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1

Úvod
Předmětem tohoto dokumentu je socioekonomická analýza, která je nedílnou součástí
zpracování Strategického plánu Města Albrechtic do roku 2030. Plán je zpracován na základě
veřejné zakázky, která je financovaná z rozpočtu města Město Albrechtice. Zpracovatelem tohoto
dokumentu je na základě smlouvy o dílo společnost KPMG Česká republika, s.r.o.
Účelem dokumentu je analyzovat město z pohledu jeho socioekonomických charakteristik, neboť
jejich znalost je důležitá zejména z důvodu správného zacílení navrhovaných opatření.

1.1

Metodika a proces tvorby dokumentu
Socioekonomická analýza je zpracována s využitím primárních a sekundárních dat, kterými jsou
veřejně dostupná statistická data, informace a data poskytnutá městem Město Albrechtice. V
případě, že data nebyla k dispozici v aktuální podobě, byla využita pro vybrané části
socioekonomické analýzy data ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011 (SLDB 2011).
Důležitým zdrojem informací bylo také dotazníkové šetření, rozhovory se zástupci města a
dalšími klíčovými aktéry s vlivem nebo zájmem na rozvoji města a také šetření v rámci zpracování
Pocitové mapy Města Albrechtic.

1.2

Historie města
Albrechtice jsou poprvé zmiňovány v roce 1377 v listině o rozdělení opavského knížectví po smrti
knížete Mikuláše II. Roku 1474 přitáhla vojska Matyáše Korvína do Slezska potrestat přívržence
Jiřího z Poděbrad, včetně tehdejšího držitele albrechtického panství. Tvrz Albrechtice byla po dva
dny obléhána, dobyta a rozbořena, jeho posádka byla pobita. V roce 1492 povýšil český král
Vladislav II. Albrechtice na městečko a udělil mu privilegia. Znak dal městu císař Ferdinand I. 4.
srpna 1563. Roku 1623 převzali panství jezuité z Nisy. Za rektora jejich koleje Ferdinanda
Waldhausera byl roku 1692 založen řeznický cech. Tento rektor umožnil cizím řemeslníkům, aby
se usadili na levém břehu Opavice a tam začali stavět domy. Roku 1716 byly Albrechtice
povýšeny císařem Karlem VI. na svobodné panství. Roku 1745 předali jezuité z Nisy albrechtické
panství opavským jezuitům. Jezuité vlastnili panství až do roku 1773, kdy jej převzala císařskokrálovská dvorní komora. Císařovna Marie Terezie povýšila roku 1776 Albrechtice na municipální
město, to znamená, že mělo svou samosprávu a soudní pravomoc.
Velké škody utrpěli albrechtičtí za válek o dědictví bavorské. Roku 1779 prošlo kolem Albrechtic
šestnáct tisíc pruských vojáků, kteří město odstřelovali ze Šibeníku z houfnic a děl. Prusové
město obsadili. Rakušané vytlačení z města, získali posily a Prusy vyhnali, ti při odchodu město
vyrabovali. Sotva se město vzpamatovalo z válečných útrap, zatopila řeka 1813 údolí a lidé utíkali
na Žáry a Burkvíz. V roce 1825 koupili Albrechtice opavští kupci Vincenc Tlach a Vincenc Keil. Ti
postavili na okraji Albrechtic roku 1837 válcovnu plechu, která zaměstnávala mnoho lidí z okolí.
Po téměř šedesáti letech byla přesunuta do Bohumína, kde na jejich základech později vznikly
Železárny a drátovny Bohumín. V důsledku zániku mnoha pracovních příležitostí došlo k
patnáctiprocentnímu poklesu počtu obyvatel. V objektu válcovny byly po druhé světové válce
umístěny dílny státního statku.
Vzhledem ke své geografické poloze prošlo město velmi specifickým vývojem také ve 20. století.
K jeho dějinám neodmyslitelně patří dlouholeté soužití Čechů a Němců. Druhá světová válka však
přivodila a zanechala hrozivé důsledky nejen na poli válečném, ale i mnoha občansky
nedůstojných a ničivých skutečnostech oboustranně zraňující lidské osudy. V roce 2002 byl obci

navrácen status města.
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Doporučení ve vazbě na dostupné analytické podklady
a studie
Pro potřeby stanovení doporučení byla provedena analýza relevantních strategických
dokumentů, na které je možné v rámci zpracování Plánu vhodně navazovat. Závěry, které z ní
vyplývají, budou zohledněny při stanovování vhodných opatření v návrhové části.
Analýza těchto strategických dokumentů je provedena v Příloze č. 1. Rešerše strategických
dokumentů.
Z rešerše strategických dokumentů vyplývají tyto klíčové závěry:
 Město Albrechtice se dle Strategie regionální rozvoje ČR 2021+ nachází na území
strukturálně postiženého kraje a celé území SO ORP Krnov je také vymezeno jako
hospodářsky a sociálně ohrožené území. To městu umožňuje se aktivně zapojovat do
evropských a národních programů, které jsou speciálně určeny pro restrukturalizaci
těchto území, např. program RE: START.
 Město by mělo být připraveno na budoucí zaměření kohezní politiky Evropské unie,
která bude koncentrovat podporu do těchto oblastí:
•

Inteligentnější Evropa – inovace, digitalizace, ekonomická transformace a
podpora malých a středních podniků,

•

Zelenější a bezuhlíková Evropa – transformace energetiky, podpora
obnovitelných zdrojů, opatření k naplňování klimatických cílů,

•

Propojená Evropa – strategické dopravní a digitální sítě,

•

Sociální Evropa – podpora zaměstnanosti a vytvářených pracovních míst,
vzdělávání, dovedností, sociálního začleňování a rovného přístupu ke
zdravotní péči,

•

Evropa bližší občanům – podpora místně vedených strategií rozvoje a
udržitelného rozvoje měst.

 Strategický plán by měl být navázaný také na Strategii komunitně vedeného
místního rozvoje pro programové období 2021–2027 na území MAS Rozvoj
Krnovska. Ta by v následujícím programovém období měla představovat potenciální
zdroj prostředků pro realizaci projektů specificky určených pro rozvoj Krnovska.
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Socioekonomická analýza města
Pro potřeby analýzy současného stavu bylo definováno 8 tematických oblastí. Každá z těchto
oblastí obsahuje výchozí analýzu, včetně vymezení klíčových závěrů pro stanovení relevantních
opatření v návrhové části.
Tematické oblasti socioekonomické analýzy

3.1

Demografický vývoj města

Služby města

Podnikání a zaměstnanost

Územní plánování, veřejný
prostor a bydlení

Dopravní infrastruktura a
obslužnost

Životní prostředí a technická
infrastruktura

Cestovní ruch
a volnočasové vyžití

Institucionální kapacita a
legislativa

Demografický vývoj města
Kapitola uvádí přehled vývoje počtu obyvatel Města Albrechtic, a to
v celkovém kontextu širšího regionu a Moravskoslezského kraje. Dále
jsou analyzovány informace o pohybu obyvatelstva a jeho věkovém
složení.
Klíčová zjištění
 Od roku 2012 došlo k významnějšímu poklesu populace (o necelá 4 %). Ve srovnání
s celým okresem, SO ORP i obdobně velkými městy v širším regionu se však jedná o
podprůměrný pokles obyvatel. Přestože tedy dochází k pozvolnému úbytku populace,
v rámci širšího regionu je tento vývoj spíše pozitivnější.
 Pokles populace je způsobený zejména přirozeným úbytkem obyvatel (a to jak výrazněji
rostoucím počtem zemřelých, tak mírně klesajícím počtem živě narozených osob), který
je výraznější než v rámci okresu i kraje.
 Migrační saldo je až na výrazné výjimky let 2013 a 2014 spíše kladné (na rozdíl od okresu
i kraje) a má rostoucí trend, přičemž v posledních letech dochází k poklesu počtu
vystěhovaných a současnému nárůstu počtu přistěhovaných osob.
 Výraznějším problémem města je stárnutí jeho populace, které je výrazně rychlejší než
v rámci okresu, kraje i celé ČR. Tím se mj. snižuje zastoupení ekonomicky aktivního
obyvatelstva. Senioři v současnosti představují již téměř čtvrtinu populace města.

3.1.1

Vývoj počtu obyvatel
Populačního vrcholu dosáhlo město (v jeho současných hranicích) ve druhé polovině 19. století,
kdy zde žilo téměř 6 400 obyvatel. K prvnímu výraznému poklesu populace došlo na přelomu
století, kdy byla místní válcovna plechu přesunuta do Bohumína. K druhému výraznému poklesu
populace došlo po druhé světové válce odsunem místního německého obyvatelstva. V roce 1930
zde ještě žilo 5 268 obyvatel, v roce 1950 již jen 3 344. V poválečném období dosáhl počet
obyvatel svého vrcholu v roce 1995, kdy zde žilo 3 682 obyvatel. Především od roku 2013 je však
ve městě znát opět významnější pokles populace, přičemž k 31. 12. 2020 mělo Město Albrechtice
3 481 obyvatel.
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Počet obyvatel

Graf 1: Vývoj počtu obyvatel ve Městě Albrechtice za posledních 20 let
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Z Tabulky 1 vyplývá, že za posledních 20 let byl pokles obyvatel ve Městě Albrechticích menší
než v rámci celého SO ORP Krnov, okresu Bruntál i Moravskoslezského kraje. V posledních
deseti letech tento pokles ve všech těchto územních celcích výrazněji zpomalil. I nadále je však
vývoj populace města pozitivnější než v rámci celého okresu a SO ORP.
Tabulka 1: Změna počtu obyvatel ve Městě Albrechtice, SO ORP, okrese a kraji za posledních 10 a 20 let

Změna počtu obyvatel 2001–2020
Změna počtu obyvatel 2011–2020

Město Albrechtice
-4,0 %
-3,3 %

SO ORP Krnov
-7,8 %
-4,8 %

okres Bruntál
-13,2 %
-5,6 %

Moravskoslezský kraj
-5,8 %
-3,1 %

Zdroj: ČSÚ

Při srovnání Města Albrechtice s obdobně velkými městy v širším regionu můžeme vidět, že ve
všech těchto městech došlo za posledních 20 let k poklesu obyvatel, nicméně ve Městě
Albrechticích je tento pokles výrazně nejnižší.
Graf 2: Pokles obyvatelstva v obdobně velkých městech v širším regionu za posledních 10 a 20 let (2001–2020)
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Vzhledem k vývoji počtu obyvatel v posledních letech, rozvojovým podmínkám města a obecným
tendencím v rozvoji osídlení je reálné předpokládat další mírný pokles počtu obyvatel, a to na cca
3 400 obyvatel do roku 2030. Pokles je možné očekávat diferencovaně podle územních podmínek
(lokalizace bytové výstavby) a obytné a rekreační atraktivity jednotlivých částí města.
Poznámka: Do počtu obyvatel jsou zahrnuty osoby s trvalým i dlouhodobým pobytem v daném území, a to bez ohledu na státní občanství.

3.1.2

Pohyb obyvatelstva
Stav obyvatelstva, jeho počet a struktura se mění v čase. Jedním z faktorů, které mají vliv na
celkový počet obyvatel, je rozdíl počtu živě narozených dětí a zemřelých osob – tzv. přirozený
přírůstek/úbytek obyvatel. Přestože v posledních letech dochází k přirozenému úbytku obyvatel
nejen ve Městě Albrechticích, ale i v celém okrese Bruntál a celém Moravskoslezském kraji, je
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tento úbytek ve Městě Albrechticích výraznější. Tento přirozený úbytek obyvatel je dán jak
klesající mírou porodnosti, tak výrazněji rostoucí mírou úmrtnosti (viz Graf 3).
Graf 3: Srovnání hrubé míry přirozeného přírůstku obyvatel a migračního salda ve Městě Albrechtice, okrese Bruntál a
MS kraji (2011–2020)

Hrubá míra migračního salda

Hrubá míra přirozeného přírůstku/úbytku
0,0

10,0

- 2,0

počet osob na 1 000 obyvatel

počet osob na 1 000 obyvatel

- 1,0
- 3,0
- 4,0
- 5,0
- 6,0
- 7,0
- 8,0
- 9,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Město Albrechtice
Moravskoslezský kraj

5,0
0,0
- 5,0
- 10,0
- 15,0
- 20,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

okres Bruntál

Město Albrechtice

Moravskoslezský kraj

okres Bruntál
Zdroj: ČSÚ

Dalším faktorem je migrace obyvatelstva, která je měřena počtem vystěhovaných vůči
přistěhovaným osobám. Z pravé části Grafu 3 je možné vidět, že v celém okrese i kraji dochází
také k úbytku obyvatel migrací. Ve Městě Albrechticích však můžeme v posledních deseti letech
pozorovat spíše kladné migrační saldo. V posledních 10 letech začala míra vystěhovaných klesat,
zatímco míra přistěhovaných mírně roste (viz pravá část Grafu 4).
Graf 4: Vývoj přirozeného přírůstku/úbytku obyvatel a migračního salda ve Městě Albrechtice (2011–2020)
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Přestože ve městě dochází v posledních dvou dekádách k poklesu obyvatel, pozitivním trendem
zejména posledních deseti let je klesající počet vystěhovaných a současný nárůst počtu
přistěhovaných osob. Negativně však působí zejména výrazněji rostoucí počet zemřelých a
klesající počet živě narozených osob, což je do jisté míry dáno také věkovou strukturou města
(viz další kapitola).
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Skladba obyvatelstva
Výraznějším problémem Města Albrechtice než úbytek obyvatelstva, je jeho stárnutí. V porovnání
s okresem Bruntál, Moravskoslezským krajem i celou ČR má Město Albrechtice nejvyšší věkový
průměr obyvatel, a i tempo jeho růstu je nejrychlejší. Ještě v roce 2001 byl průměrný věk obyvatel
města 37,8 let, zatímco v kraji byl na úrovni 38,1 a v celé ČR 39 let. V roce 2020 je zde však již
průměrný věk 44,5 let, tedy téměř o dva roky vyšší než v celé ČR (42,6 let) a o rok a půl vyšší
než v Moravskoslezském kraji (43 let).
Obdobný vývoj má i tzv. index stáří, který určuje, kolik lidí ve věku 65 a více let připadá na 100
dětí do 15 let. V roce 2001 měl tento index hodnotu 75 ve Městě Albrechtice a 87,2 v celé ČR,
v roce 2020 však dosáhl ve Městě Albrechtice již hodnoty 171,8, zatímco v celé ČR připadalo na
100 dětí do 15 let 125,5 seniorů ve věku 65 let a více.
Graf 5: Vývoj průměrného věku a indexu stáří (2001–2020)
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Tento proces velmi dobře dokládá i Tabulka 2. Mezi lety 2000 a 2020 se zvýšilo zastoupení
seniorů v populaci Města Albrechtice téměř o 11 procentních bodů, přičemž v současnosti tato
věková skupina tvoří již téměř čtvrtinu všech obyvatel města. Pro srovnání, v celé ČR i
Moravskoslezském kraji tvoří zhruba jednu pětinu populace. Naopak, lidé v produktivním věku
ještě v roce 2010 tvořili přes 70 % populace města, v roce 2020 již jen 62,8 %, což je méně než
v okrese Bruntál, MS kraji i celé ČR. Zlepšení tohoto vývoje do budoucna nepřeje ani fakt, že i
děti do 15 let mají v populaci města menší zastoupení, než je tomu na úrovni okresu, kraje i ČR.
Tabulka 2: Vývoj procentuálního zastoupení jednotlivých produkčních skupin obyvatel

Město Albrechtice

Okres Bruntál

Moravskoslezský
kraj
ČR

Věková skupina
0–14
15–64
65+
0–14
15–64
65+
0–14
15–64
65+
0–14
15–64
65+

2000
16,6 %
70,9 %
12,5 %
18,0 %
70,8 %
11,2 %
17,2 %
70,5 %
12,3 %
16,2 %
69,9 %
13,9 %

2010
14,8 %
70,6 %
14,6 %
14,6 %
71,6 %
13,8 %
14,4 %
70,5 %
15,2 %
14,4 %
70,1 %
15,5 %
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2020
13,7 %
62,8 %
23,5 %
14,6 %
63,7 %
21,7 %
15,4 %
64,2 %
20,4 %
16,1 %
63,8 %
20,2 %

Zdroj: ČSÚ
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3.2

Služby města
Kapitola shrnuje informace o síti vzdělávacích, sociálních
a zdravotnických zařízení a služeb ve městě. Součástí kapitoly je také
analýza bezpečnostní a sociální situace.
Klíčová zjištění
 Město Albrechtice disponuje kvalitní a pro danou velikost města zcela dostačující
vzdělávací infrastrukturou, která zahrnuje mateřskou školu, základní školy, včetně
základní školy speciální, střední odbornou školu s nabídkou studijních i učebních oborů
a také základní uměleckou školu.
 Úroveň vzdělanosti obyvatel města dle dokončeného vzdělání je podprůměrná, jak ve
srovnání s krajem, tak celou ČR.
 Ve městě působí hned několik poskytovatelů sociálních služeb. I s ohledem na věkové
složení populace města a její stárnutí je však možné pozorovat nedostatečné služby
pro cílovou skupinu seniorů. Konkrétně se jedná o absenci pobytové sociální služby
domova pro seniory, chybějící odlehčovací služby pro osoby pečující o osobu blízkou a
osoby v této péči, chybějící senior taxi a nedostatečnou bezbariérovost města.
 Město má nadprůměrný podíl osob v exekuci jak ve srovnání s krajem, tak celou ČR.
V roce 2019 to bylo více než 12 % všech osob starších 15 let.
 Ve městě se nachází nemocnice s oddělením ošetřovatelské péče, odborným léčebným
ústavem tuberkulózních a respiračních nemocí a LDN. Kromě toho jsou zde ordinace
šesti lékařů a také zdravotnická záchranná služba a zdravotnická dopravní služba. Za
většinou specializovaných zdravotnických služeb, včetně např. zubařů či gynekologů,
musí obyvatelé dojíždět do Krnova nebo ještě dále.
 Od roku 2014 došlo v rámci policejního Obvodního oddělení Město Albrechtice téměř
k 38% poklesu počtu trestných činů. V rámci širšího regionu se obvodní oddělení Město
Albrechtice řadí k těm s nejméně trestnými činy, v rámci celé ČR je úroveň kriminality
spíše průměrná.

3.2.1

Vzdělávání
Údaje z posledního sčítání lidu z roku 2011 ukazují, že úroveň vzdělanosti obyvatel je ve Městě
Albrechticích výrazně nižší než v rámci Moravskoslezského kraje i celé ČR. Pouze 35,7 %
populace města starší 15 let v roce 2011 mělo dokončené úplné střední vzdělání s maturitou
nebo vyšší, zatímco v kraji to bylo 40,6 %, v celé ČR pak 43,7 %.
Tabulka 3: Vzdělanostní struktura obyvatelstva (starší 15 let) ve Městě Albrechticích, v kraji a celé ČR (SLDB 2011)

Město Albrechtice

Moravskoslezský kraj

Česká republika

Bez vzdělání

2,2 %

0,6 %

0,5 %

Základní včetně neukončeného

20,7 %

19,6 %

17,6 %

Střední včetně vyučení bez maturity

38,0 %

35,1 %

33,0 %

Úplné střední s maturitou

24,8 %

25,9 %

27,1 %

Vyšší odborné a nástavbové

3,4 %

3,5 %

4,1 %

Vysokoškolské

7,5 %

11,2 %

12,5 %
Zdroj: ČSÚ
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Ve městě se nachází jedna mateřská škola, dvě základní školy, jedna střední odborná škola a
základní umělecká škola, což je pro danou velikost města více než dostačující síť vzdělávacích
zařízení.
Tabulka 4: Seznam školských zařízení ve Městě Albrechtice

Kapacita

Mateřská škola Město Albrechtice
Základní škola Město Albrechtice
Střední odborná škola a Základní škola,
Město Albrechtice
Základní umělecká škola, Město Albrechtice

3.2.2

540
30 (ZŠ)
440 (SŠ)
300

Aktuální počet
žáků dle ČŠI
370
24 (ZŠ)
140 (SŠ)
171

Naplněnost

Zřizovatel

68,5 %
80,0 %
31,8 %
57,0 %

Město Albrechtice
Město Albrechtice
MS kraj
MS kraj

Zdroj: Portál České školní inspekce

Sociální oblast
Proces komunitního plánování sociálních služeb je ve Městě Albrechticích realizován v souladu
s ustanovením § 94 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Komunitní plánování sociálních služeb ve městě začalo v roce 2008, přičemž v současnosti se
připravuje již třetí Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Albrechticka na roky 2021–2024.
Přímo ve Městě Albrechticích je poskytováno 7 registrovaných sociálních služeb dle zákona o
sociálních službách, z toho 4 služby sociální péče a 3 služby sociální prevence. Tyto služby
poskytuje 5 poskytovatelů, z toho 3 církevní organizace, jedna obecně prospěšná společnost a
jedna příspěvková organizace kraje.
Město Albrechtice není zřizovatelem žádné registrované sociální služby, nicméně dlouhodobě
některé z poskytovatelů finančně podporuje.
Přestože je síť sociálních služeb ve městě na dobré úrovni, poslední Komunitní plán identifikoval
nedostatky především v absenci pobytové sociální služby domova pro seniory, chybějící
odlehčovací službě pro osoby pečující o osobu blízkou a osoby v této péči, chybějícím senior taxi
a v nedostatečné bezbariérovosti města.
Tabulka 5: Seznam poskytovatelů registrovaných sociálních služeb ve Městě Albrechticích
Poskytovatel
Zřizovatel Druh soc. služby
Forma
Cílová skupina
poskytování
Česká katolická charita
církev
Domovy pro seniory
pobytová
senioři
Harmonie, příspěvková
organizace

kraj

Chráněné bydlení

pobytová

Sociálně terapeutické dílny

ambulantní

Help - in, o.p.s.

