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Úvod
Dokument Program rozvoje obce Loučka na období let 2017 – 2022 byl zpracován realizačním týmem
složeným z pracovníků moderátora - místní akční skupiny (MAS) Region HANÁ a zástupců obce
Loučka. Proces byl v průběhu tvorby jednotlivých částí PRO konzultován a připomínkován
Programovací skupinou, která byla tvořena zástupci obce Loučka, zejména z řad zastupitelů.
Dokument vychází z analytických podkladů Českého statistického úřadu, z Územního plánu obce
Loučka a z konzultací s Programovací skupinou.
Program rozvoje obce je rozdělen na dvě části – analytickou a návrhovou. V rámci analytické části je
detailně popsaná charakteristika obce Loučka, včetně analýzy SWOT, problémové analýzy a
dotazníkového šetření. V rámci návrhové části je stanovena vize obce na dalších 7 let. V této části
jsou také rozpracovány rozvojové priority s konkrétními aktivitami.
Obyvatelé obce se mohli zapojit do tvorby Programu rozvoje obce Loučka prostřednictvím
dotazníkového šetření a také se k dokumentu vyjádřit na jednání zastupitelstva obce Loučka.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1. SITUAČNÍ ANALÝZA OBCE
1.1 Území
Obec Loučka se rozkládá cca 24 km severozápadně od Olomouce a 13 km jižně od Litovle, nedaleko
Náměště na Hané. Loučka má zajímavý obecní znak, který je znám z dochované pečeti z r. 1672.
Příslušný finanční a stavební úřad je v nedalekém městě Litovel, matrika rovněž v obci Litovel. První
písemná zmínka o obci pochází z roku 1 300. Od okresního města je obec vzdálena přibližně 24 km.
Příslušnost k územně-správním celkům:
Kraj:
Olomoucký
Okres:
Olomouc
ORP:
Litovel
Obec Loučka leží na samém počátku Bouzovské vrchoviny, schována za kopcem Rampachem,
v nadmořské výšce 360 m. n m. Její poloha je charakteristická tím, že se nachází na rozmezí úrodné
Hanácké roviny a horského terénu začínajících kopců, v přívětivých místech Litovelského regionu –
ves sice leží mimo všechny hlavní dopravní tepny, ale odnikud sem není příliš daleko.
V obci najdeme kapli sv. Jana Křtitele z roku 1838, která nahradila starší dřevěnou zvoničku.
Loučka je zajímavá prvky původní venkovské architektury, které jakoby často křičely o pomoc vedle
domů postavených v pofidérním moderním stylu. Půvabný ráz vesničky však přesto zůstává
zachován. Jádro vsi tvoří poměrně široká náves, kolem níž jsou rozestavěna stavení, většinou bývalé
zemědělské statky. Přitom některé z nich jsou obráceny do návsi štítem, tedy spíše podle horského
typu zástavby, ale většina je podle vzoru hanáckých vesnic postavena souběžně s návsí. Západní část
jejího katastru je tvořena lesy. Obec je protékána říčkou Loučkou, jižně od obce pak pramení
Cholinka.
Obec je známá také respitním centrem, které nese název Mosty v Lukách.
Krajina kolem Litovle lákala odedávna k osídlení díky své příhodné poloze a příznivým přírodním
podmínkám.
Obec je součástí mikroregionu Litovelsko, a je členem místní akční skupiny (MAS) Region HANÁ, z.s.
Obec se rozkládá na ploše o rozloze 619,8 ha a k 1. 1. 2017 měla 207 obyvatel. V rámci Olomouckého
kraje patří Loučka k malým obcím, stejně tak v území Regionu HANÁ se řadí k obcím menším.
Obec Loučka nemá žádné místní části a skládá se pouze z 1 samostatné části obce: Loučka. Je zde
vymezeno pouze jedno katastrální území.
Tabulka 1 Katastry obcí (výměra)

Katastrální území
Loučka

Rozloha katastrálního území (ha)
619,8

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011
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Obec Loučka sousedí s obcemi: Bílsko, Cholina, Cakov, Vilémov, Slavětín, Nová Ves (místní část města
Litovel), Savín, Luká. Spádovým sídlem je město Litovel a Olomouc.
Tabulka 2 Dojezdové vzdálenosti

Obec
Loučka

Dojezdová vzdálenost Loučka
(k OÚ) (km)
-

Dojezdová vzdálenost Olomouc (centrum)
(km)
23,7

Zdroj: https://www.google.cz/maps
Obrázek 1 Mapa obce Loučka

Zdroj: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map

Geomorfologie
systém: Hercynský
provincie: Česká Vysočina
subprovincie: Krkonošsko-jesenická soustava
oblast: Jesenická oblast
celek: Zábřežská vrchovina
podcelek: Bouzovská vrchovina
okrsek: Ludmírovská vrchovina
Loučka náleží do Hercynského systému a leží v provincii Česká Vysočina, jejíž subprovincií je
Krkonošsko-jesenická soustava. Celé území obce spadá do Jesenické oblasti, geomorfologického
celku Zábřežská vrchovina, podcelku Bouzovská vrchovina a okrsku Ludmírovská vrchovina.
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Vodstvo
Nejvýznamnějším tokem, odvodňujícím obec, je říčka Loučka. Severně od Bílska pramení v lukách pod
Loučkou potok Cholinka, který protéká obcí Cholina a po několika kilometrech ústí do řeky Morava.
Využití krajiny
Obec Loučka se nachází v typické zemědělské kulturní krajině, s poměrně vysokým zastoupením orné
půdy. Zemědělská půda zabírá téměř 41,96 % rozlohy území, a z toho velká část připadá na ornou
půdu. Zastoupení funkčních typů v řešeném území je dobře patrné z následující přehledné tabulky.
Tabulka 3 Využití krajiny v katastru obce Loučka

Druh pozemku

Loučka celkem (ha)

Orná půda (ha)
Zahrady (ha)

243,31
11,59

Ovocné sady (ha)
Trvalé travní porosty (ha)
Zemědělská půda celkem
lesní pozemky
vodní plocha - nádrž umělá
vodní plocha - rybník
vodní plocha - tok přirozený
zastavěná plocha - společný dvůr
zastavěná plocha - zbořeniště
zastavěná plocha - jiná
ostatní plocha - dobývací prostor
ostatní plocha - dráha
ostatní plocha - jiná plocha
ostatní plocha - manipulační plochy
ostatní plocha - neplodná půda
ostatní plocha – ostatní komunikace
ostatní plocha – silnice
ostatní plocha – sportovní a rekreační plocha
ostatní plocha – zeleň
Nezemědělská půda celkem
Celkem katastr

0,00
5,07
259,97
339,59
0,86
0,00
0,86
0,00
0,03
4,65
0,00
0,00
0,75
1,11
0,89
7,45
2,96
0,36
0,03
359,54
619,51

http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=META:SESTAVA:MDR002_XSLT:WEBCUZK_ID:604607

Následující tabulka zobrazuje procentuální zastoupení dle typů ploch (celková výměra území,
zemědělská půda, lesní pozemky a nezemědělská půda).
Tabulka 4 Procentuální zastoupení dle typů ploch

druh pozemku
celková výměra území

výměra (ha)
619,51

% z celkové výměry území
100,00%
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výměra (ha)
259,97
339,59
359,54

% z celkové výměry území
41,96 %
54,82 %
58,04 %

Zdroj: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map
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1.2 Obyvatelstvo
1.2.1

Demografická situace

Obec Loučka má v současné době 208 obyvatel.
Počet obyvatel v letech 2005 – 2017 kolísá (Graf 1). V první polovině sledovaného období (2005 –
2011) počet obyvatel permanentně klesá z 217 na 194 osob (s výjimkou let 2006 – 2007 – kdy
stagnuje na počtu 212 osob). V druhé polovině sledovaného období (2012 – 2017) je patrný střídavý
nárůst a pokles obyvatelstva. Největší počet obyvatel jsme zaznamenali v roce 2005, kdy se vyšplhal
na 217 osob. Naopak největší úbytek obyvatelstva byl zaznamenán v roce 2011 a to 194 osob.
Graf 1 Vývoj počtu obyvatel v letech 2005 – 2017 v obci Loučka

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2015, verze pro MAS k 30. 06. 2017)
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Změna počtu obyvatel
Obrázek 2 Změna počtu obyvatel mezi roky 2011 a 2015

Zdroj: interní data MAS RH, z.s.

Při pětiletém porovnání mezi lety 2011 a 2015 je patrný výrazný úbytek obyvatelstva. V porovnání
s okolními obcemi jde o střední hodnotu. Jak názorně ukazuje předchozí kartogram, obce v blízkosti
Olomouce vykazují trvalý silný přírůstek, naopak obce vzdálenější (Konicko) vykazují silný úbytek.
Pohyb obyvatelstva – počty narozených a zemřelých, migrace
Tabulka 5 Počty narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých v letech 2008 – 2016 v obci Loučka

Roky

Živě narození
celkem

Zemřelí celkem

Přistěhovalí celkem

Vystěhovalí celkem

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

0
3
2
1
2
0
1
2
3

5
5
4
3
0
2
1
2
3

9
7
5
4
13
2
3
8
6

11
4
6
4
3
3
5
1
7
6
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Zdroj: ČSÚ (data 2008-2015, verze pro MAS k 30. 06. 2017)

Graf 2 Počty narozených a zemřelých, migrace obyvatelstva v letech 2008 – 2016 v obci Loučka

Zdroj: data z tabulky 5

Z tabulky 5 a grafu 2 můžeme vidět, že přírůstek obyvatelstva je v jednotlivých letech mírný a
pohybuje se okolo hodnoty 1 – 3 osob za rok. Úmrtnost byla nejvyšší v letech 2008 - 2009 (5 osob).
Nejvíce obyvatel se do obce Loučka přistěhovalo v roce 2012 (13 osob). Nejvíce vystěhovalých bylo
v roce 2018 (11 osob) a v roce 2016 (7 osob).
Obec Loučka má kladnou hodnotu migračního salda, v obci tedy převažuje počet přistěhovalých
obyvatel nad vystěhovalými.

Obyvatelstvo – rozdělení dle pohlaví
Tabulka 6 Rozdělení obyvatel v obci Loučka dle pohlaví v letech 2008 – 2016

Roky

Počet obyvatel
celkem

ženy

muži

podíl (%) ženy

podíl (%) muži

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

205
206
203
194
206
203
201
208
207

98
97
95
93
99
97
98
101
100

107
109
108
101
107
106
103
107
107

47,8
47,1
46,8
47,9
48,1
47,8
48,8
48,6
48,3

52,2
52,9
53,2
52,1
51,9
52,2
51,2
51,4
51,7
7
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Zdroj: ČSÚ (data 2008-2015, verze pro MAS k 30. 6. 2017)

Z tabulky 6 - Rozdělení obyvatelstva dle pohlaví lze vyčíst, že procentní podíl počtu mužů a žen je
v obci téměř stejný a v jednotlivých letech se výrazně nemění.
Obyvatelstvo – rozdělení dle věkových skupin
Tabulka 7 Rozdělení obyvatel v obci Loučka dle věkových skupin v letech 2008 – 2016

Roky

Počet
obyvatel
celkem

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

205
206
203
194
206
203
201
208
207

Obyvatelé
Obyvatelé Obyvatelé
ve věku
ve věku
ve věku
65 a více
0–14 let 15–64 let
let
celkem
celkem
celkem
21
140
44
26
137
43
26
136
41
24
129
41
24
138
44
21
137
45
19
136
46
21
140
47
22
137
48

Obyvatelé
0-14 (%)
10,2
12,6
12,8
12,4
11,7
10,3
9,5
10,1
10,6

Obyvatelé Obyvatelé 64
15-64 (%)
a více (%)
68,3
66,5
67,0
66,5
67,0
67,5
67,7
67,3
66,2

21,5
20,9
20,2
21,1
21,4
22,2
22,9
22,6
23,2

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2015, verze pro MAS k 30. 6. 2017)

Z tabulky 7 je vidět dlouhodobý trend zvyšujícího se podílu obyvatel v důchodovém věku. Ekonomicky
aktivních obyvatel mírně ubývá, stejně tak dětí a mládeže do 15 let.
V porovnání s hodnotami Regionu HANÁ obec Loučka kopíruje dlouhodobý trend. Nejpočetněji je
zastoupena věková kategorie 15-64 let. Obecně lze říci, že obyvatelstvo v území Regionu HANÁ
stárne. Největší nárůst v počtu seniorů byl zaznamenán v průběhu let 2012 a 2013, stejně tak i v obci
Loučka.
Hustota osídlení
Hustota osídlení v obci Loučka kopíruje počet obyvatel v obci, a pohybuje se kolem střední hodnoty
125 obyvatel/km2.
V porovnání s okolními obcemi Regionu HANÁ je hustota zalidnění střední. Vysokou hustotu vykazují
obce větší, s vyšším podílem bytových domů na menší ploše (Náměšť na Hané, Lutín, Kostelec na
Hané).
Vzdělanostní struktura obyvatelstva
Tabulka 8 Přehled obyvatelstva v obci Loučka podle nejvyššího ukončeného vzdělání v roce 2011

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let
z toho podle bez vzdělání
stupně
základní včetně
vzdělání
neukončeného

Celkem

Muži

Ženy

159
-

80
-

79
-

39

12

27
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Celkem

Muži

Ženy

střední vč. vyučení
(bez maturity)

65

38

27

úplné střední (s
maturitou)

38

20

18

nástavbové studium

1

1

-

-

-

-

12

6

6

vyšší odborné
vzdělání
vysokoškolské
Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze)

Z tabulky 10 je patrné, že největší podíl představují osoby se středním vzděláním – bez maturity
(40%), základního (24,5%), úplného střední s maturitou (23,9%) a vysokoškolského (7,5%). Z hlediska
pohlaví můžeme zaznamenat výraznější podíl mužů se středním vzděláním (bez maturity), naopak
převažuje počet žen se základním vzděláním.
V porovnání s hodnotami SO ORP Litovel (podíl středoškolsky vzdělaných obyvatel – 64,8%) obec
Loučka téměř kopíruje průměr (63%). Podíl osob, které dosáhly nástavbového a vyššího odborného
vzdělání (0,6%), se pohybuje výrazně pod průměrem SO ORP Litovel (3,4%), podíl osob
s vysokoškolským vzděláním (7,5%) je téměř totožný s průměrem SO ORP Litovel (8,5%).
Porovnáme-li vzdělanostní úroveň obyvatel podle velikostních skupin obcí, je patrné, že v obcích s
nižším počtem obyvatel je vyšší zastoupení osob se základním vzděláním a středním vzděláním bez
maturity včetně vyučení. Naopak u obcí s vyšším počtem obyvatel (5 000 a více obyvatel) se zvyšují
podíly osob s úplným středním vzděláním s maturitou, vyšším odborným včetně nástavbového a
vysokoškolským vzděláním.

1.2.2

Sociální situace v obci

Sociální situace v obci Loučka je na standardní úrovni, odpovídající situaci ve venkovských obcích
tohoto regionu. V obci se nevyskytují žádné výrazné sociální problémy ohrožující stabilitu a
bezpečnost obce, nebo vyžadujících specifické přístupy.
V Loučce se nenachází žádné sociálně vyloučené lokality dle aktuální „Analýzy sociálně vyloučených
lokalit v ČR (GAC spol. s r. o. 2015)“, jejímž zadavatelem je MPSV v ČR. Není zde ani žádná
soustředěná skupina národnostních menšin. V obci existuje pouze několik obyvatel, kteří jsou
dlouhodobě nezaměstnaní. V červenci 2015 činila nezaměstnanost v obci 7,4 % dle údajů statistiky
Úřadu práce.
Pro obyvatele obce jsou dostupné základní sociální služby poskytované subjekty v nedalekém okolí.
Podrobněji o těchto možnostech pojednává kapitola 1.5.4. Sociální péče.
Tato situace je v současné době dostačující, obec je součástí plánování „Komunitního plánu sociálních
služeb Litovelsko.
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Spolková, osvětová a informační činnost

Spolky a neziskové organizace hrají podstatnou roli v životě občanské společnosti. Významnou měrou
se podílejí na aktivním a smysluplném trávení volného času, na kulturním a společenském životě
obyvatel regionu.
Spolky a NNO působící v oblasti volnočasových aktivit se snaží minimalizovat negativní projevy
soudobého životního stylu a svojí nabídkou činností a aktivit reagují na aktuální potřeby cílových
skupin v regionu. Jejich služby můžeme tedy rozdělit na:


služby výchovného charakteru



služby zaměřené na sportovní aktivity



služby zaměřené na rekreační aktivity



služby zohledňující specifické zájmy příslušníků cílové skupiny.

Přehled spolků působících na území obce Loučka prosím doplnit
Tabulka 9 Přehled spolků působících v obci

Spolek

Kontaktní
osoba

Tel.

