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Příloha č. 1 – Maketa strategického plánu obce 

 

Název kapitoly Orientační 

rozsah 

Úvod 1-3 

Poslání strategického plánu, přístup, podmínky zpracování  

1. kapitola - Shrnutí profilu obce 5-8 

1.1 Vývoj obce 

1.2 Základní charakteristiky 

1.3 Obyvatelstvo, bydlení a domácnosti, Územní plán a rozvojová 

území 

1.4 Technická infrastruktura 

1.5 Ekonomika a cestovní ruch 

1.6 Trh práce 

1.7 Sociální a kulturní infrastruktura 

1.8 Životní prostředí 

 

2. kapitola – Souhrnná SWOT analýza obce  

2.1 Silné stránky 

2.2 Slabé stránky 

2.3 Příležitosti 

2.4 Ohrožení 

 

Název kapitoly Orientační 

rozsah 

3. kapitola – Strategická vize rozvoje obce 3-5 

3.1 Výchozí základna strategie (diagnóza) 

3.2 Východiska strategie 

3.3 Strategická vize rozvoje obce 
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3.4 Globální cíl rozvoje obce 

3.5 Problémové okruhy strategie 

4. kapitola – Strategický plán rozvoje obce  12-18 

4.1 Cíle a priority strategického plánu 

4.2 Opatření strategického plánu 

4.3 Charakteristika aktivit strategického plánu 

4.4 Vazba SWOT analýzy na opatření strategického plánu 

 

5. kapitola – Plán realizace strategického plánu 3-5 

5.1 Plán vlastní realizace strategického plánu 

5.2 Propagace záměrů strategického plánu 

5.3 Monitorování a hodnocení strategického plánu 

5.4 Finanční kontrola strategického plánu 

 

6. kapitola – Závěry 1-2 

7. kapitola – Seznam účastníků 3-4 

● Strategická komise 

● Pracovní skupiny 

● Zhotovitel SP 

 

Přílohy 3-5 

● Profil obce 

● Další nespecifikované přílohy (tabulky, grafy, mapy, kartogramy aj.) 

● Průzkum mezi obyvatelstvem 

● Průzkum mezi podnikateli 

 

Celkem 30-50 

+ přílohy 

 

Zdroj:Přepracováno z  [18] 
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Příloha č. 2 – Mapa obce Raškovice 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zdroj:Použito z  [26] 
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Příloha č. 3 – Ukázka vybraných symbolů obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Současný znak obce Raškovice 

     Zdroj:Použito z  [20] 

 

 
 
 
 
 
 
                      Současná podoba obecního razítka                  Podoba razítka z roku 1700 

            Zdroj:Použito z  [18]                      Zdroj:Použito z  [18] 

 
 
 
 
 

 



 6

Příloha č. 4 – Organizační struktura Obecního úřadu Raškovice 

 

 
Zdroj:Přepracováno z  [20] 

 

STAROSTA 

MÍSTOSTAROSTA 

ÚSEK STAVEBNÍHO 

ÚŘADU (3 pracovníci) 

ÚSEK MATRIKY  
(1 pracovník) 

ÚSEK OBECNÍHO 

ÚŘADU 

ODDĚLENÍ 
PODATELNY 
(1 pracovník) 

ODDĚLENÍ 
FIANČNÍ 
(1 pracovník) 

ODDĚLENÍ 
SEKRETARIÁTU 
(1 pracovník) 
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Příloha č. 5 – SWOT analýza kritických oblastí 

 
SWOT analýza kritické oblasti Dopravní a technická infrastruktura 

SILNÉ STRÁNKY 
Výborný stav hlavních komunikací vedoucích skrz obci 

Hlavní přístupové cesty do obce po rekonstrukci 

Výborná dostupnost vyplývající z polohy obce („křižovatka“ na třech směrech) 

Intenzivní hromadná doprava ve směru Frýdek-Místek a zpět 

Dobrá návaznost autobusové dopravy na spoje ve směru Ostrava 

Posílené spoje pro zaměstnance Hyundai motors 

Absence kamionové dopravy na silnicích 

Vykoupení podstatné části pozemků pod plánovanými opravami komunikací a 

chodníků 

Zlepšení bezpečnosti na komunikacích v prostoru ZŠ 

Vlastní čistička odpadních vod 

Úspěšně probíhající proces kanalizace obce (přes 50% objektů je zcela napojeno na 

kanalizační síť) 