NNO

Pečovatelská služba

terénní

Charita Krnov

církev

Domovy se zvláštním
režimem

pobytová

Slezská diakonie

církev

Nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

ambulantní,
terénní
terénní

osoby s kombinovaným /
mentálním postižením
osoby s kombinovaným /
mentálním postižením
senioři, osoby s chronickým
onemocněním / se zdravotním
postižením
senioři, osoby s chronickým /
chronickým duševním
onemocněním; osoby
s kombinovaným / mentálním /
tělesným / zdravotním postižením
děti a mládež ohrožené
společensky nežádoucími jevy
rodiny s dítětem/dětmi

Věková
kategorie
65–80 let
nad 80 let
18–80 let
19–26 let
27–64 let
27–64 let
65–80 let
nad 80 let
od 55 let

6–20 let
0–80 let

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, MPSV

Široké spektrum dalších sociálních služeb pro různé cílové skupiny uživatelů je pak dostupné
v Krnově, Osoblaze případně dalších obcích SO ORP Krnov, viz Příloha č. 2.
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Dle posledního průzkumu sociálně vyloučených lokalit v roce 2015 bylo v SO ORP Krnov
identifikováno 8 takových lokalit s 1 100–1 300 obyvateli. Žádná z nich se však nenacházela na
území Města Albrechtic.
Významný problém celé ČR představují exekuce. V posledních letech se daří snižovat počet osob
v exekucích, průměrný počet exekucí na osobu však naopak roste. Dle mapy exekucí v roce 2019
můžeme vidět, že oblast severní Moravy a Jeseníků je jednou z nejproblematičtějších oblastí
v zemi.
Obrázek 1: Podíl osob v exekuci v obcích ČR v roce 2019 (čím tmavší barva, tím vyšší podíl)

Zdroj: Mapaexekucí.cz

V roce 2019 bylo ve Městě Albrechticích 372 osob v exekuci, což představovalo více než 12%
podíl na osobách starších 15 let, zatímco v rámci celé ČR to bylo 8,6 % a v rámci
Moravskoslezského kraje 10,2 %. Téměř každý osmý občan města starší 15 let tak byl v roce
2019 v exekuci. Zatímco v rámci kraje má Město Albrechtice vyšší podíl zadlužených, v rámci SO
ORP Krnov je toto procento lehce podprůměrné. Vůbec nejhůře jsou na tom přilehlé obce
Osoblažska, kde procento zadlužené populace přesahuje u většiny obcí 20 %.
V posledních letech došlo ke snížení tohoto podílu jak ve Městě Albrechticích, SO ORP Krnov
tak i v celém kraji. Nejrychleji z těchto územních celků však podíl zadlužených klesl od roku 2016
právě ve Městě Albrechticích. Průměrný počet exekucí na jednu osobu však mírně stoupnul.
Tabulka 6: Podíl osob v exekuci ve Městě Albrechticích, SO ORP Krnov a v Moravskoslezském kraji (2016, 2019)

Město Albrechtice
SO ORP Krnov
Moravskoslezský kraj

3.2.3

2019
12,31 %
13,57 %
10,16 %

2016
13,93 %
14,22 %
10,78 %

Změna 2019/2016
-1,62 p.b.
-0,65 p.b.
-0,62 p.b.

Zdroj: Mapaexekucí.cz

Zdravotnická infrastruktura a služby
Přímo ve městě se nachází Nemocnice Město Albrechtice, která je součástí Sdruženého
zdravotnického zařízení Krnov, příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje. Sídlí zde
oddělení ošetřovatelské péče, odborný léčebný ústav tuberkulózních a respiračních nemocí a
léčebna dlouhodobě nemocných. Dále se ve městě nacházejí samostatné ordinace dvou
praktických lékařů, jednoho dětského lékaře, jednoho specialisty na vnitřní lékařství a dvou
specialistů na ortopedii a traumatologii pohybového ústrojí. Ve městě se nachází také
zdravotnická záchranná služba a zdravotnická dopravní služba.
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Za všemi ostatními odděleními, ambulancemi a zdravotnickými službami, včetně např. zubařů,
musí obyvatelé Města Albrechtic dojíždět do Krnova nebo ještě dále.
Tabulka 7: Seznam poskytovatelů zdravotnických služeb

Poskytovatel
ASTRA Město Albrechtice, s.r.o.
Česká katolická charita, Charitní
domov Město Albrechtice
Fyzioterapie POHODA s.r.o.
Charita Krnov

Druh poskytovatele
zdravotnická dopravní služba
zdravotní péče v ústavech
sociální péče
samostatné zařízení
fyzioterapeuta
domácí zdravotní péče

Interní ambulance MUDr.
Ladislav Luběna s.r.o.
Mgr. Petr Byrtus, Lékárna U Jana

samostatná ordinace lékaře
specialisty
lékárna

Moje lékařka s.r.o.

samostatná ordinace
všeobecného prakt. lékaře
samostatná ordinace prakt.
lékaře pro děti a dorost
samostatná ordinace lékaře
specialisty
samostatná ordinace lékaře
specialisty
samostatná ordinace
všeobecného prakt. lékaře
nemocnice

MUDr. Eva Němcová
MUDr. Jiří Sztefek
MUDr. Martin Jančo
MUDr. PAVLA PUSTÓWKOVÁ
Sdružené zdravotnické zařízení
Krnov, příspěvková organizace
MSK, LDN Město Albrechtice

Sdružené zdravotnické zařízení
Krnov, příspěvková organizace
MSK, Léčebna TRN
Zdravotnická záchranná služba
Moravskoslezského kraje,
příspěvková organizace

Obor/druh péče
zdravotnická dopravní služba
všeobecná sestra
(ošetřovatelská péče)
fyzioterapeut (léčebně
rehabilitační péče)
všeobecná sestra
(ošetřovatelská péče)
vnitřní lékařství

Forma péče
ostatní
ostatní

praktické lékárenství
(lékárenská péče)
všeobecné praktické lékařství

ostatní

praktické lékařství pro děti a
dorost
ortopedie a traumatologie
pohybového ústrojí
ortopedie a traumatologie
pohybového ústrojí
všeobecné praktické lékařství

ambulantní

fyzioterapeut, rehabilitační a
fyzikální medicína (léčebně
rehabilitační péče)
ošetřovatelská péče

ambulantní

nemocnice

pneumologie a ftizeologie
(následná lůžková péče)

zdravotnická záchranná služba

přeprava pacientů neodkladné
péče, zdravotnická záchranná
služba

ambulantní
ostatní
ambulantní

ambulantní

ambulantní
ambulantní
ambulantní

následná lůžková
péče
následná lůžková
péče
ostatní

Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb

3.2.4

Bezpečnost
Město Albrechtice nemá městskou policii, o bezpečnost a pořádek se tak ve městě stará pouze
stálá služebna Policie ČR.
Od října 2019 do září 2020 1 došlo v rámci policejního Obvodního oddělení Města Albrechtic k 145
trestným činům. Index kriminality (vyjadřující počet trestných činů na 10 000 obyvatel) byl za toto
období na hodnotě 128,8. Index kriminality pro celou ČR je 172,9, v Moravskoslezském kraji
176,9. Lepší pohled však nabízí srovnání mezi jednotlivými obvodními odděleními. Tam se Město
Albrechtice zařadilo v celostátním srovnání obvodních oddělení na 269. místě z 522 (čím vyšší
umístění, tím nižší kriminalita), tedy lze hodnotit, že úroveň kriminality je zde spíše průměrná. Ve

1

Jedná se o poslední období 12 měsíců s dostupnými a plně srovnatelnými daty. Dostupná data za říjen a listopad
2020 nejsou plně srovnatelná s předchozími obdobími, kvůli novele trestního zákoníku č. 333/2020 Sb. Z 1.10.2020,
která zvýšila hranici škody v trestněprávních kauzách na dvojnásobek.
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srovnání s okolními obvodními odděleními má však obvodní oddělení Město Albrechtice jednu
z nejnižších kriminalit, viz Graf 6.
Graf 6: Index kriminality za vybraná obvodní oddělení Policie ČR Moravskoslezského a Olomouckého kraje (10/2019–
9/2020)
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Zdroj: Mapakriminality.cz

V rámci Obvodního oddělení Města Albrechtic od roku 2014 klesl počet trestných činů i index
kriminality téměř o 38 %. V porovnání s ostatními obvodními odděleními se jeho umístění spíš
zhoršilo.
Graf 7: Počet trestných činů v Obvodním oddělení Města Albrechtic – Policie ČR (10/2013–09/2020)
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Zdroj: Mapakriminality.cz

Nejčastějšími trestnými činy v posledních pěti letech byly v Obvodním oddělení Města Albrechtic:
krádeže prosté, zanedbání povinné výživy, krádeže vloupáním, ohrožení pod vlivem návykové
látky, opilství, úmyslné ublížení na zdraví, maření výkonu úředního rozhodnutí a dopravní nehody
silniční z nedbalosti.
Od července 2016 do června 2021 se na území Města Albrechtic stalo 204 dopravních nehod,
z toho 44 s následky na životě nebo zdraví. V posledních pěti letech počet nehod spíše stagnuje.
Graf 8: Počet dopravních nehod na území Města Albrechtic (07/2016–06/2021)
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Zdroj: Centrum dopravního výzkumu

Nejčastějšími nehodami byly srážky se zvěří (63), srážky s jedoucím nekolejovým vozidlem (49),
srážky s pevnou překážkou (48) a srážky s odstaveným nebo zaparkovaným vozidlem (21).
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3.3

Podnikání a zaměstnanost
Kapitola shrnuje informace o struktuře a vývoji počtu ekonomických
subjektů ve městě o vývoji nezaměstnanosti a trhu práce. Je provedeno
také porovnání města s obdobně velkými městy v širším regionu.
Klíčová zjištění
 Město Albrechtice je součástí hospodářsky slabého regionu. Hlavním problémem je
jeho periferní poloha, slabá vzdělanostní úroveň, malá kupní síla obyvatel a mimořádně
silný propad zemědělství po transformaci ekonomiky na tržní hospodaření, se kterým se
dodnes místní ekonomika nedokázala zcela vyrovnat.
 Tradičním odvětvím a odvětvím s vyšším potenciálem zde chybí přidaná hodnota
dalšího zpracování, ať už jde o zemědělství či dřevozpracující průmysl.
 Podíl nezaměstnaných se dlouhodobě pohyboval kolem 10 %, v posledních pěti letech
však výrazněji klesl na hodnoty kolem 4–5 %. Jedná se o nadprůměrnou
nezaměstnanost v rámci ČR, ve srovnání s celým Moravskoslezským krajem a okolními
podobně velkými městy však o podprůměrnou.
 Problémem je nedostatek pracovních míst a absence větších zaměstnavatelů.
Dlouhodobě počet uchazečů o zaměstnání výrazně převyšuje počet pracovních míst
v evidenci úřadu práce.
 Počet aktivních ekonomických subjektů v posledních letech ve městě roste. Jedná se
především o oblasti stavebnictví a zemědělství, lesnictví, rybářství. K úbytku
ekonomických subjektů naopak dochází v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví, dopravy a
skladování či ubytování, stravování a pohostinství.
 Ve srovnání s obdobně velkými městy v širším regionu je ve Městě Albrechticích
podnikatelská aktivita spíše nadprůměrná.
 Ve městě se nachází poměrně hodně brownfieldů, které představují potenciál pro
podnikatelské využití. Město by se tak mělo snažit optimalizovat plochy pro podnikání a
doplňovat a zkvalitňovat podpůrné služby a infrastrukturu.
 Potenciál pro rozvoj podnikání a zaměstnanosti představuje zejména oblast služeb
v cestovním ruchu nebo zemědělská a dřevozpracující produkce s vyšší přidanou
hodnotou a tvorbou regionálních produktů.

3.3.1

Zaměstnanost
Území celého okresu patří mezi hospodářsky slabé regiony. Hospodářské problémy byly
způsobeny souběhem několika procesů, zejména pak důsledky poválečných kroků – odsun
původního obyvatelstva, znárodnění apod. Od počátku devadesátých let dvacátého století
probíhala transformace domácího hospodářství ze systému centrálně plánované ekonomiky na
ekonomiku založenou na tržních principech. Krnovsko se muselo vypořádat s mimořádně silným
propadem zemědělství. Na něj byl vázán vysoký počet pracovních míst. Stávající zemědělské
produkci chybí přidaná hodnota dalšího zpracování v regionu s tvorbou pracovních příležitostí.
Region Krnovska je dále znevýhodněn chybějícím dálničním napojením na růstové regiony,
periferní polohou v rámci České republiky, méně příznivou vzdělanostní strukturou a nízkou
úrovní mezd. Nízká hladina mezd, hustota a stárnutí obyvatel negativně ovlivňuje kupní sílu, a
tím se do značné míry stává limitujícím faktorem rozvoje drobného podnikání. Dostatek volné
pracovní síly a větší ochota pracovat za nižší mzdu je zároveň pozitivním lokalizačním faktorem
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při rozhodování o umístění případné investice. V regionu se nachází velké množství
nevyužívaných brownfieldů. Ty jsou potenciální plochou pro rozvíjení podnikatelské činnosti. Ne
zcela využit zůstává potenciál užšího ekonomického propojení s polskými příhraničními regiony.
Výsledky SLDB 2011 uvádějí ve Městě Albrechticích 1 587 ekonomicky aktivních obyvatel (v roce
2001 to bylo 1 828 obyvatel), přičemž za prací vyjíždělo mimo obec 342 osob. Do Města
Albrechtic naopak dojíždělo 228 osob. Počet pracovních míst ve Městě Albrechticích je
odhadován na cca 1 200, a to především ve službách, průmyslu, drobné výrobě, stavebnictví,
dopravě a zemědělství. Obyvatelé vyjíždějí za prací především do Krnova, okolních obcí a
omezeně i do Bruntálu či Ostravy. Dojížďka je především z Krnova a okolních obcí Osoblažska.
Ke konci července 2021 činil podíl nezaměstnaných osob ve Městě Albrechticích 4,2 %, což je
nadprůměrná hodnota oproti celé ČR (3,7 %), avšak lepší než v rámci Moravskoslezského kraje
(5,5 %). Dosažitelný počet uchazečů na jedno volné pracovní místo činil 8,27. Zaměstnavatel si
tak mohl v průměru vybírat na jedno místo z více než 8 uchazečů.
Tabulka 8: Nezaměstnanost, počet uchazečů o zaměstnání a pracovní místa v evidenci ÚP k 31. 7. 2021

Počet uchazečů o
zaměstnání v evidenci ÚP
(dosažitelní)

z toho
muži

z toho
ženy

Pracovní
místa
v evidenci
ÚP

Počet uchazečů
na 1 volné pracovní
místo

Podíl
nezaměstnaných
osob

91

35

56

11

8,27

4,2 %
Zdroj: ČSÚ

V posledních šesti letech se podíl nezaměstnaných ve Městě Albrechticích pohybuje nad
celostátním průměrem, ale na nižší úrovni než v Moravskoslezském kraji, přičemž aktuálně se
výrazněji přibližuje celostátnímu průměru. Dlouhodobě se podíl nezaměstnaných ve Městě
Albrechticích pohyboval těsně pod 10 %, od roku 2015 však začal i díky pozitivnímu vývoji celé
ekonomiky klesat až na minimum kolem 3,5 % v letech 2018 a 2019. Na konci roku 2019 a v roce
2020 došlo vlivem dopadů pandemické krize opět k růstu počtu nezaměstnaných, aktuálně však
nezaměstnanost opět klesá k úrovni let 2018 a 2019. Z Grafu 9 je však možné vidět, že
nezaměstnanost ve Městě Albrechticích je více náchylná na sezonní vlivy, a meziměsíční výkyvy
jsou tak výraznější než v rámci kraje či celé ČR.
Graf 9: Vývoj podílu nezaměstnaných ve Městě Albrechticích, Moravskoslezském kraji a ČR
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Zdroj: ČSÚ

Mezi obdobně velkými městy v širším regionu má Město Albrechtice jednu z nejnižších
nezaměstnaností.
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Podíl nezaměstnaných (v %)

Graf 10: Průměrný podíl nezaměstnaných osob v roce 2020 v obdobně velkých městech v širším regionu
9,0
10,0
7,3

8,0

6,6

6,1

6,0

6,0

5,5

5,0

4,9

4,0

2,3

2,0
0,0

Budišov n.
Budišovkou

Javorník

Horní
Benešov

Hanušovice

Vrbno p.
Pradědem

Břidličná

Město
Albrechtice

Zlaté Hory

Dolní
Benešov
Zdroj: ČSÚ

Pozitivním trendem posledních let v rámci okresu Bruntál byl nejenom pokles celkové
nezaměstnanosti, ale také výrazné snížení podílu dlouhodobě nezaměstnaných (déle než 12
měsíců). Ještě v roce 2014 tvořili dlouhodobě nezaměstnaní téměř 51 % všech nezaměstnaných.
V roce 2019 se tento podíl snížil na 23,9 %, ovšem následkem zhoršení ekonomické situace
v souvislosti s pandemickou krizí se tento poměr v roce 2020 opět zvýšil na 30 %.
Graf 11: Podíl dlouhodobě nezaměstnaných v okrese Bruntál (2011–2020)
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Z Grafu 12 je vidět, že problémem ve Městě Albrechticích je zejména nedostatek pracovních
příležitostí, kdy v posledních šesti letech počet uchazečů o zaměstnání velmi výrazně převyšuje
počet pracovních míst v evidenci úřadu práce.
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Graf 12: Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a pracovních míst v evidenci ÚP ve Městě Albrechticích (2015–2020)
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Celkově ve městě chybí větší zaměstnavatelé, kteří by vytvářeli nová pracovní místa. Pouze 13
subjektů má ve městě alespoň 10 zaměstnanců. Žádný ze subjektů dle dostupných dat však
nemá více než 49 zaměstnanců. Velkou část těchto subjektů pak tvoří samotné město Město
Albrechtice, příspěvkové organizace města či kraje, případně živnostníci.

© 2021 Česká republika, s.r.o. All rights reserved.
Document Classification: KPMG Public

14

Strategický plán Města Albrechtice do roku 2030
Socioekonomická analýza
Prosinec 2021

Tabulka 9: Největší zaměstnavatelé ve Městě Albrechticích v roce 2021

Název firmy
AUTOZAM Baláš s.r.o.
Město Město Albrechtice
Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace
Základní škola Město Albrechtice, okres Bruntál
Zemědělský podnik Město Albrechtice a.s.
Ludvas Trade s.r.o.
Základní umělecká škola, Město Albrechtice, Tyršova 1, příspěvková organizace
Andrej Solawa
ASTRA Město Albrechtice, s.r.o.
Ing. Roman Václavík - INGENIA dřevostavby
Jindřich Jandík
Mateřská škola Město Albrechtice, příspěvková organizace
Vendulka Caisbergerová

Zdroj: Albertina CZ

Podnikatelská aktivita
Počet registrovaných ekonomických subjektů ve Městě Albrechticích od roku 2012 stabilně roste,
pokud jde o ekonomické subjekty se zjištěnou aktivitou, zde dochází k nárůstu zejména
v posledních pěti letech. Celkově lze hodnotit pozitivně, že navzdory nepříznivé situaci
způsobené opatřeními ke zpomalení šíření onemocnění COVID-19 byl na konci roku 2020 ve
městě nejvyšší počet aktivních ekonomických subjektů za posledních 10 let.
Graf 13: Počet ekonomických subjektů ve Městě Albrechticích v letech 2010–2020
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Od roku 2013 lze pozorovat stabilní nárůst obchodních společností se zjištěnou aktivitou,
k výraznějšímu nárůstu došlo také u zemědělských podnikatelů a soukromých podnikatelů
podnikajících dle živnostenského zákona. K velkému poklesu pak došlo u soukromých
podnikatelů podnikajících dle jiných zákonů.
Tabulka 10: Počet ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou ve Městě Albrechticích dle právní formy

Typ společnosti
celkem
z toho akciové společnosti
Soukromí podnikatelé podnikající dle
živnostenského zákona
Fyzické osoby
Zemědělští podnikatelé
Soukromí podnikatelé podnikající dle jiných
zákonů
Celkem ekonomických subjektů
Obchodní
společnosti

36
2

49
1

Index
2020/2013
136 %
50 %

247

299

121 %

10

17

170 %

43

12

28 %

362

394

2013

2020
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Pokud jde o obory, nejvýraznější nárůst počtu aktivních subjektů nastal ve stavebnictví a
zemědělství, lesnictví, rybářství. Největší propad byl naopak zaznamenán v oblasti peněžnictví a
pojišťovnictví, úbytek subjektů ale zaznamenaly také např. oblasti dopravy a skladování či
ubytování, stravování a pohostinství.
Tabulka 11: Vývoj počtu ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou ve Městě Albrechticích dle převažující činnosti
CZ-NACE
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
A – Zemědělství, lesnictví, rybářství
42
45
44
46
46
51
54
54
B-E – Průmysl celkem
50
54
52
46
48
51
53
54
F – Stavebnictví
51
55
58
57
57
68
74
85
G – Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel
54
62
56
59
66
64
56
56
H – Doprava a skladování
11
11
11
9
9
7
8
7
I – Ubytování, stravování a pohostinství
27
33
28
24
25
25
24
24
J – Informační a komunikační činnosti
3
2
2
2
2
5
6
6
K – Peněžnictví a pojišťovnictví
22
18
16
18
3
4
1
0
L – Činnosti v oblasti nemovitostí
8
4
9
4
4
5
4
7
M – Profesní, vědecké a technické činnosti
37
39
34
37
44
51
42
41
N – Administrativní a podpůrné činnosti
5
5
4
3
2
3
5
5
O – Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
1
1
1
1
2
1
1
1
P – Vzdělávání
8
8
9
9
9
9
8
8
Q – Zdravotní a sociální péče
9
9
7
6
6
6
6
6
R – Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
6
6
7
4
6
7
6
6
S – Ostatní činnosti
20
20
25
22
27
26
26
24

Zdroj: ČSÚ

V roce 2020 nebyl ve Městě Albrechticích žádný velký podnik. Velikosti středního podniku s 50–
99 zaměstnanci odpovídal pouze jeden subjekt. Jen dalších 14 subjektů pak má alespoň 10
zaměstnanců.
Tabulka 12: Počet ekonom. subjektů se zjištěnou aktivitou ve Městě Albrechticích podle počtu zaměstnanců (2020)

Počet zaměstnanců
50–99
25–49
20–24
10–19

Počet subjektů
1
4
0
10

Počet zaměstnanců
6–9
1–5
bez zaměstnanců
neuvedeno

Počet subjektů
7
44
269
59

Zdroj: ČSÚ

Ze srovnání s podobně velkými městy v širším regionu vyplývá, že co do počtů aktivních
ekonomických subjektů se Město Albrechtice pohybuje v nadprůměrných hodnotách.