SDH Loučka

Roman
Novotný

776 330 240

Rybářská
společnost
Loučka

Václav Grézl

777 170 408

E-mail

Profil činnosti

Ochrana místních
obyvatel a zdraví
občanů a majetku
v případě požáru.
novoroman@seznam.
Pořádaní
cz
kulturních a
sportovních akcí
pro členy i pro
občany obce.
Pořádání
Obec.loucka@volny.c
kulturních a
z
sportovních akcí

Členská
základna

20

15

Zdroj: Vlastní zpracování

Podpora činnosti spolků ze strany obce
Tabulka 10 Přehled materiální nebo finanční pomoci ve prospěch spolků

Název spolku

Finanční nebo jiná pomoc obce ve prospěch spolku/ročně

SDH Loučka

10 000 Kč na nákup materiálu

Rybářská společnost Loučka

10 000 Kč na nákup materiálu

Zdroj: Vlastní zpracování

Spolky v Loučce nemají ve svém majetku žádnou nemovitost.
Spolky se sídlem a působností na území obce jsou významnými pořadateli kulturních a společenských
akcí v obci i regionu. Přehled nejvýznamnějších akcí, které spolky a obec pořádají v průběhu
kalendářního roku je součástí kapitoly 1.5.5 Kultura.
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Informovanost obyvatel
Informovanost obyvatel probíhá prostřednictvím hlášení obecního rozhlasu, vývěsky v obci a občané
mohou využít internetových stránek obce: http://www.obec-loucka.cz/.

1.3 Hospodářství
1.3.1

Ekonomická situace

Charakter hospodářství v obci
Přítomnost podnikatelů v obci ovlivňuje nejen obecní rozpočet, ale přináší i neekonomické výhody.
Obec Loučka je charakteristická nízkou různorodou strukturou podnikatelských subjektů. V obci
převládají subjekty zaměstnávající do 10 zaměstnanců a také zejména živnostníci, kteří
nezaměstnávají žádné pracovníky. Podnikatelské subjekty většinou působí v oblasti stavebnictví,
zemědělství nebo zpracovatelského průmyslu. Konkrétní podnikatelská struktura je dále uvedena
v grafu č. 5.
Ukazatel míry podnikání v obci vyjádřený prostřednictvím počtu všech podnikatelských subjektů k
počtu obyvatel v dané obci dosahuje hodnoty 13,9 %, což odpovídá krajskému nadprůměru.
Hospodářství v obci charakterizuje výše podílu na daních, které patří do rozpočtu obce. Jedná se o
daně sdílené, a to daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, z podnikání, daň z příjmu
právnických osob placené obcemi nebo kraji a daň z přidané hodnoty.
Pro Loučku představuje příjem z daní podnikatelských subjektů včetně HDP do rozpočtu za rok 2013
částku ve výši 1,8 mil Kč.
Tabulka č. 11 znázorňuje výši odvedených daní podnikatelských subjektů do státního rozpočtu za
sledované období 10 let. Tabulku doplňuje graf č. 3, ze kterého je zřejmé, že odvod daní a tím
podnikatelská aktivita v obci kolísá, v dlouhodobém horizontu se zvyšuje.
Tabulka 11 Výše odvedených daní podnikatelských subjektů

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1,3 mil

1,2 mil

1,2 mil

1,3 mil

1,7 mil

1,4 mil

1,5 mil

1,4 mil

1,4 mil

1,8 mil

100
80
60

Východ

40

Západ

20

Sever

0
1. 2. 3. 4.
čtvrt. čtvrt. čtvrt. čtvrt.

Zdroj:http://www.rozpocetobce.cz/seznam-obci/552038-loucka/timeline
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Graf 3 Vývoj odvedených daní podnikatelských subjektů

Zdroj: rozpočty, vlastní zpracování (k 31. 12. 2013)

Počet obyvatel obce zaměstnaných v místních podnicích
Tabulka č. 12 ukazuje, kolik ekonomicky aktivního obyvatelstva celkem pracuje v jednotlivých
odvětvových strukturách podnikání v obci.
Tabulka 12 Počet zaměstnaných v odvětví

Zaměstnaní
z toho
celkem

v zemědělství,
lesnictví a rybářství

ve službách

vyjíždějící za prací
mimo obec

5

25

23

59 zaměstnaných
v Loučce

Zdroj: Statistický lexikon obci za rok 2013

Struktura podnikatelských subjektů působících v obci
Podle Českého statistického úřadu v obci Loučka vykonává aktivně podnikatelskou činnost na 29
subjektů (k 30. 6. 2015).
Tabulka č. 13 uvádí počet podnikatelských subjektů v letech. Z grafu je zřejmé, že počet aktivních
podnikatelských subjektů do roku 2012 rostl a po roce 2012 tento trend pokračoval. Takový trend je
zaznamenán i v okolních obcích.
Tabulka 13 Počet podnikatelských subjektů v letech

2008
20

2009

2010

2011

Data nejsou k dispozici

2012

2013

2014

2015

23

25

27

29

Zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=552038#hospodarske_prostredi k r. 2015
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Graf 4 Vývoj počtu podnikatelských subjektů v letech

Zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=552038#hospodarske_prostredi k r. 2015, vlastní
zpracování

Strukturu podnikatelské činnosti dělíme podle odvětví a podle velikosti.
Odvětvová:
Podnikání je v obci Loučka nejvíce rozšířené v oblasti stavebnictví, také v oblasti zemědělství a
zpracovatelském průmyslu.
Graf č. 5 znázorňuje počet aktivitních subjektů v různých oblastech podnikání. Z grafu je zřejmé, že
převažuje stavebnictví, zemědělství, lesnictví, rybářství a zpracovatelský průmysl.
Graf 5 Počet aktivních podnikatelských subjektů v oblastech podnikání

Počet podnikatelských subjektů
zemědělství, lesnictví, rybářství

4%

Zpracovatelský průmysl

0%

Výroba a rozvod elektřiny
Stavebnictví
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových
vozidel
Doprava
Ubytování, stravování a pohostinství
Informační a komunikační činnost

4%

0%

0%
0%

0%

7%
22%

7%
11%
19%

Peněžnictví a pojišťovnictví
Činnost v oblasti nemovistostí
Profesní, vědecké a technické činnosti

26%
0%

Administrativní a podpůrné činnosti
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení

Zdroj: risy, zpracování vlastní

V rámci právní formy podnikání je pro obec Loučka typické podnikat na základě živnostenského
oprávnění. Takovou to právní formu využívá na 24 podnikatelů. Tato skutečnost je charakteristická i
13
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ve srovnání s okolními obcemi a není nijak zvláštní. Celkem 4 podnikatelů provozují činnost na
základě právní formy obchodní společnosti (nejčastěji společnost s ručením omezeným). Další
možnosti podnikání dle právní formy lze vypozorovat z tabulky č. 14. V Loučce existují i 3 zemědělští
podnikatelé.
Tabulka 14 Podnikatelské subjekty dle právní formy (r. 2015)

RES právní
RES RES RES forma RES - právní
RES RES - právní
právní
právní
právní
Akciové
forma právní
forma forma forma forma společnosti Obchodní
forma Zemědělští
Státní
Družstevní
Svobodná
(z obchod. společnosti
Živnostníci
podnikatelé
organizace
organizace
povolání
společností
celkem)
0
0
4
0
24
4
3

RES právní
forma Ostatní

4

Zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=552038#hospodarske_prostredi

Velikostní:
Dle velikostní struktury v obci se řadí podnikatelské subjekty do 4 kategorií: podnikatelské subjekty
bez zaměstnanců, mikropodniky, malé, střední a velké podniky. Tabulka č. 15 uvádí počet
podnikatelských subjektů v jednotlivých kategoriích.
Tabulka 15 Podnikatelské subjekty dle počtu zaměstnanců (r. 2015)

Počet subjektů bez zaměstnanců

15

Počet subjektů s 1-9 zaměstnanců - mikropodniky

4

Počet subjektů s 10-49 zaměstnanců- malé podniky

0

Počet subjektů s 50-249 zaměstnanců- střední podniky

0

Počet subjektů s >249 zaměstnanců- velké podniky

0

Zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj=552038

Z tabulky je zřejmé, že nejvíce podnikatelských subjektů je bez zaměstnanců, jedná se o drobné
živnostníky, kteří pro svoji činnost zaměstnance nepotřebují. Druhou početnější skupinou jsou
podnikatelské subjekty se zaměstnanci do 10 osob, tzv. mikropodniky, kterých je v Loučce 4. Tabulku
doplňuje graf, ze kterého je poměr struktury ekonomických subjektů v obci zřejmý.
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Graf 6 Podnikatelské subjekty dle počtu zaměstnanců

Zdroj: vlastní zpracování

Tabulka č. 16 uvádí přehled ekonomicky aktivních podnikatelských subjektů na území obce Loučka.

Tabulka 16 Přehled ekonomicky aktivních podnikatelů

Podnikatelský subjekt název

Sídlo

Zaměření

Radek Kubíček

Loučka 9

Holmark Creative s. r. o.

Loučka 2

stolářství
Výroba, obchod a služby truhlářství,
podlahářství, zednictví.

Zdroj: http://regiony.kurzy.cz/loucka-okres-olomouc/#eodkazy, vlastní zpracování

Charakteristika klíčových podnikatelských subjektů:
Mezi nejvýznamnější podnikatele sídlící v obci patří Radek Kubíček (stolářství) a Homark Creative
s.r.o. (výroba, obchod a služby truhlářství, podlahářství, zednictví).
Spolupráce obce s podnikateli:
Spolupracovat s místními podnikateli je pro obec velmi důležité, často taková spolupráce přináší
ekonomická, ale i neekonomická pozitiva. Spolupráce vzniká za potřeby dosažení určitého
společného cíle. Mnohdy spolupráce více subjektů přinese větší prospěch, než kdyby určitou činnost
vykonával subjekt sám. Na základě spolupráce obce s podnikatelským subjektem může dojít ke
zvýšení životní úrovně a kvality života obyvatel obce. Obce, při navázání spolupráce s podnikatelským
subjektem, by si měla klást otázky, zda taková spolupráce bude efektivní a účelná a zda jsou schopny
spolupracující subjekty společně komunikovat.
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Možnosti spolupráce obce Loučka s firmou jsou takové:
V katastru obce nejsou firmy, které jsou schopné zabezpečit projekty přesahující rozpočet obce.
Stejně tak není založena žádná společná právnická osoba za účelem tvorby zisku. Obec více
spolupracuje s místními podnikatelskými subjekty, zejména při úklidu obce např. v zimním období.
Ekonomické výhody: úspory z rozsahu, zvýšení celkového užitku nebo efektivní alokace veřejných
prostředků
Neekonomické výhody: zkvalitnění služeb, distribuce zodpovědnosti a rizika
Podpora podnikání v obci:
Obec Loučka podporuje místní podnikatele např. formou reklamy ve zpravodaji. Informuje
podnikatele prostřednictvím webových stránek o možnosti čerpat dotace z Evropských fondů, o
volných prostorách k pronájmu, o veřejných zakázkách, o legislativě. Obec je široce otevřena všem
podnikatelským záměrům a plně podnikatelské subjekty na území podporuje.
Plochy pro podnikání (k dispozici, poptávka):
Obec Loučka nemá vhodné podmínky k podnikání. Obec nevlastní žádné pozemky vhodné
k podnikání.
Potřeby podnikatelů:
Z dotazníkového šetření nevyplynuly žádné potřeby pro podnikatele.
Charakter zemědělské výroby v obci:
Obec Loučka se nachází v typické zemědělské oblasti Hané. V obci fungují 4 zemědělští soukromí
podnikatelé. Zemědělská půda činí 259,97 ha (41,96 %) z celkové rozlohy obce, což je v porovnání
s okolními obcemi standartní podíl zemědělské půdy obce. Většinu zemědělské půdy obdělává
společnost Zemědělské družstvo Senice na Hané.
Pozemkové úpravy v obci:
Obec v současné době připravuje nový územní plán obce Loučka. Obec v současné neřeší komplexní
pozemkové úpravy.
Komerční služby v obci:
V obci jsou služby zajištěny dostatečně: obchodem se smíšeným zboží a pohostinství. Oba subjekty
provozuje obec Loučka. Pošta je zřízena v obci Cholina.
Chybějící komerční služby v obci:
Občanům na základě dotazníkového šetření v obci nejvíce chybí lékař, mateřská školka, kadeřnice,
kosmetika, pedikúra, domov důchodců, nevyhovující autobusová doprava, atd.

1.3.2

Trh práce

Podnikatelské prostředí je podrobně popsáno v kapitole 1.3.1 (ekonomická situace). Zde se zaměříme
pouze na ekonomicky aktivní obyvatelstvo.
Tabulka 17 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity v obci Loučka (2011)

Ekonomicky aktivní celkem
v tom zaměstnaní

Celkem
70
59

muži
44
37

ženy
26
22
16
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Celkem
47
-

muži
30
-

ženy
17
-

pracující na vlastní účet

11

7

4

pracující důchodci

3

2

1

ženy na mateřské
dovolené

1

-

1

11
107
54
35
7

7
46
19
18
5

4
61
35
17
2

zaměstnanci
zaměstnavatelé

z toho podle
postavení v
zaměstnání

ze zaměstnaných

nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní celkem
nepracující důchodci
z
toho žáci, studenti, učni
Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou
Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze 2011)

Tabulka 18 Struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva v obci Loučka v letech 2008 – 2015

Ekonomicky
Počet
aktivní
Roky obyvatel obyvatelstvo OSVČ
celkem
celkem (1536 let)
2008
2012
2013
2014
2015

OSVČ
(%)

Jiná
Jiná
právní
právní
Zaměstnanci
forma Zaměstnanci
forma
(%)
podnikání
podnikání
(%)

205
206
203
201

140
138
137
136

13
16
13
15

9,3
11,6
9,5
11,0

20
23
25
27

14,3
16,7
18,2
19,9

107
99
99
94

76,4
71,7
72,3
69,1

208

140

13

9,3

24

139,0

103

73,6

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2015, verze pro MAS k 30. 6. 2016)

V obci Loučka převažuje počet osob zaměstnaných nad OSVČ a jinými právními formami podnikání.
Stabilně se tato míra drží okolo 72 - 76 % oproti OSVČ, které zaujímají pouze 9 - 12%.
Analýza příjmů a výdajů domácností – celorepublikové srovnání
Z výsledků analýz vyplývá, že největší peněžní příjmy mají domácnosti v hlavním městě Praze
a ve Středočeském kraji. Naproti tomu nejmenší objem peněžních příjmů domácností je v Ústeckém
a Moravskoslezském kraji. Peněžní příjmy a výdaje v Olomouckém kraji jsou spolu se Zlínským krajem
přibližně čtvrté nejnižší mezi všemi kraji.
Nejvyšší celkové měsíční náklady na bydlení mají domácnosti v hlavním městě Praze a v Libereckém
kraji. Naproti tomu nejnižší náklady mají domácnosti v Kraji Vysočina a v Pardubickém kraji.
Domácnosti Olomouckého kraje se řadí mezi kraje s nejnižšími náklady.
Průměrná měsíční výše důchodů: Jedná se o průměrnou výši celkových důchodů (předčasné důchody,
invalidní důchody I. a II. stupně, vdovecké a vdovské důchody, sirotčí důchody) a důchodů starobních.
Olomoucký kraj v celorepublikovém srovnání vykazuje nejnižší průměrnou výši důchodů, což se
odráží ve vysokém procentu snížených úhrad za sociální služby poskytované v domovech pro seniory
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v Olomouckém kraji. Tento stav dlouhodobě přetrvává a nejnižší důchody v mezikrajském srovnání
jsou evidovány od roku 2008.
Tabulka 19 Vyjíždějící do zaměstnání v obci Loučka (rok 2011)

Vyjíždějících do zaměstnání celkem

v tom

24

v rámci obce

1

do jiné obce okresu

18

do jiného okresu kraje

2

do jiného kraje
do zahraničí

3
0

Zdroj: ČSÚ (Veřejná databáze 2011)

Z celkového počtu vyjíždějících do zaměstnání jsou 2/3 těch, kteří za prací dojíždí do jiné obce okresu,
tzn. v dojezdové vzdálenosti 2 – 15 km. Dojíždí se především do Olomouce, Litovle, Senice na Hané a
Lutína. Celkem 21% vyjíždějících míří za zaměstnáním do jiného okresu kraje nebo do jiného kraje.
Obrázek 3 Míra nezaměstnanosti v roce 2011 v Regionu HANÁ
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Zdroj: Vlastní zpracování

Z mapy Míra nezaměstnanosti v roce 2011 je zřejmé, že obec Loučka v tomto roce patřila v Regionu
HANÁ k obcím s nejvyšší mírou nezaměstnanosti, s hodnotou 19,8%. V roce 2015 byla v porovnání se
všeobecným trendem nezaměstnanost opět vyšší - 12,5%. Z toho nezaměstnaných žen bylo 13,3%
a mužů 11,8%.
Obrázek 4 Míra nezaměstnanosti v roce 2015 v Regionu HANÁ
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Obrázek 5 Extrémní hodnoty míry nezaměstnanosti mezi lety 2011-2015

Tabulka 20 Míra nezaměstnanosti podle pohlaví v obci Loučka v letech 2008 – 2015

Roky
2008
2009
2010
2011
2013
2014
2015
2016

Míra nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti - dosažitelní uchazeči
dosažitelní uchazeči
Dosažitelní uchazeči ženy
celkem *
muži
10,4
18,8
13,5
19,8
13,8
14,7
12,5
8,6

9,5
14,3
14,3
15,9
14,7
16,7
11,8
9,7

12,1
27,3
12,1
27,3
12,7
13,2
13,3
7,7

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2015, verze pro MAS k 30. 6. 2016)

* jedná se o ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o
zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Tento ukazatel od ledna 2013 nahradil
doposud zveřejňovanou míru nezaměstnanosti, která poměřovala všechny dosažitelné uchazeče o zaměstnání
pouze k ekonomicky aktivním osobám.
Dosažitelní uchazeči = jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání
při nabídce vhodného pracovního místa - tj. nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání
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Graf 7 Míra nezaměstnanosti podle pohlaví v obci Loučka v letech 2008 – 2016

Zdroj: ČSÚ (data 2008-2015, verze pro MAS k 30. 6. 2017)

Je zřejmé, že míra nezaměstnanosti byla v obci Loučka nejnižší v červenci 2015 (7,4% dle údajů
statistiky Úřadu práce), svého vrcholu dosáhla v roce 2011 (19,8%), v dalších letech vykazuje klesající
tendenci.
Opatření na podporu zaměstnanosti v obci:
Obec Loučka využívá zaměstnance z úřadu práce na veřejně prospěšné práce – pokud splňují
potřebná kritéria.

