širokou veřejnost - zástupce obce, podnikatele, spolky a další
společenské a zájmové organizace a další zájemce (celoživotní vzdělávání). Zajištění osvětových
akcí.

SPECIFICKÝ CÍL:

SC3.9: Zvýšit bezpečnost v obci.
PRIORITA:
3.9 Zvýšení bezpečnosti v obci
OPATŘENÍ:
3.9.1 Opatření pro prevenci kriminality v obci – kamerový systém, elektronické zabezpečení
veřejných budov atd.
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Programový cíl 4

Rozvoj ekonomických aktivit a cestovního ruchu

PRIORITY

4.1 Nabídka vhodných objektů a ploch investorům
4.2 Podpora informovanosti a rozvoj informačních systémů
4.3 Podpora nových, udržení a rozvoj stávajících objektů obchodu a
služeb v obci
4.4 Zajištění materiálně-technické základny pro rozvoj cestovního ruchu
4.5 Zlepšení informovanosti návštěvníků a propagace obce

Programový cíl 4 – Rozvoj ekonomických aktivit a cestovního ruchu
SPECIFICKÝ CÍL:

SC4.1: Podpora rozvoje podnikání v obci.
PRIORITA:
4.1 Nabídka vhodných objektů a ploch investorům
OPATŘENÍ:
4.1.1 Vyvolat jednání s vlastníky chátrajících areálů a objektů vhodných pro podnikání a řešit
možné využití těchto ploch a objektů.
4.1.2 Vytvoření a zveřejnění seznamu vhodných objektů, ploch a prostorů pro podnikatelské
aktivity v obci.

SPECIFICKÝ CÍL:

SC4.2: Podpora rozvoje podnikání prostřednictvím přístupu k informacím.
PRIORITA:
4.2 Podpora informovanosti a rozvoj informačních systémů
OPATŘENÍ:
4.2.1 Prezentovat místní podnikatele na www-stránkách obce z hlediska jejich činnosti,
aktuální nabídky produktů, nabídky volných pracovních míst atd.
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SPECIFICKÝ CÍL:

SC4.3: Rozvoj obchodu a služeb.
PRIORITA:
4.3 Podpora nových, udržení a rozvoj stávajících objektů obchodu a služeb v obci
OPATŘENÍ:
4.3.1 Podporovat rozvoj nových a zachování stávajících provozoven obchodu a služeb jako
předpokladu rozvoje území.

SPECIFICKÝ CÍL:

SC4.4: Rozvoj materiálně-technické základny infrastruktury cestovního ruchu, zvýšení
návštěvnosti.
PRIORITA:
4.4 Zajištění materiálně-technické základny pro rozvoj cestovního ruchu
OPATŘENÍ:
4.4.1 Rozšíření označení a obnova označení cyklotrasy mikroregionu Záhoran.
4.4.2 Dobudování (cyklo)odpočívadel, obnova a doplnění mobiliáře, infotabulí, označníků (pro
nasměrování turistů např. k místnímu pohostinství, obchodu…, označení pamětihodností,
památek místního významu, zajímavostí atd.).
SPECIFICKÝ CÍL:

SC4.5: Podpora informovanosti a zajištění propagace obce.
PRIORITA:
4.5 Zlepšení informovanosti návštěvníků a propagace obce
OPATŘENÍ:
4.5.1 Podpora propagace a prezentace obce (prezentace na propagačních akcích, soutěžích,
informační tabule, vydání knihy, DVD atd.). Tvorba nových informačních materiálů pro zajištění
propagace obce, dotisk, doplňování a distribuce včetně propagačních předmětů.
4.5.2 Aktualizace a úprava internetových stránek obce z hlediska podpory cestovního ruchu.