Úspěšné rozšiřování vodovodní sítě  

Velmi kvalitní zdroj pitné vody na vlastním území obce  

Úspěšná plynofikace obce  

Výborná telekomunikační síť (optický kabel z Lysé hory) 

Velmi dobré možnosti připojení k Internetu 

SLABÉ STRÁNKY 
Špatný stav komunikací II.a III. stupně 

Nedostatek přechodů pro chodce a špatné značení v některých částech obce 

Potřeba vybudování autobusových zálivů na některých zastávkách 

Neutěšený stav chodníků v některých místech obce 

Potřeba zlepšení dopravního značení  

Nedostatek vlastních zdrojů na projekty zlepšení infrastruktury 

Potřeba reklamace a znovu opravení vozovky v části Adámkova vila 
PŘÍLEŽITOSTI 

Vybudování autobusového stanoviště na pomezí obce Raškovice a obce Pražmo 

Vybudování parkovacích míst u MŠ a zubní ordinace 
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Využití dotačních titulů EU a Moravskoslezského kraje na zlepšení veřejné 

infrastruktury 

Možnost spolupráce na vybraných projektech s okolními obcemi (projektová i 

finanční spolupráce) 

Využití zaměstnanců obce při pracích na údržbě obce a jejího majetku 

Rozšíření zdrojů pitné vody ve spolupráci s obcí Krásná 
HROZBY 

Omezování spojů hromadné dopravy 

Nedostatečná připravenost projektů 

Nedostatek  financí v rozpočtu obce 

Neschopnost získání dotací z EU či jiných zdrojů 

Škody způsobené v důsledku povodní 

Nedostatek pitné vody v letním období 
 
 
SWOT analýza kritické oblasti Správa obce a veřejné služby 

SILNÉ STRÁNKY 
Obec je přirozeným správním centrem ve vztahu k okolním obcím (rozšířená 

působnost obce) 

Na obecním úřadě sídlí Úsek stavebního úřadu a matrika 

Vyrovnaný rozpočet a příznivé hospodaření obce 

Zkušenosti vedení obce i s finančně a organizačně náročnými projekty 

Výborně vybavená ZŠ 

Početné aktivity nabízené žákům ZŠ 

Možnost zvýhodněného stravování se občanů důchodového věku v jídelně MŠ 

Přítomnost MŠ v obci 

Veškerá zdravotní péče koncentrovaná v jednom místě (zubař, gynekologie, lékárna, 

obvodní lékař, pediatr) 

Veterinární služba v obci 

Azylový dům pro sociálně slabší občany 
Výrazné zlepšení technického vybavení požární služby v obci 

SLABÉ STRÁNKY 
Chybějící domov pro seniory 
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Vysoké náklady na provoz ZŠ a MŠ 

Technický stav azylového domu pro sociálně slabší občany 

Nízký  zájem občanů o informace z Obecního úřadu 

Nutnost parkování výjezdové techniky hasičů v prostorách místního podniku Saft 

Frak, a.s. 
PŘÍLEŽITOSTI 

Výstavba obřadní síně nad budovou lékárny 

Přestavba budovy bývalého Kulturního střediska na dům pro seniory 

Velmi dobrá dostupnost středoškolského a vysokoškolského vzdělávání v dosahu 

obce (Frýdek-Místek, Frýdlant, Ostrava, Havířov) 

Aktivní spolupráce se sousedními obcemi 

Členství ve sdružení obcí SOPM 

Rozšíření zdravotnické péče v dolní části obce 

Přístavba sálu pro kulturní účely u pohostinství Obecník 
HROZBY 

Nenaplnění předpokladů ohledně příjmů obce v důsledku legislativních úprav 

Nedostatek vlastních prostředků na dofinancování stávajících nebo provedených 

projektů 

Nemožnost provázat některé projekty s dalšími obcemi 

Nemožnost provedení plánovaných projektů v důsledku jejich neaktuálnosti 

v prioritách EU 

Nedostatek pitné vody v letním období 
 
SWOT analýza kritické oblasti Životní prostředí, vzhled obce a bydlení 

SILNÉ STRÁNKY 
Výborně fungující systém odvozu a likvidace odpadu 

Neexistence významných ekologických zátěží 

Existence sběrny kovového odpadu 

Kvalitní zemědělská půda v katastru obce 

Výrazné zlepšení životního prostředí, zejména ovzduší, oproti minulým obdobím 

Začlenění obce do CHKO Beskydy a rezervace Skalická Morávka 

Ráz obce a krásná okolní příroda 

Zapojení obce do projektu Natura 2000 
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Obec jako výchozí bod pro pěší turisty i cyklisty 