1.3.3

Cestovní ruch

Níže jsou blíže popsány některé přírodní a turistické atraktivity v obci a nechybí samozřejmě seznam
ubytovacích a stravovacích služeb. Výčet kulturních atraktivit je umístěn v kapitole 1.5.5 Kultura, kde
je uveden seznam nejvýznamnějších kulturních památek v obci.
PŘÍRODNÍ ATRAKTIVITY V OBCI:


kopec Rampach (418 m n.m.) – vrch Rampach najdeme nad Myslechovicemi, místní části
Litovle, severovýchodním směrem od obce Loučka. Je vhodným turistickým cílem v každém
ročním období. Z vesnice Myslechovice pochází spisovatel Jan Čep. Zajímavostí je tajemná
skála Babylon, název snad vznikl podle pohanské bohyně Baby, pro kterou se zde kdysi
konávaly oběti. Ve skále můžeme najít různé nápisy. Nejznámější je bratra spisovatele Jana
Čepa z Myslechovic. Nápis je psaný latinsky. Přeloženo: Již skončila pohádka, však dále budou
kvést růže lesům a děvčatům poutník dává nashledanou. Jiný nápis: Byl jednou jeden, začíná
pohádka každá, ale pak? Přečasto konec smutný tak, že smích nám v slzách zhasíná. 19281934.
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Rampach, skála Babylon s vytesanými verši




Vršky (401 m n.m.) – z nich se nabízí výhled na celou Hanou a na Oderské vrchy.
kopec Skalka – (320 m n. m.) – u Cholinského Dvorku západně od obce Cholina, 1 km
východně od obce Luká.
kopec Dubový vrch – (502 m n.m.) – lokalizovaný v západní části katastru obce Loučka.

OSTATNÍ TURISTICKÉ ATRAKTIVITY V OKOLÍ:








hrad Bouzov – 12 km, romantický hrad se nachází mezi obcemi Doly a Bouzov. Je
dominantou tamních lesů. Založení hradu se datuje do poč. 14. století. Hrad často měnil
majitele až do roku 1695, kdy získal řád německých rytířů. Až do počátku 20. století se o něj
nikdo moc nestaral. V roce 1901 vypracoval německý profesor techniky plán na přestavbu.
Hrad byl přestavěn ve stylu pozdní gotiky. Díky přestavbě získal podobu typického
pohádkového hradu. Stal se dějištěm pohádek. Hrad je majetkem České republiky a jeho
správu zajišťuje Národní památkový ústav. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka ČR
a v roce 1999 byl zapsán na seznam národních kulturních památek.
Javořičské jeskyně – 9,8 km, jeskyně se rozkládají v podzemí nedaleko obce Slavětín u Litovle
v Olomouckém kraji. Jeskyně nabízí téměř 4 km chodeb, z nichž je 788 metrů přístupných
veřejnosti. Nachází se zde i mnoho propastí, které dosahují hloubky až 60 metrů. Nalezneme
zde mnoho krásných krápníků a vyskytují se zde i krápníky zvané heliktity, které jsou zvláštní
tím, že rostou proti zákonům gravitace.
Mladečské jeskyně – 11,5 km, jeskyně se nacházejí v Olomouckém okrese nedaleko chráněné
krajinné oblasti Litovelské Pomoraví. Je to soustava puklinových chodeb s krápníkovou
výzdobou. Jeskyně jsou významné paleontologické a archeologické naleziště. Celková délka
chodeb přesahuje 1 km, avšak přístupných je asi 400 metrů.
lesní studánka nad mostem v Loučce - studánka je vyložená kamenem, z jedné strany je
chráněná kamenným obloukem. V minulosti v ní byla voda naprosto čistá a lidé z Loučky si
zde nabírali vodu na pití. Dnes je studánka taky oblíbená, ale hlavně divočáky. Voda ze
studánky jim moc chutná a z močálu pod studánkou si udělali své koupaliště. Blízký posed
napovídá, že se zde myslivci chodí na to bahnění dívat.
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Lesní studánka nad mostem v Loučce











přírodní park Velký Kosíř – 18 km, je výrazný vrch v geomorfologickém podcelku Bouzovská
vrchovina – nejjižnějším to podcelku Zábřežské vrchoviny, ležící zhruba 9 km severozápadně
od Prostějova a 15 km jihozápadně od Olomouce, jeho vrcholová část náleží ke katastru obce
Slatinky. Velký Kosíř má protáhlý kosovitý tvar (orientace od severozápadu k jihovýchodu).
Velký Kosíř je chráněná lokalita, geograficky se jedná o třetí nejvyšší vrchol Zábřežské
vrchoviny. Na východních svazích lze nalézt pazourkové nástroje ze starší doby kamenné.
Kosíř je proslaven archeologickými nálezy, byla zde nalezena tzv. Kosířská Venuše (torzo
hliněné sošky ženy z mladší doby kamenné). Na vrcholu kopce se nachází 25 m vysoká
rozhledna (pro veřejnost otevřena v roce 2013). Přes kopec a okolní obce vede naučná
stezka. V roce 2000 bylo území zalesněného kopce i s nejbližším okolím vyhlášeno Přírodním
parkem Velký Kosíř.
Černá věž Drahanovice – 13,7 km, je pozůstatkem gotické tvrze ze 13. a 14. století a je
ojedinělou památkou stavební činnosti nižší šlechty na střední Moravě. V prostorách Černé
věže se nachází stálá expozice Vlastivědného muzea Olomouc vztahující se k archeologii a
historii obce jejího okolí. Nejvyšší patro je uzpůsobeno jako malá galerie a slouží pro pořádání
výstav různých žánrů.
zámek Čechy pod Kosířem – 17,9 km, klasicistní zámek obklopený přírodně krajinářským
parkem o rozloze 21,5 ha, který patří k nejcennějším objektům historické zeleně na Moravě,
je spjat se šlechtickým rodem Silva-Tarouca. Přítelem hraběcí rodiny byl slavný český malíř
Josef Mánes, který Čechy pod Kosířem pravidelně navštěvoval a tvořil zde v letech 18491871.
lázně Slatinice, a.s. – 14 km, nabízí prvotřídní rehabilitaci. Pramen středně mineralizované
vody s obsahem sirovodíku se využívá k léčbě pohybového ústrojí, oběhového ústrojí, nemoci
nervových, kožních a onkologických. Lázně nabízejí vedle pobytů komplexní a příspěvkové
lázeňské péče i širokou škálu samopláteckých pobytů. Lázně jsou vyhlášeny svými léčebnými,
relaxačními či wellness procedurami.
Veteran muzeum Slatinice – 15, 2 km, na ploše 402 m2 najdeme veterány různých značek
z 30. let minulého století.
rozhledna Velký Kosíř – 19,5 km, rozhledna stojí na vrcholu Velkého Kosíře (442 m n. m) a
vedou na ni stezky ze všech okolních vesnic. Pro veřejnost byla otevřena 22. 6. 2013. Jedná se
o dřevěnou stavbu ve tvaru komolého kužele s betonovým soklem, ve kterém je umístěno
zázemí pro provoz - WC, pokladna, občerstvení a prodejna suvenýrů. Dřevěné schodiště je
kryto plechovými stěnami a střechou. Vyhlídková plošina leží ve výšce 25 metrů.
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zámek Náměšť na Hané – 8,5 km, zámek byl postaven na přání hraběte Ferdinanda
Bonaventury z Harrachu v roce 1766. Do té doby přebýval v tzv. Dolním zámku, dnes je to
budova sladovny. Toto nové letní sídlo nechal vystavět v raně klasicistním slohu se zřetelnou
inspirací francouzskými vzory. Ve stejné době hrabě z Harrachu nechal vybudovat kruhový
park kolem zámku a vysázet lipová stromořadí, která vedou do čtyř světových stran. Po smrti
hraběte v roce 1778 zdědila zámek jeho dcera Marie Róza, provdaná za hraběte Kinského. V
roce 1916 Hrabě Evžen II., poslední z rodu Kinských, prodal zámek obchodníkovi se železem
Františku Ottáhalovi. Manželé Ottáhalovi zámek zmodernizovali, byla zde zavedena voda,
elektřina a také ústřední topení. Když v roce 1943 František Ottáhal zemřel, byl zámek
rozdělen mezi jeho děti a ženu. V roce 1945 byl dle Benešových dekretů majetek rodině
zkonfiskován a zámek byl pak ve správě Vlastivědného muzea v Olomouci. Od 1. července
2000
je
majetkem
městyse
Náměšť
na
Hané.
Více
informací
na
www.zamek.namestnahane.cz
Arboretum Bílá Lhota – 12 km, uprostřed vesničky, hned za půvabnou návsí, nás k návštěvě
vyzývá Arboretum s ojedinělou sbírkou asi 500 druhů dřevin a bylin a rozlohou 2,5 ha. V roce
1926 jej založil Qiudo Riedl v areálu bývalého zámeckého parku. Na místě zámku, který stojí
naproti areálu Arboreta, původně stála tvrz připomínaná v roce 1437, která bylo ve 40. letech
18. století barokně přestavěna. Dnešní klasicistní podoba budovy pochází z počátku 19.
století, kdy již začal sloužit k potřebám obce. Nyní je v něm situován obecní úřad a zdravotní
středisko.
Litovel – 13 km město. Litovel je krásné starobylé městečko ležící na šesti ramenech řeky
Moravy v severozápadní částí Hané. Litovli se někdy říká Hanácké Benátky - kromě
všudypřítomné vody se v centru, podobně jako v Benátkách, vypíná kostel sv. Marka. Město
je důležitým centrem cestovního ruchu, především zásluhou své historie a Chráněné krajinné
oblasti Litovelské Pomoraví. V současné době je k Litovli integrováno 11 dříve samostatných
obcí – Březové, Chořelice, Chudobín, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves, Rozvadovice,
Savín, Tři Dvory, Unčovice a Víska.

UBYTOVÁNÍ:
V Loučce se nenachází ubytovací zařízení. V nejbližším okolí nalezneme:








penzion Nová Ves – 9 km, rodinný penzion v překrásném prostředí lesů cca 5 km od Litovle,
50 m od penzionu přírodní koupaliště s čistou vodou, ideální pro klidnou rodinnou dovolenou
s dětmi. Celková kapacita penzionu je 17 lůžek.
chalupa u Fousa – 9 km, Nová Ves, rodinný apartmán cca 5 km od Litovle. Ubytování pro 4-5
osob – vhodné zejména pro rodinu s dětmi.
turistická ubytovna Savín – 7,6 km, celoroční ubytování pro děti, školy i dospělé v krajině s
krásnými lesy. K dispozici sportovní areál v obci, nedaleké přírodní koupaliště v Nové Vsi.
Celková kapacita 36 lůžek, součástí je vybavená kuchyně, sprcha s teplou vodou, sociální
zařízení společné na patře. V letním období jsou postaveny na zahradě 4 stany na dvou
místech.
Ubytování ,,Na Pindě“ - 8 km, Savín, kapacita 30 lůžek + přistýlky, výběr z 2 - 4 - 5 lůžkových
pokojů, na každém pokoji koupelna a WC. 2 společenské místnosti pro pořádání firemních
akcí a oslav (pro 40 a 90 osob), společenská místnost vybavená společenskými hrami, Wi-Fi,
společná kuchyňka se základním vybavením, venkovní posezení s ohništěm a grilem,
paintball, ping pong, šipky.
hotel Colchi – 18 km, interiér i exteriér hotelu je navržen v mysliveckém stylu. Ubytování v
jedno nebo dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením - v evropském standardu.
Maximální kapacita ubytování je 27 - 30 osob. K dispozici je i klubovna vhodná pro pořádání
porad nebo školení. Venkovní posezení se zatravněnými plochami, prolézačky a pískoviště.
Přímo v hotelu je restaurace s celodenním provozem, která nabízí především zvěřinové
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speciality, ale i ostatní jídla. V hotelu jsou i prostory s kapacitou 30 míst pro konání svateb,
hostin, pracovních porad apod.
hotel Valáškův Grunt – 15,7 km, Kozov. Ubytování v příjemném vesnickém prostředí
nedaleko hradu Bouzov cca 22 km od Litovle. Ubytovací kapacita 63 osob v jedno až
čtyřlůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Možnost přistýlky. Novomanželské
apartmá. Vhodné i na školení, svatby apod. (60 - 80 osob). Možnost zapůjčení TV na pokoj,
zdarma vysokorychlostní připojení k internetu, domácím zvířatům vstup povolen, vlastní
parkoviště přímo před hotelem. Restaurace s výbornou kuchyní, pivnice, vinárna, kulečník a
stolní tenis, malé fitness centrum, venkovní bazén.
rekreační středisko Javoříčko – 10 km, RS Javoříčko se nachází v jedné z nejatraktivnějších
lokalit ČR v těsné blízkosti Javoříčských jeskyní, hradu Bouzova, nedaleko chráněné krajinné
oblasti Litovelské Pomoraví. RS Javoříčko nabízí stylové celoroční ubytování v 8 apartmánech
pro 5-8 osob (1 postel v pokojíku v přízemí, 4 postele v podkroví, možnost 2-3 "přistýlek") s
kuchyňkou, koupelnou, TV, Wi-Fi. V hlavní budově je k dispozici jeden pokoj pro 6-8 osob (6
postelí, možnost 2 "přistýlek"), s vlastní koupelnou.
chata Jeskyňka – 10 km, nabízí ubytování i stravování celoročně. Ubytování je možné ve
vícelůžkových pokojích se společnými socialními zařízeními na patře. Kapacita 41 lůžek, s
přistýlkami 50 lůžek.
turistická ubytovna TJ Sokol Náměšť na Hané – 8,5 km, kapacita 12 lůžek se společnou
kuchyňkou, WC a sprcha společná, internet k dispozici přes wi-fi. Tento druh ubytování je
vhodný pro turisty, pracovní skupiny, nenáročné klienty.
turistická ubytovna SK Náměšť na Hané – 8,5 km, kapacita 84 lůžek se společným sociálním
zařízením.
ubytování Betánie – 8,5 km – Náměšť na Hané. Turistická ubytovna je umístěna v objektu
fary v Náměšti na Hané v zadní části budovy se samostatným vstupem. Ubytovna je
obdélníková místnost, kde je navržen ubytovací prostor s kapacitou 8 lůžek. Místnost je
rozčleněna na lůžkovou část (8 lůžek), společenskou část (4 místa k sezení, koutek pro
přípravu stravy s vařičem a dřezem s teplou vodou, prostor pro uložení sportovního vybavení
cca 2 m2).
penzion na Figleně – 15,2 km, Slatinice, s ubytovací kapacitou až 30 lůžek, poskytující teplou i
studenou kuchyni. Salonek s kapacitou 20-40 míst.
penzion Majorka – 14,8 km, Slatinice, kapacita 16 pokojů s vlastním sociálním zařízením
v každém pokoji. K dispozici je společenská místnost s jídelnou a možnost stravování formou
polopenze či plné penze. Penzion nabízí i školící místnost, která pojme max. 36 osob.
penzion u Veterána – 15 km, Slatinice, kapacita 25 lůžek s možností snídaní. Všechny pokoje
jsou vybaveny vanou či sprchovým koutem. K dispozici je rovněž přednášková místnost.
penzion Mánes – 18 km, Čechy pod Kosířem, kapacita 40 lůžek. Pokoje mají vlastní sociální
zařízení, TV, telefon, wi-fi. K dispozici je restaurace se salonkem.

V obci chybí ubytování lepší kategorie, které se nachází v nedaleké Olomouci – 24 km např. NH
Collection Olomouc Congress, hotel ibis Olomouc Centre, Business hotel Alley, hotel Trinity, Clarion
Congress hotel Olomouc aj.).
STRAVOVÁNÍ:




Pohostinství Loučka – možnost pořádání soukromých akcí a oslav, v letních měsících
zahrádka
hospůdka Bílsko – 1,6 km, teplé a studené nápoje. K dispozici není teplá nebo studená
kuchyně.
Hospůdka Vilémov – 3,8 km
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Amazonka restaurace – 13 km, obědové menu, v letních měsících zahrádka, možnost
pořádání soukromých akcí a oslav.
Avanti – 13 km, pizzerie, coctail bar, polední menu.
Café restaurant Záložna – 13 km, obědové menu, v letních měsících zahrádka, k dispozici
salonek pro pořádání soukromých akcí, oslav.
restaurace ve Mléně – 10 km, Loučany. Restaurace s prostornou zahrádkou. Kapacita je 70
míst v restauraci a 100 míst zahrádka. Teplá i studená kuchyně, možnost pořádání
společenských akcí (svatby, rodinné oslavy, atd.).
hostinec Loučany – 10,7km, Loučany. Nabízí teplou i studenou kuchyni, kapacita restaurace
je 50 míst. K dispozici je salonek pro pořádání nejrůznějších společenských akcí.
hostinec Na Nové – 13,6 km, Drahanovice, teplá a studená kuchyně, salonek, zahradní
restaurace. Možnost uspořádání rodinných oslav, svateb, večírků, promocí, třídních srazů
atd. Kapacita restaurace je až 50 míst, salonek 20 míst, zahradní restaurace 60 míst.
Zámecká restaurace – 8,5 km, Náměšť na Hané, teplá i studená kuchyně, k dispozici je
parkoviště a v letních měsících venkovní zahrádka.
Antonio Ristorante – 8,5 km, Náměšť na Hané, pizzerie spolu s teplou i studenou kuchyní.
K dispozici je parkoviště a zahrádka, která je v provozu v letních měsících.
hospoda u Andulek – 7,8 km, Senice na Hané. Teplá i studená kuchyně, v letních měsících
venkovní zahrádka v provozu. Restaurace disponuje salonkem pro pořádání rodinných oslav,
promocí, třídních srazů atd.

