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ÚVOD
Základním plánovacím dokumentem, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
je program rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Česká právní úprava se nevěnuje
nijak významně vymezení struktury, obsahu ani procesu vytváření koncepčních dokumentů
regionálního rozvoje. Zákon o obcích užívá termín program rozvoje obce [§ 84 odst. 2 písm. a)], resp.
program rozvoje města [termín je použit v § 130 písm. g) a v § 131 písm. a)] v souvislosti s úpravou
vztahů mezi statutárními městy a jejich městskými obvody a částmi v rámci statutu města a
oprávněním městských obvodů a částí vyjadřovat se k programu rozvoje města jako celku.

Program rozvoje obce formuluje představy o budoucnosti obce spolu s činnostmi, které vedou
k naplnění dohodnutých představ. Program rozvoje obce:
● zachycuje hlavní problémy a předpoklady rozvoje obce a formuluje možná řešení – umožňuje
tak komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání finančních a
personálních kapacit obce i celkového potenciálu obce,
● je podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech,
● slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce – slouží tak k prevenci budoucích
sporů a zajišťuje kontinuitu rozvoje,
● podporuje vytvoření platformy spolupráce různorodých subjektů v obci tak, aby byl využit
potenciál lidí i organizací působících v obci,
● zvyšuje šance získat finanční prostředky z vnějších zdrojů (z veřejných dotací, ze soukromého
sektoru),
● je podkladem pro cílený a zdůvodněný územní průmět rozvojových aktivit v územním plánu,
● je marketingovým nástrojem, který slouží k propagaci cílů obce a zvyšuje její
konkurenceschopnost,
● je nástrojem koordinace rozvoje v širším území (reflexe rozvojových záměrů okolních obcí,
zohlednění vazeb jednotlivých programů rozvoje obcí).
Hlavní motivací obce k vytvoření Programu rozvoje obce Babice na období let 2018–2023 je efektivně
dosáhnout stanovených cílů a lépe využít finančních, personálních a jiných zdrojů.
Program rozvoje obce Babice byl vytvářen v období od podzimu roku 2016 a v roce 2017 na šestileté
plánovací období 2018–2023. Zpracovatelem byl autorský kolektiv pracovníků Mikroregionu
Šternbersko. Hlavním řešitelem za obec byla paní starostka Dana Haasová, přičemž aktivně byli
zapojeni rovněž zastupitelstvo obce, veřejnost, spolky a podnikatelé v obci (dotazníkové šetření).
Program rozvoje obce je zpracován v souladu s metodikou Ministerstva pro místní rozvoj ČR vydanou
pro potřeby tvorby rozvojových dokumentů obcí (v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008
ELEKTRONICKÁ METODICKÁ PODPORA TVORBY ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ OBCÍ).
Program rozvoje obce byl zpracován s podporou projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002861 (OP
Zaměstnanost): PODPORA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ ČLENSKÝCH OBCÍ MIKROREGIONU ŠTERNBERSKO.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE
1. Území
Identifikační údaje obce
Oficiální název:

Obec Babice

Sídlo Obecního úřadu:

Babice č. p. 65, 785 01 Šternberk

IČ / DIČ:

00635260 / neplátce DPH

Obec s rozšířenou působností:

Šternberk

Okres (NUTS 4):

Olomouc

Kraj (NUTS 3):

Olomoucký

Vyšší územně správní celek (NUTS2):

Střední Morava

Katastrální plocha (ha):

595

Počet bydlících obyvatel k 1. 1. 2016:

458

Nadmořská výška (m n. m.):

244 m n. m.

Zeměpisné souřadnice (WGS-84):

49°44′16″N 17°15′39″E

E-mailová adresa:

ou@obecbabice.cz

WWW stránky:

www.obecbabice.cz

Poloha a území obce
Poloha
Obec Babice leží v severní části Hornomoravského úvalu nedaleko města Šternberk (přibližně 2,5 km
od jeho centra vzdušnou čarou směrem na západ) na silnici II/444, která spojuje Šternberk
s Uničovem. Šternberk (centrum) leží v silniční vzdálenosti cca 4,4 km a Uničov (centrum) cca 10,7
km. Dostupnost obou měst vlakem je příhodná, do Šternberka 4 minuty, do Uničova minut 17.
Osobním automobilem se lze do 10 minut dostat do centra Šternberka, do 16 do Uničova,
dostupnost krajského města pak je okolo půl hodiny, s možnými časovými odchylkami v závislosti na
intenzitě a stavu dopravy v průběhu dne.
Obec Babice tak má poměrně výhodnou polohu v blízkosti dvou středně velkých měst, která poskytují
dostatek pracovních příležitostí. Dobrá dostupnost Uničova i Šternberka je dána četnými spoji
vlakové osobní dopravy, která je provozována po trati Olomouc–Šumperk, č. 290, přičemž v Babicích
se nachází vlaková zastávka (Babice u Šternberka). Dobrá dostupnost obou měst osobním
automobilem je zajištěna silnící II/444. Ta prošla v letech 2012–2015 celkovou rekonstrukcí v úsecích
extravilánů právě mezi Uničovem a Šternberkem.
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Tab. 1: Vzdálenost Babic od vybraných středisek.
vzdálenost
vzdušná

silniční

časová

Šternberk

2,5 km

4,4 km

8 min

Uničov

10,7 km

12,1 km

16 min

Olomouc

15,9 km

20,9 km

27 min

Praha

207,0 km

303,0 km

3h
Zdroj: mapy.cz; vlastní zpracování.

Území obce se skládá z jednoho katastrálního území s rozlohou 594 ha1, na kterém je vyčleněna
pouze jedna základní sídelní jednotka. Katastr Babic sousedí s katastry celkem pěti obcí – na severu
(prostřednictvím místní části Krakořice) a jihovýchodě s městem Šternberk, na východě s obcí
Hlásnice, na jihozápadě s Lužicemi a Hnojicemi a konečně na západě s Mladějovicemi (viz tab. 2).
Katastr obce je ale situován ve správním obvodu ORP Šternberk, v rámci okresu Olomouc. Obec leží
v nadmořské výšce cca 250 m, přičemž charakter katastru je v oblasti zástavby rovinatý bez výrazných
rozdílů v nadmořské výšce. Směrem na severovýchod se území mírně zvedá (vrchol Komínka 330 m) a
na hranici s Hlásnicemi dosahuje 350 m. Tato část obce, prakticky jediná zalesněná partie katastru,
spadá do Přírodního parku Sovinecko. Velká část katastru je intenzivně zemědělsky využívána. Obcí
neprotékají významné vodní toky, pouze Babický potok (ve směru od severovýchodu na jihozápad),
který napájí tři vodní plochy – rybníky U Obalovny (kterým prochází hranice mezi katastry Babic a
Šternberka–Krakořice), Kamenný (přímo navazující na intravilán obce) a Bahnitý (v jihozápadní části
katastru).

Tab. 2: Sousední obce Babic.
název obce

hranice obce

Šternberk–Krakořice

severní

Hlásnice

východní

Šternberk

jihovýchodní

Lužice

jižní

Hnojice

jihozápadní

Mladějovice

západní
Zdroj: mapy.cz; vlastní zpracování

Regionální informační servis [online]. Cit. 11. 4. 2017.
Dostupné z WWW: <http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=552356>
1
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Obr. 1: Geografická poloha a katastrální území obce.
Zdroj: mapový podklad ArcČR® 500, vlastní tvorba.
Území obce
Výměra obce Babice činí necelých 600 hektarů, čímž se řadí spíše k menším obcím šternberského
správního obvodu z tohoto hlediska. Obec samotná se skládá pouze z jednoho katastru. Více než dvě
třetiny rozlohy (426,7 ha; 72 %) představuje zemědělská půda, podobně tomu tak je i v okolních
obcích, v některých je podíl zemědělské půdy dokonce vyšší. Proto nijak nepřekvapí zjištění, že z půdy
zemědělské tvoří naprosto dominantní podíl půda orná (402,3 ha). Procento zornění tak činí více než
94 %. Pouhý zlomek ze zemědělské půdy tvoří zahrady a sady (7,7 ha) a trvalé travní porosty (16,7
ha). Kromě zemědělské půdy připadá přes 80 ha (80,2) na lesy, 12,7 ha na zastavěné plochy, téměř
14 ha tvoří plochy vodní (13,9 ha) a zbytek 60,8 ha připadá na plochy s jiným využitím. Procentuální
zastoupení jednotlivých kategorií vyjadřuje obr. 2 a tab. 3.
V obci byly ukončeny Komplexní pozemkové úpravy v roce 2008 a od té doby bylo vybudováno
několik nových zpevněných polních cest i s novou výsadbou podél cest v extravilánu obce. Současně
probíhá digitalizace katastrální mapy intravilánu obce.
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Obr. 2: Struktura využití půdy (%) v obci Babice v roce 2016.
Zdroj: ČSÚ, vlastní výpočty.
Tab. 3: Struktura půdního fondu v obci v roce 2016.
TYP

ha

%

Celková výměra

594,3

100,0

Zemědělská půda

426,7

71,8

Orná půda

402,3

67,7

Zahrada

7,7

1,3

Ovocný sad

0,0

0,0

Trvalý travní porost

16,7

2,8

Nezemědělská půda

167,6

28,2

Lesní pozemek

80,2

13,5

Vodní plocha

13,9

2,3

Zastavěné plochy

12,7

2,1

Ostatní plocha

60,8
10,2
Zdroj: ČSÚ, průběžná statistika, vlastní výpočty.

Historie obce
První písemná zmínka o obci pochází z roku 1339.
Babice jsou vesnicí velmi starou, původně byly součástí šternberského panství. Poprvé se připomínají
již v roce 1228. Farní kostel zde stál již v roce 1339. Roku 1405 darovala Anna (vdova po Petru z
Kravař) Babice i s přilehlými obcemi augustiniánskému klášteru ve Šternberku, k jehož žerotínskému
statku patřily až do roku 1784. V roce 1474 obdržel řád augustiniánský patronát nad babickou farou,
která roku 1624 zanikla. Roku 1737 správa kláštera rozhodla přeložit do Babic pivovar. Tím se staly
Babice výletním střediskem Šternberka a okolí, o čemž svědčí tři, později čtyři hostince v obci.
Až do třicetileté války byly Babice českou obcí – dokládají to i místní názvy: Dílce, Dračky, Mariánka,
Dostálov, i názvy lesů: Mariánka, Lískovec.
Po Bílé hoře nastává germanizace obyvatel, která je podporována německou vrchností, úřady, školou
i církví. Když za vlády Josefa II. byl klášter zrušen, dostaly se Babice pod správu náboženského fondu a
sdílely osudy vesnic panství kláštera Hradisko. Majetek augustiniánského kláštera byl zkonfiskován,
babický dvůr rozparcelován a pozemky odprodány německým osadníkům. Tak roku 1786 vzniká
osada zvaná Heřmanec. Do čela byl zvolen jistý Eger – po něm pak název osady Egrov, německy
Egersdorf .
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Též konfiskace pozemků uspíšila poněmčení starousedlíků. Egrov až do roku 1850 volil vlastního
rychtáře, potom byla osada spojena s Babicemi. Součástí Babic byla též samota s hostincem (Filzlaus).
V roce 1850 se staly Babice samostatnou obcí šternberského okresu.
Farní kostel v Babicích je připomínán již v roce 1339. Za třicetileté války fara zanikla. Obnoven byl jen
filiální kostel šternberské fary – klasicistní architektura z konce osmnáctého století – kostel Všech
svatých na návsi. U kostela býval hřbitov, po druhé světové válce se zde však přestalo pohřbívat, a tak
bylo v roce 1965 rozhodnuto, že bude hřbitov zrušen (1982).
Z konce 18. století jsou i boží muka, barokní zděná trojboká stavba. Nachází se na konci obce u silnice
do Krakořic. O zbožnosti babických svědčí i četné kříže většinou z druhé poloviny 19. století.
Roku 1958 byla objevena šternberským farářem, děkanem Pospíšilem, ve zdejší kapličce vzácná soška
madony ze 14. století. Ta pochází pravděpodobně z bývalého augustiniánského kláštera ve
Šternberku zrušeného v době vlády císaře Josefa II. Nyní se socha nachází v Arcidiecézním muzeu
v Olomouci (je součástí Muzea umění Olomouc).
V letech 1974–1990 byla obec součástí města Šternberka. K osamostatnění obce došlo v roce 1991.
Zdroj: www.obecbabice.cz
2. Obyvatelstvo
Demografická situace
V současnosti žije v obci zhruba 470 obyvatel. Populační vývoj nebyl s výjimkou několika krátkých
etap v průběhu posledních 150 let na rozdíl od řady okolních obcí nikterak dynamický. Dle prvního
moderního censu v roce 1869 žilo v Babicích o něco málo více než 600 obyvatel (612). Od tohoto
okamžiku až do přelomu 19. a 20. století obec populačně stagnovala, k výraznému poklesu došlo
v první desetiletce 20. století (pokles na 485 osob). Až do 2. světové války pak Babice rostly, nicméně
po odsunu německy mluvícího obyvatelstva se počet obyvatel opět citelně snížil (až na 440 osob).

Obr. 3: Vývoj počtu obyvatel v letech 1869–2011.
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů, Historický lexikon obcí, ČSÚ, vlastní zpracování.
Konec, resp. 2. polovina 20. století je pak charakteristická kontinuálním populačním strádáním obce,
v roce 1980 zaznamenáváme historické minimum – 373 osob. Lidé se stěhují hlavně do Šternberka,
pod který od poloviny 70. let obec spadala. Přelom tisíciletí a prvních 10–15 let 21. století se nese
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v příznivějším trendu, obec se opětovně osamostatnila (1991) a populačně mírně roste až na
současných přibližně 450 osob.
Údaje ze Sčítání lidu, domů a bytů můžeme ještě doplnit o data ze statistiky průběžné. Data za
posledních deset let víceméně potvrzují trend mírného populačního růstu Babic. Pouze tři roky (2006,
2013 a 2014) ve sledovaném období 2005–2015 byly ztrátové, přičemž se jednalo úhrnem o jednotky
osob (dohromady 12). V ostatních letech zaznamenáváme celkové přírůstky, nejvyšší pak v letech
2011–2012 – celkem 30 osob. Vzhledem k roku 2001 mají Babice v posledních deseti letech více
obyvatel.
Tab. 4: Populační vývoj obce v posledních deseti letech.
rok
2005 2006 2007
2008
2009
meziročně
(rozdíl)

6

2011

2012

2013

2014

2015

3

19

11

-3

-8

3

99,4

6

-1

8

101,5

99,8

102,0

101,4 101,4 100,7 104,4 102,4

podíl k r. 2001
100,7 100,5
(%)

102,5

103,9 105,4 106,1 110,8 113,5 112,7 110,8 111,5

meziročně (%)