Ekonomické subjekty se zjištěnou
aktivitou na 1 000 obyvatel

Graf 14: Počet ekon. subjektů se zjištěnou aktivitou (na tis. obyvatel) v obdobně velkých městech v širším regionu (2020)
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3.3.3

Rozvoj podnikání
Riziko a bariéry pro další rozvoj města představují zejména omezené možnosti zaměstnanosti a
slabá kupní síla v regionu komplikující rozvoj podnikání. Přestože nezaměstnanost v posledních
letech díky pozitivnímu vývoji celé ekonomiky ČR výrazně klesla a nepředstavuje ve Městě
Albrechticích tak velký problém jako v minulosti, nedostatečné pracovní příležitosti mohou vést
k odchodu mladých lidí z města, poklesu jeho obyvatel a dalšímu zrychlení stárnutí populace.
Ačkoli možnosti města jsou v této oblasti omezené, je nezbytné je plně využít. Přednostně by
měly být intenzifikovány a optimalizovány stávající plochy pro podnikání (zejména brownfields) či
zlepšena infrastruktura. Územní plán nepředpokládá další rozvoj výrobních ploch. Potenciál
představují také nové trendy, jako je práce na dálku či rozvoj home office, na které město musí
být připravené, např. pokud jde o kvalitní přístup k vysokorychlostnímu internetu.
V oblasti podnikání je pak naprosto nevyužitý potenciál cestovního ruchu, pro jehož rozvoj má
město vhodné podmínky. V této oblasti by pak bylo vhodné stavět jak na stávající (tradiční)
specializaci regionu, např. rozvojem agroturistiky, tak na využití nových trendů, jako je např.
caravaning či glamping. Nevyužitý potenciál představuje také např. dřevařský průmysl. Na území
Města Albrechtic se nachází nejvíce lesních pozemků Krnovska, avšak vytěžený lesní porost není
zpracováván v regionu.
Přesto je zásadní řešení problémů spojených s nezaměstnaností a malými pracovními
příležitostmi především makroekonomické (např. podpora nezaměstnanosti, restrukturalizace
průmyslu, snížení zdanění práce) a regionální (např. realizace podnikatelských zón, budování
technické infrastruktury). V tomto ohledu je vhodné využívat dostupnou institucionální kapacitu a
finanční nástroje, které jsou za tím účelem připraveny státem či krajem. Vhodnou platformu pro
konkrétní projekty pak představuje MAS Krnovsko a její Strategie komunitně vedeného místního
rozvoje pro programové období 2021–2027.
Tabulka 13: Institucionální kapacita pro rozvoj podnikání a inovace a vhodné finanční nástroje

Instituce




Finanční nástroje

Národní – MMR (Program RE:START), MPO,
CzechInvest, TAČR, API
Krajská – Moravskoslezský kraj, Moravskoslezské
inovační centrum
Místní – MAS Krnovsko, systémová podpora města




Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) – OP
TAK, IROP, OPST, OP JAK, program přeshraniční
spolupráce
Národní, krajské dotační a grantové programy
Zdroj: KPMG Česká republika

Na úrovni Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje 2019–2027 je v tomto ohledu důležitá
tematická oblast Podnikavější a inovativnější kraj, pro město pak zejména strategický cíl 1.2 Vznik
a růst firem. Součástí tohoto cíle by měly být mj. aktivity zaměřené na rozšíření nabídky
atraktivních podnikatelských nemovitostí (regenerací brownfieldů) a zajištění kvalitních
podpůrných služeb a infrastruktury pro lidi zahajující podnikání (např. sdílené dílny, laboratoře či
akcelerační a inkubační služby).
V rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2021–2027 pro
MAS Krnovsko je relevantní především specifický cíl A) – podpora ekonomiky a zaměstnanosti,
jehož cílem je snížení bariér vstupu nezaměstnaných na trh práce, napomoci zaměstnavatelům
k přijetí vhodných zaměstnanců formou vzdělávání, zaškolení, získávání praxe a dalšími
metodami. Podporována bude také vzájemná spolupráce všech aktérů na trhu práce a vznik
pracovních příležitostí pro mladou generaci.
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3.4

Územní plánování, veřejný prostor a bydlení
Kapitola obsahuje informace o urbanistické struktuře města, územním
plánování, veřejném prostoru a bydlení. Součástí kapitoly jsou také
informace o podmínkách dalšího územního rozvoje a rozvoje veřejného
prostoru města.
Klíčová zjištění
 Správní území města je značně rozlehlé, přičemž je tvořeno 10 katastrálními územími,
která víceméně kopírují jednotlivá sídla, ze kterých město vzniklo.
 Město má platný území plán, který vytváří podmínky pro další rozvoj města
a prostorové a funkční využití území.
 Naprostá většina venkovských sídel je územně stabilizovaných a územní plán v nich
nepředpokládá další zastavitelné plochy.
 Správní území města má vysoký podíl zelených ploch, které jsou tvořeny zejména lesy
a travními porosty. Velkou část území zaujímá také orná půda.
 Na území města se nachází velké množství brownfieldů a chátrajících kulturních
památek, které zhoršují vzhled města a celkovou kvalitu veřejného prostoru.
 Plochy veřejné zeleně jsou v mnoha případech zanedbané a nejsou uzpůsobeny
k polyfunkčnímu využití obyvateli.
 Ve srovnání s obdobně velkými městy v regionu bylo v posledních dvaceti letech ve
Městě Albrechticích dokončeno nejvíce nových bytů.
 Ve srovnání s podobně velkými městy v regionu má však Město Albrechtice jeden
z nejnižších podílů bytů ve vlastnictví města, což může limitovat možnosti aktivní bytové
politiky města.

3.4.1

Urbanismus a územní plánování
Město Albrechtice spoluvytváří centrální část sídelní struktury regionu Krnovska, rozvíjejícího se
především v návaznosti na město Krnov, okrajově v širší vazbě na Ostravskou aglomeraci. Má
rozlohu 65,3 km2, což ho řadí na první místo mezi obcemi SO ORP Krnov. Území města je
tvořeno celkem 10 katastrálními územími, která v podstatě představují původní samostatná sídla,
ze kterých město vzniklo. Jedná se o tato katastrální území:
 Město Albrechtice (včetně sídla
Žáry a Biskupice)
 Burkvíz
 Česká Ves u Města Albrechtic
 Dlouhá Voda
 Hynčice u Krnova







Linhartovy
Opavice
Piskořov
Valštejn
Ztracená voda

Prostorové a funkční uspořádání území je definováno v platném Územním plánu Město
Albrechtice, vydaném usnesením č. 17/25/448/3 ze dne 22. 2. 2017. Jeho účelem je potřeba
přizpůsobení územně plánovací dokumentace současným potřebám rozvoje obce, stanovení
základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, stanovení urbanistické
koncepce, koncepce veřejné infrastruktury a koncepce uspořádání krajiny. Územní plán tak
vytváří podmínky pro harmonizaci rozdílných zájmů v řešeném území a ve vazbě na navazující
okolí, podmínky na ochranu a zlepšování životního prostředí, pro rozvoj hospodářského
potenciálu a pro podporu soudržnosti společenství obyvatel.
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Obrázek 2: Katastrální území Města Albrechtice

Urbanistická koncepce navazuje na
historický urbanistický vývoj jednotlivých
katastrálních území a rozvíjí je s ohledem
jak
na
jejich
stávající
veřejnou
infrastrukturu z oblasti občanského
vybavení, tak s ohledem na dopravní a
technickou infrastrukturu. Rozvoj ploch
pro novou zástavbu je navržen s ohledem
na zachování krajinného rázu a potřebu
rozvoje zástavby, zejména pro výstavbu
nových bytů, rozvoj občanského vybavení
a související hospodářský rozvoj.

Pouze sídlo Město Albrechtice je
odedávna do současnosti městského
typu. Má funkci správního a kulturního
centra jak správního území, tak dalších
Zdroj: ČSÚ
okolních obcí. Zástavba má městský
charakter, centrální prostor vytváří
náměstí, kolem kterého je soustředěna zástavba tvořená multifunkčními objekty jak s občanskou
vybaveností, tak s byty. Od tohoto centrálního prostoru se rozvíjela obytná zástavba, která je
tvořena převážně jedno až dvou podlažními rodinnými domy a vilovými čtvrtěmi. Severním
směrem, v blízkosti železniční trati, se rozvíjela výstavba bytových domů. S výstavbou bytů
souvisel rozvoj občanského vybavení – veřejné infrastruktury (školství, zdravotní péče, kultury
apod.). Plochy s výrobními a skladovými aktivitami se rozvíjely jak východně od železniční trati,
tak západně od centrální části zástavby. Západní část zástavby, situovaná podél vodního toku
Opavice, je srostlá se zástavbou Hynčic. Negativně působí zejména rozdělení sídla silnicí I. třídy
či velké silo, které je dominantou Města Albrechtic již zdaleka. Sídlo Žáry, které je součástí k. ú.
Města Albrechtice, je vnímáno jako odpočinkové místo Města Albrechtic, kterému dominuje areál
bývalé plicní léčebny, který nemá využití a chátrá. Zbytek zástavby tvoří bytový dům a venkovské
usedlosti. Rozvoj zástavby je částečně omezen jak stanoveným záplavovým územím vodního
toku Opavice, tak stávající dopravní a technickou infrastrukturou a jejich ochrannými a
bezpečnostními pásmy. Zástavba je převážně obklopena zemědělsky obhospodařovanou půdou.
Navržená urbanistická koncepce podporuje stabilizaci a rozvoj obytné funkce, stabilizaci a rozvoj
občanského vybavení souvisejícího s každodenními potřebami bydlících obyvatel a s funkcí
správního a kulturního centra a s hospodářským rozvojem a podporou pro vytváření nových
pracovních míst.
Sídlo Hynčice bezprostředně navazuje na sídlo Město Albrechtice a v západní části srůstá
zástavba se zástavbou Hejnova. Jedná se o řadovou ves bez návsi podél řeky Opavice a silnice
v jejím údolí. Převažuje funkce obytná a doplňkově funkce rekreace rodinné. Sídlo je celkem
nenarušené, rušivým dojmem působí zejména chátrající dům hned před kostelem. Rozvoj
zástavby je z části omezen stanoveným záplavovým územím vodního toku Opavice, ochranným
pásmem vodního zdroje, a ochrannými pásmy technické infrastruktury.
Sídla Opavice a Linhartovy na sebe navazují. Jedná se o řadové vsi podél řeky Opavice a přilehlé
komunikace s převažující funkcí obytnou a doplňující funkcí rekreace rodinné. V severní části
sídla Opavice se nachází zemědělský objekt, sídlu Linhartovy dominuje zámek s parkem, který
sídlo rozděluje na dvě části. Zbytek zástavby je tvořen převážně venkovskými usedlostmi,
rodinnými domy a stavbami rodinné rekreace. Do ploch stabilizované zástavby zasahuje
stanovené záplavové území vodního toku Opavice. Významným způsobem tak ovlivňuje rozvoj
zástavby, který je ale také omezen z důvodu nedostatečné technické infrastruktury. V sídle
probíhá zásobování pitnou vodou a likvidace odpadních vod individuálním způsobem. Není zde
doveden STL plynovod. Územním plánem je v tomto k. ú. navržena jedna zastavitelná plocha
výroby zemědělské.
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Sídla Burkvíz, Česká Ves, Biskupice, Piskořov, Dlouhá Voda, Valštejn a na něj navazující
Ztracená Voda jsou řadové vsi bez návsí s rozvolněnou zástavbou podél místních komunikací,
které jsou většinou urbanisticky nenarušené. To platí zejména pro Piskořov, který je dokonce
vesnickou památkovou zónou. Hlavními jsou funkce bydlení a rekreace rodinné (druhého
bydlení), která je dominantní především ve Ztracené Vodě, Biskupicích, ovšem i ve Valštejně a
Piskořově je nutné konstatovat, že i objekty vedené jako trvalé bydlení jsou využívány k bydlení
spíše jen od jara do podzimu. Zástavba je obklopena zemědělsky obhospodařovanou půdou a
lesními masívy. Územním plánem nejsou v těchto katastrálních územích vymezeny zastavitelné
plochy s ohledem na dostatek vhodných proluk, rozrůstající se rekreační funkci území a s
ohledem na chybějící technickou infrastrukturu jak v oblasti zásobování pitnou vodou, tak v oblasti
likvidace odpadních vod či zásobování plynem. Výjimkou je k. ú. Burkvíz, kde je při vjezdu do
zástavby navržena plocha veřejné zeleně za účelem vytvoření relaxačního zázemí zejména pro
obyvatele Burkvízu a jeho návštěvníků. Na většině těchto území se nepřipouští realizace nových
staveb pro rodinnou rekreaci, jelikož jsou součástí krajiny lesní vymezené ZÚR MSK. Burkvíz a
Valštejn jsou částečně narušeny zemědělskými objekty, v Dlouhé Vodě působí poněkud rušivě
velký objekt hotelu bez využití a silnice vedoucí z Piskořova na Pelhřimovy je v dezolátním stavu.
Územní plán musí respektovat požadavky a úkoly stanovené pro specifickou oblast SOB3 –
Jeseníky – Králický Sněžník, které byly zpřesněny v ZÚR MSK, a požadavky vyplývající z priorit
územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území. Ty stanovují, že při
rozhodování a posuzování záměrů na změny v území je nutné přednostně sledovat:
a) rozvoj rekreace a lázeňství
vytvářet podmínky pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, zejména vymezením
vhodných území pro tyto aktivity
o vytvářet podmínky pro rozvoj systému pěších a cyklistických tras, zejména
nadregionálního a mezinárodního významu, a to v návaznosti na systém tras
v přilehlých území ČR a Polska
o vytvářet podmínky pro využívání přírodních a kulturně historických hodnot území
jako atraktivit cestovního ruchu při respektování jejich nezbytné ochrany
o rozvoj občanského vybavení a doprovodných služeb pro sport, rekreaci a
cestovní ruch s rozšířením možností celoročního rekreačního využití, při
zohlednění jejich dopravní dostupnosti, pohledové exponovanosti a podmínek
ochrany přírodních a kulturních hodnot krajiny
o rozvoj ubytovacích zařízení orientovat zejména na výstavbu zařízení s celoroční
využitelností
b) rozvoj ekologického zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu
o

vytvářet podmínky pro rozvoj dřevozpracujícího průmyslu a ekologického
zemědělství, zejména vymezením vhodných území pro tyto aktivity
o vytvářet podmínky pro zemědělskou výrobu podhorského a horského charakteru,
zejména vymezením vhodných území pro zatravňování a pastvinářství
c) zlepšení dopravní dostupnosti území
o

o

vytvářet podmínky pro rozvoj a zkvalitnění dopravního propojení území
s krajským městem a s územím Polska (zejména ve směru na Kladsko) a
dopravní obsluhy celého území

Další požadavky potom stanovují:
a) podporovat efektivní využívání zastavěného území a preferovat rekonstrukci
nevyužívaných ploch a areálů před výstavbou ve volné krajině, a ne extenzivní rozvoj
obce ani vznik suburbánních zón
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b) přispívat k ochraně a zkvalitnění obytné funkce města a jejího rekreačního zázemí, rozvoj
obytné funkce řešit současně s odpovídající veřejnou infrastrukturou a podporovat rozvoj
systému odvádění a čištění odpadních vod
c) podporovat polyfunkční využití případných rekultivovaných nebo revitalizovaných ploch
ve vazbě na vlastnosti a požadavky okolního území
d) respektovat požadavek na ochranu pohledového obrazu významných horizontů a
významných krajinných, resp. kulturně historických dominant, a dbát na udržení
prostupnosti krajiny a zachování režimu povrchových a podzemních vod
e) respektovat požadavky zájmů obrany státu a civilní ochrany obyvatelstva a majetku.
f) řešit preventivní ochranu území před potenciálními riziky a přírodními katastrofami, s
cílem minimalizovat rozsah případných škod na civilizačních, kulturních a přírodních
hodnotách území kraje
Do správního území města zasahuje několik zájmových území Ministerstva obrany, ve kterých
lze vydat územní rozhodnutí a povolit stavbu spojenou s prováděním zemních prací jen na
základě závazného stanoviska Ministerstva obrany.
Z hlediska využití správního území města tvoří zemědělská půda 43,5 %, nezemědělská půda
pak 56,5 %. Největší podíl na ploše města pak zaujímají lesní pozemky (48,3 %), trvalý travní
porost (25 %) a orná půda (16,3 %). Podíl zemědělské půdy (s výjimkou zahrad) se v letech
snižuje na úkor nezemědělské půdy. Dochází ke zvyšování zejména lesních pozemků, ostatních
ploch, vodních ploch a zahrad.
Tabulka 14: Typy využití pozemků v katastrálním území Města Albrechtice v letech 2000, 2010 a 2020 (v ha)

Typ plochy

Zemědělská
půda

Nezemědělská
půda

2000

2010

2020

2 934,5
1 106,7
133,1
1 694,7
3 592,6
3 073,7
48,5
65,6
404,8

2 904,3
1 104,7
130,2
1 669,4
3622
3 112
47,3
62,6
400,1

2 840,9
1 064
144,2
1 632,7
3 684,6
3 152,3
48,6
60,7
423,1

celkem
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
celkem
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

Změna
2020/2010

-2,2 %
-3,7 %
10,8 %
-2,2 %
1,7 %
1,3 %
2,7 %
-3,0 %
5,7 %

Procentní
zastoupení
plochy
43,5 %
16,3 %
2,2 %
25,0 %
56,5 %
48,3 %
0,7 %
0,9 %
6,5 %

Zdroj: ČSÚ

Podrobnější pohled na využití území města vyplývá z dat Českého zeměměřického a
katastrálního úřadu. Z dat vyplývá, že území města má velmi vysoký podíl zelených ploch, které
tvoří lesy, travnaté pozemky, zahrady a další zeleň (76 %).
Tabulka 15: Druhy pozemků ve správním území Města Albrechtice v roce 2021

Druh pozemku
orná půda
orná půda
zahrada
zahrada
travní porost
travní porost
lesní pozemek
lesní pozemek
vodní plocha
vodní plocha
vodní plocha

Způsob využití

mez, stráň
mez, stráň
mez, stráň
les jiný než hospodářský
nádrž umělá
tok přirozený
tok umělý

Výměra [m2]
10 638 403
1 899
1 432 852
31
16 350 725
618
31 108 412
449 546
121 745
301 791
28 551

© 2021 Česká republika, s.r.o. All rights reserved.
Document Classification: KPMG Public

Procentní zastoupení
16,30 %
0,00 %
2,20 %
0,00 %
25,06 %
0,00 %
47,67 %
0,69 %
0,19 %
0,46 %
0,04 %
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vodní plocha
zastavěná plocha
zastavěná plocha
zastavěná plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
Celkem KN

3.4.2

zamokřená plocha

25 829
549 265
6 754
46 356
945 409
322 075
1 090 103
913 765
482 788
141 869
1 148
13 659
51 446
230 028
65 255 067

společný dvůr
zbořeniště
jiná plocha
manipulační plocha
neplodná půda
ostatní komunikace
silnice
dráha
ostatní dopravní plocha
pohřebiště
sportovní a rekreační plocha
zeleň

0,04 %
0,84 %
0,01 %
0,07 %
1,45 %
0,49 %
1,67 %
1,40 %
0,74 %
0,22 %
0,00 %
0,02 %
0,08 %
0,35 %
100,00 %

Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální

Veřejný prostor
Plochy veřejné zeleně jsou reprezentovány především Sady Bedřicha Smetany, několika
menšími plochami v centru města, dětským hřištěm u Nádražní ulice, zámeckým parkem u
Nového zámku, zámeckým parkem v Linhartovech, parčíkem u pomníku obětem 1. světové války
v Opavici a v Žárech v okolí bývalého plicního sanatoria. Mnohé z těchto ploch však jsou
v zanedbaném stavu, nebo neposkytují možnosti polyfunkčního využití obyvateli. Územní plán
počítá s rozšířením těchto ploch hned v několika lokalitách města, přičemž na mnoha místech
může zeleň plnit také funkci izolační a ochrannou, např. před externalitami z dopravy, z výrobních
aktivit apod. Výhodou města jsou však velké lesní plochy v blízkosti zástavby.
Na území města se nachází hned několik kulturních památek. Památkový katalog NPÚ obsahuje
58 záznamů rozdělených do šesti areálů, jednoho území a pěti samostatných objektů, viz Tabulka
25. Mnohé z těchto památek jsou však ve velmi špatném stavu. Na území celého města se
nachází také větší množství objektů, které je možné označit za brownfieldy, které většinou nejsou
využívány a chátrají. Lze sem zařadit některé jednotlivé domy, objekty zemědělských družstev,
bývalý pivovar, socialistickou budovu kulturního centra uprostřed města, plicní ozdravovnu
v Žárech, rekreační středisko v Hynčicích či hotel v Dlouhé Vodě. Existence chátrajících
kulturních památek a brownfieldů ve veřejném prostoru výrazně zhoršuje jeho kvalitu a negativně
ovlivňuje vnímání města obyvateli i návštěvníky, přičemž může také zvyšovat pocit nebezpečí
obyvatel v blízkosti takovýchto objektů.
Tabulka 16: Seznam kulturních památek ve Městě Albrechticích

Kategorie Název
území
Piskořov
areál

zámek

areál

kostel sv. Mikuláše

areál

dům (bývalá fara)

Součásti
zámek (č.p.521, 531, 500)
vila zv. Hirsch
skleník
park (+schodiště a opěrné zdi)
kostel sv. Mikuláše
márnice
ohradní zeď s branou a 15 kaplemi
obytná budova
hospodářský objekt
stodola
altán
ohradní zeď s branou a brankou
ohradní zeď
hospodářská část domu
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areál

venkovská usedlost

areál

zámek

areál

kostel Povýšení sv. Kříže

objekt
objekt
objekt
objekt
objekt

kaple
kostel Navštívení P. Marie
měšťanský dům
sloup se sochou sv. Anny Samotřetí
venkovský dům

obytný dům
špýchar
zámek
vinný sklep
náhon
schody se zídkami
ohradní zeď
park
zeď
kostel Povýšení sv. Kříže
schodiště
-

Hynčice

Linhartovy

Linhartovy
Město Albrechtice
Město Albrechtice
Město Albrechtice
Město Albrechtice
Hynčice

Zdroj: Památkový katalog

Kulturní a přírodní hodnoty a stav veřejného prostoru vytváří předpoklady pro volnočasové vyžití,
kulturní a sportovní akce, pro rekreaci a cestovní ruch. O tyto hodnoty tak je nezbytné do
budoucna pečovat, do zlepšování veřejného prostoru, rekonstrukcí veřejných budov a
infrastruktury investovat a využít tyto hodnoty při plánování budoucího rozvoje města.