Turistické informační centrum – nejbližší je TIC v obci Cholina č.p. 224 (tel. 737 473 133, e-mail:
tic@obeccholina.cz), dále TIC Litovel (nám. Přemysla Otakara 762, tel.: 585 150 221, 721 269 146,
tic@litovel.eu).
Půjčovny – místní lidová knihovna v budově OÚ.
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1.4 Infrastruktura
1.4.1

Technická infrastruktura

V obci Loučka je vybudován vodovod, provedena plynofikace, v roce 2018 bude vybudována nová
elektrická síť, která bude vedena v zemi. Nové veřejné osvětlení. Pokrytí obce vysokorychlostním
internetem – BAJANET, wifi v pohostinství. Některé domácnosti využívají internet kabelem a to
z důvodu, že měli pevnou telefonní linku. Svoz odpadu v obci je zajištěn firmou FCC Litovel, odpady.
Svoz komunálního odpadu probíhá každých 14 dní, plasty taktéž svoz každých 14 dní. Svoz skla,
papíru, barevných kovů – dle potřeby. V obci jsou od jara do podzimu umístěny dva kontejnery na
biologický odpad ze zahrádek, vývoz je uskutečňován dle potřeby. Na jaře a na podzim je uskutečněn
sběr nebezpečného velkoobjemového odpadu. Odpad jako je elektrozařízení, je zajištěn firmou EKOKOM a.s. Praha.

1.4.2 Technická infrastruktura
Tabulka 21 Počet napojených obyvatel na kanalizaci v obci

Obec

Počet obyvatel
(3/2011)

Počet napojených
obyvatel (2010)

Předpokládaný
vývoj r. 2015

Podíl napojení
obyvatelé/
obyvatelé

Loučka

198

0

0

0

Zdroj: http://mapy.kr-olomoucky.cz/prvk/

V obci je vybudovaná dešťová kanalizace, v současné době provozována jako jednotná, která je v
majetku a ve správě obce. Byla budována postupně v letech 1937 - 1960 z trub betonových DN 300 –
1 000 v celkové délce cca 1 080 m. Splaškové vody jsou po individuálním předčištění odváděny
kanalizací (jeden výustní objekt) do levobřežního přítoku Cholinky. Kanalizace je celkem v dobrém
technickém stavu. Nutno doplnit pouze revizní šachty. ZD středisko Loučka má vybudovanou jímku na
vyvážení. Vzhledem k velikosti a charakteru sídla se neuvažuje v návrhovém období s výstavbou
kanalizace a centrální ČOV. Likvidaci odpadních vod doporučujeme řešit individuálně. V dalším
období je uvažováno s využitím stávající kanalizace a s výstavbou vlastní ČOV.
Tabulka 22 Počet napojených obyvatel na vodovod v obci

Obec

Počet obyvatel
(3/2011)

Počet zásobených
obyvatel (2010)

Předpokládaný
vývoj r. 2017

Počet zásobených
obyvatel/počet
obyvatel

Loučka

198

198

200

100 %

Zdroj: http://mapy.kr-olomoucky.cz/prvk/

V obci Loučka je vybudovaný veřejný vodovod, který je v majetku Vodovodu Pomoraví - svazku obcí.
Vodovod byl uveden do provozu v roce 2000. Vodovodní síť je součástí Vodovodu Pomoraví. Přívodní
řad z tvárné litiny DN 300 dopravuje vodu z Myslechovic do zrychlovací čerpací stanice Cholina. Z této
ZČS je proveden výtlačný řad DN 100 délky 2 220 m, který dopravuje vodu do zemního VDJ Loučka 2 x
150 m3 (401,00 – 398,25). Přívodní řad DN 100 napojený ve VDJ Loučka pak zásobuje vodou obce
Loučka, Bílsko a Vilémov. Rozvodná vodovodní síť obce je zhotovena z PVC v profilech DN 80 – 100.
Zásobování je řešeno v jednom tlakovém pásmu, řídícím vodojemem je VDJ Loučka 2 x 150 m3
(401,00 – 398,25
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Plynovod
Obec Loučka je plynofikována, jen část obyvatel je na něj napojena. Plynovod je v dobrém
technickém stavu a není proto nutné do něj v dalších letech investovat. V současné době je v obci
vybudováno 76 přípojek, avšak 12 přípojek tj. 15,79 % je neaktivních, což je ve srovnání s okolními
obcemi vyšší počet.
Informační servis obce
Občané obce Loučka jsou informováni pomocí těchto způsobů. Pomocí internetových stránek obce,
obecního rozhlasu. Informace občané rovněž naleznou na obecní vývěsce. Obecní rozhlas je
v dostačujícím stavu.
Veřejné osvětlení a elektrická síť
Veřejné osvětlení v obci již bohužel nevyhovuje standardům, které jsou v dnešní době požadovány.
Osvětlení je již i ve špatném technickém stavu. Výměna veřejného osvětlení je též nutné kvůli
energetickým úsporám obce, kdy po nahrazením stávajících lamp veřejného osvětlení technologii led
dojde ke snížení nákladů až o polovinu původních. V rámci rekonstrukce veřejného osvětlení by
rovněž mělo dojít k položení elektrické sítě do země. Veřejně osvětlení se bude na jaře roku 2018
pokládat do země, obec byla vybrána ČEZEM a tím bude veřejné osvětlení nově vybudováno po celé
obci.
Odpadové hospodářství
V obci Loučka je směsný komunální odpad vyvážen jednou za 14 dní. Odvoz směsného komunálního
odpadu zajišťuje FCC Litovel. Na území obce je dvakrát ročně zajištěn svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu rovněž firmou FCC Litovel. V rámci třídění odpadů existují 1 sběrné místo, kde
občané mohou odložit tříděný odpad jako plasty, papír, sklo bílé i barevné a nápojové kartony. Na
obecním úřadě mají možnost odložit i kovy a bioodpad. Bioodpad jev obci řešen pomocí domácích
kompostérů. Obec má rovněž na svém pozemku kontejnery na bioodpad, které po naplnění odváží
do kompostárny. V obci Loučka se nenachází funkční a ani zrekultivovaná skládka odpadu.
Datové sítě, kabelové rozvody
V obci není vybudován optický kabel. Je zde využívána telefonní linka pro ADSL a VDSL internet.
Připojení přes telefonní linku je zajišťováno pomocí O2. Rychlost i kvalita připojení je na standartní
úrovni. Připojení na internet je též možné pomocí WIFI a poskytovatelů: Bajanet.

1.4.3 Dopravní infrastruktura
Napojení obce na silniční a železniční síť
Obec Loučka je napojena na silniční síť díky komunikaci 3. třídy a to III/37313. Tato komunikace není
v dobrém stavu. Obcí Loučka prochází komunikace III/37313, která není v dobrém stavu a byla by
potřeba její rekonstrukce, avšak po provedení všech rekonstrukcí či vybudování dalších sítí. Obec je
napojena ze silnice III. třídy III/37313 na silnici II. třídy II/373 , která vede do města Litovel.
Z města Litovel je dále možné se napojit na dálniční sít a to díky D 35. V tomto případě je vzdálenost
na nájezd R 35 cca 10,3 km. Dále je možné se napojit na D 46 ve směru na Brno, kde je vzdálenost na
nájezd do Olšan u Prostějova je cca 22,4 km.
Nejbližší napojení obce na železniční trať (trať 273 Červenka- Litovel- Senice na Hané) je v Cholině a
odtud se občané mohou dostat dále do Olomouce na železniční trať Olomouce- Prostějov- VyškovBrno. Nicméně spoje z Choliny nejsou moc časté a lepší dostupnost je zajištěna pomocí autobusové
dopravy. Dopravní zatížení je minimální díky faktu, že obec neleží na důležité dopravní trase, která by
vedla přímo přes obec.
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Obrázek 6 Krajské komunikace na katastru obce

Zdroj: http://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Orthoimagery&keywordList=inspire
Tabulka 23 Seznam krajských cest procházejících katastrem obce

číslo
III/37313

silnice
Silnice Slavětín- Loučka- Bílsko

Technický stav
Silnice v extravilánu i v intravilánu obce je ve
špatném stavu.

Zdroj: vlastní zpracování

Místní komunikace
Obec disponuje sítí místních komunikací o celkové délce cca 686 m. Výše uvedená délka je rovna
délce všech místních komunikací v obci Loučka.
Z celkové výměry je 138 m v havarijním stavu s nutností rekonstrukce v nejbližší době. Ostatní
komunikace jsou ve zhoršeném stavu a jsou kryty živicí. Podrobná mapa stavu místních komunikací
lze naleznout v mapové příloze, kde jde jasně vidět stav místních komunikací a jejich lokalizace.
Místní komunikace jsou udržovány vlastními kapacitami, v případě nedostatku vlastních kapacit
vypomáhají s údržbou najatí soukromí podnikatelé.
Tabulka 24 Stav a délka místních komunikací v obci a jejich místních částech

Loučka

Stav místních komunikací
Místní komunikace v uspokojivém stavu,

Celková délka místních komunikací
v daném stavu
Cca 0 m
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Stav místních komunikací
v nejbližších 7 letech nebude třeba výraznějších
investic
Místní komunikace v kritickém stavu, vyžaduje
okamžitou opravu či investici, velmi zhoršená
sjízdnost
Místní komunikace ve zhoršeném stavu,
v nejbližších letech nutnost investovat pro
zabezpečení požadované funkčnosti

Celková délka místních komunikací
v daném stavu

Cca 1000 m

Cca 750 m

Zdroj: Vlastní šetření

Údržba místních komunikací
Obec Loučka místní komunikace udržuje vlastními silami, zimní údržbu provádí soukromá osoba,
která je oslovena obcí Loučka.
Parkovací místa
V obci Loučka nejsou řešena parkovací místa. Problematika parkovacích míst by měla být řešena po
komplexní rekonstrukci místních a krajských komunikací, která bude muset proběhnout po
vybudování nové splaškové kanalizace.
Chodníky v obci
Chodníky v obci Loučka nejsou v dobrém stavu, avšak jsou i místa, kde chodníky chybí. V rámci
vypracování programu rozvoje obce Loučka došlo k zjištění stavu všech chodníků v obci. Rovněž byla
zjištěna potřeba vybudování chodníků nových podél komunikace krajské komunikace. Stav chodníků,
celkové metry lze vyčíst z tabulky č.25 a z přiložené mapy v příloze tohoto dokumentu.
Tabulka 25 Chodníky v obci a jejich místních částech

Loučka

Stav chodníku

Celková délka chodníku v daném stavu

Chodníky v dobrém stavu, do kterých není
potřeba výraznějších investic v dalších letech
Místa bez chodníků, kde je nutné vybudování
nových chodníků

Cca 950 m
Cca 150 m

Zdroj: Vlastní zpracování

Cyklodoprava
Cyklodoprava významně ovlivňuje obec Loučku. Přes obec vede cyklotrasa Olomouc – Bouzov.
Na území obce není však žádná cyklostezka.
Tabulka 26 Dostupnost a vzdálenost měst Olomouc a Prostějov

Loučka
Olomouc
Prostějov
Litovel

Vzdálenost (km)
24,6
26,7
12,1

Dostupnost (min)
70
100
70

Zdroj: Vlastní zpracování

Počet autobusových spojení v obci Loučka je 23 a to ve všední den. O víkendu je celkový počet spojů
4. Doba, za kterou mohou občané docestovat do města Prostějova je cca 100 minut. Dopravní
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spojení mezi Bílskem a krajským městem Olomouc je možno přes pracovní dny cca 14 spoji. A o
víkendu je možné se dopravit do krajského města 3 spoji. Průměrná doba, která je potřeba na
dopravu do krajského města je cca 70 minut, některé spoje jedou do krajského města i více než dvě
hodiny a to díky faktu, že je nutné přesedat na jiný autobus či vlak. Na většinu návazných spojů je
nutné přesedat v městě Litovel, Olomouc a Obci Senice na Hané. Spoje jsou zajišťovány společností
ARRIVA MORAVA a.s.
Množství a kvalita spojů je dostatečná, avšak u vlakových spojů, které jedou ze Senice na Hané. Byla
by potřeba kvalitnějších dopravních prostředků, které jsou z větší části mnoho let staré a je potřeba
jejich rekonstrukce či jejich celková náhrada za nové dopravní prostředky. Obec nemá v majetku
žádný dopravní prostředek, kterým by vozila občany jak na kulturní akce, tak k lékaři či za prací,
jelikož je tato aktivita dostatečně pokryta soukromými subjekty. Obec je zapojena do systému IDSOK.
V rámci dopravní obslužnosti chybí spoje a to o víkendu.
Území leží mimo zájmy dopravy vodní, letecké a mimo zájmy výstavby dálnic, resp. rychlostních
komunikací.
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1.5 Vybavenost
1.5.1

Bydlení

Níže uvedená tabulka zobrazuje domovní fond v obci Loučka. Tato tabulka vychází ze SLDB (sčítání
lidu, domů a bytů) z roku 2011.
Tabulka 27 Domovní fond v obci Loučka

Obydlené domy celkem

63

Obydlené rodinné domy

63

Obydlené bytové domy

0
soukromých osob

61

obce, státu

0

spoluvlastnictví vlastníků bytů

2

nezjištěno

0

Domy podle vlastnictví

Zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/scitani-lidu-domu-a-bytu-2011?zuj=544418

Tabulka č. 28 vyobrazuje domovní fond v obci Loučka. Statistika vychází z údajů sčítání lidu, domů a
bytů z roku 2011. Celkem obydlených domů bylo v obci 63, z toho 63 obydlených rodinných domů a
žádný obydlený bytový dům. Podle vlastnictví bylo 61 domů ve vlastnictví soukromých osob, žádný
dům nebyl ve vlastnictví obce, či státu, 2 domy byly ve spoluvlastnictví vlastníků bytů.
Tabulka 28 Bytový fond v obci Loučka

Obydlené byty v domech celkem

75

Obydlené byty v rodinných domech

75

Neobydlené byty

36

Zdroj: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/scitani-lidu-domu-a-bytu-2011?zuj=544418

Oproti tomu bytový fond byl zastoupen celkem 75 obydlenými byty v domech, 75 obydlenými byty
v rodinných domech a 36 neobydlenými byty.
Tabulka 29 Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem

75
ve vlastním domě

60

v osobním vlastnictví

0

z toho podle právního důvodu užívání
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Obydlené byty úhrnem

75
nájemní

3

družstevní

0

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/scitani-lidu-domu-a-bytu-2011?zuj=544418

Celkem bylo obydlených bytů úhrnem 75. Z toho podle právního důvodu užívání bylo ve vlastním
domě 60 bytů, žádný byt nebyl v osobním vlastnictví, 3 nájemní byty a žádný družstevní byt.
Tabulka 30 Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem

Byty podle vybavení

75
plyn v bytě

51

vodovod v bytě

64

připojení na veřejnou kanalizační síť

24

ústřední topení

63

etážové topení

0

http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/scitani-lidu-domu-a-bytu-2011?zuj=552038

Technické vybavení bytů můžeme vypozorovat z tabulky č. 31. Plynem v bytě disponovalo 51 bytů,
vodovodem 64 bytů, 24 bytů mělo připojení na veřejnou kanalizační síť, 63 bytů mělo ústřední topení
a žádný byt neměl etážové topení.
Tabulka č. 32 znázorňuje informace z katastrálního úřadu (ČÚZK) – (stav ke dni 19. 02. 2017).
Statistické údaje uvádějí, že je v obci 84 objektů č.p. k bydlení, 1 objekt občanské vybavenosti č.p., 1
průmyslový objekt č.p., 16 rodinných domů č.p., 1 jiná stavba č.e., 4 objekty rodinné rekreace č.e.,
12 jiných staveb bez čp/če, 3 zemědělské stavby bez čp/če, atd. Více informací prezentuje níže
uvedená tabulka.
Tabulka 31 Statistické údaje z ČÚZK (stav ke dni 19. 02. 2017)

Typ údaje

Způsob využití

Počet

č.p.

bydlení

84

č.p.

obč.vyb.

1

č.p.

prům.obj

1

č.p.

rod.dům

16

č.e.

jiná st.

1

č.e.

rod.rekr

4

bez čp/če

Garáž

1
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Typ údaje

Způsob využití

Počet

bez čp/če

jiná st.

12

bez čp/če

obč.vyb.