6

2010

98,3 100,7

Zdroj: Český statistický úřad, průběžná statistika, vlastní zpracování.
Hlavní složkou, která měnu obyvatelstva značně určuje, je mechanický pohyb – stěhování. Ročně se
přistěhuje průměrně okolo deseti osob (celkem to od roku 1991 bylo dle dat ČSÚ 291 lidí), ale tato
statistika vykazuje mezi jednotlivými lety určité výkyvy. Nicméně počet přistěhovalých ve
sledovaných pětiletkách až na jedinou výjimku (1996–2000) vždy převýšil počet vystěhovalých
(celkově 227 osob od roku 1991), průměrně tak je migrační saldo kladné (byť některé roky byly
ztrátové).
V posledních 25 letech tomu je zpravidla tak, že je-li migrační saldo kladné, je pozitivní i celkový
přírůstek. Zatímco přirozený přírůstek/úbytek obyvatelstva je nevýrazný a poměrně vyrovnaný (až na
výkyv v roce 2014, kdy zemřelo 10 osob, což ovlivnilo úhrn zemřelých v pětiletce 2011–2015), tak
migrační pohyb má prakticky dvakrát vyšší dynamiku – intenzitu. Natalitu i mortalitu v Babicích lze
označit za průměrnou v regionu, jejich hodnoty v přepočtu na 1 tis. obyvatel se pohybují v průměru
okolo 8–10 ‰.
Tab. 5: vybrané ukazatele dynamiky obyvatelstva v letech 1991-2015.
přirozený
migrační celkový
období narození zemřelí
přistěhovalí vystěhovalí
sňatky rozvody
přírůstek
saldo přírůstek
1991-1995
19
14
5
58
56
2
7
14
5
1996-2000
16
21
-5
51
47
4
-1
15
3
2001-2005
24
21
3
50
41
9
12
9
4
2006-2010
21
18
3
50
31
19
22
6
0
2011-2015
15
28
-13
82
52
30
17
12
4
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování.
Pozitivní demografický vývoj souvisí i s nastartováním stavebního rozvoje obce, v posledních 15
letech bylo v obci postaveno přes 20 bytů v rodinných domech. S jistou mírou generalizace můžeme
prohlásit, že hodnoty hrubé míry imigrace a emigrace odpovídají trendu v okolních obcích, i když
některé nedaleké obce rostly v posledních letech podstatně dynamičtěji.
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Obr. 4: Vývoj počtu obyvatel v letech 1991–2015.
Zdroj: Český statistický úřad, průběžná statistika, vlastní zpracování.
Jako doplňkové údaje o měně obyvatelstva můžeme ještě zmínit ukazatele sňatečnosti a
rozvodovosti. V posledních 25 letech bylo evidováno celkem 56 sňatků a 16 rozvodů. Průměrně se tak
za rok konají 2 svatby. Rekordní byl rok 1998 s celkem 6 sňatky a 2015 (5 sňatků). Evidence potratů
vypovídá o tom, že se potratovost v posledních letech snížila oproti letům 90., za posledních 10 let
bylo evidováno 10 potratů.
Vybrané struktury obyvatelstva
Věkovou strukturu obyvatel obce můžeme označit za spíše příznivou nebo průměrnou. Přes 70 %
populace Babic se nachází v produktivním věku (15–64 let), přes 15 % tvoří dětská složka, zatímco na
seniory připadá necelých 14 % (viz obr. 5). I z hlediska srovnání s ostatními obcemi je situace Babic
docela dobrá, byť není dětská složka zastoupena tolik, jako jinde. Také z pohledu syntetických
ukazatelů, jako jsou index ekonomické zátěže nebo index stáří, patří obec k těm s průměrnou
věkovou strukturou.

Obr. 5: Věková struktura obyvatelstva obce Babice a věková pyramida (2011).
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování.
Z pohledu vzdělanostní struktury situace příznivě nevyznívá, přičemž právě tato struktura populace
do jisté míry poukazuje na její kvalitu. Zastoupení jednotlivých složek populace starší 15 let podle
nejvyššího ukončeného vzdělání se pohybuje v podobných mezích jako v sousedních obcích (např.
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Mladějovice). Na vyšší odborné vzdělání spolu s vysokoškolským nedosáhla ani desetina obyvatel,
pouze 6,8 %, což je podprůměrný ukazatel vzhledem k průměru správního obvodu. Průměru se blíží
podíl osob s úplným středním vzděláním (s maturitou), ty představují zhruba 25,6 % (i se započítáním
nástavbového vzdělání). Nicméně přes 65 % osob, tedy prakticky dvě osoby ze tří, nedisponuje ani
maturitou. Tento stav může být limitující pro rozvoj obce, snižuje to předpoklady pro rozvoj
některých ekonomických aktivit nebo zapojování obyvatel do společenského života obce.

Obr. 6: Vzdělanostní struktura obyvatelstva obce Babice.
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování.
Sociální situace v obci
V obci nejsou žádné národnostní menšiny a také se zde nevyskytují sociálně vyloučené lokality, ve
kterých by bylo soustředěno sociálně slabé obyvatelstvo.

Spolková, osvětová a informační činnost
Spolky působící v obci:
TJ Sokol Babice, fotbalový klub, z.s. má v současné době 74 členů, z toho 3 do 18 let. Počet členů
klesá, je to způsobeno nezájmem mladých lidí.
TJ Sokol se věnuje sportovní činnosti – fotbalu. Družstvo mužů hraje II. třídu okresního přeboru. TJ
Sokol taktéž pořádá turnaj v tenisu, malé kopané, nohejbalu, volejbalu, kuželkách a stolním tenisu.
Spolupráci s obcí hodnotí jako dobrou – spíše lepší.
Za nejdůležitější formu podpory, kterou od obce TJ Sokol očekává, jsou oprava tribuny a celková
rekonstrukce šaten na hřišti. Dále jsou to dotace na činnost a pomoc při sekání hřiště.
Obci může nabídnout využití areálu pro pořádání společenských a obecních akcí a pomoc při jejich
konání.
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Babice má 30 členů, ve věku do 18 let nemá žádného člena. Za
poslední roky se jeví počet členů jako stabilní. Členové, kteří ukončí členství, jsou postupně
doplňováni novými.
Hlavními aktivitami jsou zabezpečení požární ochrany v obci, pořádání kulturních akcí (ples, dětský
den) sběr kovového šrotu v obci a zabezpečení pořádání některých obecních akcí.
Spolupráci s obcí hodnotí jako dobrou, pořád se zlepšuje. Sbor má k dispozici budovu požární
zbrojnice.
Ze strany obce očekává finanční podporu na činnost a úzkou spolupráci při pořádání akcí. SDH nabízí
obci požární ochranu, pomoc při zabezpečení obecních akcí a pořádání kulturních akcí pro občany.
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Senior klub Babice byl založen v roce 2003, má aktuálně 35 členů a jejich počet je stabilní. Členové se
setkávají každé úterý, vyrábí různé předměty a šijí panenky pro UNICEF. Pořádají vzdělávací besedy a
2× ročně zájezd.
Podmínky v obci pro svoji činnost hodnotí v současnosti jako docela dobré, spolupráce s obcí i
s kulturní komisí se výrazně zlepšila.
Od obce očekávají dotace na svoji činnost a zajištění vlastní klubovny. Obci nabízejí pomoc při
pořádání různých kulturních akcí.
Český kynologický svaz – základní kynologická organizace, kynologický klub Babice má v současné
době 27 členů z toho 2 do 18 let. Členská základna v posledních letech roste.
Hlavní činností je výcvik psů a jejich socializace. Spolupráci s obcí hodnotí jako přínosnou (pronájem a
sečení pozemku umožňují organizaci činnost).
Ze strany obce očekávají hlavně podporu ve vybudování inženýrských sítí k pozemku, v první fázi
alespoň veřejné osvětlení k zajištění bezpečnosti a omezení krádeží a vandalismu. Obci nabízí osvětu
občanů ve výchově psů a dětí, v chování se ke psům a pomoc při akcích obce.
Myslivecké spolek
Myslivecký spolek má v Babicích dlouhou tradici. K roku 2017 má 21 členů, převážně však již
důchodového věku. Vzhledem ke ztrátě honebních pozemků není momentální hlavní činností spolku
chov a lov zvěře, ale soustředí se především na práci s mládeží a její výchovu.
Spolek se schází při občasných schůzích, dále pak při sportovních akcích (střelby na asfaltové terče)
nebo kulturních akcích (ples), také při pomocných pracích, např. drobných úpravách na čerpací
stanici Babice, která byla pronajata spolku obcí a sloužila jako zásobárna krmiva pro zvěř využívaného
v době zimního strádání.
Spolky jsou každoročně podporovány dotacemi z rozpočtu obce a současně obec provádí údržbu
areálu hřiště a areálu kynologického klubu zaměstnanci obce (sečení trávy).
Tab. 6: Částky z rozpočtu obce určené na dotace pro spolky.
Rok
Částka (Kč)
2013

36 000,- Kč

2014

50 000,- Kč

2015

75 000,- Kč

2016

88 000,- Kč
Zdroj: Rozpočet obce.

Způsob informování občanů:
Občané jsou o dění v obci informováni prostřednictvím webových stránek obce (www.obecbabice.cz)
a taktéž prostřednictvím Novin obce Babice, které vychází každý měsíc. Nyní je vydáván již 23. ročník.
Současně je uveřejňován na webových stránkách obce v elektronické podobě. Vydavatelem je obec
Babice.
Dalším prostředkem pro informování občanů je obecní rozhlas, který je bezdrátový. Byl rozšířen a
rekonstruován v roce 2012. Od roku 2017 je rozhlas napojen na IZS s možností varovných hlášení.
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3. Hospodářství
Ekonomická situace
Tab. 7: Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti v obci Babice k 31. 12. 2016.
Registrované
podniky
Celkem
A Zemědělství, lesnictví, rybářství
B-E Průmysl celkem
F Stavebnictví
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel
H Doprava a skladování
I Ubytování, stravování a pohostinství
J Informační a komunikační činnosti
K Peněžnictví a pojišťovnictví
L Činnosti v oblasti nemovitostí
M Profesní, vědecké a technické činnosti
N Administrativní a podpůrné činnosti
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální
zabezpečení
P Vzdělávání
Q Zdravotní a sociální péče
R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
S Ostatní činnosti
X nezařazeno

Podniky se
zjištěnou aktivitou
64
5
9
14

38
5
6
6

7

3

5
2
1
2
5
3
–

4
1
1
–
–
2
–

2

2

2
–
1
4
–

2
–
1
3
–

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, vše o území, obec Babice (25. 7. 2017) [online], vlastní zpracování.
Tab. 8: Podnikatelské subjekty podle právní formy v obci Babice k 31. 12. 2016.
Registrované
podniky
Celkem
Fyzické osoby
Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona
Fyzické osoby podnikající dle jiného než
živnostenského zákona
Zemědělští podnikatelé
Právnické osoby
Obchodní společnosti
Akciové společnosti
Družstva

Podniky se
zjištěnou aktivitou
64
48
46

38
29
28

1

–

1
16
4
1
1

1
9
3
1
1

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, vše o území, obec Babice (25. 7. 2017) [online], vlastní zpracování.

Z hlediska struktury podnikatelských subjektů v Babicích dominují fyzické osoby podnikající (pouze
dle živnostenského zákona). V rámci právnických osob je pak evidováno 9 obchodních společností se
zjištěnou aktivitou (ČSÚ, 2017).
Dle rejstříku ekonomických subjektů Ministerstva financí jsou k 25. 7. 2017 registrovány v Babicích
celkem 3 společnosti s ručením omezeným a 1 akciová společnost, viz následující tabulka č. 8.
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Tab. 9: Aktivní společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti v obci Babice k 25. 7. 2017.
č.

IČ subjektu

název subjektu

1

25881523

SOIETA TECH s.r.o., Babice 30

2

27784711

Bican Josef s.r.o., Babice 29

3

26831040

GARFIN CZ s.r.o., Babice 29

4

25356411

Paseka, zemědělská a.s., Babice 80

náplň činnosti dle CZ-NACE
29320: Výroba ostatních dílů a příslušenství
pro motorová vozidla
256: Povrchová úprava a zušlechťování
kovů; obrábění
451: Obchod s motorovými vozidly, kromě
motocyklů
46900: Nespecializovaný velkoobchod
52290: Ostatní vedlejší činnosti v dopravě
47: Maloobchod, kromě motorových vozidel
702: Poradenství v oblasti řízení
Zemědělská rostlinná a živočišná výroba,
výroba krmiv, práce s kovy, výroba strojů,
velkoobchod,
stravování,
ubytování,
poradenství, pronájem apod.

Zdroj: Administrativní registr ekonomických subjektů ARES (http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/; 25. 7.
2017), vlastní zpracování.
Zemědělství
V obci Babice se nachází areál zemědělské společnosti Paseka, zemědělská a.s, která je největším
subjektem provozujícím rostlinnou výrobu v katastru obce Babice i dalších okolních katastrech. V
areálu firmy v obci se nachází vedení společnosti a středisko mechanizace. Za posledních 5 let se
počet zaměstnanců společnosti pohybuje mezi číslem 80–90, z toho 6 zaměstnanců je z obce Babice.
Společnost plánuje v nejbližších letech rozšíření výroby i rekonstrukci svých objektů s předpokladem
náboru nových zaměstnanců. Tento záměr rozvoje je momentálně pozastaven z důvodu obtížného
získávání úvěrů a nedostatkem kvalifikovaných pracovníků na trhu práce. Společnost již s obcí aktivně
spolupracuje (pronájem pozemku na stavební dvůr či pomoc se zimní údržbou komunikací) a tuto
spolupráci vnímá jako důležitou. Společnost má zájem o koupi pozemků a podporu obce při
osvětových aktivitách k občanům, neboť právě od nich postrádá více tolerance pro svou zemědělskou
činnost, která právě k venkovu patří.
Průmysl
Další výrobní společností v obci je SOIETA TECH s.r.o., která působí v obci od roku 2001, a to v oboru
kovovýroby. Společnost má do 15 zaměstnanců a z obce Babice zaměstnává 3 občany. Společnost má
zájem rozšiřovat svou výrobu, avšak momentálně bojuje s poklesem poptávky, proto hledá další
možné potenciální zákazníky a výrobní zakázky. Společnost vnímá spolupráci s obcí jako důležitou a
zajímavou.
Plochy pro podnikání
Obec vlastní na svém katastru další plochy určené pro podnikání s potenciálem rozvoje.
Služby – obchod, restaurace
V obci byl nedávno zrušen obchod s potravinami, nyní se v obci žádná provozovna nenachází. Občané
postrádají obchod s větším sortimentem zboží, nejenom potravin. Tento názor vyplynul
z dotazníkového šetření mezi obyvateli, které předcházelo tvorbě tohoto dokumentu.
Jedinou restaurací v obci je Hostinec Základna U lípy s tradicí poskytování hostinské činnosti již 40 let.
Hostinec se nachází v budově ve vlastnictví obce a provozovatel, který je nájemce obce, nemá další
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zaměstnance. Provozovatel očekává od obce podporu formou vybudování zastřešení pro sezónní
venkovní posezení a naopak nabízí obci prostory pro pořádání soukromých a obecních akcí.
V obci se dále nachází Domácí Cukrárna pod Hrází, která v obci působí pouze 1 rok, ale má zájem o
rozšíření své cukrářské výroby i hostinské činnosti s potenciálem náboru nových zaměstnanců.
Provozovna očekává od obce podporu formou možnosti reklamy na své služby pro občany a dále
pomoc obce s rekonstrukcí parkoviště před provozovnou. Naopak obci nabízí podporu obecních akcí
formou sponzorských darů a potenciál pracovních míst.
Cestovní ruch
Na kraji obce se nachází rybník Kamenný rybník, který primárně slouží k rybolovu, ale i ke koupání
v letní sezóně.
Na východní straně katastru obce prochází přes vrch Kamínka (330 m n. m.) červená turistická trasa
směřující ze Svatého Kopečka a města Šternberk přes obec Řídeč a dále na hrad Sovinec, Rešovské
vodopády, zříceninu Rabštejn až do Šumperka. Obcí prochází cyklistická trasa 6105 z města Šternberk
rovněž směrem na obec Řídeč a dále pod Vysokou Roudnou (660 m n. m.), přes Huzovou a kolem
vrchu Pomezí (707 m n. m.) do Dalova nad Šternberkem.
V roce 2015 byla vybudována smíšená stezka Šternberk–Babice. Tato stezka slouží chodcům a
cyklistům a zajišťuje komfortní spojení pro tyto uživatele mezi Šternberkem a Babicemi. Smíšená
stezka je vedena podél železniční tratě Olomouc – Hanušovice – Krnov vpravo ve směru jízdy vlaku.
Stezka pokračuje na stávající účelovou komunikaci v Babicích a cyklisté jsou převedeni přes trať po
přejezdu cca na druhém kilometru cyklostezky. Do budoucna se počítá s propojením cyklostezkou se
sousedními Mladějovicemi a dále na Újezd a Uničov (již hotové úseky). Žádné zařízení cestovního
ruchu se v obci nenachází.
Trh práce
Ekonomická aktivita obyvatel a mobilita
V obci bylo v rámci SLDB 2011 sečteno cellem 222 osob ekonomicky aktivních, mezi kterými
převažovali muži (125) nad ženami (97). Na zaměstnané připadalo 86 % (191 osob) ekonomicky
aktivních, zbylých 31 osob připadlo do kategorie nezaměstnaných – z nich přibližně stejný počet žen i
mužů. Nezaměstnanosti se podrobněji věnujeme níže. Ve struktuře zaměstnaných osob dominují
zaměstnanci, zaznamenáni byli pouze 3 zaměstnavatelé, 23 osob (převážně mužů) pracuje na vlastní
účet. Počet pracujících důchodců a žen na mateřské dovolené je velmi nízký, po 7 osobách.
Tab. 10: Ekonomicky aktivní obyvatelstvo v obci (2011).
Ekonomicky aktivní celkem
zaměstnaní
zaměstnanci
z toho podle postavení v
zaměstnavatelé
zaměstnání
v tom
pracující na vlastní účet
pracující důchodci
ze zaměstnaných
ženy na mateřské dovolené
nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní celkem
nepracující důchodci
z toho
žáci, studenti, učni
Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou

celkem
222
191
150
3
23
8
7
31
198
89
59
13

muži
125
109
78
3
20
1
0
16
87
36
33
6

ženy
97
82
72
0
3
7
7
15
111
53
26
7

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011, obec Babice [online].
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Ekonomicky neaktivních osob bylo v roce 2011 v obci celkem 198, podíl ekonomicky neaktivních
(včetně 13 osob s nezjištěnou aktivitou) k ekonomicky aktivním je 47 na 53 (%), tedy poměrně
vyrovnaný stav. Z ekonomicky neaktivních převažují z hlediska pohlaví ženy (111) nad muži (87),
podle věku pak nepracující důchodci (53) nad žáky a studenty (59 celkem).
Celkem 102 osob z obce vyjíždí do zaměstnání (75) nebo do škol (27). Dominantním dojížďkovým
střediskem je pro obec Babice nedaleký Šternberk, menší část pracovních migrantů pak směřuje do
Uničova nebo do Olomouce.
Tab. 11: Vyjížďka do zaměstnání a škol z obce Babice (2011).
VYJÍŽDĚJÍCÍ CELKEM

102

vyjíždějící do zaměstnání
v tom

75

v rámci obce

6

do jiné obce okresu

v tom

do jiného okresu kraje

–

do jiného kraje

3

do zahraničí

–

vyjíždějící do škol
v tom

66

27
v rámci obce

5

mimo obec

22

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011, obec Babice [online].
Nezaměstnanost v obci
Studium problematiky nezaměstnanosti v obci rozdělme do dvou hlavních period. Nejdřív se
zaměříme na období před a v průběhu hospodářské recese z konce prvního desetiletí 21. století. Data
za obec Babice srovnáme s údaji za celý správní obvod obce s rozšířenou působností Šternberk.
Tab. 12: Vybrané ukazatele nezaměstnanosti v Babicích a SO ORP Šternberk (2008–2011).
Babice
SO ORP Šternberk
dosažitelní
dosažitelní
MN (%)
volná místa
MN (%)
volná místa
uchazeči
uchazeči
6/2008
14
6,5
0
752
6,1
66
12/2008
15
6,9
0
982
7,9
29
6/2009
31
14,3
0
1 518
12,3
13
12/2009
32
14,7
0
1 735
14
25
6/2010
26
12,0
0
1 514
12,2
25
12/2010
25
11,5
0
1 646
13,3
16
6/2011
24
11,1
0
1 370
11,1
17
12/2011
26
12,0
0
1 508
12,2
3
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, vlastní zpracování.
Ještě v průběhu roku 2008 byla hrubá míra nezaměstnanosti na velmi nízké úrovni (přibližně 6,5 %) a
na úřadu práce bylo evidováno pouze 14 dosažitelných uchazečů o zaměstnání. Přesto už v té době
nebyla k dispozici žádná volná pracovní místa. Situace se radikálně začala měnit na přelomu let
2008/2009. Počet uchazečů se více než zdvojnásobil (max. 32 osob v prosinci 2009), hrubá míra

16
Program rozvoje obce Babice na období 2018–2023

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002861
Podpora strategického řízení členských obcí
Mikroregionu Šternbersko

nezaměstnanosti se přiblížila hranici 15 %. Nabídka volných pracovních míst zůstala nulová (s
výjimkou minimálního počtu sezónních prací v letních měsících).

Obr. 7: Nezaměstnanost v Babicích v letech 2008–2011.
Zdroj: Data MPSV, vlastní zpracování.
Na konci roku 2009 byla situace na regionálním trhu práce nejkritičtější. Křivka nezaměstnanosti obce
má v porovnání s křivkou za celý šternberský správní obvod podobný trend, svého maxima dosáhla ve
stejný okamžik a v prakticky stejných hodnotách. Od roku 2010 se pak začíná situace pomalu
zlepšovat, nicméně na hodnoty před nástupem krize se nezaměstnanost vrací až o pár let později.
Tab. 13: Vybrané ukazatele nezaměstnanosti v Babicích a SO ORP Šternberk (2014-2016).
Babice
SO ORP Šternberk
dosažitelní
volná
dosažitelní
volná
PNO
PNO
uchazeči
místa
uchazeči
místa
3/2014
32
9,9
0
1 735
10,6
32
6/2014
31
9,9
0
1 443
9
43
9/2014
30
9,6
0
1 427
8,9
39
12/2014
26
8,3
0
1 560
9,7
41
3/2015
25
8,0
1
1 549
9,6
97
6/2015
17
5,6
2
1 262
7,9
148
9/2015
21
6,9
1
1 205
7,6
81
12/2015
23
7,5
0
1 261
7,9
106
3/2016
25
8,2
0
1 227
7,7
244
6/2016
18
5,9
1
972
6
197
16
5,3
0
922
5,7
204
9/2016
16
5,3
0
1 004
6,2
185
12/2016
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí, vlastní zpracování.

Situace na trhu práce se v posledních dvou třech letech zlepšovala (nesleduje se už ukazatel hrubé
míry nezaměstnanosti ale tzv. podíl nezaměstnaných osob). Podíl nezaměstnaných osob začal od
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roku 2014 kontinuálně klesat z hodnot bezmála 10 % až na pouhých 5 %, rovněž stav dosažitelných
uchazečů klesl na polovinu a v posledních měsících se začínají objevovat i volná pracovní místa.

Obr. 8: Míra nezaměstnanosti v Babicích a SO ORP Šternberk v letech 2014–2016.
Zdroj: Data MPSV, vlastní zpracování.
Na ukazatelích, pomocí kterých analyzujeme situaci na trhu práce, můžeme zaznamenat mírné
sezónní výkyvy. Počet uchazečů a podíl nezaměstnaných osob se v zimních měsících většinou zvyšuje.
Pokud v letech 2014–2016 opět porovnáme hodnoty obecní a celého obvodu zjistíme, že ani
tentokrát se křivky nezaměstnanosti prakticky neliší svým trendem, ani příliš svými hodnotami, obec
tak v podstatě představuje typického reprezentanta správního obvodu.
Z výše uvedených analýz vyplývá, že v době hospodářského růstu se trh práce v obci chová průměrně,
dokonce i v období recese vykazuje nezaměstnanost v obci stejné trendy a velmi podobné hodnoty
jako regionální trh práce.

4. Infrastruktura
Technická infrastruktura
Odkanalizování obce
Odvedení splaškových vod je řešeno trubní oddílnou kanalizací z PVC se samospádovým průtokem,
doplněnou čtyřmi čerpacími stanicemi a jedním hlavním výtlakem. Základ kanalizační sítě tvoří dvě
podélné stoky vedené po obou stranách návsi. Krátkými bočními stokami je odvodňována zástavba
mimo náves. Stoky jsou ukončeny u kostela v čerpací stanici ČS 2. Odtud jsou tlakovým potrubím VB
2 vedeny k šachtě při silnici II/444, z ní samospádem k čerpací stanici ČS 1, z této stanice hlavním
výtlakem VB 1 k Lužicím a na ČOV Šternberk. ČOV Šternberk má postačující kapacitu pro čistění
splašků Babic.
Odpadní vody zástavby v prostoru Egrova jsou svedeny do čerpací stanice ČS 3 (výhledově i pro
lokalitu Egrov II) a z ní výtlakem VB 3 k silnici II/444. Z ČS 4 situované na jižním okraji zástavby RD Za
hřištěm jsou splaškové vody odvedeny výtlakem VB 4, napojeným na gravitační stoku.
Ke stokové síti splaškové kanalizace Babic je u severního okraje zástavby připojena splašková
kanalizace z Krakořic, která byla budována současně s kanalizací v Babicích.
Kanalizace byla vybudována v roce 2010. Vzhledem ke stáří nejsou v současnosti nutné větší opravy a
investice – dostačující je běžná údržba.
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Dešťové vody – dešťová kanalizace
V obci Babice je vybudována dešťová kanalizace, která je v majetku a ve správě obce. Byla budována
od roku 1965 a je napojena do zatrubněného potoka Kamínka. Kanalizace je z betonových trub
DN300-600 a je v celkem dobrém technickém stavu, jsou zde osazeny revizní šachty i uliční vpusti.
Zásobování pitnou vodou
Zásobování obce pitnou vodou je řešeno z veřejné vodovodní sítě v rámci skupinového vodovodu
Sitka, který umožňuje zásobování celého zastavěného území i návrhových ploch pitnou vodou s
dostatečnou kapacitou. Využívané vodní zdroje mají postačující vydatnost pro dodávku zvýšeného
množství pitné vody. Vzhledem ke stáří rozvodné vodovodní sítě bude nutná její celková postupná
rekonstrukce.

Zásobování elektrickou energií
Stávající distribuční síť s trafostanicemi má dostatečnou kapacitu pro zásobování všech stávajících
objektů. Pro zásobování vymezených rozvojových ploch (dle ÚP v horizontu r. 2020 výstavbu cca 30
b. j.) bude nutné navýšení příkonu, v rámci kterého bude nutné upravit stávající trafostanice a
vybudovat novou v západní části obce.
Zásobování plynem
V obci je vybudovaná středotlaká plynovodní síť od r. 1995, která je napájena z regulační stanice
VTL/STL Babice–obec RS 64227 s výkonem 600 m³/hod situované v těsném sousedství Kamenného
rybníka. RS zásobuje i obec Hlásnici. Současný systém zásobování obce Babice zemním plynem
postačuje pro zásobování stávajících objektů. Dimenze a rezervy STL sítě jsou dostačující i pro rozvoj
obytné zóny v rozvojových plochách dle koncepce stávajícího ÚP.
Spoje a telekomunikační zařízení
Obec patří do atrakčního obvodu digitální telefonní ústředny Šternberk. Rekonstrukce místní
telefonní sítě byla provedena v roce 1999 úložnými kabely. Připojení nových objektů na jednotnou
telekomunikační síť bude řešeno využitím stávajících kabelových sítí a kabelových rezerv, případně
budováním přípojek. Základnové stanice mobilních operátorů jsou umístěny mimo území obce.
Katastrem obce prochází telefonní dálkový optický kabel ze Šternberka do Uničova.
Internetové připojení
Internetové připojení je zajištěno bezdrátovou technologií více soukromými subjekty. K dispozici je
rovněž DSL technologie (vedení ve vlastnictví CETIN), která byla v roce 2017 posílena a vyhovuje
současným požadavkům.
Nakládání s odpady
Směsný komunální odpad je svážen 1× za 14 dnů firmou EKO-UNIMED, s.r.o. Medlov. Občané ukládají
odpad do nádob, které jsou v jejich vlastnictví. Do systému se mohou zapojit i podnikatelské
subjekty.
V obci jsou 4 stanoviště s kontejnery na separovaný odpad (plast, papír, barevné sklo, bílé sklo, kov).
Plast a papír jsou sváženy 1× týdně, sklo a kov při naplnění nádob po telefonické domluvě. Část
kontejnerů je ve vlastnictví obce, část je ve vlastnictví společnosti EKO-KOM, a.s. a část ve vlastnictví
společnosti Marius Pedersen, a.s. Vše je sváženo firmou Marius Pedersen, a.s.
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Bioodpad mohou občané odkládat do biopopelnic, které jsou vyváženy v následující frekvenci: leden
až březen – 1× za měsíc, duben, květen – 2× za měsíc, červen až září každý týden, říjen až prosinec –
2× za měsíc. Současně má část obyvatel u svých nemovitostí domácí kompostéry, které má formou
výpůjčky od obce. Stejně i biopopelnice, po dobu pěti let, poté přejdou do vlastnictví občanů.
Tab. 14: Produkce směsného komunálního odpadu – SKO (kategorie 200301) v obci
Rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

129,61

124,31

123,97

100,87

104,63

96,75

Počet obyvatel

452

463

460

452

452

458

Průměr na 1
obyvatele v kg

286,75

268,49

269,5

223,16

231,48

211,24

Množství SKO
tunách

v

Zdroj: vlastní šetření, evidence obce.
Průměrná produkce směsného komunálního odpadu na 1 obyvatele má s výjimkou dvou roků
klesající tendenci, což je velmi pozitivní jev.
Tab. 15: Produkce tříděného odpadu v obci
Rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Množství papíru
v tunách

3,5

3,57

1,97

2,34

4,34

8,06

Množství plastu
v tunách

3,73

4,3

3,55

4,82

6,1

9,17

Množství skla
v tunách

8,81

9,7

7,3

5,09

6,97

8,31

Zdroj: vlastní šetření, evidence obce.
Dopravní infrastruktura
Katastrálním územím obce procházejí tyto silnice:
II/444, III/44424 (páteřní silnice v obci) a III/4451 (prochází severozápadním okrajem katastrálního
území ve značné vzdálenosti od zastavěného území obce).
Uvedené silnice spravuje Správa silnic Olomouckého kraje. Stav silnice č. II/444 je dobrý, neboť je po
rekonstrukci, stav silnice č. III/44424 je v intravilánu vyhovující, v extravilánu nevyhovující, stav silnice
č. III/4451 je vyhovující.
Prostřednictvím silnice II/444 je obec napojena na základní silniční síť tvořenou silnicí I/46 a dále D35
a D46. Vzdálenost obce od dálniční sítě je cca 24 km.
Územím obce prochází železniční trať č. 290 Olomouc–Šumperk, dle zákona č.266/1994 zařazena do
kategorie dráhy celostátní. V obci je situována zastávka Babice. Z hlediska umístění zastávky je
zřejmé, že dobrá dostupnost je v území zajištěna pro severovýchodní část obce, ostatní části jsou
mimo dobrou dostupnost, pěší dostupnost 20 min. je pro celé území obce však zajištěna.
Pozn.: Trať má být elektrizována po celé délce a se zahájením této stavby se počítá v roce 2019,
přičemž by trvala do roku 2021. Cílem je zkvalitnění dopravy na trati č. 290, současná maximální
20
Program rozvoje obce Babice na období 2018–2023

CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002861
Podpora strategického řízení členských obcí
Mikroregionu Šternbersko

rychlost 90 km/h má být v úseku Olomouc–Uničov zvýšena na 160 km/h. V úseku Uničov–Šumperk
má být dosavadní maximální rychlost ponechána. Díky tomuto se jízdní doba mezi Olomoucí a
Šternberkem sníží z 20 minut na 8 minut, mezi Olomoucí a Uničovem ze 42 minut na 17 minut a v
úseku Olomouc–Šumperk z 83 min na 58 min. Dále se plánuje oprava všech železničních stanic a
zastávek, vybudování bezbariérových přístupů na nástupiště, zabezpečení přejezdů, realizace
protihlukových opatření a posunutí železniční stanice Troubelice blíže k centru obce. Celkové náklady
k tomuto projektu se odhadují na 5,3 mld. Kč. Po elektrizaci trati České dráhy počítají s nasazením
elektrických souprav RegioPanter.
Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wikiŽelezniční_trať_Olomouc–Šumperk.
Obec má ve svém vlastnictví celkem cca 2,1 km místních komunikací. Převládá asfaltový povrch, stav
jednotlivých úseků je následující:
• „Malá strana“: nevyhovující,
• „cesta k hřišti“: vyhovující,
• „Egrov“: vyhovující
• „cesta k nádraží“: průměrný.
Údržba je zajištěna pracovníky obce, zimní údržbu dodavatelsky zajišťuje Paseka, zemědělská a.s.
Parkovací místa v obci jsou zbudována pouze u bytového domu č. p. 146.
Obcí prochází cyklotrasa č. 6105 Šternberk–Huzová, která má v úseku Šternberk–Babice trasu
vedenou po nové vybudované smíšené stezce s asfaltovým povrchem (rok 2015).
Dopravní obslužnost
Obec je zapojena do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Pravidelnou linkovou
autobusovou dopravu v obci zajišťuje dopravce ARRIVA MORAVA a.s.
V pracovních dnech jezdí z obce 10, o víkendech žádný přímý autobusový spoj do spádového centra
města Šternberk. Nazpět to je v pracovních dnech 8, o víkendech taktéž žádný spoj. Průměrná
přepravní doba je 7 minut. Výhodou autobusového spojení je možnost využití více zastávek ve
Šternberku, nevýhodou je malý počet spojů.
Pravidelnou veřejnou železniční dopravu zajišťují České dráhy, a.s. vlakovými spoji na železniční trati
č. 290 (Olomouc–Šumperk).
V pracovních dnech jezdí z obce 19, o víkendech 17 přímých vlakových spojů do spádového centra
města Šternberk. Nazpět to je v pracovních dnech 21, o víkendech 18 spojů. Průměrná přepravní
doba jsou 4 minuty. Všemi vlakovými spoji je možno cestovat i dále do krajského města Olomouc.
Zde je průměrná přepravní doba 26 minut.
Výhodou vlakového spojení do Šternberka je vyšší počet spojů, nevýhodou je umístění vlakového
nádraží ve Šternberku dále od středu města.
Četnost spojů je dostatečná.
5. Vybavenost
Bydlení
Zastavěné území obce, intravilán, se nachází ve střední části katastru a má poměrně pravidelný,
uspořádaný tvar blízký obdélníku. Převážná část se nachází na východ od komunikace II/444, která
tak prochází pouze malou částí intravilánu, pomyslnou osu zastavěné části tvoří místní komunikace
vedoucí ve směru jihozápad-severovýchod od kostela přes náves s obecním úřadem až ke
Kamennému rybníku, který na zástavbu navazuje. Na kompaktní území zastavěné rodinnými domy
navazuje bezprostředně ve východní části areál zemědělské společnosti Paseka, zemědělská a.s,
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Stavební vývoj obce není nikterak dynamický. Počet domů se za více než 130 let mezi roky 1869–2001
prakticky nezměnil – 106 na začátku a 108 na konci této etapy. Maxima bylo dosaženo v roce 1930
(115 domů), minima v roce 1970 (97 domů). Podle posledního Sčítání lidu, domů a bytů se v obci
nachází 118 domů, z nichž jsou prakticky všechny rodinné s výjimkou sedmi bytových. V posledních
15 letech přibylo zhruba 20 domů (některé prošly pouze rekonstrukcí), nicméně nemůžeme v případě
Babic hovořit o žádných výrazných rozvojových lokalitách jako v některých okolních obcích. Nové
domy spíše doplnily stávající zástavbu, popřípadě plynule navázaly na intravilán.
Tab. 16: Domovní fond obce Babice (rok 2011).
rodinné
domy
110
101
98
–
–

celkem
domy úhrnem
domy obydlené

118
109
99
–
–

bytové
domy

ostatní
budovy
7
7
1
–
–

1
1
–
–
–

fyzická osoba
z toho podle obec, stát
vlastnictví
bytové družstvo
domu
spoluvlastnictví
9
3
6
–
vlastníků bytů
Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011, obec Babice [online].

Z pohledu vlastnické struktury dominují domy v osobním vlastnictví a téměř všechny domy v obci
jsou obydlené. Stáří domovního fondu je poměrně typické pro zdejší region, přes 40 % domů pochází
z období před rokem 1970, zbytek byl postaven nebo rekonstruován celkem rovnoměrně
v následujících periodách.
Tab. 17: Domy v Babicích dle roku výstavby nebo rekonstrukce (rok 2011).
Rok výstavby nebo rekonstrukce
Počet domů
Podíl (%)
1919 a dříve
14
13,0 %
1920–1970
31
28,7 %
1971–1980
18
16,7 %
1981–1990
13
12,0 %
1991–2000
17
15,7 %
2001–2011
15
13,9 %
Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011, obec Babice [online].
Struktura bytového fondu plně koresponduje a odráží strukturu fondu domovního. Více než tři
čtvrtiny ze 152 evidovaných bytů se nachází v rodinných domech, 25 bytů najdeme v bytovkách a
desítka bytů připadá na ostatní budovy. Pouze 20 bytů je nájemních, ostatní jsou v osobním
vlastnictví, resp. ve vlastních domech. Převažují byty s pěti a více místnostmi, velikost bytů je
ovlivněna tím, že se jedná převážně o byty v rodinných domech.
V obci je minimální podíl rekreačních objektů
Tab. 18: Struktura bytového fondu v Babicích (rok 2011).
celkem
Obydlené byty celkem
z toho právní důvod ve vlastním domě
užívání bytu
v osobním vlastnictví

152
102
18

rodinné
domy
117
101
–
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nájemní
21
5
6
10
družstevní
–
–
–
–
1
5
–
1
4
2
11
8
1
2
z toho s počtem
3
30
25
3
2
obytných místností
4
45
29
16
–
5 a více
52
47
4
1
Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011, obec Babice [online].
Školství a vzdělávání
Obec je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Babice, příspěvkové organizace, kterou tvoří
tyto součásti: Základní škola, Mateřská škola, Školní družina a Školní jídelna – výdejna.
Základní škola je s vyučovacími ročníky 1–5. Kapacita školy je 60 žáků. Jedná se o malotřídní školu a
děti jsou umístěny ve třídách podle ročníků: 1. + 3., 2. + 4. + 5.
Mateřská škola má kapacitu 25 dětí. Obec počítá do budoucna s rozšířením mateřské školy.
Školní stravování – strava je dovážena do mateřské školy ze školní jídelny MŠ Komenského, Šternberk
a do základní školy ze školní jídelny ZŠ Svatoplukova, Šternberk.
Tab. 19: Počty žáků navštěvujících ZŠ a MŠ.
Školní rok
Počet žáků v ZŠ

2012/2013
38

2013/2014
36

2014/2015
36

Počet žáků v MŠ

25

25

25

2015/20016
34

2016/2017
28

25
25
Zdroj: ZŠ a MŠ Babice.

Tab. 20: Počty žáků navštěvujících ZŠ a MŠ s bydlištěm v jiné obci v aktuálním školním roce.*
Obec
Řídeč
Krakořice
Paseka
Komárov
2
9
3
1
Počet žáků ZŠ
Krakořice
Hlásnice
Šternberk
Obec
6
3
1
Počet žáků MŠ
Zdroj: ZŠ a MŠ Babice.
Tab. 21: Příspěvky zřizovatele (obce) na provoz školy v jednotlivých letech.
Rok
Výše příspěvků v Kč

2012

2013

2014

600 000

600 000

600 000

2015

2016

600 000
550 000
Zdroj: ZŠ a MŠ Babice.

Na střední či vysoké školy dojíždí studenti z Babic dle oboru svého zaměření. Nejčastěji je to
Šternberk nebo Uničov, případně vzdálenější Olomouc, která nabízí široké spektrum středoškolského
či univerzitního vzdělání. Vysokoškolská studia absolvují studenti z Babic i v rámci jiných krajů
(univerzity v Brně, Ostravě, Praze apod.).
Zdravotnictví
V obci není zřízeno žádné zdravotnické zařízení. Občané využívají převážně zdravotnická zařízení a
nemocnici ve Šternberku. V dotazníkovém šetření obyvatelé uváděli, že jim zdravotnické zařízení
nebo lékař v obci chybí.
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Sociální péče
Obec nedisponuje žádnými sociálními službami a občané mají možnost využít ošetřovatelských a
pečovatelských služeb poskytovaných v domácnostech klientů, které zajišťuje Charita Šternberk.
Kultura
Farní kostel v Babicích je připomínán již v roce 1339. Za třicetileté války fara zanikla. Obnoven byl jen
filiální kostel šternberské fary – klasicistní architektura z konce osmnáctého století – kostel Všech
svatých na návsi. U kostela býval hřbitov, po druhé světové válce se zde však přestalo pohřbívat, a tak
bylo v roce 1965 rozhodnuto, že bude hřbitov zrušen (1982).
Z konce 18. století jsou i boží muka barokní zděná trojboká stavba. Nachází se na konci obce u silnice
do Krakořic. O zbožnosti babických svědčí i četné kříže většinou z druhé poloviny 19. století.
Pro pořádání kulturních akcí slouží kulturní dům (je ve vlastnictví obce, pronajat soukromému
podnikateli). Areál TJ Sokol (hřiště) rovněž vlastní obec a je pronajímán fotbalovému klubu. Obec
rovněž využívá tento areál k pořádání svých akcí.
V obci se pravidelně v průběhu roku konají tyto akce, pořádané obcí (případně ve spolupráci se
spolky):
• Novoroční ohňostroj,
• Plesy (školní, hasičský, sokolský),
• MDŽ,
• Pálení čarodějnic,
• Den osvobození,
• Den matek,
• Dětský den,
• Obecní veselice,
• Společenský večer (spojený s večerem důchodců),
• Vítání občánků,
• Rozsvícení vánočního stromu,
• Mikulášská nadílka,
• Vánoční koncert v kostele Všech svatých.
Sport a volnočasové aktivity
Sportovní aktivity zajišťuje v obci především tělovýchovná jednota, v obci je přírodní posilovna
(workoutové hřiště), probíhá pravidelně rehabilitační cvičení a zumba.
6. Životní prostředí
Stav životního prostředí
Historická zemědělská krajina Babic je chápána jako stabilizovaná s prioritní funkcí zemědělství,
územní plán navrhuje lokalizaci rozvojových ploch se snahou o zachování a ochranu krajinného rázu.
V převážné části řešeného sídla dominuje narušená kulturní krajina, která však doposud neztratila
potenciální schopnost přirozené obnovy.
Koncepci uspořádání krajiny determinuje na jedné straně plánovaný urbánní rozvoj, zde
představovaný uvažovaným rozvojem zejména obytných ploch, na straně druhé se uplatňují
požadavky na ochranu a tvorbu krajiny v plochách, které nebudou urbanizovány. Budoucí využívání
území v nezastavěném prostředí musí vycházet z principu trvale udržitelného rozvoje, musí být
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preferována ochrana stávajících hodnot území a jeho optimální využívání. Je nezbytné eliminovat
ekologické zátěže, současně je třeba zachovat základní produkční funkce území.
V těch částech, kde nebude docházet k zásadnějšímu rozvoji urbanizace území – zejména v severní a
též jižní části katastru, je třeba uvažovat s výhledovou obnovou a zlepšením funkce krajiny, což bude
vyžadovat revitalizační opatření, a to zejména obnovou a zvýšením podílu přírodě blízkých
vegetačních prvků.
Regeneraci krajiny řeší platný územní plán návrhem poměrně rozsáhlé výsadby v rámci realizace
ÚSES. Je navržena koncepce ozelenění polí – realizací především interakčních prvků. Obnovení
remízků, doprovodné zeleně kolem polních cest i břehových porostů, vybudování lokálních biocenter
přináší i další výrobní možnosti a pracovní příležitosti pro společnost Paseka ve spolupráci s ostatními
soukromými zemědělci v Babicích i okolních obcích. Jedním z cílů při realizaci ÚSES je postupná
změna skladby lesa ve prospěch přírodě blízkých společenstev.
Jak je patrno ze studia historie obce, byly v minulosti součástí velkostatku rozsáhlé sady a zahrady
(jihozápadně od zástavby), které přinášely svému majiteli velký užitek. Doporučuje se obnova a
postupně i založení nových sadů po obvodu sídla, na záhumenních polích, vhodný je zejména pás
políček situovaný severně od zástavby a chráněný od severu nově navrženým LBK 28. Založení sadů
by znamenalo velký přínos i z hlediska krajinotvorného a ekologického. Obnova sadařství a pěstování
drobného ovoce (formou družstevní i soukromou) by mohla znamenat i rozšíření výrobní základny
(založení moštárny ap.) v regionu.
V evidenci jsou poměrně rozsáhlá poddolovaná území vesměs neznámého stáří situovaná ve
východní části katastru mimo zastavěnou část i mimo rozvojové lokality.
Pro zachování krajinného rázu je nutné v řešeném území především:
− obnovit doprovodné porosty polních cest i drobnou rozptýlenou zeleň v krajině;
− revitalizovat vodní toky včetně břehové zeleně;
− podle potřeby obnovovat vysokokmenné ovocné dřeviny v zahradách a sadech;
− podél komunikace do Mladějovic i do Krakořic dosadit alej vysokokmennými dřevinami;
V řešeném území jsou vymezeny tyto základní krajinné zóny:
− plochy zemědělské s vysokým potenciálem produkce zemědělské výroby včetně intenzivních
forem hospodaření (plochy zemědělského půdního fondu s převažujícím zemědělským
využitím, včetně pozemků staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství a pozemků
související dopravní a technické infrastruktury)
− plochy přírodní s nejvyšším přírodním potenciálem a potřebou ochrany přírodních prvků
(plochy, které jsou prvky územního systému ekologické stability)
− plochy lesní (lesní porosty v souvislých celcích, případně i izolované lesní segmenty v
zemědělsky využívané krajině plnící hospodářskou a ekologicko-stabilizační funkci včetně
pozemků a staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemků související dopravní a technické
infrastruktury);
− plochy vodní a vodohospodářské (pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky
určené pro převažující vodohospodářské využití).
Ochrana životního prostředí
Pro řešené území nebyly vymezeny žádné prvky v úrovni nadregionálního ani regionálního ÚSES.
Kostra ekologické stability na řešeném území je navržena k doplnění přírodních prvků pro udržení
ekosystému.
Síť lokálních biocenter (LBC) a biokoridorů (LBK) v řešeném území vychází z generelu ÚSES, jsou
dodrženy obecné zásady funkčního vymezování průběhu ÚSES a prostorové parametry. Jednotlivé
prvky ÚSES jsou upřesněny.
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Navrženy jsou tyto lokální biokoridory a biocentra:
LBC 18 – Kamenný rybník – z převážné části funkční biocentrum zahrnující Kamenný rybník i rybník za
tratí (pod bývalou obalovnou), které jsou propojeny vodotečí s převážně topolovým lesíkem. LBC leží
částečně i na k. ú. Krakořice. Leží v místě dotyku jižních výběžků podhůří Nízkého Jeseníku s okrajem
nivy řeky Moravy, je proťato železnicí Olomouc–Uničov. Rozloha 7 ha, stupeň ekologické stability 3 a
4.
Cílové společenstvo: vodní, lesní a luční s dosadbou lužních dřevin okolo rybníků a v topolovém lese
(jasan, dub a jilm), vytvoření ochranného pásu trvale travních porostů šíře 10 m na hranici LBC s
polními komplexy.