Bydlení
Ve Městě Albrechticích bylo ve srovnání s obdobně velkými městy v širším regionu v posledních
dvaceti letech dokončeno nejvíce nových bytů – konkrétně 190. Nejvyšších hodnot u
srovnávaných měst dosahuje Město Albrechtice i při přepočtu nových bytů na obyvatele.
Graf 15: Počet dokončených bytů v obdobně velkých městech v širším regionu v letech 2000–2020
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Z Grafu 16 vyplývá, že zejména v posledních deseti letech výstavba nových bytů ve městě
zintenzivnila.
Graf 16: Počet nových dokončených bytů ve Městě Albrechticích mezi lety 2010–2020
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Podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 se ve Městě Albrechticích evidovalo 1 053
domů a 1 632 bytů, z toho 1 377 bytů bylo obvykle obydlených.
Tabulka 17: Rozdělení bytů a domů ve Městě Albrechticích dle druhu domu (SLDB 2011)

Byty celkem

V bytovém domě

1 632

476 (29,2 %)

V rodinném
domě
1 079 (66,1 %)

Domy celkem

Bytové

Rodinné

1 053

77 (7 %)

947 (90 %)
Zdroj: ČSÚ

Ve vlastnictví obce bylo dle sčítání 111 bytů. Takový počet sice městu umožňuje omezené
možnosti aktivní bytové politiky, ze srovnání s obdobně velkými městy v širším regionu však
vyplývá, že to představuje jeden z nejnižších podílů na celkovém bytovém fondu. Zatímco ve
Městě Albrechticích to představuje necelých 7 %, ve Vrbně pod Pradědem či ve Zlatých Horách
měla v roce 2011 obec ve vlastnictví více než 20 % bytů.
Podíl bytů ve vlastnictví obce

Graf 17: Podíl bytů ve vlastnictví obce v obdobně velkých městech širšího regionu dle SLDB 2011
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3.5

Dopravní infrastruktura a obslužnost
Kapitola shrnuje informace o vnější dostupnosti prostřednictvím
silniční, železniční a veřejné hromadné dopravy.
Analyzován je také systém vnitřní dopravy a její provázanost včetně
kvality infrastruktury pro různé její formy.
Klíčová zjištění
 Průtah městem po silnici I/57, vzhledem k vyššímu zastoupení tranzitní (zejména
kamionové) dopravy představuje zdroj bezpečnostních rizik, znečištění ovzduší, hluku a
vibrací. V územním plánu je navrženo a chráněno území pro přeložku této silnice do
tzv. malého obchvatu, který však nepředstavuje komplexní řešení, jelikož odvádí
tranzitní dopravu pouze pro část dotčené zástavby.
 Pro přeložku do tzv. velkého obchvatu města, která řeší komplexní vymístění tranzitní
dopravy z města, není Územním plánem Města Albrechtice uplatňován žádný stupeň
ochrany.
 Velká část komunikací ve městě je ve velmi špatném stavu, v některých úsecích
nebezpečných pro chodce zcela chybí chodníky.
 Železniční trať vedoucí přes město slouží pro osobní i nákladní dopravu. Jedná se však
o neelektrifikovanou trať, která do budoucna bude vyžadovat optimalizaci umožňující
vyšší rychlost.
 Autobusová doprava zajišťuje jak příměstské spojení s většinou okolních obcí, tak
dálkové spojení s Jeseníkem či Ostravou. Autobusové spoje však nezajíždí do
některých odlehlejších částí města (Piskořov, Česká Ves, Biskupice, Dlouhá Voda).
 Městem prochází cyklistická trasa č. 55 nadregionálního významu a lokální trasa IV.
třídy, které jsou zde však vedeny po místních komunikacích a silnici II. třídy. Ve městě
chybí vyznačené cyklostezky či cyklopruhy. Územní plán však počítá s vybudováním tří
nových cyklostezek.

3.5.1

Silniční doprava
Vnější dostupnost Města Albrechtic po silnici je zajištěna silnicí první třídy I/57, která prochází
městem a spojuje město s polským Prudnikem na severu a Krnovem na jihovýchodě, odkud dále
pokračuje na Opavu, odkud se dá pokračovat dále do Moravskoslezského či Zlínského kraje,
případně se napojit na dálniční síť. Jedná se o jeden z páteřních tahů příhraniční oblasti
Moravskoslezského kraje a je součástí tzv. příhraničního dopravního koridoru. Cesta do Ostravy
či na dálnici D1 trvá zhruba hodinu a čtvrt, přičemž tato dojezdová vzdálenost by měla být
v budoucnu zkrácena dokončením obchvatu Krnova, případně dalšími plánovanými
modernizacemi silnice I/57.
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Obrázek 3: Silniční síť ve Městě Albrechticích

Spojení směrem na západ na Jeseník, Vrbno
pod Pradědem či do dalších částí Jeseníků
zajišťuje silnice druhé třídy II/453, na velmi
malém úseku prochází územím města také
silnice II/452. Na území města se pak nachází
ještě šest silnic třetí třídy: 45811 do Burkvízu,
45812 do Žárů a České Vsi, 45813 do Opavice
a Linhartov, 45814 do Piskořova, 45324 do
Valštejna a 45823 v ulici Nádražní. Některé
z těchto
komunikací,
včetně
místních
komunikací ve vlastnictví města, jsou ve velmi
špatném stavu.

V
centrální
části
Města
Albrechtice
představuje stávající průtah zastavěným
územím zdroj bezpečnostních rizik z hlediska
dopravy a hygienických závad z hlediska
ochrany zdraví obyvatel před nepříznivými
Zdroj: ŘSD ČR
účinky hluku a vibrací. ZÚR MSK navrhuje
odstranění těchto závad přeložením silnice do západního obchvatu města (dle zpracované
technické studie), tzv. malého obchvatu. Je však nutno zmínit, že navržená přeložka není
komplexním řešením umožňujícím převedení tranzitní (a zejména nákladní dopravy) mimo
město, neboť navržený obchvat řeší pouze cca 2/3 celkové trasy vedené zastavěným územím.
Pro přeložku silnice I/57 do tzv. velkého obchvatu města, která je stále sledována v ÚAP
Moravskoslezského kraje (aktualizace 2015) a která řeší komplexní vymístění tranzitní dopravy z
města, není Územním plánem Města Albrechtice uplatňován žádný stupeň ochrany.
V územním plánu je zanesen také záměr přeložky silnice I/57 v k. ú. Linhartovy a Opavice. Jde v
zásadě o odstranění bodových závad, zejména nevhodné sekvence směrových oblouků. ZÚR
MSK navrhuje odstranění těchto závad přeložením silnice do nové polohy. Přeložená komunikace
je navržena ve východní poloze vůči stávající trase a je vedena přes nezastavěné území tvořené
polními a lesními pozemky.
V některých úsecích silnic (např. v Hynčicích) zcela chybí chodníky pro bezpečný pohyb chodců.

3.5.2

Intenzita dopravy
Nejvytíženějším silničním úsekem je dle sčítání dopravy z roku 2016 úsek silnice I/57 na příjezdu
do města od Krnova až ke křižovatce se silnicí II/453, kde v roce 2016 projelo v průměru 5 448
vozidel denně. To představuje více než 14% nárůst oproti roku 2010. Procentuálně nejvyšší
nárůst intenzity dopravy mezi lety 2010 a 2016 byl zaznamenán ve zbývajícím úseku zmíněné
silnice na výjezdu z města směrem na hraniční přechod s Polskem. Zde došlo k nárůstu téměř o
26 % z průměrných 2 563 vozidel denně v roce 2010 na 3 227 vozidel v roce 2016. Na silnici
II/453 byl zaznamenán mezi sledovanými roky nárůst o 18,8 % z 2 240 vozidel denně na 2 662.
V celém úseku silnice I/57 navíc za zvýšením intenzity dopravy stojí ve velké míře těžká nákladní
vozidla. Na příjezdu do města od Krnova vzrostl podíl těžkých nákladních vozidel z jedné pětiny
na více než jednu čtvrtinu všech vozidel. Na výjezdu z města směrem na Polsko tvořila v roce
2016 těžká nákladní vozidla již více než třetinu veškeré dopravy.
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Obrázek 4: Roční průměr denních intenzit dopravy ve Městě Albrechticích v roce 2010 (nalevo) a 2016 (napravo)

Zdroj: ŘSD ČR

Přesto lze dle Územní plánu Města Albrechtic považovat dopravní zatížení základní komunikační
sítě za nízké, odpovídající vyšším stupňům úrovně kvality dopravy. Z provedené prognózy
vyplývá, že ani v dlouhodobém časovém horizontu nedojde k překročení kapacity (požadované
úrovně kvality dopravy) žádné ze sledovaných silničních komunikací.

3.5.3

Železniční doprava
Městem Albrechtice prochází železniční trať číslo 292 (Zábřeh na Moravě –) Šumperk – Krnov.
Jedná se o neelektrifikovanou trať (až na výjimku úseku mezi Šumperkem a Bludovem, kde
kopíruje trať č. 291). Dopravní obsluhu území
Obrázek 5: Železniční tratě v okolí Města Albrechtice
zajišťuje železniční stanice Město Albrechtice
a zastávka Linhartovy. Trať je využívána pro
zajištění dopravní obslužnosti i pro nákladní
dopravu. Přes Město Albrechtice jezdí linky na
trasách Jindřichov ve Slezsku – Krnov, Lipová
Lázně – Krnov, Jeseník – Krnov a Jeseník –
Bruntál. Z Jeseníku pak jezdí návazné spoje
dále do Šumperka, Zábřehu či Olomouce.
Z Krnova se dá pokračovat dalšími spoji do
Opavy, Bruntálu, Olomouce, Ostravy či
Rýmařova. Maximální rychlost je 100 km/h
v úseku ze Šumperka do Hanušovic, dále do
polských Hlucholaz, kde překonává velmi
náročný horský terén, 60 km/h a dále do Krnova
Zdroj: České dráhy, a. s.
80 km/h.
Cesta mezi Městem Albrechticemi a Krnovem tak trvá 14 minut, do Jeseníku 1 hodinu a 14 minut,
do Opavy s přestupem kolem 50 minut.
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3.5.4

Autobusová doprava
Příměstskou autobusovou dopravu zajišťuje společnost Transdev Morava s.r.o. na 6 linkách,
spojujících Město Albrechtice s Krnovem, Vrbnem pod Pradědem, Holčovicemi, Heřmanovicemi
a téměř všemi obcemi Osoblažska (s výjimkou Janova a Petrovic). Tyto linky spojují také většinu
městských částí Města Albrechtic, žádné spojení však nevede do Piskořova a Biskupic, Dlouhé
Vody a České Vsi. Společnost ARRIVA MORAVA a.s. pak provozuje linku 901, která spojuje
přímým spojením Město Albrechtice také se Zlatými Horami, Jeseníkem či Ostravou.
Všechny tyto linky jsou součástí Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje
ODIS, přičemž se řídí společnými tarify a ceníky.

3.5.5

Cyklistická doprava
Městem Albrechtice prochází dálková cyklotrasa II. třídy číslo 55, tzv. Slezská magistrála spojující
Jeseník, Krnov, Opavu a Kravaře. Tato cyklotrasa má nadregionální význam. V celém úseku obce
tato trasa vede po místních komunikacích, případně po silnici II. třídy. Na tuto trasu se ve městě
také napojuje jedna lokální cyklotrasa IV. třídy č. 6116, která vede přes Slezské Rudoltice do
Osoblahy.
Návrh územního plánu na novou infrastrukturu pro cyklisty je soustředěn především na doplnění
stávajících tras pro cyklisty, případně stezek pro cyklisty nebo stezek umožňující společný pohyb
chodců a cyklistů. Konkrétně navrhuje pět nových tras s označením C1, C3 až C6:
•

Trasa C1 je vedena podél silnice II/453 (v odsunuté poloze) mezi Městem Albrechtice a
Hynčicemi a je koncipována jako společná stezka pro pěší a cyklisty (podkladem pro její
vymezení je Studie místní komunikace pro pěší a cyklistiku Město Albrechtice – Hynčice).
Sloužit by měla rekreačnímu provozu i každodennímu dojíždění mezi Městem Albrechtice
a Hynčicemi. Důvodem pro její vymezení je zvýšení bezpečnosti pěšího a cyklistického
provozu.

•

Trasa C3 je navržena od silnice III/45814 (od trasy č. 6116) severním směrem na
Třemešnou. Jde o samostatnou stezku pro cyklisty, která propojí Město Albrechtice s
Třemešnou mimo prostor silnice I/57. Důvodem pro vymezení trasy je jednak zvýšení
bezpečnosti provozu cyklistů mezi oběma městy (vymístěním provozu cyklistů, a to i
rekreačního, mimo prostor) a zajištění návaznosti cyklistické dopravy a koordinace
záměrů se sousední obcí. Tato trasa byla v roce 2021 dokončena.

•

Trasa C4 je navržena od silnice III/45813 (od trasy č. 55) jižním směrem na Opavici a
Linhartovy v paralelní poloze vůči železniční trati. Jde o samostatnou stezku pro cyklisty,
která je jednak alternativou ke stávající trase č. 55, vedené po místních komunikacích v
Linhartovech a silnici v Opavici a Městě Albrechticích, a pak také zpřístupňuje atraktivní
území z hlediska přírodních zajímavostí podél železniční trati.

•

Trasa C5 představuje krátký úsek, který je navržen po stávající stezce pro chodce, a to
od místní komunikace, po které je vedena stávající cyklistická trasa č. 55 v Linhartovech,
přes řeku Opavici do sousedních Lenarcic na území Polska. Tím je zajištěna návaznost
na stávající cyklistickou trasu 34N Glogówek – Wiechowice. Předpokládá se však pouze
využití stávající komunikace a její přizpůsobení podmínkám cyklistického provozu.

•

Trasa C6 je navržena po stávající účelové komunikaci v severní části k. ú. Valštejn.
Přímo navazuje na cyklotrasu C2, řešenou územním plánem sousedního Jindřichova. V
řešeném území se nepředpokládají žádné stavební úpravy.

Ve městě v současnosti nejsou přítomny žádné cyklostezky ani vyznačené cyklopruhy. Na
několika místech ve městě se nachází stojany na kola, fungují zde nabíječky pro elektrokola a
samotné město provozuje půjčovnu elektrokol.

© 2021 Česká republika, s.r.o. All rights reserved.
Document Classification: KPMG Public

28

Strategický plán Města Albrechtice do roku 2030
Socioekonomická analýza
Prosinec 2021

3.6

Životní prostředí a technická infrastruktura
Kapitola shrnuje informace o důležitých oblastech životního prostředí,
jako je krajina a její ochrana, kvalita ovzduší či vodstvo. Součástí je také
analýza technické infrastruktury a odpadového hospodářství.
Klíčová zjištění
 Krajina na území města byla v minulosti značně ovlivněna intenzivním zemědělstvím,
což mělo negativní dopady na stav a ráz místní krajiny a přírody.
 Přímo na území Města Albrechtice se nenachází žádná oblast ani objekt z Ústředního
seznamu ochrany přírody.
 Na území města se vyskytují unikátní zachované plužiny vymezené kamenicemi, které
jsou jedinečné nejen v celorepublikovém, ale i evropském významu.
 V roce 2020 na území Města Albrechtice nedošlo k překročení žádných imisních limitů
pro ochranu zdraví.
 V městských částech Město Albrechtice, Hynčice, Žáry a malé části Linhartov je
vybudovaná vodovodní síť, která je zásobena z městských a soukromých zdrojů pitné
vody, ve zbytku města probíhá zásobení vodou individuálně pomocí studní. Minimálně
Opavici a Linhartovy by bylo vhodné také napojit na vodovodní síť.
 Ve městě není dokončena kanalizace v městské části Město Albrechtice a části Hynčic.
Pro zbytek zástavby počítá Územní plán s ponecháním likvidace splaškových vod
individuálně pomocí žump s vyvážením odpadu či domovních ČOV.

3.6.1

Krajina a její ochrana
Území si zachovává do značné míry charakter členité vrchovinné zemědělské krajiny, s širokými
údolími podél vodních toků a nadprůměrným zalesněním krajiny. Zemědělství jako hospodářská
činnost člověka mělo zásadní vliv na utváření krajinného rázu a nakládání s půdou v regionu.
Zemědělství ovlivnilo stav zeleně mimo obec především ve druhé polovině 20. století změnou
hospodaření. V této době byly utvořeny velké zemědělské celky a došlo k necitlivým zásahům do
krajiny scelováním pozemků, rušením remízků, mezí a menších lesních porostů. Tato opatření
mají dodnes za následek značně narušené odtokové poměry a vodní režim v krajině, znečištění
vod a degradaci půdy či likvidaci některých stanovišť rostlin a živočichů. Uvedené zásahy do
zemědělské krajiny společně s intenzivním hospodařením, nadměrnou chemizací postupně
nastartovaly proces ztráty přirozené úrodnosti půdy, výrazné snížení schopnosti retence vody v
krajině, snížení biologické rozmanitosti a snížení početnosti druhů vázaných na zemědělskou
krajinu. Obnova krajinné zeleně může kromě řešení nastíněných problémů přispět i k adaptaci na
změny klimatu, a to především lepším zadržením vody v krajině a ochranou před extrémními
výkyvy počasí.
Lesy plní významnou úlohu v rámci ekosystému krajiny, a zároveň jsou součástí výrobního
sektoru, který je pevně spjat s hospodářskou činností člověka. Pro udržitelný rozvoj krajiny je
nezbytné nalezení rovnováhy mezi ekologickou a ekonomickou funkcí lesa. Na celém území
došlo od roku 2015 k silnému poškození smrkových lesů kůrovcem a docházelo k postupnému
vykácení napadených stromů. Bohužel vytěžený lesní porost není zpracováván v regionu.
Přímo na území Města Albrechtice se nenachází žádná oblast ani objekt z Ústředního seznamu
ochrany přírody. Ve SO ORP Krnov je evidováno celkem 28 záznamů. Okrajově sem zasahuje
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CHKO Jeseníky a ptačí oblast Jeseníky, dále jsou zde evidovány 4 evropsky významné lokality,
4 přírodní rezervace, 4 přírodní památky a 14 památných stromů.
Tabulka 18: Seznam významných přírodních území v SO ORP Krnov

Kategorie

Název

Chráněná krajinná oblast
Ptačí oblast
Evropsky významná lokalita
Evropsky významná lokalita
Evropsky významná lokalita
Evropsky významná lokalita
Přírodní rezervace
Přírodní rezervace
Přírodní rezervace
Přírodní rezervace

Jeseníky
Jeseníky
Osoblažský výběžek
Heřmanovice
Staré Hliniště
Sokolí potok
Radim
Krasovský kotel
Džungle
Velký Pavlovický rybník

Obrázek 6: Dochované kamenice na území města

Zdroj: Ústřední seznam ochrany přírody

Na území města se však vyskytují unikátní
zachované plužiny vymezené kamenicemi,
které
jsou
jedinečné
nejen
v celorepublikovém,
ale
i
evropském
významu.
Meze
a
kamenice
patří
k nejrozšířenějším formám antropogenního
reliéfu vzniklých zemědělskou činností.
Jedná se o agrární valy vzniklé záměrně z
kamení vysbíraného z polí. Kamenice jsou
výrazným krajinotvorným a protierozním
prvkem. Jako unikátní části krajiny by měla
být kamenicím do budoucna zajištěna určitá
úroveň ochrany, která by zajistila jejich
setrvání i případnou obnovu.

Zdroj: KPMG Česká republika dle Územní studie krajiny Krnov, 2019

3.6.2

Kvalita ovzduší
Přímo ve městě, ani v jeho blízkém okolí, se nenachází žádná stanice, která by měřila znečištění
ovzduší. Při hodnocení kvality ovzduší lze tak vycházet ze zprávy ČHMÚ Znečištění ovzduší na
území České republiky v roce 2020, podle které nedošlo v roce 2020 na území Města Albrechtice
k překročení žádných imisních limitů pro ochranu zdraví, viz Obrázek 7. Ve městě se nenachází
žádné významné zdroje znečištění, hlavním zdrojem znečištění tak ve městě bude zejména
tranzitní kamionová doprava a lokální topeniště. Potenciálním ohrožením kvality ovzduší by pak
mohlo být výrazné navýšení imisí v Ostravsko-Karvinské aglomeraci a jejich rozšíření do širšího
regionu.
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Obrázek 7: Oblasti s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví vybraných skupin látek, 2020

Zdroj: ČHMÚ

Z důvodu toho, že v minulosti k překročení imisních limitů pro ochranu zdraví zde docházelo, je
město stanoveno jako cílová obec v rámci platného Programu zlepšování kvality ovzduší zóna
Moravskoslezsko CZ08Z.