2

bez čp/če

výroba

1

bez čp/če

zem.stav

3

bez čp/če

zem.used

1

Celkem BUD

127

LV

184

spoluvlastník

383

http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?AKCE=META:SESTAVA:MDR002_XSLT:WEBCUZK_ID:604607 (stav ke dni
19. 02. 2017)

Obec nevlastní žádné obecní byty a tudíž neeviduje žádné zájemce o byt.
Podpora bytové výstavby:
Obec Loučka neplánuje v budoucnosti výstavbu obecních bytů.
Rozvojové plochy, územní plán (plochy připravené pro bytovou výstavbu):
Obec Loučka nemá rozvojové plochy k bydlení. V územním plánu můžeme najít 7 rozvojových ploch
k bydlení v soukromém vlastnictví.
Sociální bydlení:
Obec Loučka v budoucnu plánuje výstavbu sociálního bydlení.
Zanedbané a nevyužívané budovy:
V katastru obce Loučka se vyskytuje bývalý objekt JZD, který se v současné době už nevyužívá a je
zařazen v kategorii brownfield.
Podíl domů využívaných pro rekreaci / individuální rekreační objekty:
Obec Loučka eviduje 8-9 chalup využívaných k soukromé rekreaci.
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Školství a vzdělávání

Obec Loučka nedisponuje mateřskou ani základní školou. Děti a žáci dojíždějí do (MŠ a I. stupeň ZŠ
Cholina, Haňovice, Vilémov) spádové školy v Senici na Hané a v Litovli, kde je k dispozici mateřská a
základní škola. V obci dobře fungují mimoškolní aktivity a zájmové kroužky (práci s mládeží se
zejména věnuje SDH Loučka, nejrůznější dobrovolníci). Obec má zájem o rozšíření mimoškolních
aktivit a spolupráci. K dispozici je např. obecní budova, kde se buduje vhodné vybavení. Dostupnost
do spádových škol je relativně dobrá a problém s umisťováním dětí není zaznamenán.
Práce s dětmi a mládeží:
Práci s dětmi a mládeží plní spolky, zejména SDH Loučka.
Infrastruktura pro zájmové kroužky a neformální vzdělávání:
Obec Loučka disponuje dětským hřištěm a malým fotbalovým hřištěm.

1.5.3

Zdravotnictví

V obci Loučka se nenachází zdravotní středisko, proto musí občané dojíždět za zdravotnickou péči do
sousedních obcí či okolních měst. Zdravotní ordinace jsou k dispozici v Cholině, Litovli, Vilémově a
Senici na Hané.
Nejbližší nemocnice je pak v nedaleké Olomouci (Fakultní nemocnice Olomouc, dojezdová vzdálenost
24 km). Vojenská nemocnice Olomouc je od obce vzdálena 26 km, nemocnice v Prostějově je ve
vzdálenosti 26,5 km. Zdravotnická záchranná služba je dostupná z Prostějova, Olomouce, nebo
Litovle (max. dojezd 20 minut).
V blízké Cholině (cca 5 km od Loučky) je k dispozici ordinace praktického lékaře pro dospělé, ordinace
prakt. lékaře pro děti a dorost a zubní ordinace. Ostatní zdravotnické služby jsou pro občany
umístěny v Litovli (Poliklinika Litovel cca 12 km), kde nalezneme ordinaci praktického lékaře pro
dospělé, ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost, zubní ordinaci, gynekologickou ambulanci,
interní oddělení, ortopedie, onkologie, urologická či neurologická ambulance. Do Litovle, Olomouce a
okolních obcí je velmi dobrá dopravní dostupnost pomocí veřejné dopravy.
V níže uvedené tabulce jsou vyobrazeni poskytovatelé zdravotnických služeb v Cholině a Litovli.
Tabulka 32 Zdravotnictví v obci Loučka a okolí

Typ zařízení

Jméno a příjmení

Kontaktní informace

1.

Ordinace
praktického lékaře
pro dospělé

MUDr. Božena
Krčová

2.

Ordinace
praktického lékaře
pro dospělé

MUDr. Renata
Hovorková, MUDr.
Alice Přibylová

3.

Ordinace
praktického lékaře
pro děti a dorost

MUDr. Jarmila
Hufová

Cholina 47, tel.: 585 348 029, Ordinační hodiny: Po.:
08:00 – 12:00, Út.: 08:00 – 10:30 Vilémov, St.: 08:00
– 12:00, Čt.: 08:00 – 10:00 a 14:00 – 16:30 Vilémov,
Pá.: 08:00 – 10:00 hod.
Litovel, Kollárova 664/1, tel.: 585 344 062,
Ordinační hodiny: Po.: 11:00 – 16:00, Út.: 07:15 –
12:00, St.: 12:00 – 18:00, Čt.: 07:15 – 14:00, Pá.:
07:00 – 12:00 hod.
Cholina 47, tel.: 585 348 134, Ordinační hodiny: Po.:
07:30 – 10:30, Út.: 12:00 – 14:00, St.: 7:30 – 10:30
Vilémov poradna, Čt.: 12:00 – 16:00, Pá.: 12:00 –
14:00 hod.
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Typ zařízení

Jméno a příjmení

Kontaktní informace

4.

Ordinace
praktického lékaře
pro děti a dorost

MUDr. Elena
Vacová

5.

Samostatná
ordinace
praktického lékaře
– stomatologa
Zařízení lékárenské
péče

MUDr. Iva
Koupilová

Sušilova 171/25, Litovel, tel.: 585 343 950,
Ordinační hodiny: Po.: 11:00 – 14:00, Út., St., Čt.:
7:30 – 10:00 a 10:00 – 11:00 prevence, Pá.: 12:30 –
14:00 hod.
Cholina 47, tel.: 585 348 146, Ordinační hodiny: Po.:
7:45 – 12:00 a 12:30 – 16:00, Út., St., Pá.: 07:45 –
12:30 hod.

6.

7.

Gynekologická
ambulance

Fremlova Apotheca,
s.r.o.
MUDr. Milan Dostál

Litovel. 1. Máje 788, tel.: 585 342 963,
http://www.lekarna-freml.cz/, Provozní doba: Po. –
Pá.: 07:30 – 17:30 a Sobota: 08:00 – 12:00 hod.
Litovel, Kollárova 1/664, tel.: 585 342 754,
Ordinační hodiny: Po.: 12:00 – 18:00, Út.: 7:00 –
12:00 a 12:30 – 15:30, St.: 7:00 – 12:30, Čt.: 7:00 –
12:00 a 12:30 – 17:00, Pá.: 7:00 – 12:30 hod.

Zdroj: vlastní zpracování

V obci chybí zařízení lékárenské péče. Nejbližší lékárna je k dispozici v Senici na Hané, Náměšti na
Hané a Litovli. V Litovli je lékárna v provozu i v sobotu. Víkendový provoz je zejména u lékáren
v Olomouci. Dále v obci chybí ordinace prakt. lékaře pro děti a dorost, ordinace prakt. lékaře pro
dospělé či zubní ordinace. Tyto zdravotnické služby nahrazují ordinace v okolních obcích (Cholina,
Litovel) nebo specializované zdravotnické ambulance v Olomouci.

1.5.4.

Sociální péče

Komunitní plánování sociálních služeb je otevřený a cyklický proces zjišťování potřeb a zdrojů
a hledání řešení, která nejlépe odpovídají místním podmínkám a potřebám lidí. Do procesu jsou
zapojeni zástupci obcí/regionů/krajů, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb a veřejnost
Přínosy KPSS:
a) pro uživatele sociálních služeb a širokou veřejnost:
- možnost prosadit své zájmy a potřeby
- spolupráce na tvorbě místní sociální politiky
- zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb
- plánování budoucí nabídky sociálních služeb dle potřeb
b) pro poskytovatele sociálních služeb:
- spolupráce na tvorbě místní sociální politiky
- zmapování aktuálních potřeb uživatelů
- navázání užší spolupráce se zadavatelem a jednotlivými poskytovateli
- prezentace činnosti v katalogu sociálních služeb
c) pro zadavatele:
- užší spolupráce s poskytovateli sociálních služeb
- zmapování regionální potřebnosti sociálních služeb
- efektivní vynakládání finančních prostředků na zajištění služeb
- systém sociálních služeb odpovídá místním potřebám a regionálním specifikům
- lepši možnosti řešení problematiky sociálních služeb a sociálního začlenění
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- partnerství a spolupráce
- zapojování místního společenství
- hledání nových lidských zdrojů a finančních zdrojů
- průběh zpracování komunitního plánování je stejné důležitý jako jeho výsledný dokument
- kompromis přání a možností







Komunitní plánování soc. služeb funguje v Litovli pod hlavičkou Sociální a zdravotní komise Rady
města.
Začátkem roku jsme začali připravovat střednědobý plán rozvoje soc. služeb pro období 2016 -2019
pro SO ORP Litovel. Zatím máme za sebou:
Zpracování sociodemografické analýzy oblasti: výsledky potvrdily výše popsané skutečnosti –
vzhledem k neustále se zvyšujícímu počtu obyvatel nad 65 let, bude stoupat i potřeba
„pečovatelských“ bytů a míst v domovech pro seniory.
Oslovení starostů jednotlivých obcí SO ORP - z vyplněných dotazníků byly získány další
informace o situaci v sociální oblasti na SO ORP Litovel a potřebách jednotlivých obcí. Byl zjišťován i
zájem obcí podílet se na společném projektu v sociální oblasti – tento zájem byl potvrzen téměř od
všech obcí.
Zpracování dotazníku pro poskytovatele sociálních služeb – zajímaly nás především základní
informace jako: kapacita služby a její naplnění, čekací doba na umístění v případě plné kapacity,
struktura žadatelů apod.
Dalším krokem byla příprava podkladů pro zadání externího výzkumu potřeb uživatelů, na které bude
navazovat zpracování jednotlivých opatření plánu a jeho předložení ke schválení zastupitelstvu.
Realizátor projektu:
Název: Charita Litovel (Charita Šternberk)
IČ:
73632899
Ulice:
Vítězná 1129 v budově ZŠ
Město: Litovel
PSČ:
784 01
Kontakty:
Kontaktní osoba:
koordinátor projektu
Ludmila Zavadilová
Tel: 585 341 444, 736 750 222
E-mail: ludmila.zavadilova@sternberk.charita.cz
Web: www.sternberk.caritas.cz
V samotné obci se nenachází žádný registrovaný poskytovatel sociálních služeb. Obyvatelé mohou
využívat sociálních služeb okolních obcí. Terénní a pečovatelskou službu zajišťuje Charita Litovel a
Charita Olomouc.
Poskytovatelé sociálních služeb v Regionu HANÁ
Tabulka 33 Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Regionu HANÁ

1.

Organizace

forma

Název zařízení

Poskytované sociální
služby

Dům seniorů František –
Náměšť na Hané, p.o.

p.o.
kraje

Dům seniorů František
–Náměšť na Hané, p.o.

Domov pro seniory
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Organizace

forma

Název zařízení

Poskytované sociální
služby

2.

Domov důchodců
Jesenec, p.o.

p.o.
kraje

Domov důchodců
Jesenec, p.o.

Domov pro seniory

3.

Domov pro seniory
Kostelec na Hané, p.o.

p.o.
obce

Domov pro seniory
Kostelec na Hané, p.o.

Domov pro seniory

Domov pro seniory
Ludmírov
Domov se zvláštním
režimem Bílsko

p.o. obce
obce

Domov pro seniory
Ludmírov

Domov pro seniory

4.
5.

6.

Charita Konice

7.

o.p.s.
??

církevní
organizace

Domov se zvláštním
režimem Bílsko
Dům pokojného stáří
Bohuslavice a Konice

Domov se zvláštním
režimem
Domov pro seniory

Charitní pečovatelská
služba

Pečovatelská služba

Pomadol Olomouc

s.r.o.

Pomadol Olomouc

Pečovatelská služba

8.

Trilobit o.p.s.

o.p.s.
zřizovatelem
obec
Čelechovice
na Hané

Trilobit o.p.s.

Chráněné bydlení

9.

Obec Čechy pod Kosířem
(zřizovatel a
provozovatel), Charita
Konice (poskytovatel soc.
služeb)

církevní
organizace

Dům pokojného stáří
s pečovatelskou
službou Čechy pod
Kosířem

Pečovatelská a
ošetřovatelská služba

Zdroj: Vlastní zpracování, internetové stránky obcí

9 subjektů poskytuje v RH celkem 10 registrovaných sociálních služeb.
Podmínky pro život seniorů:
Pořádání vánočního posezení, zájezdu pro občany, odpolední posezení s občerstvením.

1.5.5

Kultura

Základní historické souvislosti obce ovlivňující současnou situaci obce:
O obci Loučka se dochovaly dvě nejstarší písemné zprávy, které se přímo týkají obce, jsou datovány
do pvní poloviny 14. století. Podle první z nich zapsal opat kláštera Hradiska u Olomouce Augustin
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(1336-1350) ves Loučku doživotně Milotovi z Choryně. Druhá zpráva o Loučce je již konkrétní. Podle
originální pergamenové listiny, datované 27.října 1348 v Olomouci, prodal tehdy Matěj ze Seničky se
souhlasem své manželky Kateřiny roční plat 15 a půl hřivny ze Seničky (Parvo Sienicz), Cakova
(Czakaw) a Loučky (Lucka) za 200 hřiven grošů olomoucké kapitule. Podle provizorního obecního
zákona z roku 1850 byla vytvořena obecní samospráva v čele s obecní radou a starostou. Loučka byla
začleněna do politického či správního okresu s hejtmanstvím v Litovli. V letech 1923-1926 byla
vystavěna důležitá silnice z Loučky ke Slavětínu a v roce 1928 byla zavedena do Loučka i elektrická
energie. Až do roku 1960 byla Loučka samostatnou obcí, kdy byla připojena k Bílsku. V roce 1980 byly
obce Loučka a Bílsko připojeny k Cholině, to vše se změnilo až v roce 1989, kdy se Loučka opět
osamostatnila.
Kultura v obci (nejvýznamnější kulturní aktivity v obci a jejich návštěvnost):
Spolky se sídlem a působností na území obce jsou významnými pořadateli kulturních a společenských
akcí v obci. Podrobným přehledem spolků se zabývá kapitola 1.2.3 Spolková, osvětová a informační
činnost. Zde předkládáme přehled nejvýznamnějších akcí, které spolky a obec pořádají v průběhu
kalendářního roku.
Tabulka 34 Akce – kalendář (významné akce pořádané v obci)

Datum

Přehled významných akcí pořádaných v obci

Pořádající

Tříkrálová sbírka

Obec Loučka

Hasičský ples

SDH Loučka

Odpolední posezení s občany

Obec Loučka

Hodová mše svatá

Obec Loučka

Leden

Červen
Červenec
Září

Prosinec

karneval

SDH Loučka

Zájezd pro občany

Obec Loučka

Rozsvěcování stromku

SDH Loučka

Čert a Mikuláš v obci

SDH Loučka

Vánoční posezení s občany

Obec Loučka

Obecní ohňostroj

Obec Loučka

Zdroj: vlastní šetření

Dostupnost kultury v okolí (chybějící kulturní zařízení, případně jejich dostupnost v okolních obcích)
Občané převážně dojíždí za kulturou spádově do Olomouce a Litovle. Olomouc je městem kultury.
Nalezneme zde sídlo Moravské filharmonie a Moravského divadla, které již oslavilo 80. výročí svého
založení. Dalším známým divadlem je Divadlo hudby, které se věnuje alternativním projektům a jako
intimní klubová scéna nabízí širokou škálu představení zaměřenou na různorodé publikum. Divadlo
Tramtarie a Divadlo Konvikt doplňují olomouckou alternativní scénu a svým repertoárem přitahují
hlavně mladé publikum. Divadlo Konvikt ve spolupráci s Moravským divadlem pravidelně pořádá na
přelomu dubna a května úspěšný festival Divadelní Flora. Pro nejmenší je v Olomouci loutkové
divadlo Kašpárkova říše. V Olomouci nalezneme nespočet galerií, muzeí (např. Arcidiecézní muzeum,
Vlastivědné muzeum, atd.) a kin (Multikino Cinestar, Premiere Cinemas a Kino Metropol).
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Sály (pro divadlo), kina, výstavní prostory, koncertní prostory apod.
V obci se nachází kulturní dům se společenským sálem, využívaným k obecním kulturním a
společenským akcím.
Kulturní dědictví hmotné (památky, návštěvnost)
V obci najdeme kapli svatého Jana Křitetele z roku 1838, která nahradila starší dřevěnou zvoničku. Je
to budova obdélníkového tvaru se dvěma okny a sedlovou střechou, z níž se zvedá malá věžička. Před
kaplí je kamenný kříž s korpusem Ukřižovaného Krista z 2. pol. 19. století. V Loučce stojí také boží
muka a socha Panny Marie Lourdské z roku 1918 umístěná u školní budovy. A nesmíme zapomenout
na místní raritu - památník T.G. Masaryka již z roku 1919 – tedy první na světě! Autorem je Josef
Hemzal z Konice. Pomník byl za okupace rozebrán a tajně ukryt ve studni, v květnu roku 1945 pak
vrácen na své původní místo.
Kulturní nehmotné (folklor apod.)
Obec Loučka nemá folklor ani žádné jiné kulturní nehmotné památky.
Kulturní počiny v obci (v uplynulých letech a plánované):



1.5.6

Založení SDH – 1 900 let od založení
r. 2020 – 120. výročí založení SDH

Sport a volnočasové aktivity

Sportovní infrastruktura:
V obci Loučka se nachází sportovní hřiště. V areálu tohoto hřiště je i dětské hřiště vybudovaného
v roce 2011 s herními prvky. V roce 2015 byly instalovány další dětské prvky.
Spolky a organizace v oblasti sportu v obci:
SDH Loučka.
Sportovní a volnočasové akce:
Šipky – neformálně.
Sport v okolí (dostupný pro obyvatele obce):
Pěší turistika, TJ Sokol Vilémov (fotbal), Senice na Hané (volejbal).
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1.6 Životní prostředí
1.6.1