Obr. 9: Kamenný rybník v Babicích.
Zdroj: obec Babice.
LBC 19 – Babický rybník – funkční reprezentativní lokální biocentrum o rozloze 7 ha. Zahrnuje Babický
rybník s břehovými porosty topolů a vrb. V generelu ÚSES se počítá s rozšířením LBC o cca 3 ha jižním
směrem na k. ú. Mladějovice. Asi 3 ha orné půdy budou zatravněny a dosazeny lužními keři (svída,
bez, růže, hloh). Stupeň ekologické stability 3.
Cílové společenstvo: vodní s břehovými porosty, luční s rozšířením luk a lužních porostů na
orné půdě a kolem potoka.
LBC 20 A – Záhumní – navržené LBC o rozloze 3 ha u Náhonu, místy s břehovými porosty obklopené
polem na jihozápadě ohraničené silnicí. Stupeň ekologické stability 3.
Cílové společenstvo: lesní, vodní s výsadbou dřevin tvrdého luhu, při východním okraji vytvoření
ochranného pásu lučních společenstev. LBC je součástí systému vodního biokoridoru na Sitce, který
vede centrem Šternberka.
LBK 27 – lokální biokoridor převážně funkční vedený smíšeným lesem a doplněný na poli mezi
rybníkem (LBC 18) a zalesněnou částí jižních svahů. Přechodový BK mezi zamokřenou nivou Moravy
(LBC 18) a listnatými lesy teplého podhůří (LBC 17). Celková délka 1,7 km. Stupeň ekologické stability:
4 a 1.
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Cílové společenstvo: pás stromů, keřů, na okraji zatravněné louky.
LBK 28 – navržený lokální biokoridor o délce 2 km, propojující dvě převážně vodní LBC 18 a
19, vedený v polích severně od zástavby a dále podél Babického potoka téměř bez vegetace –
nutná dosadba. Stupeň ekologické stability: 1–3.
Cílové společenstvo: souvislý pás stromů a lužní břehový porost (dub, habr, lípa, hloh, ptačí
zob).
LBK 29a, 29b – lokální biokoridor podél Náhonu. Částečně funkční úsek zahrnuje zahrady při sil. II. tř.
Celková délka 0,4 + 1,4 km (část na k. ú. Lužice). Stupeň ekologické stability: 3–2.
Cílové společenstvo: souvislý břehový porost se skladbou dřevin tvrdého luhu.
LBK 30 – od Babického rybníka podél polní cesty do k. ú. Mladějovice (celková délka 270 m).
Biokoridor propojuje dvě převážně vodní společenstva – skladba výsadby podobná jako u LBK 28.
LBK 31 – lokální biokoridor vedený podél Hraničního potoka (odvodňovací stružky) při severní hranici
řešeného území o délce 1,0 km. Stupeň ekologické stability: 1.
Cílové společenstvo: souvislý břehový porost a pás stromů (dub, habr, lípa, hloh, ptačí zob).
Návrh průběhu lokálních BC a BK je doplněn návrhem interakčních prvků. V severní i jižní části
řešeného území navrhujeme interakční prvky vytvořit liniovými výsadbami dřevin zejména podél
polních cest. Doprovodná zeleň bude mít kromě ekologického významu ještě funkci krajinotvornou,
půdoochrannou – protierozní. Větrolamy by měly mít keřové i stromové patro, aby ochranná stěna
byla co nejhustší a nejúčinnější.
Zajištění funkce ÚSES:
Základním požadavkem funkčního využití ploch ÚSES je uvolnění prostoru v rámci alespoň
minimálních parametrů prvků ÚSES pro průběh spontánních autoregulačních procesů – uchování,
reprodukce, migrace genetické informace.
Část prvků systému vyžaduje postupnou úpravu, která spočívá v tom, že bude zajištěn:
− co největší podíl původních druhů,
− odstranění agresivních a nepůvodních druhů jak uměle vysazených, tak spontánně
rozšířených.
Vytvořený územní systém ekologické stability je třeba chránit před trvalými nepříznivými vlivy okolí
tím, že v maximální míře zabráníme vstupu cizorodých a nepříznivých elementů jako jsou hluk,
splachy, spady, přítok znečištěných vod a odpadů. Je třeba minimalizovat a v případě nezbytnosti
technicky co nejlépe vyřešit nutné střety křížení prvků systému s technickou infrastrukturou a dalšími
územními záměry (průchody tras VN, křížení s významnými komunikacemi).
S ohledem na charakter území a dlouhodobé zkušenosti nejsou územním plánem navrhována žádná
technická protipovodňová opatření, která by měla územní průmět. Ochrana proti přívalovým vodám
a půdní erozi bude řešena komplexně zvyšováním ekologické stability, zejména výsadbou liniové
zeleně podél účelových cest a komunikací.
Tyto úpravy by měly zlepšit jak celkový vzhled území, tak ochránit proti přívalovým vodám a
půdní erozi.
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7. Správa obce
Obecní úřad a kompetence obce
Obec Babice je samosprávným subjektem se základní působností, nevykonává správní činnost pro
žádnou další obec a spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností Šternberk.
Zastupitelstvo obce má 7 členů. Starostka vykonává funkci jako uvolněný člen zastupitelstva obce,
místostarosta jako neuvolněný.
Mimo ze zákona povinně zřízených výborů (kontrolní a finanční) zřídilo zastupitelstvo obce následující
komise:
− komise pro rodinu a sport,
− komise pro životní prostředí,
− komise pro kulturu.
V obci není zřízena funkce tajemníka a obec zaměstnává tyto zaměstnance:
• Samostatný odborný referent – 1 osoba (úvazek 0,5)
• Účetní – 1 osoba (úvazek 1,0)
• Údržba – 2 osoby (správa a údržba obce – úvazek 1,0; správce zeleně – úvazek 1,0)
Obec taktéž využívá na sezónní práce (březen – listopad) 1 osobu.
Na dohodu o pracovní činnosti (právní služby – občanské, pracovní a rodinné právo) zaměstnává 1
osobu.
Na dohodu o provedení práce zaměstnává:
1 osoba – činnost knihovnická (cca 50 hod./rok)
1 osoba – činnost kronikářská (cca 30 hod./rok).
Obec taktéž využívá pracovníky na veřejně prospěšné (hlavně na sezónní práce, květen – listopad):
• 2013: společensky účelové pracovní místo na 4 hod./den, 1 VPP
• 2014: 1 osoba VPP
• 2015: 3 osoby VPP
• 2016: 1 osoba VPP
• 2017: 0.
Organizace zřizované obcí:
Základní škola a Mateřská škola Babice, p.o. – příspěvková organizace.
Tab. 22: Výsledky hospodaření ZŠ a MŠ Babice, p.o.
Rok

Výnosy (Kč)

Náklady (Kč)

2011

3 669 641,40

3 632 033,10

Výsledek
hospodaření (Kč)
37 608,30

2012

3 779 583,26

3 767 654,39

11 928,87

2013
2014
2014 – hospodářská činnost
2015
2015 – hospodářská činnost

3 877 570,54
3 884 150,21
31 853,4 179 436,58
74 126,-

3 808 156,68
69 413,86
3 883 115,47
1 034,74
18 231,13 622,4 162 450,35
16 986,33
38 980,35 146,Zdroj: Účetní evidence obce.

Obecní knihovna Babice – organizační složka
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Hospodaření a majetek obce
Tab. 23: Vývoj rozpočtového hospodaření obce Babice v letech 2009–2015 (v tis. Kč)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Daňové příjmy
3 351
3 694
3 815
3 817
5 134
5 404
Nedaňové příjmy
401
3 136
554
531
523
599
Kapitálové příjmy
50
0
4
7
0
3
Neinvestiční
702
841
1 238
634
1 383
3 138
přijaté dotace

2015
5 552
563
27
1 782

Investiční přijaté
dotace
Příjmy
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo příjmů a
výdajů

6 788

4 471

0

79

704

354

699

11 292
3 808
13 324
17 132

12 143
4 043
4 780
8 823

5 612
5 257
600
5 858

5 068
4 367
181
4 548

7 744
4 837
3 813
8 650

9 498
7 317
921
8 238

8 623
6 437
857
7 294

-5 839

3 320

-245

520

-906

1 260

1 329

Podíl kapitálových
výdajů

77,77 %

54,17 %

10,25 %

3,98 %

44,08 %

11,18 %

11,75 %

Podíl běžných
výdajů na
celkových
příjmech

33,72 %

33,30 %

93,68 %

86,16 %

62,46 %

77,04 %

74,65 %

Zdroj: Účetní evidence obce.
Mimořádně vysoké nedaňové příjmy v roce 2010 byly způsobeny splátkou půjčky od firmy VHS SITKA,
s.r.o. ve výši 1,35 mil. Kč a obdrženou finanční podporou z Podpůrného a garančního rolnického a
lesnického fondu ve výši 1,385 mil. Kč.
Obec v současné době nemá žádný úvěr ani vydané dluhopisy nebo obligace.
Obec obdržela v letech 2011–2015 dotace (mimo dotací na volby a výkon státní správy), jejichž
přehled je zachycen v tabulce č. 24.
Tab. 24: Přehled dotací, které obec obdržela v letech 2011–2015
Rok 2011
Částka (Kč)

Poskytovatel

106 620,-

MŽP 1)

31 200,-

MŽP 1)

500 000,-

Olomoucký kraj

170 000,-

MPSV 2)

Rok 2012
Částka (Kč)
21 840,-

Poskytovatel
MŽP 1)

Účel (investiční, neinvestiční)
Realizace tří interakčních prvků ÚSES v rámci Programu
péče o krajinu (neinvestiční)
Výsadby realizované v rámci Programu péče o krajinu
(neinvestiční)
Oprava chodníků (neinvestiční)
Dotace za 1. místo v soutěži Obec přátelská rodině
(neinvestiční)
Účel (investiční, neinvestiční)
Péče o výsadby realizované v rámci Programu péče o
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65 772,-

MŽP 1)

205 940,10 080,32 480,2 880,-

Obec Komárov
Olomoucký kraj
Olomoucký kraj

15 000,-

Olomoucký kraj

Rok 2013
Částka (Kč)

Poskytovatel

10 560,-

MŽP 1)

220 447,-

MŽP 1)

25 000,-

Olomoucký kraj

45 333,-

Úřad práce

703 917,34

SFŽP 3) a OPŽP 4)

797 057,-

SFŽP 3) a OPŽP 4)

158 584,-

SZIF 5)

610,Rok 2014
Částka (Kč)
1 520,-

Olomoucký kraj

6 000,-

Olomoucký kraj

176 726,-

Úřad práce

120 077,-

SFŽP 3) a OPŽP 4)

500 000,-

MPSV 2)

300 000,-

Olomoucký kraj

139 745,-

SZIF 5)

600 000,-

MMR 6)

Rok 2015
Částka (Kč)
4 062,-

Poskytovatel
Olomoucký kraj

Poskytovatel
Olomoucký kraj

krajinu (neinvestiční)
Výsadba zeleně na pozemku parc. č. 1452 v k. ú. Babice
(neinvestiční)
Úprava prostor u Zámečku (část investiční a část
neinvestiční)
Výdaje na žáky školy (neinvestiční)
Oprava kříže u kostela (neinvestiční)
Odborná příprava JSDH (neinvestiční)
Oprava požární techniky a nákup vybavení JSDH
(neinvestiční)
Účel (investiční, neinvestiční)
Péče o výsadby prvků ÚSES, realizované v rámci
Programu péče o krajinu (neinvestiční)
Výsadba zeleně na p. č. 1661 v k. ú. Babice u
Šternberka (neinvestiční)
13. setkání obcí Babice (neinvestiční)
Veřejně prospěšné práce a společensky účelné
pracovní místo (neinvestiční)
Snížení prašnosti v obci – traktor s příslušenstvím
(investiční)
Realizace lokálního biocentra LBC 20a v obci Babice
(neinvestiční)
Obnova dopravní a jiné infrastruktury v obci Babice
(neinvestiční)
Odborná příprava JSDH (neinvestiční)
Účel (investiční, neinvestiční)
Odborná příprava JSDH (neinvestiční)
Oprava požární techniky a nákup vybavení JSDH
(neinvestiční)
Veřejně prospěšné práce a společensky účelné
pracovní místo (neinvestiční)
Realizace lokálního biocentra LBC 20a v obci Babice –
výsadba zeleně (neinvestiční)
Dotace vítězné obci v soutěži „Obec přátelská rodině
roku 2013“ (neinvestiční)
Zvýšení bezpečnosti v obci Babice – semafor
(investiční)
Obnova dopravní a jiné infrastruktury v obci Babice
(investiční)
Oprava (výměna) vybavení interiéru a topení
v obecních budovách – dotace za soutěž Vesnice roku
2013 – Oranžová stuha Olomouckého kraje
(neinvestiční)
Účel (investiční, neinvestiční)
Odborná příprava JSDH (neinvestiční)
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11 000,-

Olomoucký kraj

141 187,-

Úřad práce

732 524,44

SFŽP 3) a OPŽP 4)

300 000,-

Olomoucký kraj

198 904,-

SFŽP 3) a OPŽP 4)

10 000,-

Obec Hlásnice

Oprava požární techniky a nákup vybavení JSDH
(neinvestiční)
Veřejně prospěšné práce a společensky účelné pracovní
místo (neinvestiční)
Zavedení separace, svozu a zpracování bioodpadu
v obci Babice (neinvestiční a investiční)
Oprava místních komunikací a veřejného osvětlení

Realizace lokálního biocentra LBK 30a v obci Babice
– výsadba zeleně (neinvestiční)
Společná jednotka požární ochrany obcí Babice a
Hlásnice
Zdroj: Účetní evidence obce.