3.6.3

Vodstvo
Městem Albrechtice protéká řeka Opavice, pramenící v Heřmanovicích a vlévající se do řeky
Opavy v Krnově. Na území města se do ní
Obrázek 8: Mapa vodních toků a záplavových území
dále vlévá několik menších potoků.
Části zejména městských částí Opavice a
Linhartovy se nacházejí v záplavovém území
řeky Opavice. Město má proto zpracovaný
Povodňový plán města, který mj. identifikuje
kritická místa či ohrožené objekty.
Dle ÚAP ORP Krnov a Plánu oblasti povodí
Odry jsou v řešeném území navrženy úpravy
vodních toků Valštejnka (Valštejnský potok) a
Opavice. Koryto Valštejnského potoka je
navrženo směrově a výškově stabilizovat a
zkapacitnit. V korytě Opavice již byla
provedena sanace nátrží, které vznikly v
důsledku povodní z let 1997 a 2007, a bylo realizováno opevnění koryta.
Zdroj: ČÚZK, Mapy.cz
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Zásobování vodou
V k. ú. Město Albrechtice, místní části Žáry, k. ú. Hynčice u Krnova a v jižní části k. ú. Linhartovy
je vybudovaná vodovodní síť, která je zásobena z městských a soukromých zdrojů pitné vody.
Ve Městě Albrechticích je vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku města a ve správě
městských služeb. Zdrojem pitné vody jsou dva vrty, které mají max. vydatnost cca 8 l/s a zásobují
zástavbu v k. ú. Město Albrechtice a Hynčice. V k. ú. Hynčice se nachází studna o vydatnosti 2
l/s, která byla původně využívána pro zásobení pitnou vodou obyvatel v katastru, ale dnes je
odpojena a je využívána pro zásobení areálu živočišné výroby. V místní části Žáry je vybudovaný
vodovod, který je zásoben pitnou vodou přes vodojem z vodního zdroje nacházejícího se poblíž.
Vodní zdroj, vodojem i vodovod jsou v soukromém vlastnictví. Dle sdělení města má voda z tohoto
vodního zdroje parametry kojenecké vody. V minulosti byla zvažována možnost propojení tohoto
vodovodu s vodovodem ve Městě Albrechticích, čímž by došlo k posílení a vylepšení kvality pitné
vody pro Město Albrechtice. V jižní části k. ú. Linhartovy je vybudovaný veřejný vodovod jen pro
několik rodinných domů. Zdrojem pitné vody je studna o vydatnosti 2 l/s. Ve zbytku Linhartov a v
k. ú. Burkvíz, Česká Ves u Města Albrechtice, Dlouhá Voda, Opavice, Piskořov, Valštejn a
Ztracená Voda probíhá zásobení vodou individuálně pomocí studní.
V Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Moravskoslezského kraje a v ÚAP ORP Krnov je navrženo
v k. ú. Linhartovy rozšíření vodovodní sítě a vybudování vodojemu. Dále je navržen v k. ú. Město
Albrechtice vodojem a propojení s vodovodní síti obce Třemešná, která je zásobena z vlastního
zdroje pitné vody. Toto propojení mělo sloužit k posílení zásobení pitnou vodou Města
Albrechtice. S tímto záměrem se však z ekonomických důvodů nepočítá, přičemž město má na
svém území vlastní a soukromé zdroje pitné vody, které jsou dostačující. Z orientačního výpočtu
vyplývá, že stávající akumulace pitné vody pro k. ú. Město Albrechtice a k. ú. Hynčice u Krnova
je dostačující.
Likvidace odpadních vod
V k. ú. Město Albrechtice je vybudována jednotná kanalizační síť, která je zakončena na městské
čistírně odpadních vod. V Investičním záměru "Dostavba kanalizačního systému města Město
Albrechtice" zpracovaného v březnu 2007 bylo navrženo odkanalizování splaškových vod i z části
zástavby v Hynčicích, což by kapacita městské čistírny odpadních vod umožňovala. V minulosti
město z ekonomických důvodů od tohoto záměru upustilo. Vzhledem tomu, že je ale tento záměr
zapracován do Plánu dílčího povodí Horní Odry pro plánovací období 2016–2021, byl záměr
zapracován do návrhu územního plánu.
Pro zástavbu v k. ú. Burkvíz, Česká Ves u Města Albrechtice, Dlouhá Voda, Hynčice u Krnova,
Linhartovy, Opavice, Piskořov, Valštejn, Ztracená Voda a pro objekty v k. ú. Město Albrechtice,
které jsou mimo dosah stávající a navržené stoky kanalizace je územním plánem navrženo
ponechat likvidaci splaškových vod stávajícím způsobem individuálně pomocí žump s vyvážením
odpadu či domovních ČOV zaústěných např. do vhodného recipientu či půdních filtrů.

3.6.4

Odpady
Město Albrechtice nemá zpracovaný plán odpadového hospodářství, ale v roce 2019 byla
zpracována Studie optimalizace systému nakládání s odpady ve Městě Albrechticích, která plán
odpadového hospodářství částečně nahrazuje. Komplexní služby v oblasti odpadového
hospodářství zajišťuje pro město firma SMOLO CZ. V řešeném území je zabezpečen separovaný
sběr odpadů. Společnost zajišťuje pro město naprostou většinu nakládání s odpady, což
znamená třídění, úpravu a konečné odstranění většiny odpadů včetně nebezpečných. Město v
roce 2011 realizovalo vybudování odpadového centra v Městě Albrechticích (ul. Hašlerova) pro
sběr, třídění a další nakládání s odpady z komunální a živnostenské sféry.

© 2021 Česká republika, s.r.o. All rights reserved.
Document Classification: KPMG Public

32

Strategický plán Města Albrechtice do roku 2030
Socioekonomická analýza
Prosinec 2021

Vzhledem k nové legislativě, platné od ledna 2021, bude nutné pro město zvýšit objem
vytříděného odpadu a snížit množství směsného a objemného odpadu, které putují na skládku.
Od roku 2021 do roku 2029 je totiž stanoven limit množství odpadu na občana ukládaného na
skládku, který se od roku 2021 bude každoročně snižovat z 200 kg na občana až na 120 kg v roce
2029. Za nadlimitní množství pak bude muset město platit zvýšenou sazbu za ukládání odpadu
na skládku, která taktéž poměrně výrazně poroste každým rokem. Zároveň se bude pomalu
zvyšovat i sazba základní za limitní množství. Kromě toho nový zákon také ukládá, že do roku
2025 musí obce zajistit, aby tříděný odpad tvořil minimálně 60 % z celkového objemu
komunálního odpadu.

3.6.5

Další technická infrastruktura
Územím Města Albrechtic prochází vedení distribuční soustavy 110 kV, které propojuje rozvodny
Krnov a Česká Ves. Město Albrechtice je následně zásobováno elektrickou energií z rozvodné
soustavy 22 kV, a to linkami VN 116 (Třemešná – Heřmanovice), VN 262 (Třemešná – Krnov) a
VN 278 (Krnov – Město Albrechtice), které jsou zapojené do TS 110/22 kV Třemešná a Krnov.
Městem Albrechtice je veden distribuční vysokotlaký plynovod s tlakem do 40 barů. K. ú. Město
Albrechtice a Hynčice jsou plošně plynofikovány středotlakým rozvodem zemního plynu,
provozovaným v tlakové hladině do 4 barů. Plynovodní síť je pak protažena až do sousedních
Holčovic.
Pro hromadnou zástavbu ve městě (především v lokalitě u nádraží) se využívá systém
centralizovaného zásobování teplem. Tepelným zdrojem je teplovodní plynová kotelna v objektu
na ul. Nádražní 17 s tepelným výkonem 1,166 MWt, osazená kogenerační jednotkou s výkonem
0,086 MW (tepelný výkon) a 0,044 MW (elektrický výkon). Teplovodním rozvodem z této kotelny
je zásobováno teplem a TUV 140 bytů. Pro stávající ostatní zástavbu je charakteristický
decentralizovaný způsob vytápění s individuálním vytápěním rodinných domů, objektů
individuální rekreace a samostatnými domovními kotelnami pro ojedinělé bytové domy, objekty
vybavenosti a podnikatelských nebo výrobních aktivit.
Koncepčně uvažuje územní plán s rozšířením využití zemního plynu až pro 75 % bytů (ve Městě
Albrechticích a Hynčicích se předpokládá vyšší využití, neboť obě části jsou plynofikovány) a s
rozšířením elektrické energie na cca 10 %. Zásadně se doporučuje využívat smíšeného
elektrického vytápění (přímotopné v kombinaci s akumulací), spolu s nasazením různých typů
tepelných čerpadel. Podíl tuhých paliv k r. 2030 by měl být cca 15 % a bude se týkat především
stávajících objektů v místních částech, které nejsou plynofikovány. Z obnovitelných zdrojů
energie lze pro rodinnou zástavbu v širším měřítku uvažovat s rozšířením pasivního i aktivního
využití solární energie, jejíž přeměna na tepelnou energii, příp. elektrickou energii v solárních
kolektorech nebo fotovoltaických článcích je z hlediska životního prostředí nejčistším a
nejšetrnějším způsobem výroby tepelné a elektrické energie.
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3.7

Cestovní ruch a volnočasové vyžití
Zhodnocen je potenciál cestovního ruchu Města Albrechtic a jeho okolí
pro rozvoj turismu. Analyzován je také vývoj cestovního ruchu na
základě statistiky hromadných ubytovacích zařízení.
Kapitola dále shrnuje informace o dalších možnostech volnočasového
vyžití ve městě.
Klíčová zjištění
 Město a jeho okolí má v rámci kraje spíše průměrný potenciál cestovního ruchu.
Přesto různorodá a atraktivní krajina představuje dosud nevyužitý potenciál pro rozvoj
aktivních forem dovolené, zejména turistiky, cykloturistiky či agroturistiky.
 Současná nabídka cestovního ruchu je ve městě značně omezená, a to včetně
množství a kvality doprovodných služeb, včetně zcela chybějícího TIC a velmi
limitované nabídky ubytování či stravování.
 Ve městě se nachází celá řada kulturních památek, které jsou však většinou ve velmi
špatném stavu, čímž je značně snížena jejich atraktivita pro cestovní ruch.
 Vzhledem k velmi malému množství HUZ a jejich snižujícímu se počtu od roku 2013
došlo k úbytku počtu hostů a jejich přenocování a snížení podílu hostů ve Městě
Albrechticích na celém SO ORP Krnov.
 Ve srovnání s obdobně velkými městy v regionu, za které jsou dostupné údaje, má
Město Albrechtice nejmenší ubytovací kapacity, a tedy i nejméně hostů, ale i nejnižší
průměrnou délku přenocování hostů. Je také jediným z porovnávaných měst, kde
došlo mezi lety 2013–2019 k úbytku hostů.
 Pro volnočasové vyžití ve městě chybí zejména více kulturních zařízení (kulturní
dům/sál, potažmo divadlo či kino) či venkovní sportovní areál.

3.7.1

Potenciál cestovního ruchu

Obrázek 9: Kartogram celkové atraktivity cestovního

Cestovní
ruch
patří
celosvětově ruchu v SO ORP Krnov (2010)
k nejvýznamnějším
odvětvím
nejenom
celosvětové ekonomiky, ale i na národní a
regionální úrovni. Z dat za rok 2019 tvořil
cestovní ruch 2,9 % HDP České republiky a
zaměstnával 240 tis. osob. V roce 2020 a 2021
však cestovní ruch silně zasáhla pandemie
COVID-19 a jeho výkonnost významně klesla,
někde až na úroveň 20 % původní výkonosti.
Pro zhodnocení potenciálu města je možné vyjít
ze studie Ústavu územního rozvoje z roku
2010, zabývající se hodnocením potenciálu
cestovního ruchu v SO ORP. Metodika
hodnocení potenciálu cestovního ruchu se
zaměřovala na rozhodující aspekty ovlivňující
rozvoj cestovního ruchu a rekreace v území.
Jelikož soubor územních podmínek a
předpokladů pro rozvoj cestovního ruchu
vytváří složitý multidisciplinární systém, do
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něhož vstupuje mnoho aspektů a kvantifikace systému je tak velmi složitá, bylo podmínkou
zkoumání tohoto systému jeho zjednodušení a rozčlenění na měřitelné segmenty. Ty pak
vystupují v pozici dílčích potenciálů cestovního ruchu a celkový potenciál je koncipován jako jejich
souhrn. V bodovém vyjádření je dílčím segmentům přiřazován určitý počet bodů. Součet bodů
pak představuje konečný potenciál cestovního ruchu. Výsledkem této analýzy bylo i hodnocení
SO ORP Krnov, jehož úroveň potenciálu patří v rámci Moravskoslezského kraje k průměru. Při
pohledu na hodnotu potenciálu přepočtenou na rozlohu jednotlivých SO ORP je však hodnota
pro SO ORP značně podprůměrná, což je způsobeno tím, že se jedná o druhý největší SO ORP
v kraji.
Graf 18: Bodové ohodnocení potenciálu cestovního ruchu na území ORP v Moravskoslezském kraji (2010)
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Zdroj: Ústav územního rozvoje, Potenciál cestovního ruchu v ČR

Celková hodnota potenciálu je tvořena jednotlivými předpoklady cestovního ruchu, kterými jsou
přírodní a kulturní předpoklady a dále celá šíře realizačních předpokladů turismu (doprava,
ubytování, kulturní a sportovní zařízení atd.).
Oblast Krnovska náleží k turistickému regionu Severní Morava a Slezsko, který disponuje do
značné míry dosud nerozvinutým potenciálem v oblasti cestovního ruchu. Území nabízí určité
množství turisticky atraktivních lokalit, ale disponuje pouze velice omezeným potenciálem k
vytvoření turisticky atraktivní oblasti v nadregionálním měřítku. Přirozenou výhodu představuje
různorodá atraktivní krajina, která je ideální pro aktivní formy dovolené. Oblast je tak vhodná pro
krátkodobé rekreační pobyty, pěší turistiku, cykloturistiku, agroturistiku, hipoturistiku a v omezené
míře i zimní sporty. Turistických cílů a služeb, které by udržely návštěvníky v oblasti na delší
dobu, není mnoho, proto je nezbytné vytvářet další.
Městem prochází bohatá síť turistických tras, včetně místního Městského turistického okruhu,
který propojuje většinu kulturních a přírodních atraktivit města. V současnosti je však řešena
budoucnost tohoto okruhu vzhledem k nevyřešeným majetkovým poměrům. Městem vede
nadregionální dálková cyklistická trasa – Slezská magistrála, na kterou se zde napojují lokální
cyklotrasy. Město samo provozuje půjčovnu elektrokol. Příležitostí je pak další rozvoj služeb
navázaných na cykloturistiku. Oblast má výrazné předpoklady pro rozvoj agroturistiky a
hipoturistiky, která se již rozvíjí např. v Hynčicích.
Na území Města Albrechtic se nachází několik kulturních památek, viz kapitola 3.4.1. Za
nejvýraznější atraktivitu cestovního ruchu z nich lze považovat zejména zámek v Linhartovech.
Velké množství kulturních památek je však ve velmi špatném stavu. Jejich rekonstrukce a
případné nové využití představuje velký potenciál pro další rozvoj turismu. Dále stojí za zmínku
např. unikátní dvouvěžová rozhledna Hraniční Vrch, sezonní využití pak má místní koupaliště.
Potenciál pro další rozvoj volnočasových aktivit a cestovního ruchu představuje vodní plocha
Celního rybníka, na jehož březích územní plán počítá s využitím pro letní rekreaci. Územním
plánem je severozápadním směrem od centra navržena také plocha rekreace za účelem
vybudování lanového centra přímo v lese.
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V blízkém okolí města je pak výraznější atraktivitou ojedinělá úzkokolejná dráha na trase
Třemešná – Osoblaha jakožto technická památka, která stále slouží původnímu účelu. Mezi další
turisticky významné atraktivity v okolí je možné zařadit rozhlednu a poutní kostel na Cvilíně u
Krnova, sakrální památky v Zátoru či Pelhřimovech nebo starý židovský hřbitov v Osoblaze. V
obci Heřmanovice se nachází památková rezervace lidové architektury, přičemž její prvky lze
pozorovat i na území samotného Města Albrechtic. V oblasti obcí Holčovice a Hošťálkovy se
nachází areály vhodné pro rekreační lyžování či pro extrémní cyklistiku.
Překážkou dalšího rozvoje cestovního ruchu je však omezená kapacita místních ubytovacích a
stravovacích zařízení, značným nedostatkem je také absence informačního centra.
Tabulka 19: Vybrané atraktivity cestovního ruchu ve Městě Albrechticích

Název
Zámek Linhartovy
Rozhledna Hraniční vrch
Městský turistický okruh

Pohádková stezka
Eldorádo Hynčice – pohádkové sochy
Muzeum kočárků

Zdroj: město Město Albrechtice

Z hlediska zvýšení atraktivity regionu pro návštěvníky a prodloužení doby jejich pobytu v regionu
je nezbytná programová spolupráce a koordinace soukromého a veřejného sektoru, posílení
koordinace mezi složkami veřejného sektoru a také posílení řízení destinačního managementu.
Město Albrechtice se nachází v turistické oblasti Jeseníky-východ, kde roli destinační společnosti
plní sdružení Euroregion Praděd, O rozvoj cestovního ruchu usiluje také dobrovolný svazek obcí
Osoblažsko, jehož je Město Albrechtice členem.
Příležitost představuje specializace na konkrétní cílové skupiny návštěvníků a tvorba tzv. balíčků
zážitků. Možností rozvoje je také rozšíření poskytovaných služeb specifickým skupinám
návštěvníků (např. pro tělesně a mentálně postižené, seniory apod.). Velmi významnou
příležitostí k rozvoji CR je stále nedostatečné propojení nabídky a spolupráce se subjekty a
obcemi v polském příhraničí. Cestovní ruch pro Krnovsko představuje šanci, jak oživit místní
hospodářství a zvýšit zaměstnanost.

3.7.2

Analýza návštěvnosti města a ubytovacích kapacit
Návštěvnost města je možné analyzovat na základě počtu hostů a počtu přenocování v HUZ.
V roce 2014 došlo k výraznému poklesu počtu hostů a přenocování, způsobeném především
úbytkem HUZ a počtu pokojů a lůžek. Stejný důvod má i propad v roce 2017, kdy poklesl počet
HUZ ve Městě Albrechticích na dvě zařízení. V roce 2020 počet HUZ opět stoupl na tři, ovšem
tento rok byl v cestovním ruchu negativně ovlivněn dopady pandemie COVID-19.
Počet hostů ve Městě Albrechticích tak od roku 2013 klesl o 70 %. Tento pokles však lze přičítat
zejména úbytku lůžek v HUZ – jejich počet klesl od roku 2013 o 68 %. Počet přenocování
víceméně kopíruje stejný trend, jako počet hostů. Průměrný počet přenocování se dlouhodobě
drží na úrovni 2,3 nocí, což odpovídá průměru pro celý SO ORP Krnov.
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Graf 19: Vývoj počtu hostů v HUZ ve Městě Albrechticích a podíl města na SO ORP Krnov (2012–2020)
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Výrazný propad lze sledovat také ve srovnání se zbytkem SO ORP Krnov. V roce 2012
představovali hosté ve Městě Albrechticích téměř 19 % všech hostů ve SO ORP. V roce 2020 byl
tento podíl již pouze na necelých 6 %.
Poměr nerezidentů na celkovém počtu hostů je dlouhodobě velmi nízký. V posledních letech se
tento podíl pohybuje dlouhodobě pod 20 %.
Graf 20: Vývoj počtu domácích a zahraničních hostů ve Městě Albrechticích v HUZ (2012–2020)
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Zdroj: ČSÚ

V porovnání s obdobně velkými městy v regionu, za které jsou dostupné a spolehlivé údaje, je
jak počet hostů, tak jejich přenocování výrazně nejnižší. Navíc, zatímco v ostatních městech
počet hostů od roku 2012 do roku 2019 stoupnul (někde i o víc než 100 %), pouze ve Městě
Albrechticích došlo k jejich poklesu o více než 50 %. Až na výjimku Vrbna pod Pradědem ve
všech sledovaných městech v tomto období poklesl průměrný počet přenocování. Přestože ve
Městě Albrechticích tento počet neklesl tak výrazně, jako jinde, už tak byl v roce 2019
jednoznačně na nejnižší úrovni.
Tabulka 20: Porovnání počtu hostů a přenocování za roky 2012 a 2019 včetně procentuálního rozdílu v městech o
podobném počtu obyvatel
Město
Počet hostů
Počet přenocování
Průměrný počet dní
přenocování
2012
2019
%
2012
2019
%
2012
2019
%

Budišov n. Bud.
Hanušovice
Javorník
Město Albrechtice
Vrbno p. Prad.
Zlaté Hory
Průměr

2 966
2 620
3 976
2 274
5 106
10 484
4 571

6 298
3 092
5 103
1 103*
5 134
20 166
6 816

+112,3 %
+18,0 %
+28,3 %
-51,5 %
+0,5 %
+92,4 %

12 298
7 584
19 849
5 130
12 212
34 432
15 251

20 126
8 574
12 662
2 328*
14 387
52 421
18 416

+63,7 %
+13,1 %
-36,2 %
-54,6 %
+17,8 %
+52,2 %

4,1
2,9
5
2,3
2,4
3,3
3,3

3,2
2,8
2,5
2,1
2,8
2,6
2,7

-22,0 %
-3,4 %
-50,0 %
-8,7 %
+16,7 %
-21,2 %

* Údaje ve Městě Albrechticích za rok 2019 nejsou k dispozici. Jedná se o odhad na základě dlouhodobého trendu a počtu HUZ v r. 2019
Zdroj: ČSÚ
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Jak již bylo uvedeno výše, nízká návštěvnost ve Městě Albrechticích je dána zejména velmi
nízkým počtem HUZ a jejich nedostatečnou kvalitou. Podle údajů ČSÚ od roku 2013 výrazně
poklesl počet pokojů i lůžek a v současnosti se dle ČSÚ ve městě nachází pouze tři HUZ.
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Z registru HUZ vyplývá, že ve městě se nachází pouze dvouhvězdičkový hotel, penzion a jiné
nespecifikované zařízení. Zcela ale chybí ubytování vyšší kategorie.
Tabulka 21: Přehled hromadných ubytovacích zařízení ve Městě Albrechticích v roce 2021

Název
HOTEL MĚSTO ALBRECHTICE
PENZION MARIE
DOMOV MLÁDEŽE

Kategorie
Hotel **
Penzion
Ostatní zařízení jinde nespecifikovaná

Pokoje

11 až 50
10 a méně
11 až 50

Zdroj: ČSÚ

Ve srovnání s obdobně velkými městy v regionu disponuje Město Albrechtice zcela nejmenšími
ubytovacími kapacitami.
Graf 22: Počty HUZ, pokojů a lůžek ve vybraných městech v roce 2019
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3.7.3

Volnočasová infrastruktura a vyžití
Z hlediska kulturní infrastruktury a vyžití se ve městě nachází městská knihovna či základní
umělecká škola. Pro pořádání kulturních akcí však chybí adekvátní prostor. Budova bývalého
kulturního domu včetně sálu je v soukromých rukou a je využívána pro jiné účely. Kulturní akce
se tak konají ve školní tělocvičně či na fotbalovém hřišti. Ve městě zcela chybí zařízení typu kina
či divadla.
Pro sportovní a aktivní vyžití se ve městě nachází fotbalové hřiště, multifunkční sportovní hřiště,
tenisové kurty, golfové hřiště, koupaliště, několik dětských hřišť, sportovní hala při ZŠ či sportovní
plácek při SŠ. Ve městě např. chybí venkovní areál pro atletické sporty. Pro ten je však již
v územním plánu vyhrazena plocha a byla zpracována urbanisticko-architektonická studie
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možnosti realizace sportovního areálu pro využití místními školami i veřejností. V místní částí
Dlouhá Voda se pak nachází sportovní areál s lyžařským vlekem, chatičkami a hotelem, který je
však nevyužíván a chátrá.
Mimo to ve městě působí různé spolky a sportovní kluby, jejichž seznam je uveden níže.
Tabulka 22: Seznam spolků ve Městě Albrechticích
Název spolku
Český kynologický svaz ZKO Město Albrechtice - 030
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Město Albrechtice
Dechová hudba Město Albrechtice, z.s.
FK Město Albrechtice,z.s.
Golf Club Město Albrechtice
Jezdecké centrum Město Albrechtice, z. s.
KST Město Albrechtice z.s.
Pro Hynčice z.s.
„Ranč Solný potok”
Spolek Valštejn
Tělovýchovná jednota Tatran Město Albrechtice z.s.
TJ Město Albrechtice z.s.
Zahrádkáři Město Albrechtice z.s.