Stav životního prostředí

V obci se nevyskytuje žádný závažnější jev, negativně ovlivňující životní prostředí v obci.
Půdní fond, kvalita půd, míra ohrožení erozí
Zemědělská půda tvoří více než 42% rozlohy katastru obce, lesní pozemky pak téměř 55%. Ze
zemědělské půdy je 94% orná, a více než 5% zahrady a sady.
Vzhledem k charakteru krajiny a svažitosti území je zemědělská půda potenciálně náchylná k vodní
erozi. V současné době díky způsobu hospodaření nedochází k výraznějším problémům se splachem
půd.
Kvalita ovzduší
V obci neexistuje větší zdroj znečištění ovzduší. Problémem, zejména v chladnější polovině roku, je
bodové znečištění nesprávným topením v lokálních v některých domácích topeništích (kotle, krby,
kamna), a to zejména v období inverzního klimatu.
Částečným problémem je místní znečištění průtahem III/37313 přes katastr obce (zejména prašnost,
komunikace není v uspokojivém stavu).
Kvalita vody z lokálních zdrojů
Poměrně hojné je v obci využívání lokálních zdrojů podzemní vody domácnostmi, jako doplněk
vybudované kompletní vodovodní sítě, u části domácností též výlučné.
Na hranici katastru protéká významný regionální tok – Blata, do kterého se také vlévá jako
levostranný přítok potok z Bílska. Blata je zatížena zemědělským hospodařením na přilehlých
pozemcích (zejména hnojení), a zejména pak nepřítomností kanalizací a ČOV v řadě obcí v jejím
povodí, včetně Bílska.
Míra ohrožení hlukem
Nejzávažnějším zdrojem hluku v obci je průtah silnic III. třídy přes katastr obce i centrem obce
samotné.
V obci se nenacházejí žádné plochy nebo areály brownfields, či lokality s ekologickými zátěžemi, které
by obec musela řešit.
Přehled nejvýznamnějších prvků ovlivňujících životní prostředí obce pozitivně
- obec je obklopena lesy a zemědělskými pozemky
- obec se aktivně zapojuje do systému třídění odpadu
- plynofikace v obci
Přehled nejvýznamnějších prvků ovlivňujících životní prostředí obce negativně
- v obci je stále velké množství domácností se systémem vytápěný tuhými palivy
- nepřítomnost kanalizace a čištění odpadních vod
- navýšení dopravní zátěže v obci, s obecně rostoucí intenzitou

1.6.2

Ochrana životního prostředí

Obec Loučka neleží na území žádného velkoplošného zvláště chráněného území. Nejbližším
velkoplošným chráněným územím je Chráněná krajinná oblast Litovelské Pomoraví. Na katastru obce
se nenachází žádné maloplošné zvláště chráněné území, ani nezasahuje do území přírodního parku.
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Do katastrů sousedních obcí Cholina a Odrlice zasahuje oblast Chráněné oblasti přirozené akumulace
vod (CHOPAV) Kvartér řeky Moravy.
Rozvojové záměry obce tedy nejsou ve střetu s územní ochranou přírody. Obec také neeviduje žádné
závažnější problémy obecné ochrany přírody na svém území.
V obci nepůsobí žádná organizace, věnují se systematicky oblasti ochrany přírody.
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1.7 Správa obce
1.7.1

Obecní úřad a kompetence obce

Velikost úřadu, personální zajištění
Následující tabulka zobrazuje personální zajištění OÚ Loučka
Tabulka 35 Personální zajištění OÚ Loučka

Personální zajištění OÚ Olbramice
Orgán

Počet
osob/členů

Funkce

OÚ

2

starosta, místostarostka

Zastupitelstvo

7

starosta, místostarosta, 5 členů

Finanční výbor
Kontrolní výbor

předsedkyně, 2 členové
předseda, 2 členové

Kulturní komise

3
3
3

Sociální komise
Sportovní komise

3
3

předsedkyně, 2 členové
předseda
předseda

Obecní zaměstnanci

3

Účetní VPP

Zdroj: www.obec-loucka.cz

Vybavenost obce Loučka
Níže uvedená tabulka zobrazuje přehled základní vybavenosti obce Loučka (typ úřadu, okres,
příslušný finanční či stavební úřad, matrika, atd.).
Tabulka 36 Vybavenost obce Loučka

Vybavenost obce
Typ úřadu
Kód obce
Okres
SO ORP
SO POÚ
Finanční úřad
Stavební úřad
Matrika
Kanalizace (ČOV)
Veřejný vodovod

Obecní úřad
552038
Olomouc
Litovel
Litovel
Litovel
Litovel
Litovel
NE
ANO
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Plynofikace
Pošta
Veřejná knihovna
Zdravotnické zařízení
Lékárna
Mateřská škola
Základní škola

ANO
NE
ANO
NE
NE
NE
NE

Dostupnost sídla kraje (km)

24

Dostupnost sídla okresu (km)

24

Zdroj: ČSÚ – karty obcí

Organizace zřízené obcí
Obec Loučka není zřizovatelem žádné další organizace.
Obecní vyhlášky
Přehled vydaných obecních vyhlášek:
http://www.obec-loucka.cz/obecni-urad/obecni-vyhlasky/

1.7.2

Hospodaření a majetek obce

S majetkem obce úzce souvisí finanční ukazatel celkové likvidity obce. Tedy jak je majetek obce
schopný přeměnit se na peníze za sledované období. Likvidita obce je vyjádřena podílem oběžných
aktiv ku krátkodobým závazkům. Míra likvidity v obci Loučka za rok 2015 je na hodnotě 1,63, vhodná
míra je 1,5. Míra likvidity obce Loučka je optimální. V okolí však existuje většina obcí, které mají míru
přes 10. Nejméně likvidní jsou budovy, nejvíce likvidní peníze.
Rozpočet obce a jeho zhodnocení za 5 let, (vyrovnaný/přebytkový/deficitní rozpočet)
Saldo rozpočtu značí rozdíl mezi příjmy a výdaji obce. Kladnou hodnotou se rozumí přebytek
rozpočtu, zápornou schodek. Tabulku doplňuje graf č. 8, ze kterého lze jasně vypozorovat, že saldo
rozpočtu obce Loučka v pětiletém horizontu značně kolísá. A to z důvodů realizace různých
investičních aktivit např. nákup nemovitosti, kde je zřízen obecní sál, smíšené zboží, pohostinství,
rekonstrukce chodníků, zateplení a fasáda obecní budovy.
Tabulka 37 Rozpočet obce Loučka

Celkem saldo
(po konsol.)
Na obyvatele

2011

2012

2013

2014

2015

-363 411 Kč

-562 385 Kč

537 950 Kč

225 289 Kč

-58 896 Kč

-1 790 Kč

-2 899 Kč

2 611 Kč

1 110 Kč

-293 Kč

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/2015/obce/detail/00576247#
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Graf 8 Rozpočet obce Loučka

Zdroj: vlastní zpracování

Nelze však přesně určit, zda přebytkový rozpočet je pozitivní a deficitní negativní. Více informací o
zhodnocení rozpočtu obce můžeme získat z rozpočtové třídy 8 financování. Saldo je záporné protože
došlo k převodu prostředků mezi účty na pokrytí realizovaných akcí.
Strukturu obecních příjmů a výdajů uvádějí tabulky č. 38 a č. 39.
Tabulka 38 Příjmová stránka obecního rozpočtu

Rok
2011
2012
2013
2014
2015

Daňové příjmy
1 800 tis. Kč
1 653 tis. Kč
2 148 tis. Kč
2 241 tis. Kč
2 320 tis. Kč

Nedaňové příjmy
334 tis. Kč
944 tis. Kč
208 tis. Kč
254 tis. Kč
360 tis. Kč

Přijaté transfery
167 tis. Kč
365 tis. Kč
274 tis. Kč
657 tis. Kč
1 219 tis. Kč

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/2015/obce/detail/00576247#

Příjmová stránka obce je charakteristická největším podílem z daní, což je typické pro obecní
rozpočty. Do daňových příjmů obecně patří svěřené či sdílené daně a místní, správní a ostatní
poplatky. Z tabulky je zřejmé, že výše daňových příjmů v posledních třech letech roste, což je
pozitivní skutečnost pro obec Loučka.
Tabulka 39 Výdajová stránka obecního rozpočtu

Rok

2011

Průmyslová Bezpečnost Služby pro
Všeobecná Zemědělství, Sociální věci a
a ostatní
státu a
obyvatelstvo
veřejná
lesní
politika
odvětví
právní
správa a hospodářství zaměstnanosti
hospodářství
ochrana
služby
a rybářství
149 tis. Kč
36 tis. Kč
787 tis. Kč
1 609 tis.
83 Kč
0 Kč
Kč
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Průmyslová Bezpečnost Služby pro
Všeobecná Zemědělství, Sociální věci a
a ostatní
státu a
obyvatelstvo
veřejná
lesní
politika
odvětví
právní
správa a hospodářství zaměstnanosti
hospodářství
ochrana
služby
a rybářství
80 tis. Kč
7 tis. Kč
1 839 tis. Kč
1 449 tis.
150 Kč
0 Kč
Kč
199 tis. Kč
25 tis. Kč
764tis. Kč
1 030 tis.
74 Kč
0 Kč
Kč
108 tis. Kč
3 tis. Kč
949 tis. Kč
1 810 tis.
56 Kč
0 Kč
Kč
60 tis. Kč
229tis. Kč
2 281 tis. Kč
1 328 tis.
60 tis. Kč
0. Kč
Kč

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/2015/obce/detail/00576247#

Výdajová stránka obecního rozpočtu je charakteristická nejvyššími výdaji služby pro obyvatelstvo a
všeobecná veřejná správa a služby. Což je typické i pro okolní obce. Výdajová stránka rozpočtu je
relativně stabilní. Větší výkyv je zaznamenán v roce 2015, kdy výdaje na služby pro obyvatelstvo činily
přes 2 mil. Kč.
Získané nenárokové dotace v posledních 5 letech
Nenárokové dotace jsou dotace, o které se obec musí sama ucházet a dle splnění různých kritérií jsou
obci přiděleny finanční prostředky. Nenárokové dotace jsou účelově zaměřeny. Tabulka č. 40 udává
získané nenárokové dotace v posledních 5 letech.
Tabulka 40 Získané nenárokové dotace v posledních 5 letech

Rok
2012
2013
2014
2015

2015

2016

Poskytovatel
Ol. kraj
-----Ol. kraj
Ol. kraj
Operační program
životního prostředí,
Fond soudržnosti –
Evropský fond pro
regionální rozvoj
Mikroregion
Litovelsko
Ol. kraj

Účel
Oprava chodníků
--------Setkání rodáků, občanů a přátel obce Loučka
Oprava chodníků – II. etapa v roce 2014
Zateplení kulturního domu – obec Loučka

Obecní studánka opravena po 60 letech obcí
Loučka, za finanční podpory Mikroregionu
Litovelsko 17. 11. 2015
Rekonstrukce obecního úřadu

Dotace (v Kč)
200 000,-----50 000,300 000,908 458,18,z toho z FS
857 988,29,- +
SFŽP ČR
50 469,89,17 200,-

300 000,-

Zdroj: stránky obce http://www.obec-loucka.cz/dotace/

Finanční majetek obce
Obec Loučka nedisponuje s finančním majetkem (akcie, apod.).
Přehled nejdůležitějších budov ve správě obce a jejich stav (nemovitý majetek obce, jeho stav a
způsob využívání)
Tabulka č. 41 uvádí přehled nejdůležitějších nemovitostí v majetku obce. Tak jako ve většině obcí,
vlastní i obec Loučka typické nemovitosti jako je budova obecního úřadu spolu s hasičskou zbrojnicí a
obecního domu nebo drobné sakrální stavby.
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Tabulka 41 Přehled nejvýznamnějších nemovitostí v majetku obce

Název objektu
(nemovitosti)

Stav *

Potřebná opatření a investice ke
zlepšení stavu

Respitní centrum
č.p.80

Uspokojivý

Nátěr střechy

Obecní dům č.p. 76

Uspokojivý

Fasáda a zateplení, část střechy

Dům č.p. 21

Velmi dobrý

V současné době nevyžaduje zásahu

Kaple

Velmi dobrý

V současné době nevyžaduje zásahu

Zdroj: Vlastní zpracování
*popište stav výběrem jedné varianty: vynikající, velmi dobrý, uspokojivý, nedostačující, havarijní stav

Vlastnictví obecních pozemků (lesy, pole, pozemky k zastavění)
Obec nemá vlastní pozemky pro stavbu. Lesy cca 20 ha, pole cca 5 ha.
Technické a technologické vybavení (tech. služby, apod.):
Obec vlastní malotraktor na sekání trávy, křovinořez, fréza, motorová pila, apod. sloužící k běžné
údržbě obce.
Personál:
Ano.

1.7.3

Bezpečnost

Bezpečnostní situace v obci nevybočuje z průměru. V Obci jsou na standartní výši přestupky. Obec
využívá přestupkové komise ve městě Litovel. V rámci prevence kriminality se obec snaží již od
mladého věku občany podporovat ve sportovaní. Největším problémem v obci Loučka je dopravní
bezpečnost, která souvisí s dopravním zatížením na silnici 3.třídy. V obci existuje sbor dobrovolných
hasičů a také JSDH Bílsko, které řeší případné náhle příhody.

1.7.4

Vnější vztahy a vazby

Následující tabulka prezentuje přehled nejvýznamnějších organizací, svazků obcí, sdružení, jichž je
obec členem.
Tabulka 42 Přehled DSO, organizací, sdružení, partnerských obcí

Přehled DSO, organizací, sdružení, partnerských obcí
Mikroregion Litovelsko

ANO/NE
ANO
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Přehled DSO, organizací, sdružení, partnerských obcí
Region HANÁ, z.s.
Vodovod Pomoraví, svazek obcí
SMS ČR (sdružení místních samospráv)
SMO ČR (svaz měst a obcí)
Svazek Sdružení obcí Střední Moravy
Partnerské obce v ČR
Partnerské obce v zahraničí
Zdroj: vlastní zpracování

OBEC LOUČKA
PROGRAM ROZVOJE OBCE

ANO/NE
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
NE
NE

Obec Loučka je členem DSO Mikroregion Litovelsko, MAS Region HANÁ, z.s., Vodovodu Pomoraví,
SMS ČR, SMO ČR, svazku Sdružení obcí Střední Moravy. Obec Loučka nemá žádné partnerské obce
v ČR ani v zahraničí.
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A.2. PROBLÉMOVÁ ANALÝZA
Problémová analýza řeší hlavní problémy rozvoje obce. Problémy byly stanoveny programovacím
týmem, který se tvorbou PRO zabýval. Některé podněty vznikly i na základě dotazníkového šetření
mezi obyvateli obce.
Nejzávažnější problémy, které negativně ovlivňují život obce, jsou územní plán obce, zastaralé
stávající veřejné osvětlení, absence kanalizace včetně ČOV, zcela nevyhovující stav sociálního zařízení
v letním areálu. Mezi další výrazné problémy, který ovlivňují další rozvoj obce, patří špatný stav
místní komunikace, neatraktivnost obecní zeleně, nespokojenost občanů s hřištěm.
Obec má řadu dalších problémů s nemovitostmi, kterou jsou v neuspokojivém stavu, např. budova
OÚ č.p. 76, a budova č.p. 80. Více informací o hlavních problémech rozvoje obce uvádí následující
tabulka.
Tabulka 43 Analýza problémů obce Loučka

ANALÝZA PROBLÉMŮ

Hlavní problém rozvoje

Územní plán obce

Veřejné osvětlení

Kanalizace a ČOV

Významnost
(nejmenší
1-10
největší)

Příčina

10

Současný územní plán
pozbývá v roce 2019
platnost

9

Zastaralé stávající
osvětlení, opotřebení,
energetická náročnost a
chybí část osvětlení

Nebezpečí úrazu,
špatné osvětlení obce

9

V obci existuje pouze
dešťová kanalizace

Znečištění
podzemních vod a
životního prostředí

Riziko neřešení
situace

Současný plán
pozbývá v roce 2019
platnost
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ANALÝZA PROBLÉMŮ

Hlavní problém rozvoje

Významnost
(nejmenší
1-10
největší)

Příčina

Riziko neřešení
situace

Sociální zařízení v letním areále

9

Zastaralé, zcela
nevyhovující hygiena

Zcela nevyhovující
stav

8

Nutná revitalizace parku
a zelených ploch v obci,
stáří stávajícího parku

Zvýšené riziko úrazu,
neatraktivnost pro
občany, zvýšené
riziko pádu dřevin

Místní komunikace

8

Nebezpečí úrazu,
prašnost

Nedostatečná
bezpečnost občanů,
špatná údržba

Budova OÚ, Loučka 76

7

Zateplení budovy, nátěr
střechy

Další chátrání
nemovitosti

7

Rozšíření možnosti
sportovního vyžití

Nespokojenost
občanů, špatný životní
styl

Obecní zeleň

Hřiště
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ANALÝZA PROBLÉMŮ

Hlavní problém rozvoje

Významnost
(nejmenší
1-10
největší)