Vysvětlivky:

1)

Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo práce a sociálních věcí
3)
Státní fond životního prostředí ČR
4)
Operační program životní prostředí
5)
Státní zemědělský intervenční fond
6)
Ministerstvo pro místní rozvoj
7)
Územní systém ekologické stability
2)

Finanční majetek obce
Vklad do společnosti VHS SITKA s.r.o., 4 032 000,- Kč.
Nemovitý majetek obce, jeho stav a způsob využívání:
−
−
−
−

ZŠ – budova po celkové rekonstrukci v r. 2010
Spojená budova MŠ + OÚ – oprava MŠ v r. 2007, OÚ v r. 2010
Hasičská zbrojnice – oprava budovy v r. 2005, vnitřní úpravy v r. 2016, klubovna JSDH
Kulturní dům – kulturní a společenské akce, v přízemí pohostinství; vnitřní oprava a výměna
interiéru v r. 2014, fasáda opravena v r. 2013

Bezpečnost
Obec Babice nemá zřízenou obecní policii. Zajištění veřejného pořádku a ochrany majetku obyvatel
provádí v rámci výkonu své služby Obvodní oddělení Policie ČR ve Šternberku.
Obec má uzavřenou veřejnoprávní smlouvu o poskytování služeb a plnění úkolů Městské policie
Šternberk.
Na základě veřejnoprávní smlouvy s městem Šternberk jsou přestupky řešeny MěÚ Šternberk. Počet
řešených přestupků v jednotlivých letech byl následující:
−
−
−
−
−

2012 – 2
2013 – 12
2014 – 8
2015 – 8
2016 – 8

Obec má zřízenou jednotkou požární ochrany JSDH Babice JPO V
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Počet členů a jejich zařazení:
11 členů z toho zařazení:
−
−
−
−
−

1× velitel jednotky
2× velitel družstva
3× strojník
2× obsluha motorové pily
11× hasič

Vozidla a vybavení jednotky
Jednotka má cisternovou automobilovou stříkačku CAS25 Š706 RTHP – CAS24/3500. Do výbavy
jednotky dále patří: Radiostanice HYT TC-700, Elektrocentrála HERON EGM 30 AVR, Čerpadlo
motorové kalové Heron EMPH 80 W, Vyprošťovací nástroj VRVN, plovoucí čerpadlo NIAGARA1,
Motorová pila Dolmar PS-6100, Zásahový tablet Samsung + držák + aplikace Rescue Navigátor,
Čtyřdílný žebřík Profi – Al/HN3, Elektrocentrála 3x400V 30kW.
Vybavení jednotky je postupně doplňováno a obnovováno obcí za finanční spoluúčasti Olomouckého
kraje. V nejbližší době je nutná výměna cisterny za novější z důvodu technického stavu stávající
cisterny.
Počet výjezdů v předcházejících letech

−
−
−
−
−

2016 – 14 výjezdů
2015 – 5 výjezdů
2014 – 11 výjezdů
2013 – 2 výjezdy
2012 – 1 výjezd

(14× požár)
(3× požár, 1× tech. pomoc, 1× dopravní nehoda – železniční)
(7× požár, 4× tech. pomoc)
(1× tech. pomoc, 1× dopravní pomoc)

Činnost pro obec mimo klasických zásahů
Spolupráce na kulturních akcích, technická pomoc – drobné opravy ve výškách na obecních
budovách, zalévání pomocí cisterny, zabezpečení na akcích, realizace a zabezpečení obecních
ohňostrojů.
V obci nejsou známá rizika živelných pohrom. Varování obyvatel před nebezpečím je řešeno veřejným
rozhlasem, který je napojen na integrovaný záchranný systém.
Vnější vztahy a vazby obce
Obec je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko, jehož členy jsou město
Šternberk a dalších 24 obcí (Babice, Bělkovice-Lašťany, Bohuňovice, Dolany, Domašov u Šternberka,
Hlásnice, Hlušovice, Horní Loděnice, Hraničné Petrovice, Huzová, Jívová, Komárov, Liboš, Lipina,
Lužice, Mladějovice, Moravský Beroun, Mutkov, Norberčany, Řídeč, Samotíšky, Štarnov, Tovéř a
Žerotín).
Obec je dále členem MAS Šternbersko, o.p.s., jejímiž členy je 22 obcí a taktéž podnikatelé, zemědělci
a neziskové organizace z území Šternberska, členem Sdružení obcí střední Moravy, svazku obcí, který
tvoří 108 měst a obcí sídlících na střední Moravě, členem Sdružení místních samospráv ČR a Spolku
pro obnovu venkova.
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A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
Hlavní problémy a silné stránky obce
Obec Babice je kompaktním vesnickým sídlem, přičemž osy obce tvoří komunikace III/44424 (ve
směru SV–JZ) a II/444 (ve směru S–J), která spojuje Šternberk a Uničov). Poloha obce v rámci
Olomouckého kraje i okresu je relativně příznivá (mezi městy Uničov a Šternberk, v blízkosti
Šternberka). Časová dostupnost Šternberka a Uničova osobním automobilem se pohybuje do 5, resp.
15 minut. Dostupnost Olomouce je pak osobním automobilem cca do 25 min. (v závislosti na stavu
dopravy). V obci je umístěna železniční zastávka na trati č. 290 Olomouc–Šumperk. Dopravní
obslužnost (Šternberk, Olomouc, resp. Uničov) je zajištěna přibližně 20 spoji vlakové dopravy a 10
spoji autobusové dopravy (ve všední dny). Obec je také charakterizována svou polohou v
Hornomoravském úvalu (vysoký podíl zornění). Hornomoravský úval nedaleko od obce (východním
směrem) přechází do Nízkého Jeseníku (Přírodní park Sovinecko).
Možný další rozvoj obce do značné míry podmiňuje demografická situace. V případě Babic dochází
k mírnému postupnému nárůstu počtu obyvatel i domů (i když počet narozených po roce 2011 je
výrazně nižší než počet zemřelých). Obec získává obyvatele zejména díky kladnému saldu migrace.
Věková struktura obyvatelstva obce je spíše příznivá (dětská složka vykazuje podíl 15 %). Již méně
příznivá je vzdělanostní struktura obyvatel. Pouze 7 % obyvatel starších patnácti let má ukončené
vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání, přibližně 65 % osob pak nemá maturitu. Situace v oblasti
vzdělání je obdobná jako v sousedních Mladějovicích.
Obec nedisponuje žádným ubytovacím zařízením, což je dáno jednak velikostí obce i blízkostí
takovýchto zařízení v blízkých městech. V obci se nachází základní síť služeb, chybí obchod
s potravinami, což občané negativně vnímají (viz výsledky dotazníkového šetření). Hostinec
Základna U lípy, který je v majetku obce a provozován soukromníkem nabízí pouze studenou
kuchyni. V obci funguje také Domácí Cukrárna pod Hrází. V obci se nachází areál zemědělské
společnosti Paseka, zemědělská a.s., rovněž se zde nachází drobnější firmy (nejčastěji průmysl,
kovovýroba či obchod). V posledních letech je uspokojivá i situace na trhu práce, kdy
nezaměstnanost se pohybuje mírně nad 5 %, nezaměstnanost však podobně jako v okolních obcích
vykazuje sezónní výkyvy.
Obec disponuje vodovodem, kanalizačními systémy pro odvod jak splaškových, tak dešťových
odpadních vod. Odpadní vody jsou likvidovány v ČOV Šternberk, která má dostatečnou kapacitu.
Zásobování plynem i elektrickou energií je rovněž zajištěno. V obci je k dispozici internetové připojení
od více poskytovatelů. Svoz směsného komunálního odpadu zajišťuje firma EKO-UNIMED, s.r.o.
Medlov, svoz separovaného odpadu zajišťuje firma Marius Pedersen, a.s.
Obec má poměrně příznivou strukturu domovního a bytového fondu z hlediska jeho stáří (více než
40 % domů je postaveno po roce 1980), obec se koordinovaně stavebně rozvíjí. Obec zajišťuje provoz
Základní školy a Mateřské školy Babice, příspěvkové organizace s kapacitou 5 tříd (ZŠ), resp. 1 třídy
(MŠ). Obec počítá s rozšířením MŠ. V obci není žádné zdravotnické zařízení, na což upozorňovali
občané při realizovaném dotazníkovém šetření.
Území Babic je díky intenzivní zemědělské činnosti vystaveno vyšší míře ekologické zátěže, téměř
chybí lesní plochy (jsou zastoupeny v severní části katastru – vrch Kamínka). Díky realizaci
komplexních pozemkových úprav však byly realizovány propojující sítě jednotlivých krajinných
segmentů zeleně a jejich propojení s ekologicky stabilními lesními celky. Kamenný rybník je možno
využít k rekreačním aktivitám. Obcí prochází značené trasy: turistická trasa (červená) a cyklotrasa
6105. Od roku 2015 je k dispozici smíšená stezka pro chodce a cyklisty Babice–Šternberk.
Pozitivním aspektem dalšího rozvoje obce jsou vyrovnané (mírně přebytkové) rozpočty obce a
postupný růst daňových příjmů. Pozitivní je rovněž zapojování obce do čerpání dotačních titulů
v minulých letech. Členství v Místní akční skupině Šternbersko a Mikroregionu Šternbersko umožňuje
obci využívat sdílených zkušeností pro další rozvoj i čerpání finančních prostředků EU. Čerpání dotací
je pro obec možné mimo celostátní programy i v rámci nástroje ITI Olomoucké aglomerace.
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Program rozvoje obce Babice na období 2018–2023 jakožto strategický rozvojový dokument navazuje
na Strategický plán rozvoje obce Babice, který byl zpracován předchozím vedením obce.
SWOT ANALÝZA
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY

(pozitiva, rozvojové faktory)

(negativa, problémy)

● časová
dostupnost
nedalekých
středisek
Šternberka a Uničova osobní i hromadnou
dopravou
● možnost využití železniční dopravy a její intenzita
● nabídka pracovních míst v blízkém okolí obce
● stabilizovaný, mírně pozitivní demografický vývoj
obce v posledních letech

● slabá vzdělanostní struktura obyvatelstva obce
● absence některých služeb přímo v obci (obchod,
restaurační zařízení s teplou kuchyní, zdravotnictví
apod.)
● využití vysokého podílu území k zemědělské
výrobě, nízký stupeň heterogenity a diverzity
krajiny
● nerozvinutý sektor některých služeb, cestovního
ruchu a turistiky

● kvalitní půdní fond
● příznivá věková struktura obyvatelstva obce

● chybějící ubytovací zařízení

● absence sociálně vyloučených lokalit
● vybavenost technickou infrastrukturou (vodovod,
kanalizace, ČOV, plyn, el. síť…)
● mateřská i základní (1. stupeň) škola v obci
● nízký podíl nezaměstnaných osob
● vyrovnané hospodaření a mírně rostoucí příjmy
rozpočtu obce
● realizace komplexních pozemkových úprav
PŘÍLEŽITOSTI

OHROŽENÍ

(vnější faktory)

(vnější faktory)

● plánovaný, kontrolovaný stavební rozvoj obce
modernizace

● do budoucna zhoršující se stav některé technické
infrastruktury, např. vodovod a ohrožení
zásobování pitnou vodou

● realizace revitalizačních opatření v krajině a zvýšení
její atraktivity

● potenciální narušení charakteru obce nevhodnou
výstavbou

● podpora a rozvoj spolkové činnosti

● zábor kvalitních, vysokobonitních půd

● rostoucí daňové příjmy obce díky příchozím
rezidentům

● zvyšování znečištění ovzduší vlivem intenzivní
zemědělské činnosti

● investice do infrastruktury
základního vzdělávání

● zhoršení stavu dopravní infrastruktury

● elektrifikace železniční
zastávek a nástupišť

tratě

a

předškolního

a

● spolupráce v rámci partnerství obcí

● chybějící kapacity k výstavbě rodinných domů ve
vlastnictví obce

● zvyšování bezpečnosti v dopravě a zkvalitnění
příslušné infrastruktury

● potenciální nezájem občanů o obec a obecní
záležitosti

● čerpání dotačních peněz z dostupných programů
podpory
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 POSLÁNÍ OBCE
Poslání obce jako přirozeného sídelního sdružení spočívá především v péči o veřejné věci a společný
majetek sloužící ku prospěchu všem. Hlavním přínosem je péče o základní podmínky k životu.
Klíčovým zákonem pro fungování obce je zákon o obcích č. 128/2000 Sb., který definuje základní
poslání obce v paragrafovaném znění takto:
• Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který
je vymezen hranicí území obce.
• Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích
svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.
• Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých
úkolů chrání též veřejný zájem.
B.2 STRATEGICKÁ VIZE
Babice roku 2023 jsou obcí, která díky atraktivní poloze mezi městy Šternberk a Uničov a dobré
občanské vybavenosti v minulosti získala a stále drobně získává nové obyvatele a vytváří jim velmi
dobré podmínky pro život.
Vedení obce si je vědomo základních hodnot trvale udržitelného způsobu života na vesnici, které při
rozvojových aktivitách respektuje, a s tímto přístupem jsou ztotožněni i obyvatelé obce. V Babicích
jsou respektovány tradiční hodnoty venkovského způsobu života, rozvíjí se sportovní, kulturní život a
obyvatelé mají pocit pospolitosti a bezkonfliktní vztahy. Sžili se starousedlíci i novousedlíci a společně
pracují pro budoucí rozvoj obce.
Domovní a bytový fond obce je z větší části renovovaný, obecní budovy jsou v uspokojivém stavu a
obyvatelé jsou si vědomi potřeby investic do renovací svých rodinných domů. Většina domů již
renovací prošla a individuální rodinné bydlení je nadále převažujícím typem bydlení v obci.
Obec podporuje rozvoj dopravní infrastruktury, došlo k opravení místních komunikací a zvýšení
bezpečnosti chodců (chodníky) i cyklistů a rozvíjí se projekty podporující individuální, bezpečnou a
ekologicky šetrnou dopravu. Je dobudována cyklostezka Šternberk – Babice – Mladějovice – Újezd –
Uničov. Obec má dobudovanou a udržovanou technickou infrastrukturu a byly zvětšeny plochy zeleně
v obci. V rámci extravilánu katastru byl zvolen vhodnější způsob zemědělského využití a krajina má
nyní pestřejší ráz.
Územím obce prochází elektrifikovaná a modernizovaná železniční trať č. 290 Olomouc–Šumperk.
Zastávka Babice byla modernizována a odpovídá soudobým standardům. Maximální rychlost v úseku
Olomouc–Uničov je 160 km/h, což pro Babice znamená dostupnost krajské metropole vlakem
v řádech minut a pro obyvatele alternativní a ekologicky šetrný způsob dopravy za prací, službami a
do škol.
V Babicích jsou díky pozvolnému růstu obyvatel nadále využívány mateřská škola i jednostupňová
základní škola, přičemž vzdělávací proces, stav, kapacita i vybavení těchto školských zařízení
odpovídají potřebným standardům 21. století.
Děti a mládež nachází v obci odpovídající nabídku volnočasových aktivit, rozvíjí se především
sportovní kluby a požární sport.
Vedení obce si je vědomo (přes relativní blízkost větších sídel s dobrou nabídkou pracovních
příležitostí) nutnosti zabezpečit i pracovní místa v obci, přičemž se snaží poskytovat podporu k
podnikání zejména ve službách a v ekologicky šetrných malých podnicích. Obec sama nemá výraznější
podnikatelské ambice.
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Obyvatelé obce jsou hrdí na svou obec a obec samotná je aktivní v rámci mikroregionálního i místního
partnerství (v Mikroregionu a MAS Šternbersko).
Obec se zaměřuje na plnění potřeb svých obyvatel, podporuje pro ně rozvoj služeb, podporuje rovněž
péči o seniory.
Občané, kteří se do obce hodlají přistěhovat, by měli být seznámeni se strategickou vizí dalšího
směřování obce, aby po jejich přistěhování nedocházelo ke zbytečným konfliktům se starousedlíky a
k vytváření bariér pro budoucí soužití a sousedskou pospolitost.

MOTTO:
Babice – obec přátelská všem generacím!
B.3 STANOVENÍ DLOUHODOBÝCH STRATEGICKÝCH CÍLŮ
Programové cíle stanovují to, čeho chce obec dosáhnout realizací svého programu rozvoje. Tyto cíle
jsou stanoveny na základě problémů definovaných v analytické části dokumentu, potřeb občanů obce
zjištěných v rámci spolupráce občanů na tvorbě rozvojového dokumentu a taktéž na základě
projednání v zastupitelstvu obce. Jednotlivé programové cíle budou naplňovány aktivitami – viz tab.
B.4.