Aktivity
kynologie
včelařství
hudba
fotbal
golf
jezdectví
stolní tenis
rozvoj obce a lidských zdrojů
školy v přírodě, dětské tábory, jezdectví apod.
ochrana kulturního, přírodního a nehmotného dědictví atd.
šachy, gymnastika
turistika, karate, lední hokej, tenis, volejbal a další sporty
pěstování ovoce, zeleniny a květin
Zdroj: město Město Albrechtice
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3.8

Institucionální kapacita a legislativa
Kapitola obsahuje informace o hospodaření města, které jsou
analyzovány na základě jednotlivých rozpočtových položek a dluhové
služby. Součástí kapitoly jsou také informace o struktuře města včetně
přehledu zřizovaných organizací a důležitých legislativních předpisech.
Klíčová zjištění
 Město Albrechtice se chová rozpočtově odpovědně a dlouhodobě hospodaří
s přebytkovými rozpočty.
 Ve srovnání s obdobně velkými městy má Město Albrechtice spíše podprůměrné příjmy
i výdaje na jednoho obyvatele. Investiční činnost je také značně podprůměrná.
 Město disponuje dostatečnou institucionální kapacitou včetně dostatečné vzdělávací
soustavy a systému dalších příspěvkových a jím zřizovaných organizací.

Analýza rozpočtu
Město Albrechtice se chová rozpočtově odpovědně. Za posledních 10 let převýšily výdaje příjmy
pouze dvakrát, a to v roce 2011 a významněji v roce 2017. Rozpočet města se po roce 2010
snížil, což bylo dáno především postupným snižováním transferových příjmů. Od roku 2012 však
postupně rostly daňové příjmy díky postupnému zlepšování ekonomické situace a zvyšování
inkasa ze sdílených daní. Od roku 2017 je pak možné vidět výraznější růst rozpočtu. Rozpočtový
výhled je však s ohledem na dopady pandemie onemocnění COVID-19 nejistý a je velmi
pravděpodobné, že město se bude potýkat se snížením příjmů z rozpočtového určení daní, které
budou spojeny s nutností státu hradit výdaje spojené s řešením dopadů pandemie.
Graf 23: Vývoj skutečných příjmů a výdajů k poslednímu dni v letech 2010–2020
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V porovnání struktury skutečných příjmů a výdajů s obdobně velkými městy širšího regionu mělo
Město Albrechtice v roce 2020 nejmenší skutečné výdaje, zatímco příjmy mělo spíše průměrné.
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Graf 24: Porovnání skutečných příjmů a výdajů za rok 2020 v obdobně velkých městech širšího regionu (v Kč)
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Zdroj: Monitor státní pokladny

Přesnější porovnání příjmů a výdajů představuje jejich přepočet na jednoho obyvatele. Z grafu
níže pak vyplývá, že ve srovnání s obdobně velkými městy v regionu má Město Albrechtice
skutečně výrazně podprůměrné výdaje na jednoho obyvatele, ale i podprůměrné příjmy na
jednoho obyvatele. Nižší příjmy na obyvatele má pouze Břidličná a Dolní Benešov.
Graf 25: Skutečné příjmy a výdaje na 1 obyvatele za rok 2020 v obdobně velkých městech širšího regionu (v Kč)
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Zdroj: Monitor státní pokladny

Největší objem přijatých zdrojů představují pro všechna srovnávaná města daňové příjmy,
přičemž ve Městě Albrechticích byl v roce 2020 jejich podíl mírně nadprůměrný, konkrétně na
úrovni 64,4 %. Téměř třetinu pak tvořily přijaté transfery, což je také spíše nadprůměrný podíl ve
srovnání s ostatními městy. Výrazně podprůměrný podíl však ve Městě Albrechticích tvořily
kapitálové příjmy a zejména pak nedaňové příjmy.
Tabulka 23: Struktura příjmů v roce 2020 v obdobně velkých městech širšího regionu (v % ze všech příjmů)
Třída
Město
Budišov n.
Dolní
Horní
Vrbno p.
Břidličná
Hanušovice
Javorník
Zlaté Hory
položek
Albrechtice
Bud.
Benešov
Benešov
Pradědem
Daňové
64,4 %
69,0 %
53,6 %
77,4 %
59,3 %
74,4 %
47,0 %
53,3 %
43,4 %
příjmy
Nedaňové
2,9 %
7,9 %
11,9 %
6,2 %
6,7 %
8,0 %
12,4 %
16,0 %
26,5 %
příjmy
Kapitálové
0,2 %
0,9 %
0,7 %
0,0 %
1,2 %
0,2 %
4,4 %
2,8 %
4,7 %
příjmy
Přijaté
32,5 %
22,2 %
33,7 %
16,4 %
32,8 %
17,4 %
36,2 %
27,8 %
25,5 %
transfery

Průměr

60,2 %
10,9 %
1,7 %
27,2 %

Zdroj: Monitor státní pokladny

Běžné a kapitálové výdaje
Téměř ve všech srovnávaných městech v roce 2020 běžné výdaje převyšují kapitálové
(investiční) výdaje, výjimkou je Dolní Benešov. Tyto výdaje jsou v čase stabilnější a jejich růst
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kopíruje vývoj inflace. Kapitálové výdaje odráží úroveň investiční aktivity města. V posledních
deseti letech úroveň kapitálových výdajů ve Městě Albrechticích značně kolísá. Úroveň
kapitálových výdajů byla nejvyšší v letech 2010–2012, kdy přesahovala 40 % všech výdajů, a
v roce 2017, kdy dosáhla úrovně dokonce 56 %, což se ale projevilo rozpočtovým saldem.
V ostatních letech byly kapitálové výdaje značně podprůměrné.
Graf 26: Podíl běžných a kapitálových výdajů města Město Albrechtice v letech 2010–2020 (v mil. Kč)
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Zdroj: Monitor státní pokladny

Z následujícího grafu vyplývá, jaká je investiční aktivita města v porovnání s obdobně velkými
městy v regionu. V roce 2020 byla tato aktivita ve Městě Albrechticích nejmenší ze srovnávaných
měst.
Graf 27: Rozložení běžných a kapitálových výdajů v obdobně velkých městech regionu v roce 2020 (v Kč)
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Zdroj: Monitor státní pokladny

Z devíti porovnávaných měst pouze Horní Benešov nemá žádný dluh. Ostatní města jsou
zatížena dluhovou službou, nejvíce pak města Břidličná a Budišov nad Budišovkou. Ve Městě
Albrechticích je poměr dluhu k průměru příjmů za poslední čtyři roky ve srovnání s vybranými
městy spíše průměrný. Přesto se však s hodnotou 7,1 % nachází hluboko pod hranicí 60 %, která
značí porušení pravidla rozpočtové odpovědnosti obcí a nebezpečí pro udržitelné veřejné
finance. Míra zadlužení je tak na přiměřené úrovni.
Tabulka 24: Dluhová služba a poměr dluhu k průměru příjmů ve vybraných městech za rok 2020
Město
Budišov
Dolní
Horní
Vrbno p.
Břidličná
Hanušovice
Javorník
Albrechtice
n. Bud.
Benešov
Benešov
Pradědem
Dluhová služba
1 201
5 039
3 139
1 183
268
0
4 521
1 889
v tis. Kč
Poměr dluhu
7,10 %
70,93 %
47,75 %
2,64 %
1,42 %
0,0 %
21,08 %
7,53 %
k průměru příjmů

Zlaté Hory
4 331
0,91 %

Zdroj: Monitor státní pokladny
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Nejvíce finančních prostředků směřuje ve všech porovnávaných městech do služeb pro
obyvatelstvo. V porovnání s ostatními městy má Město Albrechtice výrazně nadprůměrný podíl
výdajů na všeobecnou veřejnou správu a služby. Jen tyto dvě skupiny výdajů tvoří ve Městě
Albrechticích přes 87 % veškerých výdajů města. Spíše podprůměrný podíl výdajů pak šel v roce
2020 do oblasti průmyslových a ostatních odvětví hospodářství a do zemědělství, lesního
hospodářství a rybářství.
Tabulka 25: Struktura výdajů v roce 2020 v obdobně velkých městech v regionu (v % ze všech výdajů)
Město
Budišov n.
Dolní
Horní
Vrbno p.
Výdaje
Břidličná
Hanušovice
Javorník
Zlaté Hory
Albrechtice
Bud.
Benešov
Benešov
Pradědem
Zemědělství,
lesní
0,0 %
0,7 %
5,4 %
0,1 %
0,2 %
5,3 %
1,2 %
0,3 %
12,5 %
hospodářství a
rybářství
Průmyslová a
ostatní odvětví
8,5 %
22,1 %
40,2 %
2,5 %
10,8 %
3,9 %
12,5 %
16,9 %
10,5 %
hospodářství
Služby pro
52,5 %
54,3 %
34,0 %
82,8 %
42,7 %
59,5 %
65,1 %
40,7 %
47,3 %
obyvatelstvo
Sociální věci a
politika
1,1 %
0,9 %
0,3 %
0,1 %
20,5 %
0,6 %
0,7 %
17,5 %
8,6 %
zaměstnanosti
Bezpečnost
státu a právní
2,5 %
1,0 %
6,1 %
0,5 %
4,0 %
9,3 %
2,3 %
3,0 %
1,8 %
ochrana
Všeobecná
veřejná správa
35,3 %
21,0 %
14,1 %
14,1 %
21,8 %
21,3 %
18,3 %
21,5 %
19,4 %
a služby

Průměr

2,9 %
14,2 %
53,2 %
5,3 %
3,4 %
20,8 %

Zdroj: Monitor státní pokladny

V rámci služeb pro obyvatelstvo vynaložilo Město Albrechtice v roce 2020 nejvíce výdajů do
ochrany životního prostředí, přičemž podíl těchto výdajů je výrazně nejvyšší ze všech
sledovaných měst. Druhou největší kategorií byla kultura, církve a sdělovací prostředky, kde
město taktéž vynakládá největší podíl výdajů ve srovnání s ostatními městy. Třetí největší
kategorií je pak vzdělávání a školské služby, kde vynakládá Město Albrechtice druhý nejvyšší
podíl výdajů ze srovnávaných měst. Naopak výrazně nejnižší podíl výdajů ze všech sledovaných
měst vynakládá na bydlení, komunální služby a územní rozvoj.
Graf 28: Procentní zastoupení výdajových položek v rámci služeb pro obyvatelstvo v roce 2020
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Město
Břidličná Budišov n.
Dolní
Hanušovice
Horní
Javorník
Vrbno p.
Albrechtice
Bud.
Benešov
Benešov
Prad.
Vzdělávání a školské služby
Kultura, církve a sdělovací prostředky
Sport a zájmová činnost
Zdravotnictví
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Ochrana životního prostředí

Zlaté Hory

Zdroj: Monitor státní pokladny
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Organizační struktura města
Město Albrechtice je na základě zákona č. 313/2002 Sb. městem, v jehož čele stojí starosta. Do
samosprávy města patří vedení města, rada a zastupitelstvo. Rada má 5 členů, z toho 2 členové
tvoří nejvyšší vedení (starosta a místostarosta). Rada zřídila jednu komisi, a to komisi stavební,
jako iniciativní a poradní orgán vedení města.
Obrázek 10: Struktura samosprávy města Město Albrechtice

Výbory (2)

Zastupitelstvo města

Komise (1)

Rada města (5)

Městem zřizované a spravované organizace

3.8.2

Vedení města
Místostarosta
Starosta
Členové Rady

Městský úřad

Tajemník

Odborné útvary městského úřadu
Zdroj: KPMG na základě dat z oficiální webové stránky města Město Albrechtice

Zastupitelstvo má v současném
volebním období (2018–2022)
15 členů a zřídilo 2 výbory, a to
Finanční výbor a Kontrolní výbor.
Městský úřad pak vykonává
činnosti jak v rámci přenesené,
tak samostatné působnosti, a to
jak ve vztahu ke svému
správnímu území, tak je také
pověřeným úřadem pro obce
Heřmanovice, Holčovice, Janov,
Jindřichov, Liptaň, Petrovice,
Třemešná a Vysoká.
Výkon
jednotlivých
agend
zajišťuje Městský úřad Město
Albrechtice, v jehož čele stojí
tajemník. Struktura městského
úřadu
je
dále
tvořena
jednotlivými
organizačními
útvary.

Tabulka 26: Odbory a členění Městského úřadu Město Albrechtice

Členění městského úřadu
Kancelář tajemníka
Odbor finanční
Odbor správní
Stavební úřad

Sekretariát městského úřadu
Odbor vnitřních věcí
Odbor sdělovacích prostředků a IT
Zdroj: město Město Albrechtice

Město je zřizovatelem pěti organizací. Kromě základní a mateřské školy se jedná také o Městskou
knihovnu Město Albrechtice a sbor dobrovolných hasičů. Město je také 100% vlastníkem
společnosti Služby obce Město Albrechtice s.r.o., která se zabývá provozováním městského
vodovodu a kanalizace, vyhledáváním poruch vodovodního řadu, nákladní dopravou, nakládáním
s odpady včetně nebezpečných, prováděním vodoinstalatérských prací, prováděním
elektrikářských prací, vyhledáním inženýrských sítí, výkopovými pracemi a dalšími činnostmi
převážně v oblasti stavebnictví.
Tabulka 27: Právnické osoby zřizované městem Město Albrechtice

Městské organizace

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Město Albrechtice
Městská knihovna Město Albrechtice
Základní škola Město Albrechtice
Mateřská škola Město Albrechtice, p.o.
Služby obce Město Albrechtice s.r.o.
Zdroj: město Město Albrechtice
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3.8.3

Legislativa
Město je povinný subjekt rozhodovat podle celé řady legislativních předpisů. Tyto předpisy
stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva
občanů ve vztahu k povinnému subjektu, a to včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy
poskytnuty k nahlédnutí.
Přímo město může na základě zákona o obcích vydávat legislativní předpisy, kterými jsou
nařízení a vyhlášky města.
Tabulka 28: Platná nařízení a vyhlášky města Město Albrechtice k říjnu 2021

Nařízení

•

Nařízení č. 1/2014 – Tržní řád

Obecně
závazné
vyhlášky

•
•

Vyhláška č. 1/2021 o nočním klidu
Vyhláška č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyhláška č. 2/2020 o zákazu spalování suchých rostlinných materiálů
Vyhláška č. 1/2020 o místních poplatcích
Vyhláška č. 3/2019 k trvalému označování psů a evidenci jejich chovatelů
Vyhláška č. 1/2018 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejně přístupných místech
ve městě Město Albrechtice
Vyhláška č. 2/2016 o údržbě veřejné zeleně
Vyhláška č. 1/2015 – Požární řád města
Vyhláška č. 2/2013 o pravidlech pro pohyb psů na volném prostranství
Vyhláška č. 1/2013, která ruší OZV č.3 2000 o chovu a držení zvířat
Vyhláška č. 1/2012, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití kompostu k
údržbě a obnově veřejné zeleně na území Města Albrechtice
Vyhláška č. 3/2008 o pořádání veřejných produkcí
Vyhláška č. 6/2007 o nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město
Albrechtice
Vyhláška č. 3/2007 o znaku a vlajce města Město Albrechtice a jejich užívání
Vyhláška č. 2/2007, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.4/2002 řád veřejného pohřebiště
Vyhláška č. 1/2007, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.2/2000 o úpravě základního nájemného
podle polohy bytu
Vyhláška č. 4/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 22/1996 o závazných částech
územního plánu sídelního útvaru Město Albrechtice
Vyhláška č. 3/2006, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.1/2000 o náhradách za dočasné užívání
pozemků
Vyhláška č. 4/2004, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.2/2002 o stanovení příspěvku na částečnou
úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny
Vyhláška č. 2/2003, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č.12 o udržování čistoty na veřejných
prostranstvích v obci
Vyhláška č. 1/2003, kterou se ruší OZV č.6 o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o
ovzduší)
Vyhláška č. 1/2002 o poskytnutí státní půjčky na opravu bytového fondu po záplavách 1997
Vyhláška č. 3/2000 o chovu zvířat
Vyhláška č. 1/1999 o vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci Programu poskytování státních
půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 a rok 1999 určeného pro obce postižené záplavami
Vyhláška č. 2/1996 o závazných částech územního plánu
Vyhláška č. 1/1992 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zdroj: město Město Albrechtice
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4

Vyhodnocení terénních šetření
Pro zpracování analytické části strategického plánu bylo provedeno terénní šetření, které
zahrnovalo polostrukturované rozhovory s klíčovými osobnostmi města z řad vedení města,
městského úřadu, neziskového a soukromého sektoru, dotazníkové šetření pro širokou veřejnost
a také tzv. pocitovou mapu, zaměřenou na celkovou spokojenost obyvatel města s životem
v něm, jeho problémové oblasti a možnosti dalšího rozvoje.

4.1

Polostrukturované rozhovory
Rozhovory byly využity za účelem zjištění a zmapování stávající situace ve městě a pro potřeby
zpracování analýzy doplnily informace získané z dalších zdrojů. Rozhovory byly realizovány s
vybranými osobnostmi města, kteří zastupovali různé oblasti veřejného života (rozvoj a správa
města, sociální služby, školství, cestovních ruch, kultura, soukromý sektor apod.). Hlavní
výsledky rozhovorů jsou zapracovány ve SWOT analýze.

4.2

Dotazníkové šetření
Dotazníkové šetření probíhalo v období od 23. června do 5. října 2021 a bylo zaměřeno na
spokojenost obyvatel s životem ve Městě Albrechticích. Respondenti měli možnost odpovídat na
otázky rozdělené do několika oddílů (celkový dojem, občanská vybavenost, služby a
infrastruktura, problémové oblasti a typové projekty), a vyjádřit se tak k aktuální situaci ve městě.
Dotazník byl primárně určen pro obyvatele Města Albrechtic, ale mohli jej vyplnit i respondenti,
kteří zde nemají trvalé bydliště, ale mají zájem na zkvalitnění života ve městě.
Dotazník byl primárně připraven v elektronické verzi na webových stránkách města. Dále byl k
dispozici v papírové podobě na několika místech ve městě. Do dotazníkového šetření se zapojilo
206 osob, přičemž 174 z nich dotazník dokončilo celý. Lehce přes polovinu tvořily osoby ve věku
15–35 let, jakožto specifická cílová skupina. Tato skutečnost je důkazem zájmu občanů o dění
ve městě a o jeho budoucnost. V rámci vyhodnocení dotazníkového šetření byly analyzovány
všechny poskytnuté odpovědi na příslušné otázky.
Část A: Celkový dojem
Pozitivní je, že přes 75 % respondentů považuje Město Albrechtice za příjemné místo pro život.
Přesto však 51 % respondentů již někdy uvažovalo o odstěhování z města. Pozitivní je také to,
že necelých 60 % souhlasí s tím, že město Město Albrechtice aktivně usiluje o svůj rozvoj. Jen
něco málo přes polovinu respondentů se však domnívá, že má město dobrou pověst. Vůbec
nejhůře však dotazovaní hodnotí podmínky pro ekonomickou aktivitu obyvatel. Více než 83 %
hodnotí tyto podmínky spíše nebo rozhodně negativně.
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Graf 29: Do jaké míry souhlasíte s následujícími tvrzeními?
Souhlasím, že město má dobré podmínky pro ekonomickou aktivitu
4
jeho obyvatel (podnikání, nabídka zaměstnání)?
Souhlasím s tím, že Město Albrechtice má dobrou pověst?