Příčina

Riziko neřešení
situace

Budova č.p. 80

7

Nátěr střechy, dokončit
výměnu oken

Další chátrání
nemovitosti

Zdroj: vlastní zpracování

51

A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.3. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

OBEC LOUČKA
PROGRAM ROZVOJE OBCE

A.3.DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Součástí tvorby daného strategického dokumentu bylo i dotazníkové šetření. Samotné dotazníkové
šetření probíhalo v termínu od 12. 1. 2017 – 31. 1. 2017. Dotazník byl distribuován mezi občany obce
Loučka do každé domácnosti. Obyvatelé měli možnost dotazník vyplnit jednak elektronicky
prostřednictvím webových stránek obce, ale i písemně (listinná forma).
Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit spokojenost občanů, jejich názor na současnou podobu obce,
spokojenost se stavem její vybavenosti, měli možnost se vyjádřit k žádoucímu směru budoucího
vývoje.
Dotazník vyplnilo 53 respondentů z 90, což činí 58,88%. Z toho dotazník vyplnilo 25 mužů (47,2 %) a
28 žen (525,8 %). Nejvíce respondentů vyplnilo dotazník ve věku 50 – 64 let a 65 a více let, a to 18
osob (34 %) v každé kategorii. Nejméně ve věku 15 – 29 let, a to 4 osoby (7,5 %). Dále následovala
kategorie 30 – 49 let, a to 13 osoby (24,5 %). Většina respondentů měla střední odborné vzdělání, a
to 26 osob (49,1 %), následovalo vzdělání střední odborné s maturitou 14 osob (26,4 %), základní
vzdělání 7 respondentů (13,2 %), vysokoškolské 5 respondentů (9,4 %) a vyšší odborné vzdělání 1
respondent (1,9 %). Dotazník vyplnila většina respondentů, kteří žijí v obci od narození 27 osob
(52,9 %). Ostatní respondenti se přistěhovali v dospělosti před více než pěti lety, a to 14 osob
(27,5 %), někteří se přistěhovali v dospělosti v posledních pěti letech, a to 8 osob (15,7 %) a někteří
v dětství spolu s rodiči 2 respondenti (3,9 %). Většina respondentů je v domácnosti bez dětí, a to 35
osob (66 %), dále existují domácnosti s nezaopatřenými dětmi (do 18 let), a to 13 osob (24,5 %),
ostatní 3 osoby (5,7 %) a jiné 3 osoby (5,7 %).
Vlastní dotazník je přílohou tohoto dokumentu.
Následující tabulka prezentuje přehled získaných výsledků (souhrn otázek č. 1,5,6 a 7).
Tabulka 44 Přehled získaných výsledků

velmi
spokojen
velmi dobře
ab relat.
s.
(%)
10 18,9

spíše
velmi
je mi to
spíše
nespokojen nespokojen lhostejné
spokojen
ani dobře
spíše
velmi
spíše dobře ani špatně
špatně
špatně
ab relat. ab relat. ab relat. ab relat.
s.
(%)
s.
(%)
s.
(%)
s.
(%)
31 58,5 12 22,6
0
0
0
0

15

28,3

29

54,7

5

9,4

0

0

4

7,5

1

1,9

3

5,7

21

39,6

6

11,3

22

41,5

1

1,9

7

13,2

26

49,1

11

20,8

8

15,1

Zhodnocení obce z hlediska
veřejné dopravy

5

9,4

8

15,1

19

35,8

11

20,8

10

18,9

Zhodnocení obce z hlediska
kultury a společenského života

3

5,7

27

50,9

10

18,9

1

1,9

12

22,6

Otázky

Jak se Vám v obci žije?
Zhodnocení obce z hlediska
bydlení
Zhodnocení obce z hlediska
školství
Zhodnocení obce z hlediska
zdravotnictví
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Zhodnocení obce z hlediska
sportovního vyžití

4

7,5

14

26,4

14

26,4

5

9,4

16

30,2

Zhodnocení obce z hlediska
životního prostředí

24

45,3

22

41,5

2

3,8

2

3,8

3

5,7

Zhodnocení obce z hlediska
péče obce o své prostředí

14

26,4

25

47,2

7

13,2

1

1,9

6

11,3

Zhodnocení obce z hlediska
podmínek pro podnikání
Zhodnocení obce z hlediska
rozvoje obce

1

1,9

3

5,7

12

22,6

4

7,5

33

62,3

11

20,8

25

47,2

8

15,1

5

9,4

4

7,5

11

20,8

28

52,8

8

15,1

1

1,9

5

9,4

4

7,5

16

30,2

19

35,8

13

24,5

1

1,9

9

17

25

47,2

11

20,8

3

5,7

5

9,4

Zhodnocení obce z hlediska
informovanosti o dění v obci
Mezilidské vtahy v obci
považujete za?
Myslíte si, že obyvatelé obce
mají dostatek příležitostí ke
vzájemným společenským
kontaktům?

Zdroj: vlastní zpracování (dotazníkové šetření)

Komentář k tabulce:
Tabulka uvádí přehled spokojenosti obyvatel s životem v obci. Dle šetření se občanům se v obci žije
spíše dobře. Z průzkumu je zřejmé, že obyvatelé jsou velmi spokojeni se stavem životního prostředí
v obci, a také se snahou obce o péči o své prostředí. Kladně respondenti hodnotí i rozvoj obce a
informovanost o dění v obci. Naopak nespokojeni jsou s veřejnou dopravou, zdravotnictvím.
Obyvatelé obce dobře hodnotí blízkost přírody, klidný život v obci a příznivé životní prostředí atd.
Komentář k otázce č. 1: Jak se Vám v obci žije?
Na otázku „Jak se Vám v obci žije” odpověděli obyvatelé Loučky hodnocením spíše dobře 58,5 %,
22,6 % hodnotilo odpovědí ani dobře ani špatně, velmi dobře 18,9 % respondentů. Respondenti si
nemyslí, že by se v obci žilo špatně.
Graf 9 Jak se Vám v obci žije?
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Zdroj: vlastní zpracování

Komentář k otázce č. 2: Co se Vám na obci nejvíce líbí?
Nejvíce respondentům 83 % se líbí blízkost přírody, 62,3 % respondentů volilo klidný život, dále
následuje odpověď příznivé životní prostředí, kterou volilo 52,8 % respondentů. Vzhled obce a dobré
mezilidské vztahy hodnotilo 11,3 % respondentů. Více odpovědí lze vypozorovat z následujícího
grafu.
Graf 10 Co se Vám na obci nejvíce líbí?

Zdroj: vlastní zpracování

Komentář k otázce č. 3: Co se Vám na Vaší obci nelíbí?
Z grafu je patrné, že 45,3 % respondentů se nelíbí nezájem libí o obec a 43,4 % špatné mezilidské
vztahy. Dále následuje odpověď špatná dostupnost lékařů, a to 34 %. Pak odpověď nedostatek či
špatná dostupnost obchodů a služeb, a to 28,3 %. Celkem 24,5 % respondentů nevyhovuje veřejná
doprava, 17 % nedostatek pracovních příležitostí. V otázce ostatní odpovědělo 13,2 % dotázaných a
5,7 % se nelíbí nepořádek v obci. Více údajů prezentuje níže uvedený graf.
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Graf 11 Co se Vám na Vaší obci nelíbí?

Zdroj: vlastní zpracování

Komentář k otázce č. 4: Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
V této otevřené otázce respondenti nejvíce v obci postrádají kadeřníka, pedikúru, lékaře, mateřskou
školu, zkvalitnění obchodu s potravinami, poštu, zkvalitnění veřejné dopravy či cvičení pro ženy. Dále
obyvatelé obce postrádají platební terminál, domov důchodců a tvořivý kroužek atd.
Komentář k otázce č. 6: Mezilidské vztahy v obci považujete za?
Nejvíce dotázaných 35,8 % hodnotilo mezilidské vztahy jako ne moc dobré, 30,2 % respondentů
hodnotí vztahy jako docela dobré, 24,5 % respondentů považuje vztahy v obci za špatné, 7,5 %
dotazovaných hodnotí vztahy v obci za velmi dobré a 1,9 % nedovedou vztahy v obci posoudit.
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Graf 12 Mezilidské vztahy v obci považujete za?

Zdroj: vlastní zpracování

Komentář k otázce č. 7: Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným
společenským kontaktům?
Tuto otázku hodnotili respondenti 47,2 % odpovědí spíše ano, 20,8 % respondentů volilo odpověď
spíše ne, 17 % volilo odpověď rozhodně ano, 9,4 % volilo odpověď nedovedu posoudit a 5,7 % volilo
odpověď rozhodně ne.
Graf 13 Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům?

Zdroj: vlastní zpracování
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Komentář k otázce č. 8: Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
Téměř polovina respondentů 43,4 % nemá internet, 32,1 % dotázaných informace na webových
stránkách sleduje občas (cca 1x za měsíc), 17 % respondentů odpověděl, že informace o dění v obci
na www stránkách nesleduje vůbec a pouze 7,5 % respondentů sleduje informace pravidelně (min. 1x
za týden).
Graf 14 Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?

Zdroj: vlastní zpracování

Komentář k otázce č. 9: Jste ochoten / ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
Odpověď spíše ano volilo 37,7 % respondentů, 35,8 % respondentů je indiferentních vůči této otázce,
18,9 % respondentů volilo odpověď rozhodně ano. Dotazovaní, kteří jsou ochotni udělat něco pro
rozvoj obce, uváděli, že mohou být nápomocni při pořádání kulturních a společenských akcí,
udržování pořádku v obci atd.
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Graf 15 Jste ochoten / ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?

Zdroj: vlastní zpracování

Komentář k otázce č. 10: Jak by se měla obec dále rozvíjet? (k 1. 1. 2017 měla obec Loučka 208
obyvatel).
Celkem 28,3 % respondentů si myslí, že by se měla obec postupně rozrůstat, 26,4 % respondentů si
myslí, že by obec měla zůstat přibližně stejně velká. Zbytek respondentů 24,5 % si myslí, že by měla
být využita celá kapacita ploch pro výstavbu domů a 20,8 % dotazovaných je indiferentních vůči této
otázce.
Graf 16 Jak by se měla obec dále rozvíjet?
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Zdroj: vlastní zpracování

Komentář k otázce č. 11: Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních
prostředků. Na co byste je přednostně využil / a?
Větší polovina respondentů 69,8 % by finanční prostředky využila na rekonstrukci místních
komunikací, 37,7 % na péči o veřejnou zeleň a prostředí v obci, 30,2 % na podporu bytové
infrastruktury (dobudování technické infrastruktury a místních komunikací) a na častější spoje
veřejné dopravy, 28,3 % na zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci. 22,6 % respondentů
by finanční prostředky využila na podporu kulturních, společenských a sportovních aktivit. 11,6 %
dotázaných by finanční prostředky využila jinak a 9,4 % na opravy památek v obci. Pouze 1,9 % by
využilo finanční prostředky na zlepšení podmínek pro podnikání.
Graf 17 Využití obecních finančních prostředků

Zdroj: vlastní zpracování

Komentář k otázce č. 17: Vaše další náměty, připomínky a komentáře:
Komentářů, námětů a připomínek se sešlo celkem 20. Tyto podněty byly projednány na schůzce
programovacího výboru dne 03. 08. 2017 v Loučce. Závěrem z projednání je souhrn podnětů po
jednotlivých oblastech, které programovací výbor považuje za důležité pro další rozvoj obce. Mezi
nejvýznamnější připomínky občanů patří:





Vybudování nové místní komunikace
Vybudování kanalizace včetně ČOV
Více kontejnerů na BIO odpad
Absence lékaře a MŠ v obci
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A.4. SWOT ANALÝZA
SWOT analýza slouží k identifikaci silných a slabých stránek území (vnitřní vlivy z hlediska území),
příležitostí a rizik (vnější vlivy z hlediska území). Na základě SWOT analýzy je komplexně vyhodnocena
situace na území obce Loučka. Na základě vytvořené SWOT analýzy jsou definována prioritní témata
pro návrhovou část. Ostatní přednosti a nedostatky obce definované ve SWOT analýze jsou podnětná
a slouží jako návrh řešení limitů rozvoje obce.
Z analýzy vyplývá, že obec má problémy se špatným stavem místních komunikací, chybějící kanalizací
včetně ČOV, chybějícími stavebními parcelami pro rozvoj, atd.
Obec Loučka má velkou přednost v příjemném a klidném místě pro bydlení se zajímavým okolím.
Obec je dostatečně vybavena infrastrukturou, včetně fungujícího kulturního a společenského života
v obci.
Příležitostí obce je vznik dalších cyklostezek v terénu mimo komunikace, blízkost velkých měst
Olomouc a Prostějov, klidné místo pro bydlení mladých rodin s dětmi, či příliv finančních prostředků
na rozvoj z dotačních zdrojů.
Více lze vypozorovat ze SWOT analýzy, která byla stanovena v rámci jednání programovacího týmu.
Tabulka 45 SWOT analýza obce Loučka

Vnitřní prostředí
– interní analýza

SWOT ANALÝZA
Přednosti

Nedostatky

Silné stránky (S)

Slabé stránky (W)

faktory, kterými je nositel projektu schopen
podpořit jeho úspěšnou realizaci

faktory, kterými nositel projektu může
ohrozit jeho úspěšnou realizaci








Příjemné a klidné místo pro bydlení se
zajímavým okolí
Blízkost lesa
Dlouhodobě klesající nezaměstnanost
Dostatečná infrastruktura
Funkční systém sběru pro základní
druhy odpadů
Kulturní a společenský život v obci









Jediná přístupová komunikace je
silnice III/ třídy
Značná vyjížďka obyvatelstva za prací
Špatný stav místních komunikací
Stavební parcely pro rozvoj
Stav kanalizace
Poskytovaný okruhu služeb pro
občany (kadeřnictví, pedikůra atd.)
Zvyšování průměrného věku
obyvatelstva
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SWOT ANALÝZA

Hrozby (T)

Příležitosti (O)

Vnější prostředí
- externí analýza

vnější podmínky, které mohou realizaci
projektu podpořit







Větší zapojení občanů do dění v obci
Vznik dalších cyklostezek v terénu
mimo komunikace
Blízkost velkých měst (Olomouc,
Prostějov)
Klidné místo pro bydlení mladých
rodin s dětmi
Členství obce v rozvojových
sdruženích – mikroregionech
Příliv finančních prostředků na rozvoj
z dotačních zdrojů

vnější podmínky, které mohou realizaci
projektu zmařit







Pozvolné stárnutí obyvatel obce
Projíždění těžké lesní a
zemědělské techniky
Omezování spojů autobusové a
železniční dopravy
Špatné vztahy mezi lidmi
Omezení rychlosti přes obec

Zdroj: vlastní zpracování
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST

B.1. STRATEGICKÁ VIZE
Strategická vize a dlouhodobé cíle rozvoje obce Loučka, okr. Olomouc
/Strategická vize je popis ideálního výsledného stavu rozvoje obce v delším časovém horizontu,
rámcově určující globální cíl a základní směry a očekávané výsledky rozvojového procesu/

Vize obce Loučka, okres Olomouc
Obec Loučka je příjemným místem pro život. Loučka je samostatnou obcí, která zodpovědně a
transparentně hospodaří. To jí umožňuje udržovat stávající infrastrukturu a vybavenost a také
realizovat rozvojové projekty. Obec žije kulturním a společenským životem.
Lidé zde žijí v těsné blízkosti s přírodou s možností aktivního odpočinku.
Strategická vize obce zahrnuje zejména:
 Rekonstrukci veřejného osvětlení
 Územní plán obce Loučka
 Opravy obecních cest
 Vybudování sociálního zařízení v letním areále
 Revitalizace parku a zelených ploch
 Zateplení budovy a nátěr střechy budovy obecního úřadu
 Dovybavení dětského hřiště
 Vybudování kanalizace a ČOV
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B.2. OPATŘENÍ A AKTIVITY
Aneb na co se zaměřit v následujících 4 – 7 letech. Dané opatření a aktivity formulují způsoby naplňování vize ve střednědobém období. Jednotlivá
stanovená opatření jsou naplňována prostřednictvím realizace konkrétních rozvojových aktivit. Aktivity se opírají o volební programy a programová
prohlášení vedení obce. Další aktivity vyplynuly ze společných setkání programovacího týmu při tvorbě Programu rozvoje obce Loučka a další vyplynuly
z námětů občanů, kteří měli možnost se vyjádřit v dotazníkovém šetření.
Navržené náklady, termíny a zdroje financování má pouze orientační vypovídací schopnost. Při přípravě jednotlivých akcí k realizaci musí dojít k upřesnění
nákladů na základě podrobnější předprojektové a projektové dokumentaci.
Tabulka 46 Opatření a aktivity obce Loučka

OPATŘENÍ 1

Kultura a volný čas
aktivita
1.1.

název aktivity
Pravidelné kulturní a
společenské akce

důležitost
střední

termíny
konání 3 x ročně
průběžné

odpovědnost
Obec

náklady
50 tis.
Kč/rok

zdroje financování
Vlastní + dotace

1.2.

Oprava dětské hřiště, nákup
nových prvků

vysoká

2017-2021

Obec

200 tis.Kč

Vlastní +dotace

1.3.