Cíl 1: Rozvoj a péče o stávající infrastrukturu a občanskou vybavenost v obci
Cíl 2: Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj obce
Cíl 3: Rozvoj a zlepšování podmínek k životu občanů v obci
Cíl 4: Rozvoj kulturního, společenského a sportovního života v obci
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B.4 AKTIVITY

Cílů 1–4 bude dosaženo realizací aktivit, které jsou uvedeny v následující tabulce, a to chronologicky dle roku zamýšlené realizace.
Tab. 1: Aktivity vedoucí k naplnění programových cílů obce

Cíl č.

1

1

1

Zdroje
Stupeň
Název aktivity
Důležitost
Termíny
Odpovědnost Náklady (v Kč) financo připraveno
vání
sti
zastupitelstvo
Obec + dokončuje
Výstavba nové MŠ Sluníčko
vysoká
2021–2022
16 700 000
obce
IROP
se PDPS
Komentář: Jde o řešení nevyhovujících stávajících prostor mateřské školy. Stávající se nachází v jedné budově společně s obecním
úřadem. Nejsou splněny hygienické podmínky a není dostatečný prostor pro spaní. Tento projekt řeší výstavbu nové budovy mateřské
školy. Současně bylo nutné vyřešit v místě stavby nové mateřské školy demolici původní budovy, kterou obec odkoupila od Paseka,
zemědělská a.s.
obec a
Cyklostezka Šternberk – Uničov
zastupitelstvo
dotace připraveno
(realizace úseku Babice –
vysoká
2021
5 658 540
obce
(SFDI,
k realizaci
Mladějovice)
Ol. kraj)
Komentář: Stavba začíná na rozhraní k. ú. Mladějovice u Šternberka a k. ú. Babice u Šternberka v místě křížení s vodním tokem Lískovec
(IDVT: 10188934) a končí na styku silnice II/444. Celková délka stezky v k. ú. Babice činí 1,02 km, šířka je 2,5 m. Navazuje na úsek v k. ú.
Mladějovice u Šternberka.
Příprava
projektu
zastupitelstvo
obec a
Technické zázemí obce
střední
2021–2022
3 000 000
přípojka
obce
dotace
vodovod a
kanalizace
Komentář: Vybudování zázemí pro zaměstnance, garáž, dílna a sběrné místo, kde již byla provedena přípojka el. energie.
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1

1

1

1

1

1

2

2

zastupitelstvo
obec a
2 500 000
záměr
obce
dotace
Komentář: Časově závisí na přestěhování MŠ do nové budovy. Poté se zpřesní záměr obce na využíti budovy.
zastupitelstvo
bude
obec a
Podpora výstavby nových RD
střední
2021–2023
záměr
obce
upřesněno
dotace
Komentář: Jednání s majiteli pozemků o odkupu a síťování dle územního plánu. Nyní v řešení změna č. 2 ÚP Babice.
průběžně
Podpora JSDH Babice – věcná
zastupitelstvo
obec a
střední
2021–2023
50 000 Kč
---výzbroj a výstroj
obce
dotace
ročně
Komentář: Zřizovatel Obec Babice – doplňování o obnova podle možnosti dotací a rozpočtu a požadavků JSDH.
vlastní
zastupitelstvo
Chodník ke Kilkovskému
střední
2022-2023
2 000 000
zdroje +
záměr
obce
dotace
Komentář: Záměrem je vybudování nového chodníku podél silnice II/444. Problém jsou majetkové vztahy, kdy by pro účely vybudování
chodníku bylo potřeba odkoupit pruh podél silnice od majitelů zahrádek.
Demolice kotelny +
zastupitelstvo
vlastní
střední
2021-2022
100 000
záměr
část stavby občanské vybavenosti
obce
zdroje
Rekonstrukce budovy OÚ

střední

2022–2023

Komentář: Podmínkou je nová plynová přípojka do jídelny ZD Paseka.
Investice do zlepšení podmínek pro
zastupitelstvo
Obec a
Vysoká
2020-2023
300 000 Kč
Plánová akce
vzdělávání
obce
dotace
Komentář: Rekonstrukce a opravy vnitřních prostor budovy základní školy. Realizace je podmíněna poskytnutím dotace MAS
Šternbersko.
průběžně
Údržba veřejných ploch a zeleně
zastupitelstvo
obec a
střední
2021–2023
100 tis.
--v obci
obce
dotace
ročně
Komentář: Vazba na tvorbu rozpočtu na příslušný rok.
obec a
zastupitelstvo
Oprava místních komunikací
střední
2021–2023
1 000 000
dotace,
záměr
obce
kraj
Komentář: Průběžná každoroční oprava dle potřeb viz analytická část.
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2

Retenční nádrž

střední

2021-2023

zastupitelstvo
obce

500 000

vlastní
zdroje +
dotace

záměr

Obec +
dotace
(OLK)

záměr

Komentář: Vybudování retenční nádrže na zahradě ZŠ, kam by stékala dešťová voda ze střechy budovy ZŠ.
2

3

3

4

4

4

Polní cesta z Hlásnice do Babic

střední

2023

zastupitelstvo
obce

2 000 000

obec,
dotace,
Zajištění prostor pro smíšené zboží
zastupitelstvo
střední
2021–2022
750 000
soukro
záměr
(obchod)
obce
mý
subjekt
Komentář: Obec nemá vlastní prostory vybudování obchodu. Jedná se o přání občanů vzešlé z dotazníkového šetření. Pokud se bude
realizovat, tak jedině ve spolupráci se soukromým subjektem.
zastupitelstvo
obec +
Veřejné prostranství park
střední
2022–2023
500 000
záměr
obce
OLK
Komentář: Jedná se částečně o pozemky obce a částečně Farnosti Šternberk. Záměrem je revitalizace veřejné zeleně a okolí kostela.
každoročně
průběžně
Údržba drobných památek v obci
zastupitelstvo
obec +
střední
2021–2022
v celkových
--(10 křížků)
obce
OLK
nákladech
cca 200 000
Komentář: Postupná údržba rekonstruovaných křížků v obci.
Podpora na realizaci kulturních a
zastupitelstvo
obec a
střední
2021–2023
300 000
--společenských akcí
obce
kraj
Komentář: Pořádání akcí, oslavy, výročí obce, TJ Sokola Babice, SDH Babice, setkání obcí Babice. Společné financování – obec, kraj, MAS.
průběžně
zastupitelstvo
Podpora spolků na činnost
střední
2021–2023
120 000 kč
obec
--obce
ročně
Komentář: Dotace od obce pro spolky na činnost, vazba na tvorbu rozpočtu na příslušný rok.
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4

–

V realizaci
(nyní
připraveno
vlastní
Modernizace provozního zázemí
zastupitelstvo
k demolici
střední
2020–2023
2 500 000
zdroje +
sportovního areálu v Babicích.
obce
a čeká se
dotace
na PD pro
novou
stavbu)
Komentář: Projekt má dvě etapy. V I. etapě dojde k demolici původní původního objektu a stavbě nového hygienického zázemí pro
veřejnost + skladu. V II. etapě proběhne kompletní stavební úprava sociálního zařízení a šaten pro sportovce. Vše bude sloužit jako
zázemí pro pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí.
67 000 Kč
Vytvoření podmínek pro zavedení
Mikroregion
(pouze
OPŽP +
Probíhá
systému svozu odpadů door-toVysoká
2019–2022
Šternbersko
spoluúčast
obec
realizace
door v obci Babice
obce)
Komentář: Projekt je zaměřen na nákup nádob na tříděné odpady (papír, plast, BRKO, sklo, kovy a textil). Nádoby na papír, plast a BRKO
o objemu 240 l jsou určeny do jednotlivých domácností obcí Mikroregionu Šternbersko.
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B.3 PODPORA REALIZACE PROGRAMU
Garantem a koordinátorem Programu rozvoje obce Babice je starostka obce (nyní Dana Haasová),
která spolupracuje s místostarostou (nyní Pavel Drábek) a se členy zastupitelstva obce.
Garant hlídá naplňování programu rozvoje obce Babice, zodpovídá za věcné naplňování aktivit
programu a vytváří podmínky pro jejich řízení. Řeší problematiku realizace aktivit v čase a návaznost
na aktuální podmínky a možnosti obce. Navrhuje a iniciuje změny vyplývající z nutnosti adaptovat
program na nové podmínky ať už na národní, krajské, či místní úrovni. Předkládá zastupitelstvu
zprávy o realizaci programu a navrhuje jeho případné aktualizace. Svolává případná jednání
zastupitelstva obce pro tyto potřeby.
Koordinátor funguje jako projektový manažer obce. Zodpovídá za administrativu, která je spojená s
realizací aktivit a s aktualizací programu. Zodpovídá za dodržení harmonogramu, vyhodnocování a
monitoring. Řídí přípravu podkladů pro rozhodování zastupitelstva obce. Zodpovídá za zpřístupnění
dokumentů a vypořádání připomínek a podnětů, které se v průběhu platnosti programu vyskytnou.
Řídí proškolování osob, které budou zapojeny do realizace programu. Provádí přípravu aktualizací,
souhrnů, zpráv a dalších podkladů v návaznosti na využití programu. Podílí se na zajištění dodržování
harmonogramu a přípravě podkladů pro vyhodnocování. Zajišťuje sběr podkladů pro monitoring
programu.
Pro zahájení realizace Programu rozvoje obce Babice na období 2018–2023 je nezbytné, aby se
garant, koordinátor, spolupracující a poradní subjekty detailně seznámili s návrhovou částí tohoto
dokumentu, s časovým harmonogramem a se způsobem vyhodnocování a monitoringem programu.
V případě personálních změn je vhodné, aby byl nový garant, koordinátor případně spolupracující
nebo poradní subjekt řádně proškolen a informován.
Zpřístupnění dokumentu
Dokument je zpřístupněn na webových stránkách obce a je k nahlédnutí v listinné podobě na
obecním úřadě.
Monitoring a hodnocení
Program bude každé 2 roky vyhodnocován a bude sledováno naplňování aktivit. Obojí zajišťuje
koordinátor ve spolupráci s garantem. Sledování naplňování aktivit bude mít formu přehledu o
realizovaných nebo nerealizovaných aktivitách. Budou zmíněny také aktivity, které se aktuálně
realizují včetně fáze, v jaké se nacházejí. Součástí budou informace předané řešiteli jednotlivých
aktivit. Ti předají informace o činnosti na výzvu koordinátora v dohodnuté struktuře a čase. Vše výše
zmíněné bude zahrnuto do zprávy, která bude garantem předložena zastupitelstvu obce. Souběžně
s hodnocením bude aktualizován harmonogram plánovaných aktivit a finanční část Programu rozvoje
obce Babice.
Způsob aktualizace
Aktualizace programu se bude provádět podle potřeby. Revize bude probíhat nejméně jednou za dva
roky zejména při příležitosti vyvození závěrů ze zprávy o vyhodnocení programu a naplňování aktivit.
Aktualizace a revize proběhne úpravou Programu rozvoje obce s vyznačením čísla a data změny na
úvodní straně. Aktualizace a případné revize provede zpracovatel nebo jiná garantem pověřená
osoba na základě prostudování stávajícího programu a předložení návrhu na změnu zastupitelstvu
obce. Aktualizace a revize mají probíhat na základě změněných potřeb nebo možností obce. Není
vhodné, aby aktualizace a revize programu probíhaly kvůli změně politické reprezentace v obci.
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Příloha – vyhodnocení dotazníkového šetření mezi obyvateli obce

Cílem šetření bylo zjistit, jak hodnotí stávající stav rozvoje obce její obyvatelé a jak si představují její
další budoucí směřování a rozvoj. Vybrané výsledky šetření byly zapracovány do analytické části a
využity při koncipování návrhů a opatření pro rozvoj obce. Rovněž proběhlo dotazníkové šetření mezi
spolky a podnikateli v obci, které nebylo samostatně vyhodnoceno, ale jeho výstupy byly použity při
tvorbě dokumentu.
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Vzorový dotazník distribuovaný mezi občany obce:

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCE
– veřejnost
Milí spoluobčané,
naše obec začala zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje obce
a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít
našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění
vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit Vaše názory na to, jaká by měla
naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat.
Obracím se na Vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky
průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje
budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete informováni.
Děkuji Vám za spolupráci.
Dana Haasová, starostka obce Babice

Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud si žádnou
nevyberete, formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.

1. Jak se Vám v obci žije?
1. velmi dobře
2. spíše dobře
3. ani dobře, ani špatně

4. spíše špatně
5. velmi špatně

2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. klidný život
2. dobré mezilidské vztahy
3. příznivé životní prostředí
4. blízkost přírody
5. dostupnost pracovních příležitostí
6. dobrá dopravní dostupnost
7. kulturní a společenský život
8. sportovní vyžití
9. vzhled obce
10. jiné:………………………………………………………………………
3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. špatné vztahy mezi lidmi
2. nezájem lidí o obec
3. málo kvalitní životní prostředí
4. nedostatek pracovních příležitostí
5. nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

nedostatečný kulturní a společenský život
špatná dostupnost lékaře
nevyhovující veřejná doprava
nedostatečná bytová výstavba
nepořádek v obci
špatné podmínky pro podnikání
jiné: ………………………………………………………………………..

4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek
(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):
Velmi
spokojen

Spíše
spokojen

Spíše
nespokojen

Velmi
nespokojen

Je mi to
lhostejné

1

Bydlení

1

2

3

4

5

2

Školství

1

2

3

4

5

3

Zdravotnictví

1

2

3

4

5

4

Veřejná doprava

1

2

3

4

5

5

Kultura a společenský život

1

2

3

4

5

6

Sportovní vyžití

1

2

3

4

5

7

Životní prostředí

1

2

3

4

5

8

Péče obce o své prostředí

1

2

3

4

5

9

Podmínky pro podnikání

1

2

3

4

5

10 Rozvoj obce

1

2

3

4

5

11 Informovanost o dění v obci

1

2

3

4

5

6. Mezilidské vztahy v obci považujete za:
1. velmi dobré
4. špatné
2. docela dobré
5. nedovedu posoudit
3. ne moc dobré
7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům?
1. rozhodně ano
4. rozhodně ne
2. spíše ano
5. nedovedu posoudit
3. spíše ne
8. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
1. pravidelně (min. 1× za týden)
3. vůbec
2. občas (cca 1× za měsíc)
4. nemám internet
9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
1. rozhodně ano
4. rozhodně ne
2. spíše ano
5. nedovedu posoudit
3. spíše ne
Pokud ano, jak se můžete zapojit?
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10. Jak by se měla obec dále rozvíjet? (K 1. 1. 2016 měla obec 458 obyvatel.)
1. měla by zůstat přibližně stejně velká
2. měla by se postupně rozrůstat na přibližně 500 obyvatel
3. měla by být využita celá kapacita ploch pro výstavbu domů (výsledkem by bylo cca 600
obyvatel v obci)
4. nedovedu posoudit
11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je
přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. zlepšení podmínek pro podnikání
2. podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních komunikací)
3. častější spoje veřejné dopravy
4. zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci
5. rekonstrukce místních komunikací
6. podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
7. péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
8. opravy památek v obci
9. jiné: ………………………………………………………………………
12. Jste?
1. muž

2. žena

13. Váš věk?
1. 18–29 let
2. 30–49 let

3. 50–64 let
4. 65 a více let

14. Vaše vzdělání?
1. základní
2. střední odborné
3. střední odborné s maturitou

4. vyšší odborné
5. vysokoškolské

15. V obci:
1. žiji od narození
2. přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči
3. přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti lety
4. přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech
16. Typ Vaší domácnosti:
1. domácnost bez dětí
2. domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)
3. jiné …………………………………

Vaše další náměty, připomínky, komentáře:

Děkujeme za vyplnění
Vyplněný dotazník prosím odevzdejte do 30. 6. 2016 do poštovní schránky obecního úřadu nebo
osobně na Obecní úřad Babice.
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Tab. 1: Výsledky dotazníkového šetření mezi obyvateli obce Babice
Otázky

Procentuální podíl odpovědí

1. Jak se Vám v obci žije?
a) bez odpovědi

0,81
47,15

b) velmi dobře

45,53

c) spíše dobře

6,50

d) ani dobře, ani špatně

0,00

e) spíše špatně

0,00

f) velmi špatně
2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?