Souhlasím s tvrzením, že neuvažuji a ani dříve jsem neuvažoval/-a
o odstěhování z města?
Souhlasím, že Město Albrechtice je příjemné místo pro život?
0%
Rozhodně ano

118

37

Spíše ano

44

61

59

42

20

63

97

26

25

74

91

16

Souhlasím, že Město Albrechtice aktivně usiluje o svůj rozvoj,
investuje do zkvalitnění života ve městě a aktivně vyhledává další
finanční zdroje pro financování potřeb města (např. dotace ČR a…

62

110

30

41

10

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Spíše ne

Rozhodně ne
Zdroj: KPMG Česká republika, dotazníkové šetření

V této sekci dostali respondenti také možnost vyjádřit se k tomu, co by vedení města mělo udělat
pro jeho lepší vnímání. Nejčastěji opakující se odpovědi jsou uvedeny v následujícím přehledu.
Obrázek 11: Nejčastější náměty a připomínky respondentů
Zajistit větší volnočasové vyžití s důrazem na
mladistvé a rodiny s dětmi – kulturní akce a vyžití,
hřiště, nové kulturní zázemí apod.
Vyřešit politické rozepře a nevyužívat
zpravodaj pro vyřizování účtů, zajistit větší
transparentnost, problém nekonstruktivní
opozice, lepší komunikace s občany a jejich
větší participace
Více se zaměřit i na ostatní městské části –
dobudování kanalizace a vodovodu, zázemí pro
volný čas, chodníky a cyklostezky, bezpečnost
v dopravě
Oprava místních komunikací, řešení tranzitní
dopravy

Zkvalitnit a pečovat o veřejný prostor a budovy a
budovat nová veřejná prostranství s multifunkčním
využitím – oprava náměstí a parkování mimo něj,
stav obou nádraží, péče o městské budovy a
pozemky, zeleň, odpočinkové zóny pro setkávání
občanů, místa pro piknik…
Podpora větší zaměstnanosti, přilákání nových
investorů, zajištění více a kvalitnějších služeb a
maloobchodu (kavárna, cukrárna…), podpora
místních podnikatelů
Větší dostupnost bydlení a pozemků pro rodinnou
výstavbu
Rozvoj zázemí pro turisty a doprovodné
infrastruktury pro cestovní ruch, budování
cyklostezek
Zdroj: KPMG Česká republika, dotazníkové šetření

Část B: Občanská vybavenost, služby a infrastruktura
Občanská vybavenost, služby a infrastruktura jsou hodnoceny spíše jako průměrné. Velmi dobře
je hodnocena dostupnost a kvalita základních, středních a mateřských škol. Jen lehce
nadprůměrně je hodnocena dostupnost sociálních služeb a dopravní obslužnost. Jako průměrnou
pak respondenti hodnotí dostupnost lékařské péče, podporu zájmové (spolkové) činnosti,
dostupnost maloobchodu a služeb a možnosti sportovního vyžití. Podprůměrně pak hodnotí
zejména oblast volnočasových aktivit a možnosti kulturního vyžití.
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Graf 30: Oznámkujte rozsah dostupnosti občanské vybavenosti, služeb a infrastruktury ve Městě Albrechticích
(známkování jako ve škole: 1 – nejlepší, 5 – nejhorší)
Zákl./střední školy (dostupnost a kvalita)
Mateřské školy (dostupnost a kvalita)
Dostupnost sociálních služeb
Dopravní obslužnost - spojení s jinými městy a místy (veřejná…
Dostupnost lékařské péče
Podpora zájmové (spolkové) činnosti
Maloobchod a služby (stravování, kadeřnictví apod.)
Možnost sportovního vyžití
Volnočasové aktivity pro občany města
Možnost kulturního vyžití

1,86
1,91

1,00

2,00

2,42
2,52

2,90
2,92
3,03
3,09

3,00

3,53
3,71
4,00

5,00

Zdroj: KPMG Česká republika, dotazníkové šetření

Část C: Problémové oblasti
Obyvatelé se dále v rámci dotazníkového šetření mohli vyjádřit k jednotlivým problémům města.
Problémy, které jsou hodnoceny známkou vyšší než 3, jsou vnímány jako závažné.
Nejzávažnější problémy, které je potřeba řešit, jsou dle šetření vysoká nezaměstnanost a
podmínky pro podnikání a ekonomickou aktivitu obyvatel. Jako závažnější problém je také
hodnocena kvalita a dostupnost bydlení, kvalita a dostupnost zdravotnictví či neaktivní
obyvatelstvo. Za problém města naopak nejsou považovány oblasti kvality a dostupnosti
sociálních služeb a péče o seniory, dopravní dostupnosti města, kvality životního prostředí, či
úrovně kriminality.
Graf 31: Jaké problémy má Město Albrechtice? Které problémy by se měly řešit? (1– Nevnímám to jako problém a nebude
to problém města ani v budoucnu; 2–V současnosti to není problém, ale město by s tím mohlo mít problém v budoucnu;
3–Je to problém, který by se měl ve městě řešit, ale jsou tu jiné závažnější problémy; 4–Je to velmi závažný problém,
který by se měl ve městě rychle a intenzivně řešit)
Vysoká nezaměstnanost
Podmínky pro podnikání a ekonomickou aktivitu obyvatel
Kvalita a dostupnost bydlení
Zdravotnictví (kvalita, dostupnost, atd.)
Neaktivní obyvatelstvo (malé zapojení do veřejného dění, nezájem…
Dopravní zatížení (individuální, tranzitní doprava, parkování atd.)
Bezbariérové město (přechody, přístupy do veřejných budov, atd.)
Odliv obyvatel, migrace
Komunikace městského úřadu s obyvateli (otevřenost, vstřícnost,…
Existence a stav vyloučených lokalit
Sociální problémy (exekuce, bezdomovectví apod.)
Čistota a pořádek ve veřejném prostoru
Technická infrastruktura (kanalizace, vodovody, teplovody, čistička…
Úroveň kriminality
Kvalita životního prostředí
Dopravní dostupnost města (silnice, železnice)
Sociální služby, péče o seniory (kvalita, dostupnost, atd.)
1,00

2,28
2,26
2,24
2,18
2,09
1,96
1,93
1,90
1,90
2,00

2,88
2,77
2,75
2,56
2,49
2,49

3,00

3,26
3,11

4,00

Zdroj: KPMG Česká republika, dotazníkové šetření

I v této části měli respondenti možnost zmínit další problémy, které ve městě vnímají. Velká část
těchto komentářů se týkala stejných témat uváděných již v první sekci.
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Obrázek 12: Další nejčastější problémy, které respondenti vnímají
Tranzitní kamionová doprava a otázka obchvatu

Absence zubaře ve městě
Nedostatečné kulturně-sportovní vyžití, chybí
kulturní sál, nedostatek volnočasových ploch pro
mládež i dospělé

Nebezpečná dopravní místa – přechody pro
chodce, zrušené semafory, snížení rychlosti,
absence chodníku v Hynčicích…
Vzhled veřejných prostranství a budov (náměstí a
parkování na něm, stav hotelu, autobusové
nádraží, revitalizace parku)

Nevyužité komerční prostory na náměstí, chybí
cukrárna či kavárna, maloobchod a služby, včetně
ubytovacích a stravovacích
Více řešit i další místní části; kanalizace a
vodovod v Opavici a Linhartovech

Špatná politická spolupráce napříč spektrem,
nedůvěra ve vedení, netransparentní hospodaření,
nekonstruktivní opozice

Stav místních komunikací (zejména Opavická)
Zdroj: KPMG Česká republika, dotazníkové šetření

Část D: Typové projekty
V poslední části dotazníkového šetření se mohli respondenti vyjádřit k typovým projektům, které
by ve městě uvítali. Obecně je možné říct, že všechny uvedené projekty jsou respondenty
považovány za důležité (vyšší známka než 2,5). Nejvíce by se však město mělo soustředit na
obnovu a budování volnočasové infrastruktury, rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch, revitalizaci
zeleně a obnovu místních komunikací. V relativním srovnání jsou jako nejméně důležité vnímány
projekty zaměřené na projekty přeshraniční spolupráce, obnovu vyloučených lokalit či rozvoj
sociálních služeb.
Graf 32: Jaké projekty by měly být pro město prioritou? (1 – rozhodně ne, 2 – spíše ne, 3 – spíše ano, 4 – rozhodně ano)
Obnova a budování volnočasové infrastruktury (sportovní, kulturní,…

3,42

Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch (cyklotrasy, cyklostezky,…

3,28

Revitalizace zeleně (parky, lesoparky, stromořadí, atd.)

3,28

Obnova místních komunikací

3,25

Regenerace sídliště (řešení parkování, zeleně, odpočinkových…

3,11

Obnova a budování technické infrastruktury města (čistička,…

3,06

Rekonstrukce a budování objektů občanské vybavenosti města…

3,04

Smart City (digitalizace městského úřadu, inteligentní veřejné…

2,99

Rozvoj sociálních služeb

2,90

Obnova vyloučených lokalit ve městě

2,72

Projekty přeshraniční spolupráce především s Gminou Biala

2,67
1,00

2,00

3,00

4,00

Zdroj: KPMG Česká republika, dotazníkové šetření

I v této sekci byl respondentům nechán prostor pro jejich vlastní návrhy a připomínky ohledně
prioritních projektů. I zde se povětšinou opakovaly obdobné komentáře, jako u předchozích sekcí.
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Obrázek 13: Nejčastější připomínky respondentů k prioritním projektům
Nové venkovní sportoviště/stadion, lepší sportovní
zázemí, revitalizace koupaliště, více dětských a
sportovních hřišť (např. v Hynčicích)
Zkvalitnění veřejného prostoru, revitalizace a
výsadba zeleně, nové parčíky a odpočinkové
zóny pro setkávání obyvatel, oprava budov,
sanace brownfieldů…
Domov pro seniory, Senior Taxi

Potřeba kulturního domu/sálu a dalšího zázemí
(zkušebny/ateliéry), více kulturního vyžití pro
všechny věkové kategorie, obnova kulturního života
i v přidružených vsích
Rozvoj turisticky atraktivních míst, rozvoj
cyklostezek (vhodných i např. pro inline bruslení),
ubytovacích kapacit (kemp u rybníka)
Řešení hluku z tranzitní dopravy, oprava místních
komunikací (zejména v Opavici), vodovod do
Opavice a Linhartov…
Zdroj: KPMG Česká republika, dotazníkové šetření

4.3

Pocitová mapa
Pro potřeby zpracování Strategického plánu byla také vytvořena pocitová mapa Města Albrechtic.
Jejím cílem bylo zjistit, ve kterých místech se občanům ve městě dobře žije, kde obyvatele vidí
jeho přednosti, kde naopak problémy nebo jaké území by se mělo dále rozvíjet. Obyvatelé mohli
svůj názor vyjádřit od 5. října do 1. prosince 2021, a to jak v online mapě, tak off-line verzi mapy,
která byla umístěna na podatelně Městského úřadu Město Albrechtice. Obyvatelé se mohli na
pocitové mapě vyjádřit prostřednictvím pěti otázek:
 Kde se cítíte dobře / rádi sem chodíte?
 Kde byste to ukázali návštěvě odjinud?
 Kde je zanedbané místo, které by zasloužilo rekonstrukci?
 Kde se necítíte dobře/bezpečně?
 Kde je dopravně nebezpečné místo?
Do pocitové mapy se zapojilo cca 100 respondentů, kteří označili 937 bodů ve městě, ve kterých
poskytli další doplňující komentáře. Výsledkem jsou mapy, ve kterých jsou označeny oblasti
s největším výskytem bodů. Vzhledem k rozlehlosti správního území města, a tedy pro zachování
čitelnosti detailu, jsou zde zobrazeny pouze mapy samotné městské části Město Albrechtice.
V textu jsou však uvedena i další nejčastěji uváděná místa mimo tuto městskou část, přičemž
kompletní interaktivní pocitová mapa včetně komentářů respondentů je k dispozici v online
podobě na https://www.pocitovemapy.cz/mesto-albrechtice-2021/.
A. POZITIVNÍ VNÍMANÍ VYBRANÝCH LOKALIT VE MĚSTĚ
Nejčastěji obyvatelé uvádějí, že se cítí dobře u Celního rybníka a v jeho přilehlém okolí, u
rozhledny na Hraničním vrchu, v sadech Bedřicha Smetany, v areálu fotbalového stadionu, u
hrobky rodiny Keil von Eichenthurn a v přilehlém okolí vrchu Dubí a na náměstí ČSA. Následují
zámek Linhartovy s přilehlým parkem, okolí naučné pohádkové stezky či vrchol Poutní hory.
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Obrázek 14: Pocitová mapa – Kde se cítíte dobře / rádi sem chodíte?

Zdroj: KPMG Česká republika ve spolupráci s pocitovemapy.cz

Odpovědi u otázky „Kde byste to ukázali návštěvě odjinud?“ jsou do značné míry podobné jako
v předchozím případě. S naprostou převahou zde byl uváděn Hraniční vrch s rozhlednou. Další
nejčastěji označovaná místa jsou Celní rybník, zámek Linhartovy, náměstí ČSA, Pohádková
naučná stezka, hrobka rodiny Keil von Eichenthurn, případně sady Bedřicha Smetany či vrchol
Poutní hory. U obou těchto otázek se pak v menší míře a výrazně rozprostřeněji objevují zejména
vyhlídková místa na Městském turistickém okruhu či místa jako Kraví hora.
Obrázek 15: Pocitová mapa – Kde byste to ukázali návštěvě odjinud?

Zdroj: KPMG Česká republika ve spolupráci s pocitovemapy.cz
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B. NEGATIVNÍ VNÍMANÍ LOKALIT VE MĚSTĚ A DOPRAVNĚ NEBEZPEČNÁ MÍSTA
Za nejzanedbanější místa, která potřebují rekonstrukci, považují obyvatelé města vlakové nádraží
a jeho přilehlé okolí, bývalý městský hotel a jeho okolí, náměstí ČSA a sady Bedřicha Smetany.
Následuje areál bývalého zámeckého pivovaru, Celní rybník a autobusové nádraží. V menší míře
pak byla označena místa jako je areál bývalé plicní ozdravovny v Žárech, okolí Nového zámku,
koupaliště, fotbalové hřiště v Hynčicích, silnice vedoucí přes Opavici a Linhartovy, golfové hřiště
či plocha vedle železničního přejezdu a dětského hřiště mezi ulicemi Osoblažskou a Nádražní.
Obrázek 16: Pocitová mapa – Kde je zanedbané místo, které by zasloužilo rekonstrukci?

Zdroj: KPMG Česká republika ve spolupráci s pocitovemapy.cz

Nejčastěji se lidé necítí dobře nebo bezpečně na vlakovém nádraží či v jeho okolí. S větším
odstupem jsou pak zmiňována místa jako okolí bývalého městského hotelu, sady Bedřicha
Smetany, ulice Čes. legií, vrchol Poutní hory či okolí bývalého zámeckého pivovaru. Uváděny zde
byly také dvě silniční křižovatky, které jsou uvedeny dále.
Za dopravně nejnebezpečnější místo obyvatelé považují křižovatku silnic I/57 a II/453, které bylo
často zmiňováno i u předchozí otázky. Za velmi problematický považují obyvatelé také celý úsek
ulice Nemocniční mezi křižovatkou s ulicí Opavickou a náměstím ČSA. A to jak kvůli samotné
křižovatce, umístění přechodu a chodníku, tak také kvůli vjezdu na náměstí. Dopravně
nebezpečnými je pak označováno několik křižovatek ve městě, konkrétně pak křižovatka ulic
Krnovské, Míru a B. Smetany, křižovatka Tyršovy a Krnovské u ZUŠ, křižovatka Krnovské,
Nemocniční a K. Čapka u vjezdu do města, křižovatka Hašlerovy a P. Bezruče u hřbitova či
křižovatka Nádražní a Osoblažské. Jako další nebezpečná místa jsou pak uváděna např.
samotná ulice Nádražní podél vlakového nádraží, ulice Opavická, či silnice II/453 v Hynčicích
kvůli absenci chodníku.
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Obrázek 17: Pocitová mapa – Kde se necítím dobře/bezpečně?

Zdroj: KPMG Česká republika ve spolupráci s pocitovemapy.cz

Obrázek 18: Pocitová mapa – Kde je dopravně nebezpečné místo?

Zdroj: KPMG Česká republika ve spolupráci s pocitovemapy.cz
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5

Strukturovaná SWOT analýza (identifikace silných
a slabých stránek, příležitostí a rizik)
Pro zpracování SWOT analýzy byl zvolen multidisciplinární přístup. Jednotlivé oblasti
posuzované v analytické části jsou v rámci SWOT analýzy sloučeny do širších oblastí, které jsou
snadněji srozumitelné běžnému občanovi města.
SWOT analýza tak byla rozdělena do následujících tematických oblastí:
 Soudržnost obyvatel a prosperita města
 Fyzické prostředí
 Atraktivita a image města
Pro každou z těchto oblastí jsou identifikovány silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby pro
rozvoj města.

5.1

Soudržnost obyvatel a prosperita města
 Demografický vývoj města
 Služby města
 Podnikání a zaměstnanost
 Institucionální kapacita
SILNÉ STRÁNKY

SLABÉ STRÁNKY



Kladné migrační saldo v posledních letech



Výrazné a rychlé stárnutí populace



Ve srovnání s regionem počet obyvatel klesá jen
velmi pomalu



Růst počtu ekonomicky neaktivních obyvatel



Nízká vzdělanostní úroveň obyvatel



Nízká mzdová úroveň (kupní síla) v regionu



Absence domova pro seniory či senior taxi,
nedostatečná nabídka odlehčovacích služeb a
malá bezbariérovost města



Absence některých specializovaných
zdravotnických služeb (především zubař)



Absence městské policie / nízké kapacity služebny
Policie ČR



Vyšší míra osob v exekuci



Nedostatek pracovních míst a absence větších
zaměstnavatelů



Nevyužitý potenciál cestovního ruchu pro podnikání



Chybí přidaná hodnota dalšího zpracování v
zemědělství či dřevozpracujícím průmyslu



Nedostatek maloobchodních a dalších služeb



Nízká investiční aktivita města



Výrazné politické rozepře a nekonstruktivní
prostředí vnímané zevnitř i zvenčí města



Kvalitní a zcela dostačující vzdělávací infrastruktura



Široká síť sociálních služeb v širším regionu



Výrazné snížení nezaměstnanosti v posledních
letech a její nižší úroveň v rámci kraje



Rostoucí počet aktivních ekonomických subjektů



Online komunikace města (web, sociální sítě)



Rozpočtově odpovědný přístup města ke svému
hospodaření (přiměřené zadlužení)
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PŘÍLEŽITOSTI

5.2

HROZBY



Vyšší možnosti pro čerpání z evropských,
národních a krajských dotačních titulů, jakožto
hospodářsky slabý region



Příchod většího zaměstnavatele



Využití brownfieldů investory



Využití potenciálu podnikání v cestovním ruchu a
navazujících službách



Rozvoj možností práce na dálku



Digitalizace



Přenos know-how a dobré praxe od jiných
inspirativních měst v České republice



Vyšší míra spolupráce na rozvoji služeb a
zaměstnanosti s ostatními obcemi v rámci SO ORP
Krnov



Přenos negativních jevů (nezaměstnanost,
exekuce…) z okolí



Výraznější odchod mladých lidí z města



Odchod zaměstnavatelů z města



Výrazné zhoršení sociální situace a snížení příjmů
města v rámci RUD v důsledku ekonomické recese



Neochota ze strany okolních obcí podílet se na
spolupráci na konkrétních projektech/aktivitách



Nezájem ze strany vhodných investorů

Fyzické prostředí
 Územní plánování a bydlení
 Dopravní infrastruktura a obslužnost
 Životní prostředí a technická infrastruktura
SILNÉ STRÁNKY








SLABÉ STRÁNKY

Platný a účinný územní plán města
Město má velké množství zelených ploch (lesy,
travní porosty)
Ve srovnání s obdobně velkými městy v regionu
bylo v posledních dvaceti letech ve Městě
Albrechticích dokončeno nejvíce nových bytů
Město má dobrou dopravní dostupnost s Krnovem i
dalšími většími městy v kraji, a to včetně vlakového
a autobusového spojení.
Dobrá kvalita ovzduší












Městem proudí zvýšené množství tranzitní
(zejména kamionové) dopravy, která je zdrojem
bezpečnostních rizik, znečištění, hluku a vibrací
Špatný stav místních komunikací
Chybějící chodníky v některých částech města
Malé množství cyklostezek/pruhů či stezek pro pěší
Nebezpečná dopravní místa
Nedokončená kanalizační síť
Chybějící vodovod v některých částech města
(Linhartovy, Opavice)
Málo připravených pozemků pro výstavbu
rodinných domů
Nízký podíl bytů v majetku města

PŘÍLEŽITOSTI










HROZBY

Odklon tranzitní dopravy na Polsko
Zlepšení dopravního spojení modernizací silnice
I/57
Elektrifikace železniční trati
Finanční zdroje ze strukturálních fondů EU pro
hospodářsky a sociálně ohrožené území
Rozvoj alternativních dopravních systémů šetrných
k životnímu prostředí, např. vodíková doprava,
elektromobilita, CNG
Rozvoj cyklostezek v okolí snižující dopravní
zatížení ve městě a podporující rozvoj cestovního
ruchu



Komplikované čerpání finančních prostředků z
fondů EU




Růst intenzity tranzitní dopravy
Omezení výdajů na obslužnost města a okolí ze
strany Moravskoslezského kraje



Znečištění ovzduší ze zdrojů mimo město, včetně
přeshraničního znečištění



Přírodní katastrofy (záplavy, sucha, požáry apod.)