Podporovat činnost organizací
SDH a Rybářské společnosti

střední

2017- 2020

Obec

30 tis.Kč

Vlastní + dotace

OPATŘENÍ 2

Péče o infrastruktura a majetek obce
aktivita
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

název aktivity
Rekonstrukce veřejného
osvětlení a veřejného rozhlasu
Zateplení budovy OU Loučka
č.76
Výstavba sociálního zařízení
v letním areále
Oprava místních komunikací

důležitost

termíny

odpovědnost

náklady

zdroje financování

vysoká

2018

obec

1 mil. Kč

Vlastní + dotace

vysoká

2018- 2025

obec

1 mil. Kč

Vlastní + dotace

vysoká

2018- 2020

obec

400 tis.Kč

Vlastní + dotace

vysoká

2018 - 2025

obec

2 mil. Kč

Vlastní + dotace
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Výstavba kanalizace
Trvalá pozornost údržbě budov
v majetku obce
Oprava památek

střední

2025- 2030

obec

40 mil.Kč

Vlastní + dotace

vysoká

2017- 2022

obec

100 tis.Kč

vlastní

střední

2017-2020

obec

50 tis.Kč

Vlastní + dotace

Péče o krajinu a životní prostředí
aktivita
3.1.
3.2.
3.3.

OPATŘENÍ 4

název aktivity
Revitalizace parků a zelených
ploch v obci
Vypracování územního plánu
obce
Výsadba ovocných stromů

důležitost

termíny

odpovědnost

náklady

zdroje financování

vysoká

2017-2020

obec

400 tis.Kč

Vlastní+ dotace

vysoká

2017 -2018

obec

140 tis.Kč

Vlastní+dotace

střední

2017- 2020

obec

30 tis.Kč

vlastní

náklady

zdroje financování

Veřejná dopravní infrastruktura
aktivita
4.1.

název aktivity
Zajistit zastávku linky autobusu
Litovel – Konice v obci Loučka

důležitost

termíny

odpovědnost

Vysoká

2018-2020

obec

Zdroj: vlastní zpracování
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C. PODPORA REALIZACE PROGRAMU
C.1. Způsob zajištění, řízení, organizace naplňování PRO
 Způsob zajištění, řízení, organizace naplňování PRO
Garantem Programu rozvoje obce Loučka na období 2017 – 2023 bude: starosta obce
Zastupitelstvo obce bude odpovídat za monitoring a aktualizaci programu. Vedení obce se detailně
seznámí s PRO a bude odpovídat za jeho realizaci. Zastupitelstvo a občané budou dbát o všestranný
rozvoj území obce a budou aktivně dohlížet na úspěšnou realizaci PRO, jeho aktualizace a plnění
navržených cílů.
Dokument včetně jeho aktualizací bude zpřístupněn na webových stránkách obce Loučka a v tištěné
podobě v kanceláři obecního úřadu k nahlédnutí.
 Postup sledování a vyhodnocování realizace PRO
Monitoring plnění PRO bude provádět zastupitelstvo obce se starostou.
- Plnění programu rozvoje obce bude vyhodnocovat zastupitelstvo obce
- Plnění PRO bude vyhodnocováno průběžně, nejlépe 1x ročně. Např. zprávou o plnění,
která bude předložena zastupitelstvu.
 Způsob aktualizace PRO
-

Program rozvoje obce bude aktualizován při vzniku dotačních titulů a při potřebě
investic.
Aktualizace se předloží na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.
Aktualizaci bude provádět zastupitelstvo obce
Změny v Programu rozvoje obce Bílsko budou provedeny dodatkem ke stávajícímu
dokumentu.

Program rozvoje obce Loučka na období 2017 – 2023 byl schválen dne 13. 09. 2017 Zastupitelstvem
obce Loučka.
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D. PŘÍLOHY
Obec Loučka – Program rozvoje obce
Dotazník pro obyvatele
Milí spoluobčané,
naše obec začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme
vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky.
Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým
podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů.
Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co pro
to všichni můžeme udělat. Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v
tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje
obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete průběžně informováni –
na internetu, na vývěsce i na veřejných projednáních.
Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.
starosta obce Loučka
Leo Kordas
Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud si
žádnou nevyberete, formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.
1. Jak se Vám v obci žije?
1. velmi dobře
2. spíše dobře
5. velmi špatně

3. ani dobře ani špatně 4. spíše špatně

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

5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek
(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti):
Velmi spokojen Spíše spokojen Spíše nespokojen Velmi nespokojen Je mi to lhostejné
1 Bydlení
1
2
3
4
5
2 Školství
1
2
3
4
5
3 Zdravotnictví
1
2
3
4
5
4 Veřejná doprava
1
2
3
4
5
5 Kultura a společenský život
1
2
3
4
5
6 Sportovní vyžití
1
2
3
4
5
7 Životní prostředí
1
2
3
4
5
8 Péče obce o své prostředí
1
2
3
4
5
9 Podmínky pro podnikání
1
2
3
4
5
10 Rozvoj obce
1
2
3
4
5
11 Informovanost o dění v obci
1
2
3
4
5
6. Mezilidské vztahy v obci považujete za:
1. velmi dobré 2. docela dobré 3. ne moc dobré 4. špatné 5. nedovedu posoudit
7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům?
1. rozhodně ano 2. spíše ano 3. spíše ne 4. rozhodně ne 5. nedovedu posoudit
8. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
1. pravidelně (min. 1 x za týden) 2. občas (cca 1 za měsíc) 3. vůbec 4. nemám internet
9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
1. rozhodně ano 2. spíše ano 3. spíše ne 4. rozhodně ne 5. nedovedu posoudit
Pokud ano, jak se můžete zapojit? ………………...........................………….………..........
....................................................................................................................................................
10. Jak by se měla obec dále rozvíjet? (K 1. 1. 2017 měla obec Loučka 208 obyvatel.)
1. měla by zůstat přibližně stejně velká
2. měla by se postupně rozrůstat na přibližně 230 obyvatel
3. měla by být využita celá kapacita ploch pro výstavbu domů (výsledkem by bylo cca 250 obyvatel v
obci)
4. nedovedu posoudit
11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na
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co byste je přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)
1. zlepšení podmínek pro podnikání
2. podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních komunikací)
3. častější spoje veřejné dopravy
4. zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci
5. rekonstrukce místních komunikací
6. podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
7. péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
8. opravy památek v obci
9. jiné: ………………………………………………………………………
12. Jste?
1. muž 2. žena
13. Váš věk?
1. 15–29 let 3. 50–64 let 2. 30–49 let 4. 65 a více let
14. Vaše vzdělání?
1. základní 2. střední odborné 3. střední odborné s maturitou 3. vyšší odborné
4. vysokoškolské
15. V obci:
1. žiji od narození
2. přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči
3. přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti lety
4. přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech
16. Typ Vaší domácnosti:
1. domácnost bez dětí
2. domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)
3. jiné …………………………………
Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
Děkujeme za vyplnění.

Vyplněný dotazník prosím odevzdejte do 31. 01. 2017 do místního obchodu.

D. PŘÍLOHY

OBEC LOUČKA
PROGRAM ROZVOJE OBCE

D.2. Seznam tabulek
Tabulka 1 Katastry obcí (výměra) ............................................................................................................ 1
Tabulka 2 Dojezdové vzdálenosti ............................................................................................................ 2
Tabulka 3 Využití krajiny v katastru obce Loučka .................................................................................... 3
Tabulka 4 Procentuální zastoupení dle typů ploch ................................................................................. 3
Tabulka 5 Počty narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých v letech 2008 – 2016 v obci
Loučka...................................................................................................................................................... 6
Tabulka 6 Rozdělení obyvatel v obci Loučka dle pohlaví v letech 2008 – 2016 ...................................... 7
Tabulka 7 Rozdělení obyvatel v obci Loučka dle věkových skupin v letech 2008 – 2016 ....................... 8
Tabulka 8 Přehled obyvatelstva v obci Loučka podle nejvyššího ukončeného vzdělání v roce 2011 ..... 8
Tabulka 9 Přehled spolků působících v obci .......................................................................................... 10
Tabulka 10 Přehled materiální nebo finanční pomoci ve prospěch spolků .......................................... 10
Tabulka 11 Výše odvedených daní podnikatelských subjektů .............................................................. 11
Tabulka 12 Počet zaměstnaných v odvětví ........................................................................................... 12
Tabulka 13 Počet podnikatelských subjektů v letech............................................................................ 12
Tabulka 14 Podnikatelské subjekty dle právní formy (r. 2015) ............................................................. 14
Tabulka 15 Podnikatelské subjekty dle počtu zaměstnanců (r. 2015) .................................................. 14
Tabulka 16 Přehled ekonomicky aktivních podnikatelů ........................................................................ 15
Tabulka 17 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity v obci Loučka (2011).......................................... 16
Tabulka 18 Struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva v obci Loučka v letech 2008 – 2015 .......... 17
Tabulka 19 Vyjíždějící do zaměstnání v obci Loučka (rok 2011)............................................................ 18
Tabulka 20 Míra nezaměstnanosti podle pohlaví v obci Loučka v letech 2008 – 2015 ........................ 20
Tabulka 21 Počet napojených obyvatel na kanalizaci v obci ................................................................. 27
Tabulka 22 Počet napojených obyvatel na vodovod v obci .................................................................. 27
Tabulka 23 Seznam krajských cest procházejících katastrem obce ...................................................... 29
Tabulka 24 Stav a délka místních komunikací v obci a jejich místních částech .................................... 29
Tabulka 25 Chodníky v obci a jejich místních částech ........................................................................... 30
Tabulka 26 Dostupnost a vzdálenost měst Olomouc a Prostějov ......................................................... 30
Tabulka 27 Domovní fond v obci Loučka ............................................................................................... 32
Tabulka 28 Bytový fond v obci Loučka .................................................................................................. 32
Tabulka 29 Obydlené byty podle právního důvodu užívání .................................................................. 32
Tabulka 30 Technické vybavení bytů..................................................................................................... 33
Tabulka 31 Statistické údaje z ČÚZK (stav ke dni 19. 02. 2017) ............................................................ 33
Tabulka 32 Zdravotnictví v obci Loučka a okolí ..................................................................................... 35
Tabulka 33 Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Regionu HANÁ ................................................. 37
Tabulka 34 Akce – kalendář (významné akce pořádané v obci) ............................................................ 39
Tabulka 35 Personální zajištění OÚ Loučka ........................................................................................... 43
Tabulka 36 Vybavenost obce Loučka .................................................................................................... 43
Tabulka 37 Rozpočet obce Loučka ........................................................................................................ 44
Tabulka 38 Příjmová stránka obecního rozpočtu .................................................................................. 45
Tabulka 39 Výdajová stránka obecního rozpočtu ................................................................................. 45
Tabulka 40 Získané nenárokové dotace v posledních 5 letech ............................................................. 46
Tabulka 41 Přehled nejvýznamnějších nemovitostí v majetku obce .................................................... 47
Tabulka 42 Přehled DSO, organizací, sdružení, partnerských obcí ....................................................... 47
Tabulka 43 Analýza problémů obce Loučka .......................................................................................... 49
Tabulka 44 Přehled získaných výsledků ................................................................................................ 52
Tabulka 45 SWOT analýza obce Loučka ................................................................................................ 60
Tabulka 46 Opatření a aktivity obce Loučka ......................................................................................... 63

D. PŘÍLOHY

OBEC LOUČKA
PROGRAM ROZVOJE OBCE

D.3. Seznam grafů
Graf 1 Katastry obcí (výměra)............................................................... Chyba! Záložka není definována.
Graf 2 Dojezdové vzdálenosti .................................................................................................................. 2
Graf 3 Využití krajiny v katastru obce Loučka ......................................................................................... 3
Graf 4 Procentuální zastoupení dle typů ploch ....................................................................................... 3
Graf 5 Vývoj počtu obyvatel v letech 2005 – 2017 v obci Loučka ........ Chyba! Záložka není definována.
Graf 6 Počty narozených, zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých v letech 2008 – 2016 v obci
Loučka...................................................................................................................................................... 6
Graf 7 Počty narozených a zemřelých, migrace obyvatelstva v letech 2008 – 2016 v obci Loučka ........ 7
Graf 8 Rozdělení obyvatel v obci Loučka dle pohlaví v letech 2008 – 2016 ............................................ 7
Graf 9 Rozdělení obyvatel v obci Loučka dle věkových skupin v letech 2008 – 2016 ............................. 8
Graf 10 Přehled obyvatelstva v obci Loučka podle nejvyššího ukončeného vzdělání v roce 2011 ......... 8
Graf 11 Přehled spolků působících v obci ............................................................................................. 10
Graf 12 Přehled materiální nebo finanční pomoci ve prospěch spolků ................................................ 10
Graf 13 Výše odvedených daní podnikatelských subjektů .................................................................... 11
Graf 14 Vývoj odvedených daní podnikatelských subjektů.................. Chyba! Záložka není definována.
Graf 15 Počet zaměstnaných v odvětví ................................................................................................. 12
Graf 16 Počet podnikatelských subjektů v letech ................................................................................. 12
Graf 17 Vývoj počtu podnikatelských subjektů v letech ...................... Chyba! Záložka není definována.
Graf 18 Počet aktivních podnikatelských subjektů v oblastech podnikáníChyba!
Záložka
není
definována.
Graf 19 Podnikatelské subjekty dle právní formy (r. 2015)................................................................... 14
Graf 20 Podnikatelské subjekty dle počtu zaměstnanců (r. 2015) ........................................................ 14
Graf 21 Podnikatelské subjekty dle počtu zaměstnanců ..................... Chyba! Záložka není definována.
Graf 22 Přehled ekonomicky aktivních podnikatelů ............................................................................. 15
Graf 23 Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity v obci Loučka (2011) ............................................... 16
Graf 24 Struktura ekonomicky aktivního obyvatelstva v obci Loučka v letech 2008 – 2015 ................ 17
Graf 25 Vyjíždějící do zaměstnání v obci Loučka (rok 2011) ................................................................. 18
Graf 26 Míra nezaměstnanosti podle pohlaví v obci Loučka v letech 2008 – 2015 .............................. 20
Graf 27 Míra nezaměstnanosti podle pohlaví v obci Loučka v letech 2008 – 2015 .............................. 21
Graf 28 Počet napojených obyvatel na kanalizaci v obci ...................................................................... 27
Graf 29 Počet napojených obyvatel na vodovod v obci ........................................................................ 27
Graf 30 Seznam krajských cest procházejících katastrem obce ............................................................ 29
Graf 31 Stav a délka místních komunikací v obci a jejich místních částech .......................................... 29
Graf 32 Chodníky v obci a jejich místních částech ................................................................................ 30
Graf 33 Dostupnost a vzdálenost měst Olomouc a Prostějov............................................................... 30
Graf 34 Domovní fond v obci Loučka .................................................................................................... 32
Graf 35 Bytový fond v obci Loučka ........................................................................................................ 32
Graf 36 Obydlené byty podle právního důvodu užívání........................................................................ 32
Graf 37 Technické vybavení bytů .......................................................................................................... 33
Graf 38 Statistické údaje z ČÚZK (stav ke dni 19. 02. 2017) .................................................................. 33
Graf 39 Zdravotnictví v obci Loučka a okolí........................................................................................... 35
Graf 40 Přehled poskytovatelů sociálních služeb v Regionu HANÁ ...................................................... 37
Graf 41 Akce – kalendář (významné akce pořádané v obci) ................................................................. 39
Graf 42 Personální zajištění OÚ Loučka................................................................................................. 43
Graf 43 Vybavenost obce Loučka .......................................................................................................... 43
Graf 44 Rozpočet obce Loučka .............................................................................................................. 44
Graf 45 Rozpočet obce Loučka .............................................................................................................. 45
Graf 46 Příjmová stránka obecního rozpočtu ....................................................................................... 45
Graf 47 Výdajová stránka obecního rozpočtu ....................................................................................... 45
Graf 48 Získané nenárokové dotace v posledních 5 letech ................................................................... 46

D. PŘÍLOHY

OBEC LOUČKA
PROGRAM ROZVOJE OBCE

Graf 49 Přehled nejvýznamnějších nemovitostí v majetku obce .......................................................... 47
Graf 50 Přehled DSO, organizací, sdružení, partnerských obcí ............................................................. 47
Graf 51 Přehled získaných výsledků ...................................................................................................... 52
Graf 52 Jak se Vám v obci žije? .............................................................................................................. 53
Graf 53 Co se Vám na obci nejvíce líbí?................................................................................................. 54
Graf 54 Co se Vám na Vaší obci nelíbí? ................................................................................................. 55
Graf 55 Mezilidské vztahy v obci považujete za? .................................................................................. 56
Graf 56 Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům? .......................................................................................... Chyba! Záložka není definována.
Graf 57 Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách? .. Chyba! Záložka není definována.
Graf 58 Jste ochoten / ochotna udělat něco pro rozvoj své obce? ...... Chyba! Záložka není definována.
Graf 59 Jak by se měla obec dále rozvíjet? ........................................................................................... 58
Graf 60 Využití obecních finančních prostředků ................................................................................... 59

D.4. Seznam map a obrázků
Obrázek 1 Mapa obce Loučka ................................................................................................................. 2
Obrázek 2 Změna počtu obyvatel mezi roky 2011 a 2015 ...................................................................... 6
Obrázek 3 Míra nezaměstnanosti v roce 2011 v Regionu HANÁ .......................................................... 18
Obrázek 4 Míra nezaměstnanosti v roce 2015 v Regionu HANÁ .......................................................... 19
Obrázek 5 Extrémní hodnoty míry nezaměstnanosti mezi lety 2011-2015 .......................................... 20
Obrázek 6 Krajské komunikace na katastru obce.................................................................................. 29

D.5. Mapa stavu místních chodníků
D.6. Mapa stavu místních komunikací