Procentuální podíl odpovědí

a) bez odpovědi

0,63
21,20

b) klidný život

4,43

c) dobré mezilidské vztahy

11,08

d) příznivé životní prostředí

13,92

e) blízkost přírody

1,58

f) dostupnost pracovních příležitostí

19,62

g) dobrá dopravní dostupnost

3,80

h) kulturní a společenský život
i)

sportovní vyžití

j)

vzhled obce

3,80
18,67

k) jiné
2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? (textové odpovědi)
•
•
•

1,27

Zlepšující se stav a spolupráce s hasiči.
Babické noviny.
Nežijí zde Romové!

Celkem bylo odevzdáno 123 vyplněných dotazníků. Většina odpovídajících využila možnosti
přímého zatržení nabízené odpovědi.
3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí?
Procentuální podíl odpovědí
a) bez odpovědi
b) špatné vztahy mezi lidmi

6,94
19,44

c) nezájem lidí o obec

25,46
1,39

d) málo kvalitní životní prostředí
e) nedostatek pracovních příležitostí

10,65

f) nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb

15,28

g) nedostatečný kulturní a společenský život

2,78

h) špatná dostupnost lékaře

6,02
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i)

nevyhovující veřejná doprava

1,39

j)

nedostatečná bytová výstavba

2,31

k) nepořádek v obci

0,00

l)

1,85

špatné podmínky pro podnikání

6,48

m) jiné
3. Co se Vám na Vaší obci nejvíce nelíbí? (textové odpovědi)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Osvětlení vánočního stromečku.
Semafor na hlavní silnici.
Rušení klidu – štěkání psů.
Špatná informovanost obecním rozhlasem – není slyšet.
Syn – cesta do školy v Mladějovicích.
Nemožnost procházet po obci bez aut.
Špatná bezpečnost provozu na vedlejších komunikacích.
Velká hlasitost znělky obecního rozhlasu.
Nelíbí se mi znělka hlášení.
1× ročně umytí čelních zasklených ploch při vstupu č. p. 146.
Nesrozumitelný rozhlas.
Noční provoz u vlakové zastávky.

Celkem bylo odevzdáno 123 vyplněných dotazníků.
Většina odpovídajících využila možnosti přímého zatržení nabízené odpovědi.
4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí? (pouze textové odpovědi)
Nejvíce byly jmenovány:
• Obchod s potravinami se standardní pracovní dobou 6–18 hod.: 17×
• Lékař: 6×
• Kadeřník.
• Kosmetika.
• Péče o přestárlé občany.
• Pedikúra.
• Plnohodnotná základní školní docházka 1.–9. třída.
• Pošta.
• Restaurace s teplou kuchyní: 3×.
• Sportovní vyžití.
• Špatná dostupnost obchodů a služeb.
• Tělocvična.
5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených
Průměrná známka hodnocení
podmínek
a) bydlení

1,38
2,51

b) školství

3,11

c) zdravotnictví

1,81

d) veřejná doprava

1,95

e) kultura a společenský život

1,97

f) sportovní vyžití
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1,44

g) životní prostředí

1,39

h) péče obce o své prostředí
i)

podmínky pro podnikání

j)

rozvoj obce

3,42
1,69
1,47

k) informovanost o dění v obci
6. Mezilidské vztahy v obci považujete za:

Procentuální podíl odpovědí

a) bez odpovědi
b) velmi dobré

0,00
2,44

c) docela dobré

65,04

d) ne moc dobré

20,33

e) špatné

4,88

f) nedovedu posoudit

7,32

7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke
Procentuální podíl odpovědí
vzájemným společenským kontaktům?
a) bez odpovědi

0,81
30,08

b) rozhodně ano

53,66

c) spíše ano

8,94

d) spíše ne

0,81

e) rozhodně ne
f) nedovedu posoudit
8. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?

5,69
Procentuální podíl odpovědí

a) bez odpovědi

0,81
17,07

b) pravidelně (min. 1× za týden)

41,46

c) občas (cca 1× za měsíc)

17,07

d) vůbec
e) nemám internet
9. Jste ochoten / ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?

23,58
Procentuální podíl odpovědí

a) bez odpovědi

4,07
17,89

b) rozhodně ano

45,53

c) spíše ano

5,69

d) spíše ne

1,63

e) rozhodně ne
f) nedovedu posoudit
9. Jste ochoten / ochotna udělat něco pro rozvoj své obce? (textové odpovědi)
Nejvíce uváděno:
• Brigáda: 6×.
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•
•
•
•
•
•
•

Zapojuji se: 5×.
Pomoc s organizací akcí: 5×.
V klubu důchodců: 2×.
Cokoli, co budu ovládat.
Cvičení.
Dáme řeč.
Jako většina občanů se vždy zapojím, pokud jsem oslovena. A k tomu je tu obec, aby byla
iniciátorem – (vzpomínám na akce Z, ale v jiné obci).
• Konzultace v oblasti architektury, urbanismu apod.
• Na co síly stačí.
• Nárazově cca 40 hod.
• Nemám představu – dle potřeby a možnosti.
• Pomocí / prostřednictvím firmy, ve které pracuji.
• Pořádkem v obci: 2×.
• Spíše přidání rukou k dílu pro složky obce.
• TJ Sokol – prodej na zábavě a akcích.
• Tvorba propagačních materiálů pro obyvatele obce na různé akce apod.
• Udržováním pěkného prostředí v blízkosti domu, nebýt lhostejná k nepatřičnému chování,
ekologickým způsobem života.
• V rámci možností, vyhovím na požádání.
• Výpomoc při různých aktivitách pro děti.
• Záleží na konkrétní situaci, akci, projektu.
10. Jak by se měla obec dále rozvíjet? (k 1. 1. 2016 měla 458
obyvatel)
Procentuální podíl odpovědí
a) bez odpovědi
b) měla by zůstat přibližně stejně velká

2,46
17,21

c) měla by se postupně rozrůstat na přibližně 500 obyvatel

34,43

d) měla by být využita celá kapacita ploch pro výstavbu domů
(výsledkem by bylo cca 600 obyvatel v obci)

30,33

e) nedovedu posoudit

15,57

11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních
Procentuální podíl odpovědí
finančních prostředků. Na co byste je přednostně využil/a?
a) bez odpovědi

1,17
4,67

b) zlepšení podmínek pro podnikání
c) podpora bytové výstavby (dobudování
infrastruktury a místních komunikací)

technické

17,9
1,56

d) častější spoje veřejné dopravy
e) zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci

23,35
7,00

f) rekonstrukce místních komunikací
g) podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit

21,01

h) péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci

15,95

i)

opravy památek v obci

3,11

j)

jiné

4,28
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11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je
přednostně využil/a? (textové odpovědi)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bezpečnost dětem.
Bezpečnost, ochrana majetku.
Cyklostezka na Uničov.
Investovat do zpomalovacích prvků na hlavní silnici.
Každá oblast potřebuje podporu.
Lavičky v okolí nových polních cest.
Omezení rychlosti k nádraží.
Oprava sportovního areálu.
Prašnost v obci.
Rekonstrukce hřiště.
Retardéry u odbočky na cyklostezku a ke cvičáku.
Spoluúčast na využití dotací.
Úprava sportovního areálu.
Zpomalení dopravy.

Další náměty, připomínky, komentáře
TÉMA
Bylo by vhodné zmenšit rychlost v části obce Babice mezi domem Hovorkových až na nádraží na 40
km/hod. Jezdí se tu velmi rychle – moc rychle.
Více dotací pro TJ Sokol.
Jak je možné, že Sokol Babice (který má několikaletou tradici) dostane dotaci od OÚ jen o 15 000,Kč více než spolek, který byl založen nedávno (TYBYS)? Přijde mi, že tento spolek vznikl pro určitou
hrstku lidí, TJ Sokol pořádá zábavy, akce pro všechny lidi v obci. (uvedeno 2×)
Nevím, z jakého důvodu byl založen spolek „TYBYS“. Myslím si, že je spolek „TYBYS“ pro obec
zbytečný. Obec by peníze mohla dát na úplně jiná místa.
(uvedeno 2×)
Kladně hodnotím – webové stránky, místní zpravodaj, blízkost kontejnerů na tříděný odpad,
výsadbu stromů, péče o zeleň.
Chtěla bych napsat, že mě dost mrzí, jak někteří lidi neodpovídají na pozdrav mým dětem. Učíme je
už od mala, že je to slušnost pozdravit, což na vesnici je spíš přirozené. Opravdu nevím, jak to mám
puberťákovi vysvětlit, že mu dotyčná osoba neodpoví, asi se s nimi nebudu zdravit, ani já. Myslím,
že to není až taková malichernost, asi mám povahu, která mi nedovoluje to nechat být.
Více kulturního vyžití pro střední generaci.
Zajištění snížení rychlosti (měření rychlosti) projíždějících vozidel obcí! (uvedeno 3×)
Měření rychlosti na silnici I. třídy za pomocí Městské policie Šternberk nebo dopravní policie ČR
z důvodu nepřiměřené rychlosti více jak 70 % projíždějících motorových vozidel. (uvedeno 3×)
Velice oceňuji péči o rozvoj obce, zeleně, hlavně alejí, bude to velmi těžká práce udržet zeleň tak,
aby sloužila pro další generace. Bohužel ta naše v tomto směru zaostala. Teď se udělal velký kus
práce, jsou k tomu též lepší podmínky. Děkuji bývalému starostovi panu Minaříkovi za vše, co pro
obec udělal, samozřejmě tak i bývalým zastupitelům. Vás „nové radní“ čeká další závazný kus práce,
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začínáte dobře, jen tak dál, Danuš, drž se! Jdu do důchodu, pokud budu moci, rád pomůžu.
Oprava nebo výměna dětské klouzačky a kolotoče. Zřízení dětského pískoviště – na zahrádce
kulturního domu.
Příliš mnoho zaměstnanců na tak malou obec!
Požadavek: pro větší bezpečí při výjezdu z Babic na Krakořice, umístit alespoň zrcadlo. Děkujeme.
Zapojení obyvatel do zvelebení obce – např. „Soutěž“ o nej předzahrádku domu, výzdobu domu atd.
V Uničově toto mělo úspěch, obyvatele to motivovalo něco udělat pro obec. Cenu v soutěži
v řádech stovek, max. tisíců Kč v podobě třeba poukazů do hobby marketů.
Děkuji, že máte zájem o to, co lidé chtějí. Minulý starosta toto dle mého neřešil.
Od té doby, co je u rybníka cvičiště psů, se zvýšila prašnost v ulici k nádraží. Řidiči automobilů vůbec
nerespektují rychlost v obci a řidiči motorek si myslí, že je silnice jen pro ně. Všichni zapomínají, že
tu chodí nejen dospělí, ale hlavně děti k rybníku. Od té doby, co je cyklostezka, se zvýšil provoz
kolařů s dětmi.
Kontejnery na tříděný odpad u Hostince Základna U lípy – jejich umístění brání (při připojování od
hospody na hlavní cestu vedoucí obcí) v plnohodnotném rozhledu.
Zvýšit bezpečnost pohybu dětí – zpomalovací pásy na Malé Straně, zrcadlo pro bezpečnější přechod
od kostela směrem k Malé Straně (kolem domu Zita/Blahákovi), popř. chodník posunout tak, ať jde
vidět při přechodu dobře na obě strany i s případným přechodem.
Nově vybudovanou polní cestu nechat využívat jen zemědělcům nebo omezit rychlost (jezdí tam
děti, pejskaři chodí a i školka na procházku a auta na rovince max. rychlostí). Už se tam nedá v klidu
projít jako dřív.
Vybudovat bezpečnou trasu pro pěší do lesa u Krakořic (Babice jsou obehnány silnicemi a není kam
jít bezpečně na procházku)
Provést zakanalizování příkopu od křižovatky (světelný semafor) směrem Ptáčkovi. Utěsnění a
vybudování chodníku místo příkopu.
Také není moc pěkné prostranství mezi družstevní jídelnou a bytovkami.
Jinak je obec pěkně udržovaná. Za to patří poděkování obci a jejím zaměstnancům.
Špatně slyšet rozhlas.
Vybudování zpomalovacích retardérů na místní komunikaci směr vlakové nádraží.
Dobrá práce seniorklubu a spolku Tybys.
Více info v novinách o jednání zastupitelstva.
Málo vyžití pro větší děti 10–15 let.
Začněte řešit ředitelku školy! Žene školu do záhuby!
Zdroj: vlastní šetření a zpracování.
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Grafické vyjádření výsledků zjištěných šetřením dle jednotlivých otázek
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Profil vzorku respondentů
Dotazníkové šetření bylo realizováno v květnu a červnu 2016 v obci Babice, kdy dotazníky byly
distribuovány do jednotlivých domácností. Návratnost dotazníků zabezpečila průměrné pokrytí
domácností obce, bylo jich vyplněno a odevzdáno 123 (z cca 460 obyvatel), což činí přibližně 28 % ze
všech obyvatel. Dotazníky vyplnili obyvatelé, o kterých lze říci, že jeví zájem o rozvoj obce.
Z hlediska pohlaví mírně převažovali muži, nejčastější věkovou skupinou pak byli obyvatelé ve věku
30–39 a 65 a více let. Z hlediska vzdělání vzorku bylo nejčastěji zastoupeno střední odborné vzdělání
a střední odborné vzdělání s maturitou. Přibližně 43 % respondentů se přistěhovalo do obce
v dospělosti před více než pěti lety a 31 % dotazovaných byli rodáci. Cca 55 % jich žilo v domácnosti
bez dětí a cca 24 % v domácnosti s nezaopatřenými dětmi (do 18 let).
Tab. 3 Charakteristiky respondentů
Charakteristiky respondentů

Procentuální podíl odpovědí

12. pohlaví
a) bez odpovědi
b) muž

0,00
50,41

c) žena

49,59

13. věk
a) bez odpovědi
b) 15–29 let

0,00
7,32

c) 30–49 let

35,77

d) 50–64 let

26,83

e) 65 a více let

30,08

14. vzdělání
a) bez odpovědi
b) základní

0
15,45

c) střední odborné

43,09
31,71

d) střední odborné s maturitou

9,75

e) vyšší odborné a vysokoškolské
15. délka pobytu v obci
a) bez odpovědi

2,44
30,89

b) v obci žiji od narození
c) přistěhoval/a jsem se v dětství spolu s rodiči
d) přistěhoval/a jsem se v dospělosti před více než pěti
lety
e) přistěhoval/a jsem se v dospělosti v posledních pěti
letech
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16. typ domácnosti
a) bez odpovědi

4,07
55,28

b) domácnost bez dětí
c) domácnost s nezaopatřenými dětmi
(do 18 let)

23,58
17,07

d) jiný typ domácnosti

Zdroj: vlastní šetření a zpracování.
Grafické vyjádření profilu vzorku respondentů
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