Změny legislativy a pravidel v oblasti energetické
politiky a podpory obnovitelných zdrojů

Moderní přístupy k energetickému managementu
města (cirkulární ekonomika)
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5.3

Atraktivita a image města
 Cestovní ruch a volnočasové vyžití
 Veřejný prostor
SILNÉ STRÁNKY









SLABÉ STRÁNKY

Atraktivita města a jeho okolí pro aktivní trávení
volného času (cykloturistika, pěší turistika,
hipoturistika, agroturistika)
Existence kulturních památek
Existence objektů s potenciálem z hlediska rozvoje
turismu
Síť turistických tras a městský turistický okruh
Unikátní rozhledna
Městem prochází cyklotrasa nadregionálního
významu
Vysoký podíl zelených ploch na území města, které
jsou tvořeny lesy a travnatými porosty














Nevyužitý potenciál města a jeho okolí pro rozvoj
cestovního ruchu / slabá turistická nabídka
Minimální nabídka ubytovacích, stravovacích a
dalších služeb včetně doprovodné infrastruktury
Chybějící turistické informační centrum
Turisté ve městě tráví málo času, nebo jen
projíždějí
Kulturní památky ve špatném stavu
Malé množství cyklostezek
Chybějící kulturní infrastruktura (sál, kino, divadlo)
Chybějící komunitní prostory pro setkávání lidí a
spolkovou činnost
Chybějící venkovní sportovní areál pro školy a
veřejnost
Nevzhledná veřejná prostranství a zvýšené
množství chátrajících brownfieldů
Opuštěné nebo nevyužité prostory v centru města
Zelené plochy nejsou vhodně využity pro aktivní
odpočinek, pořádání akcí

PŘÍLEŽITOSTI






5.4

HROZBY

Využití potenciálu podnikání v cestovním ruchu a
navazujících službách
Využití brownfieldů investory pro rozvoj cestovního
ruchu či rekreace
Zlepšení programové nabídky a propagace
cestovního ruchu na základě destinační spolupráce
v rámci DMO
Větší propojení turistické nabídky a lepší
spolupráce s polskými příhraničními regiony







Nezájem okolních obcí na vzájemné spolupráci
v oblasti cestovního ruchu
Úpadek a ukončování provozu ubytovacích a
stravovacích zařízení
Opomíjení regionu v rámci destinačního
managementu turistické oblasti
Nezájem investorů o podnikání ve městě
Investorské zájmy v rozporu s potřebami města

Doporučení pro návrhovou část – identifikace klíčových potřeb
města
Na základě provedené analýzy byla komplexně zhodnocena stávající situace města. Hlavním
cílem analýzy však musí být identifikace klíčových problémů a bariér, které nejvíce omezují město
v jeho dalším rozvoji. Pokud město bude na největších nedostatcích systematicky pracovat,
mohou tím být vytvořeny kvalitní základy pro jeho rozvoj nebo alespoň snížení prohlubování
stávajících problémů.
Ne všechny nedostatky jsou v kontextu rozvoje města snadno řešitelné. Ty nejzásadnější často
vyžadují mnoho času, finančních prostředků anebo spolupráci celé řady aktérů na úrovni města.
Důležité je tak identifikovat nejen tyto nedostatky, ale také problémy, které jsou řešitelné relativně
snadno, se zdroji a kompetencemi, kterými město disponuje.
Návrh vhodných opatření a oblastí, na které by se město mělo soustředit je součástí návrhové
části strategického plánu. Zde jsou uvedeny klíčové nedostatky, které byly identifikovány v rámci
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analýzy. Pro snazší srozumitelnost jsou tyto problémy rozděleny dle jednotlivých průřezových
oblastí.
Identifikace klíčových problémů a rozvojových potřeb města
1. SOUDRŽNOST OBYVATEL A PROSPERITA MĚSTA
 Výrazné a rychlé stárnutí populace
 Absence domova pro seniory či senior taxi a nedostatečná nabídka odlehčovacích
služeb
 Absence některých specializovaných zdravotnických služeb
 Nedostatek pracovních míst a absence větších zaměstnavatelů
 Chybí přidaná hodnota dalšího zpracování v zemědělství či dřevozpracujícím
průmyslu
 Nedostatek maloobchodních a dalších služeb
 Nízká investiční aktivita města
2. FYZICKÉ PROSTŘEDÍ
 Tranzitní doprava přes město zhoršující bezpečnost podél hlavního tahu a stav
ovzduší a zvyšující hluk a vibrace
 Stav místních komunikací
 Nedokončená technická infrastruktura (kanalizace, vodovody)
 Malé množství připravených rozvojových ploch pro bydlení
3. ATRAKTIVITA A IMAGE MĚSTA
 Nevyužitý potenciál území města a jeho okolí pro rozvoj cestovního ruchu
 Slabá nabídka cestovního ruchu a doprovodných služeb
 Chybějící informační centrum
 Nevzhledný veřejný prostor a velké množství chátrajících objektů
 Chybějící kulturní infrastruktura
 Málo ploch pro aktivní odpočinek
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Přílohy
Příloha č. 1: Rešerše strategických dokumentů
I.

NÁRODNÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Strategie

Schváleno

Popis

Vazba k
plánu

Dopad na
plán

Koncepce politiky
soudržnosti po roce 2020

Schváleno
vládou ČR
(2019)

Stanovuje oblasti pro financování kohezní politiky po
roce 2020 - identifikuje hlavní priority a cíle ČR, a to v
návaznosti na nové podmínky pro poskytování
podpory ze strany Evropské komise, optimalizuje
zdroje pro jejich pokrytí.

Nepřímá

Střední

Národní program reforem

Schváleno
vládou ČR
(2020)

Dokument, který určuje priority státu a promítá se také
do možností Města Albrechtice čerpat finanční
prostředky v rámci kohezní politiky.

Nepřímá

Nízký

Strategie regionálního
rozvoje ČR 2021+

Schváleno
vládou ČR
(2019)

Přímá

Střední

Politika územního rozvoje
(PUR) – aktualizace č. 1, 2,
3a5

Schváleno
vládou ČR
(2020)

Přímá

Vysoký

Strategický rámec Česká
republika 2030

Schváleno
vládou ČR
(2017)

Nepřímá

Střední

Strategický rámec
hospodářské
restrukturalizace
Ústeckého,
Moravskoslezského a
Karlovarského kraje
(RE:START)
Program zlepšování
kvality ovzduší – Zóna
Moravskoslezsko CZ08Z
(aktualizace 2020)

Schváleno
vládou ČR
(2015)

Dokument, který určuje základní priority v oblasti
regionálního rozvoje. Definuje přístup státu k rozvoji
několika typů území a stanovuje pro ně strategické
cíle rozvoje. Slouží také jako rámec pro krajské
strategie. Město Albrechtice zařazeno do cílů
Strukturálně postižené kraje a Hospodářsky a sociálně
ohrožená území.
Politika územního rozvoje ČR je závazná pro
pořizování a vydávání zásad územního rozvoje,
územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování
v území, tedy také pro činnost města v oblasti
územního plánování. Pro město je zejména důležité
zařazení do SOB3 – Specifická oblast JeseníkyKrálický Sněžník, pro kterou jsou definovány konkrétní
úkoly pro územní plánování a Kritéria a podmínky pro
rozhodování o změnách v území.
Dokument, který definuje rámec pro rozvoj ČR ve
vztahu k 3 pilířům udržitelného rozvoje (oblasti
ekonomické, sociální a environmentální). Obsahuje
mj. kapitolu Obce a regiony se sadou strategických a
specifických cílů udržitelného rozvoje obcí a regionů
ČR.
Strategický přístup vlády a příslušných krajů ke
změnám, které podpoří, usnadní a zrychlí
restrukturalizaci hospodářství ve strukturálně
postižených krajích. Dopad na Město Albrechtice je při
vhodném nastavení projektů a jeho schopností
čerpání z tohoto programu vysoký.

Přímá

Vysoký

Přímá

Nízký

Schváleno
vládou ČR
(2020)

Program zlepšování kvality ovzduší se zpracovává v
případě, že je v zóně nebo aglomeraci překročen
imisní limit stanovený v bodech 1 až 3 přílohy č. 1
zákona o ochraně ovzduší, přičemž musí obsahovat
taková opatření, aby bylo imisních limitů dosaženo co
nejdříve.
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II.

REGIONÁLNÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Strategie

Schváleno

Zásady územního rozvoje
Moravskoslezského kraje

2018

Strategie rozvoje
Moravskoslezského kraje
pro období 2019–2027

2019

Strategie rozvoje chytrého
regionu
Moravskoslezského kraje
2017–2023 „Chytřejší
kraj“

2017

Regionální inovační
strategie
Moravskoslezského kraje
2021–2027

2021

Koncepce rozvoje
venkova
Moravskoslezského kraje
2018–2023

2019

Strategie řízení
cestovního ruchu
v Moravskoslezském kraji
– aktualizace

2017

Plán rozvoje sportu
v Moravskoslezském kraji
2019–2025

2019

Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb
v Moravskoslezském kraji
na léta 2021–2023

Adaptační strategie
Moravskoslezského kraje
na dopady změny klimatu

2020

2020

Popis
Zásady územního rozvoje kraje jsou pro územní plán města
Město Albrechtice závazné a logicky ovlivňují také priority
stanovené Plánem.
Je zpracována jako střednědobý dokument dle zákona č.
248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a určuje ve
stanoveném období zaměření a cíle rozvoje kraje zejména s
ohledem na dynamický a vyvážený rozvoj kraje a
jednotlivých částí jeho území a stanoví základní podmínky
pro naplňování těchto cílů.
Strategie Chytřejší kraj je střednědobým strategickým
plánem Moravskoslezského kraje, udávajícím základní
směry, ve kterých chce kraj, s pomocí zavádění chytrých
technologií, dlouhodobě zvyšovat kvalitu života obyvatel ve
městech a v obcích Moravskoslezského kraje.
Navazuje a rozvíjí horizontální témata Strategie rozvoje MSK
a Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období
2017–2023 (FAJNOVA) a definuje oblasti, které jsou nutné
pro splnění definice „chytré specializace“ tj. definuje vizi
regionálního inovačního ekosystému, popisuje nastavení
EDP (Entrepreneurial Discovery Process), identifikuje
domény strategické specializace MSK, představuje
směřování v oblasti mezinárodní spolupráce, a popisuje
systém monitoringu a evaluace realizovaných aktivit.
Dokument, jehož účelem je identifikovat rozvojové problémy
a potřeby v území venkovských oblastí, a vytvořit tak nástroj
využitelný při aktivitách regionálního rozvoje a při přípravě
programového období EU 2021+. Koncepce obsahuje čtyři
prioritní oblasti: 1. Konkurenceschopnost, 2. Dostupnost, 3.
Životní prostředí a 4. Spolupráce a síťování. Každá prioritní
oblast obsahuje návrhy typových opatření pro řešení
popsaných problémů.
Byla vytvořena pro nastavení efektivního modelu řízení
cestovního ruchu na území kraje, včetně řízení lidských
zdrojů působících napříč subjekty v cestovním ruchu. Cílem
této Strategie je vymezení jasných kompetencí v systému
řízení cestovního ruchu a nastavení systému financování
destinačního managementu v Moravskoslezském kraji pro
případ existence zákona o podpoře rozvoje cestovního ruchu
v ČR či pro případ jeho neexistence.
Je střednědobý dokument konkretizující jeho rámec,
východiska, pilíře, oblasti podpory, priority, cíle, formy,
možnosti, dostupné finanční zdroje a kompetence, které v
komplexu umožní vyšší využití potenciálu sportu a s ním
spojených aktivit ve prospěch kraje a kvality života jeho
občanů.
Cílem plánu je definovat základní principy udržitelnosti a
rozvoje sítě sociálních služeb jak s ohledem na její
financování, tak s ohledem na komplexní problematiku
spojenou s poskytováním sociálních služeb na území kraje.
Přispívá k naplňování Strategie rozvoje Moravskoslezského
kraje 2019-2027, neboť naplňuje Strategický cíl 4.3
Adaptace na dopady klimatické změny. Je průřezovým
dokumentem a nástrojem pro podporu adaptací na území
kraje. Je připravena na období s výhledem do r. 2030.
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Vazba k
plánu

Dopad
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III.

MÍSTNÍ STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Strategie

Schváleno

Územní plán Město
Albrechtice

Popis

2020

Strategie komunitně
vedeného místního
rozvoje pro
programové období
2021–2027
Na území místní akční
skupiny
Rozvoj Krnovska

2021

II. Střednědobý plán
rozvoje sociálních
služeb Albrechticka

Dopad na
plán

Přímá

Vysoký

Nepřímá

Vysoký

Přímá

Střední

Přímá

Střední

Stanovuje základní koncepci rozvoje území
obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot, urbanistickou
koncepci, koncepci veřejné infrastruktury a koncepci
uspořádání krajiny. Vymezuje zastavitelné plochy,
plochy přestavby, plochy k obnově nebo opětovnému
využití znehodnoceného území, stanovuje plochy pro
veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná
opatření a stanovuje podmínky pro využití těchto
ploch, včetně podmínek pro využití ploch
stabilizovaných v zastavěném území.
Obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území,
jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu
ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních
předpisů nebo stanovených na základě zvláštních
právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností
území, záměrů na provedení změn v území, zjišťování
a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení
problémů k řešení v územně-plánovací dokumentaci.
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje je
celkovou integrovanou střednědobou strategií území
MAS Rozvoj Krnovska, která vychází z principů
komunitně vedeného místního rozvoje, ze základních
principů metody LEADER a dále z myšlenky
dlouhodobého udržitelného rozvoje území. Pro MAS
jako nositele Strategie je jejím smyslem propojit
subjekty v území, jejich záměry a obecně zdroje
financování těchto záměrů.

2017

Územně analytické
podklady pro správní
obvod Městského úřadu
Krnov – aktualizace

Vazba k
plánu

Je základním výstupem procesu komunitního
plánování. Má zásadní význam nejen pro funkční sít
sociálních služeb v dané lokalitě, ale zejména také pro
její financování ze strany obcí a Moravskoslezského
kraje.

2017

Zdroj: vlastní zpracování KPMG Česká republika

Příloha č. 2: Seznam poskytovatelů registrovaných služeb ve
zbytku SO ORP Krnov
Poskytovatel

Zřizovatel

Druh soc. služby

Armáda spásy
v České republice,
z.s.

NNO

Azylové domy

Centrum pro
zdravotně postižené
Moravskoslezského
kraje o.p.s.
Domov pro seniory
Krnov

Forma
poskytování
pobytová

Cílová skupina

Nízkoprahová denní
centra
Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež
Noclehárny
Terénní programy

ambulantní

osoby bez přístřeší

ambulantní,
terénní
ambulantní
terénní

NNO

Odborné
poradenství

ambulantní,
terénní

město
Krnov

Pečovatelská služba

sociální

terénní

Věková
kategorie
bez
omezení
nad 18 let

Obec

děti a mládež ohrožené
společensky nežádoucími
osoby bez přístřeší
osoby bez přístřeší, osoby
v krizi, osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách,
rodiny s dítětem/dětmi
osoby se zdravotním
postižením, senioři

6–26 let

Krnov

od 19 let
nad 26 let

Krnov
Krnov

od 15 let

Krnov

senioři, osoby s chronickým
onemocněním / se zdravotním
postižením

bez
omezení

Krnov

osoby bez přístřeší
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Domov pro seniory
Osoblaha,
příspěvková org.

obec
Osoblaha

EUROTOPIA.CZ,
o.p.s.

NNO

Harmonie,
příspěvková
organizace

kraj

Charita Krnov

církev

Odlehčovací služby

pobytové

Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním
režimem
Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
Domovy pro seniory
Odborné sociální
poradenství

pobytové
pobytové

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

ambulantní

Terénní programy

terénní

Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
Chráněné bydlení

pobytová

Pečovatelská služba

terénní

Denní stacionáře

ambulantní

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

ambulantní

pobytová
pobytová
ambulantní,
terénní

pobytová

Charita Ostrava

církev

Domovy se zvláštním
režimem

pobytová

JINAK, z.ú.

NNO

Podpora samostatného
bydlení

terénní

Sociálně terapeutické
dílny
Odborné sociální
poradenství

ambulantní

Krystal Help, z.ú.

NNO

ambulantní,
terénní

senioři, osoby s chronickým
onemocněním / se zdravotním
postižením / s jiným
zdravotním postižením
senioři
senioři

od 27 let

Krnov

od 65 let
od 65 let

Krnov
Krnov

osoby se zdravotním
postižením
senioři
osoby v krizi, osoby žijící
v sociálně vyloučených
komunitách, osoby, které
vedou rizikový způsob života
nebo jsou tímto ohroženy,
rodiny s dítětem/dětmi,
etnické menšiny
děti a mládež ohrožené
společensky nežádoucími
jevy, osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách,
osoby, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto
ohroženy, etnické menšiny
osoby v krizi, osoby žijící
v sociálně vyloučených
komunitách, osoby, které
vedou rizikový způsob života
nebo jsou tímto ohroženy,
rodiny s dítětem/dětmi,
etnické menšiny
osoby s kombinovaným /
mentálním postižením
osoby s kombinovaným /
mentálním postižením
senioři, osoby s tělesným /
zdravotním postižením
osoby s tělesným postižením,
senioři
děti a mládež ohrožené
společensky nežádoucími
jevy, osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách,
etnické menšiny
osoby s chronickým /
chronickým duševním
onemocněním, senioři
osoby s chronickým duševním
onemocněním, osoby
s kombinovaným / mentálním
postižením
osoby s kombinovaným /
mentálním postižením
osoby ohrožené závislostí
nebo závislé na návykových
látkách, osoby, které vedou
rizikový způsob života nebo
jsou tímto ohroženy

od 27 let

Osoblaha

od 60 let
bez
omezení

Osoblaha
Krnov

10–26 let

Krnov

bez
omezení

Krnov

od 18 let

Krnov

18–80 let
od 27 let

Krnov,
Osoblaha
Krnov

od 27 let

Krnov

5–15 let

Krnov

od 18 let

Krnov

od 18 let

Osoblaha

19–64 let

Osoblaha

16–80 let

Krnov
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Kontaktní centra

ambulantní

Terénní programy

terénní

děti a mládež ohrožené
společensky nežádoucími
jevy, osoby ohrožené
závislostí nebo závislé na
návykových látkách, osoby
v krizi, osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách,
osoby, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto
ohroženy, etnické menšiny
děti a mládež ohrožené
společensky nežádoucími
jevy, osoby ohrožené
závislostí nebo závislé na
návykových látkách, osoby
v krizi, osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách,
osoby, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto
ohroženy
osoby bez přístřeší, osoby
žijící v sociálně vyloučených
komunitách, osoby, které
vedou rizikový způsob života
nebo jsou tímto ohroženy,
rodiny s dítětem/dětmi, senioři,
etnické menšiny
Osoby se zdravotním / jiným
zdravotním / tělesným /
kombinovaným postižením,
senioři
děti a mládež ohrožené
společensky
nežádoucími
jevy,
osoby
ohrožené
závislostí nebo závislé na
návykových látkách, osoby
v krizi, osoby žijící v sociálně
vyloučených
komunitách,
osoby, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto
ohroženy, pachatelé trestné
činnosti, etnické menšiny
osoby s chronickým duševním
onemocněním,
osoby
s kombinovaným / mentálním
postižením

11–64 let

Krnov

11–64 let

Krnov

od 19 let

Krnov

27–80 let

Jindřichov

od 15 let

Krnov

od 18 let

Krnov

15–70 let

Krnov

rodiče
s dětmi
do 7 let

Krnov

6–20 let

Holčovice,
Jindřichov,
Osoblaha
Krnov,
Osoblaha

Lexikona, z.s.

NNO

Odborné sociální
poradenství

ambulantní,
terénní

Obec Jindřichov

obec

Pečovatelská služba

terénní

OPEN HOUSE o.p.s.

NNO

Terénní programy

terénní

Slezská diakonie

církev

Podpora samostatného
bydlení

terénní

Denní stacionáře

ambulantní

Raná péče

ambulantní,
terénní

Nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

ambulantní,
terénní

osoby s kombinovaným /
mentálním postižením
osoby se zdravotním / jiným
zdravotním / tělesným /
mentálním / kombinovaným
postižením,
rodiny
s
dítětem/dětmi
děti a mládež ohrožené
společensky nežádoucími jevy

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny
s dětmi
Sociálně terapeutické
dílny
Sociální rehabilitace

terénní

rodiny s dítětem/dětmi

0–80 let

ambulantní

osoby
s mentálním
/
kombinovaným postižením
Osoby
s chronickým
duševním
onemocněním,
osoby s mentálním postižením

18–65 let

Krnov

18–70 let

Krnov

ambulantní,
terénní

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb, MPSV
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Seznam zkratek
API
CZ-NACE
ČHMÚ
ČOV
ČR
ČSÚ
ČŠI
DMO
ESIF
EU
HDP
HUZ
CHKO
IC
IROP
LDN
MAS
MMR
MPO
MPSV
MS(K)
NNO
OP JAK
OP TAK
OPST
ORP
OZV
RUD
ŘSD
SLDB
SO ORP
STL
SWOT
TAČR
TUV
ÚAP
ÚP
ÚZIS
ZÚR

Agentura pro podporu investic České republiky
Klasifikace ekonomických činností
Český hydrometeorologický ústav
Čistírna odpadních vod
Česká republika
Český statistický úřad
Česká školní inspekce
organizace destinačního managementu
Evropské strukturální a investiční fondy
Evropská unie
Hrubý domácí produkt
Hromadná ubytovací zařízení
Chráněná krajinná oblast
Informační centrum
Integrovaný regionální operační program
léčebna dlouhodobě nemocných
Místní akční skupina
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Moravskoslezský (kraj)
Nestátní nezisková organizace
Operační program Jan Amos Komenský
Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost
Operační program spravedlivá transformace
Obec s rozšířenou působností
Obecně závazná vyhláška
Rozpočtové určení daní
Ředitelství silnic a dálnic
Sčítání lidu, domů a bytů
Správní obvod obcí s rozšířenou působností
středotlaký (plynovod)
Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
Technologická agentura ČR
teplá užitková voda
územně analytické podklady
Úřad práce
Ústav zdravotnických informací a statistiky
zásady územního rozvoje
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