83

Strategie rozvoje obce Rakov
pro roky 2021 – 2031

5. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
Strategický dokument obce stanovil jednotlivé priority a opatření, na základě jejichž realizace
dojde k dosažení stanovených cílů a strategické vize. Pro úspěšné dokončení procesu
strategického plánování je však třeba uskutečňovat ještě proces implementace.
Účelem implementační části dokumentu je nastavit procesy, kterými se vytvořená Strategie
naimplementuje do činnosti obecního úřadu.
Podmínkami úspěšné implementace jsou aktivní podpora vedení obce, naplánování
implementace, efektivní komunikace mezi aktéry v území a vedením obce, maximální zapojení
aktérů v území (zastupitelé, zaměstnanci OÚ, zástupci NNO, podnikatelé, pracovní skupiny a
další aktéři), fungující implementační tým.
Implementační tým (zastupitelstvo obce) bude mít za úkol zajištění realizace a aktualizace
Strategie. Schází se zpravidla jednou ročně, případně podle potřeby.
Komunikační platforma znamená vytvoření prostoru pro efektivní komunikaci, která bude
víceúrovňová, bude propojovat komunikaci v oblasti komunitního plánování, strategického
plánování, územního plánování a dalších rozvojových oblastech (koncepce kultury, bydlení,
vzdělávání, cestovního ruchu atd.).
Postup přípravy projektů/aktivit k realizaci
Pro postupné naplňování strategických cílů je vhodné sestavovat akční plány na období nejlépe
dvou let, které budou mít návaznost na každoroční rozpočet obce. Akční plán zahrnuje soubor
aktivit vybraných ze zásobníku projektových záměrů, jejichž postupná realizace zajistí
implementaci strategie obce.
Akční plán je živý dokument, pravidelně aktualizovaný (nejlépe každoročně, minimálně jednou
za dva roky) a měl by reagovat na aktuální změny v území a finanční možnosti obce.
Po zařazení aktivity do Akčního plánu nastává fáze technicko-ekonomické přípravy aktivity,
tedy příprava projektové dokumentace, studie proveditelnosti a dalších nezbytných podkladů
pro realizaci (zejména je vyžaduje poskytovatel dotace).
Monitoring a hodnocení plnění Strategie
Proces vyhodnocování, tzv. evaluace plnění strategického plánu představuje ověření, zda bylo
prostřednictvím realizace projektů dosaženo nastavených cílů, anebo do jaké míry došlo
k jejich naplnění. Monitoring a hodnocení zajišťuje implementační tým.
Průběžná evaluace bude probíhat nejlépe jednou za dva roky a po ukončení návrhového
období (ex-post hodnocení realizace Strategie).
Podnětem k aktualizaci Strategie může být naplnění jejich částí, potřeba stanovení nových cílů,
priorit či změna vnějších podmínek. Aktualizace celého dokumentu proběhne formou
zpracování návazného dokumentu nejlépe nejpozději v roce 2031. Aktualizace Strategie a jeho
změny budou schváleny zastupitelstvem obce.
Zpřístupnění dokumentu
Strategie rozvoje obce Rakov pro roky 2021-2031 je v písemné podobě k nahlédnutí v úředních
hodinách na Obecním úřadě v Rakově.
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Způsob financování Strategie
Z hlediska způsobu financování programu budou základním zdrojem pro financování
projektových záměrů vlastní prostředky obce, dále pak spolufinancování z dotačních programů,
ať již krajských, národních či fondů EU, příp. dalších. Možnost využití externích zdrojů bude
sledovat starosta a místostarostka obce.
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6. ZÁVĚR
Schválením Strategie rozvoje obce Rakov byla ukončena zpracovatelská fáze. Díky nastavení
způsobu implementace jsou dány postupy realizace jednotlivých aktivit vedoucích k dosažení
programových cílů a naplnění vize.
Bez stanovení vize není kam směřovat, není kam jít. Lidé se ztrácí v detailech a nepostihují
vzájemné souvislosti, vývoj pokulhává. Naopak stanovením jasného plánu lze dosáhnout
zvýšení kvality života obyvatel, kteří cítí sounáležitost s vesnickým prostředím, jsou v obci
spokojeni, chtějí zde založit své rodiny, spoluúčastnit se veřejného života.
Není přitom snadné držet krok se všemi změnami, jež současná doba přináší. Ať se jedná o
změny v rozvoji nových technologií nebo změny v prioritách hodnotového systému
společnosti.
Zpracovaná Strategie rozvoje obce Rakov je nástrojem, jež ukazuje směr v naplňování vizí a
cílů, vzniklých na základě konsenzu představitelů obce, občanů, podnikatelů, NNO a dalších
místních aktérů. Tento nástroj přináší dlouhodobý, komplexní a systematický přístup, jež
optimalizuje využití lidských a finančních zdrojů ke společně stanovenému cíli.
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7. PŘÍLOHY
Jednotlivé SWOT analýzy byly zpracované pracovními skupinami:

SWOT ANALÝZA: DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

Dobré zásobování a dostupnost plynu

Kanalizace

Dobré zásobování pitnou vodou

Zastaralé veřejné osvětlení

Dobré zásobování elektřinou

Místní komunikace

Dostupnost internetu a mobilních sítí

Biologický odpad

Dobrá dopravní obslužnost

Chybějící sportoviště

Odvoz komunálního odpadu

Špatný stav chodníků

Obecní rozhlas

Zimní údržba komunikací
Komplexní úprava intravilánu - veřejné
zeleně-parkování

Fungující SDH - JPO

PŘÍLEŽITOSTI
Využití komplexních pozemkových úprav
Příprava lokalit pro bydlení v intravilánu
Vytvořit zázemí pro rozšíření služeb
Výstavba sportovišť v obci
Opravy všech komunikací
Vytvoření parkovacích míst

HROZBY
Nárůst silniční dopravy a zhoršování
bezpečnosti silničního provozu
Degradace zemědělské půdy a veřejného
prostoru
Nedostatečné financování pro výstavbu
kanalizace ze strany státu
Nedostatečné financování dopravní
infrastruktury ze strany státu
Negativní demografický vývoj, stárnutí
populace
Zvýšení počtu automobilů, nedostatek
parkovacích míst
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SWOT ANALÝZA: ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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SWOT ANALÝZA: ROZVOJ A ZLEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK K ŽIVOTU V OBCI
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SWOT ANALÝZA: ROZVOJ EKONOMICKÝCH AKTIVIT A CESTOVNÍHO
RUCHU
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