Napojení na čtyři cyklostezky, dvě turistické rasy 

Četné památky a zajímavosti na území obce 

Výrazné zlepšení stavu sakrálních památek v obci 

Těžba zemního plynu na území obce využívaného k vlastní spotřebě 

Spokojenost občanů se stávající úrovní životních podmínek v obci  

Dostačující úroveň pohostinství a možností ubytování 

Nezatěžující silniční doprava (ovzduší, hluk, otřesy) 

Vysoká úroveň poskytovaných služeb registrovaným rekreantům a vlastníkům chat 

Koupání ve splavech řek Morávka a Mohelnice 

SLABÉ STRÁNKY 
Občasné horší ovzduší v zimním období způsobeném spalováním tuhých paliv 

Nedostatečné informační služby pro návštěvníky obce a turisty 

Potřeba rozsáhlých investic do bytového fondu v majetku obce 

Nedostatečná výsadba ryb ve zdejších pstruhových vodách 
PŘÍLEŽITOSTI 

Rozšíření třídění odpadu o nový sběrný dvůr (možnost společného projektu s obcí 

Pražmo) 

Zlepšení informovanosti veřejnosti v oblasti ochrany životního prostředí 

Možnosti odprodeje obecních bytů stávajícím nájemníkům 

Vybudování informačního centra ve spolupráci s obcí Pražmo 
HROZBY 

Návrat k vytápění tuhými palivy vlivem růstu cen ušlechtilé energie 

Výskyt černých skládek 

Nepovolená těžba dřeva 

Vandalství na stávajících kulturních památkách a objektech 

Rostoucí ceny v odpadovém hospodářství 

Škody na korytech řek při povodních 
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SWOT analýza kritické oblasti obyvatelstvo a lidský potenciál 

SILNÉ STRÁNKY 
Stabilní vývoj počtu obyvatelstva 

Nízký výskyt sociálně patologických jevů 

Dobrá životní úroveň domácností 

Bohatý a pestrý společenský život a tradice kulturních akcí 

Široká spolková činnost 

Dobré mezilidské vztahy obyvatel obce 

Dobré sportovní zázemí 

SLABÉ STRÁNKY 
Poměrně vysoká míra nezaměstnanosti 

Nízká kupní síla obyvatel obce 

Nedostatečná kapacita obecní knihovny 

Nákladnost podpory sportovních klubů a spolků 

Nízká míra obdělávání zemědělské půdy 

Upadající zájem o tradičně silný a hojně navštěvovaný fotbalový klub 
PŘÍLEŽITOSTI 

Možnost rozšíření sportovních aktivit o další kroužky a sporty 

Vybudování skateparku a relaxačního centra pro mladé v místě fotbalového hřiště 

Zvyšování kulturního povědomí občanů obce 

Dobré možnosti uplatnění v nošovickém Hyundai motors 

Vysoká míra podnikavosti občanů obce 

Dostatek ploch pro potenciální podnikatelské činnosti 

Možnost odprodeje stávajícího pozemkového fondu obce 

Vysoký zájem o bydlení v obci 
HROZBY 

Hrozba omezení výroby ve zdejší výrobně alkalických baterií Saft Frak 

Stárnutí obyvatelstva 

Legislativní překážky vedoucí ke ztížení podmínek malých podnikatelů a živnostníků 

Odchod obyvatelstva za lepšími pracovními příležitostmi 
 

Zdroj:Přepracováno z  [24] 
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Příloha č. 6 – Galerie fotografií obce 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nová jídelna v ZŠ Raškovice – pohled zvenku a zevnitř 

             Zdroj:Použito z  [20] 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Pohled na expozici Památníku Raškovice 

Zdroj:Použito z  [20] 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Pohled na nově zrekonstruovanou Adámkovu vilu 

Zdroj:Použito z  [20] 
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Raškovice na dobové pohlednici 

Zdroj:Použito z  [20] 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Raškovice někdy počátkem minulého století 

Zdroj:Použito z  [20] 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Restaurace Ondráš v roce 1931 

Zdroj:Použito z  [20] 


