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ÚVOD 

Strategický dokument Program rozvoje obce Seloutky na období 2014 – 2020 je koncepční rozvojový 

dokument, který se snaží v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje efektivně řídit procesy 

plánování sociálně-ekonomického rozvoje území obce Seloutky. Tento strategický dokument si klade 

za cíl objasnit priority obce Seloutky a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti do dalšího období tak, 

aby umožnil se přizpůsobovat a reagovat na měnící se podmínky ve společnosti a současně také 

dlouhodobě usiloval o realizaci víceméně stabilizovaných a vymezených záměrů. 

Program rozvoje obce Seloutky na období 2014 – 2020 rovněž přispěje k definování vlastní specifické 

vize obce, nalezení a správnému formulování cílů rozvoje. Zároveň také dojde k naplnění těchto cílů, 

vytipování vhodných rozvojových projektů, k lepšímu využité finančních prostředků  obce 

Seloutky a zároveň se také stane důležitým podkladem při získávání různých dotací na uskutečnění 

vybraných rozvojových záměrů. 

Obec Seloutky se řadí mezi obce, které doposud nemají zpracovanou žádnou komplexní rozvojovou 

koncepci, která je pro řízení obce a pro rozhodování o klíčových otázkách budoucnosti zcela nezbytná. 

Z tohoto důvodu se tento dokument stal předním dokumentem pro další rozvoj obce Seloutky. 

Program rozvoje obce Seloutky je důležitý zejména z následujících důvodů: 

 potřeba praktického manuálu pro aktivizaci vnitřních zdrojů obce a efektivní realizaci 

rozvojových aktivit; 

 potřeba relevantních podkladů pro rozhodování obecního zastupitelstva v rozvojových 

otázkách zásadního významu; 

 úspěšné čerpání finančních prostředků z domácích zdrojů a ze zdrojů Evropské unie. 

 

V souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, které se 

týkají zajišťování všestranného udržitelného rozvoje územního obvodu obce, z důvodu výše 

uvedených zpracovala obec Seloutky vlastní program rozvoje obce. 

 

Schvalovací doložka 

Program rozvoje obce Seloutky schválilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 

v platném znění zastupitelstvo obce. 

 

Datum schválení: 

Číslo usnesení: 

Text usnesení: Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje „Program rozvoje obce Seloutky na období 

2014-2020“. 
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A. ANALYTICKÁ ČÁST 

A1. CHARAKTERISTIKA OBCE SELOUTKY 

1 Území obce Seloutky 

Obec Seloutky leží 5 km jihozápadně od okresního města Prostějov. Rozkládá se východně 

od posledních výběžků Drahanské vrchoviny, na západním okraji Hornomoravského úvalu, 

v Prostějovské kotlině. Střed obce se nachází v nadmořské výšce 256 m, nejvyšším bodem katastru 

je vrchol Chlumu s nadmořskou výškou 420 m. Obcí Seloutky protéká Seloutský potok. 

Poloha místa je poměrně nenápadná, velmi vhodná k osídlení s rozhledem do širokého okolí. Při dobré 

viditelnosti je možné vidět Jeseníky, Oderské vrchy, Moravskou bránu, Beskydy, Chřiby, Hostýnské 

a Vsetínské vrchy; ze zajímavých objektů pak baziliku na Svatém Kopečku u Olomouce, kostel 

v Dubu nad Moravou a zámek v Tovačově.  

 

Obec Seloutky sousedí na západě s katastrem obce Krumsín, na jihu Určic a Alojzova, na severu 

Mostkovic, Čechovic a Krasic a na východě Žešova. 

Tabulka 1: Přehled sousedních obcí/měst 

Název obce/města Hranice obce 

Prostějov Severní 

Domamyslice Severní 

Plumlov Severozápadní 

Krumsín Západní 

Určice Jižní 

Alojzov Jižní 

Prostějovičky Jihozápadní 

Žešov Východní 
Zdroj: Obec Seloutky, vlastní zpracování 

 

Katastr obce Seloutky má rozlohu 716 ha, z toho 282 ha připadá na lesy, 362 ha na ornou půdu, 20 ha 

na zahrady, 4 ha na ovocné sady, 20 ha na travní porost, 7 ha na zastavěnou plochu a 21 ha na ostatní. 

Jedinou vodní plochou je rybníček v Kozencích. 

 

Tabulka 2: Podíl jednotlivých složek půdního fondu (k 31. 12. 2011 v ha) 

Katastrální výměra v ha 715,6 

V tom 

Zemědělská půda 405,2 

 Zemědělská půda 361,0 

Zahrady 20,4 

Nezemědělská půda 310,4 

 Lesní plochy 281,8 

Zastavěné plochy 7,7 
Zdroj: Český statistický úřad 
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Historický vývoj obce 

Nejstarší písemné zmínky o obci pochází z roku 1325, kdy Jan Lucemburský dává Vokovi z Kravař 

tzv. opravu na Seloutkách. Oprava znamenala, že obec byla pod správou vrchnosti plumlovské, 

která vybírala činži a odváděla ji církvi, za což jí duchovní páni část vraceli. V této době patřila část 

majetku v obci klášteru sv. Jakuba z Olomouce. V roce 1538 se obce stala vlastníkem stříbrného, silně 

pozlaceného kalicha, o jehož původu není nic známo. Na konci 16. století obec kupují od Pernštejnů 

Lichtenštejnové; obec jim patřila až do zániku poddanství do roku 1848 (lesy do října 1931). 

Po třicetileté válce byla obec téměř liduprázdná (v roce 1649 zde žilo dle odhadů pouze 36 obyvatel). 

V roce 1670 byla v obci na místě dnešního domu č. p. 106 postavena kaplička sv. Vavřince a o 18 let 

později byla obci přidělena pečeť. Na začátku 19. století byla v obci postavena kaple Nanebevzetí 

Panny Marie a o několik desítek let později ve vinohradech kaple sv. Šebestiána. V roce 1931 byla 

postavena nová radnice. V letech 1964 – 1990 byla obec Seloutky správně přičleněna pod Určice. 

V roce 1996 byla provedena plynofikace obce, v kapli byl posvěcen nový zvon, o rok později byl 

zřízen obecní vodovod a v roce 2005 bych schválen historicky první územní plán obce Seloutky. 

 

Sídelní struktura a územní příslušnost obce 

Obec Seloutky patří z hlediska územního členění k Olomouckému kraji, konkrétně se nachází 

v jihozápadní části okresu Prostějov. 

Pro obec Seloutky a její obyvatele je přirozeným centrem město Prostějov, které se nachází jen 5 km 

severně od obce a poskytuje základní standard občanské vybavenosti. Kromě města Prostějov 

je možné označit za hlavní spádové město také krajské město Olomouc, které je také významným 

cílem dojížďky obyvatel obce, a to za kulturou, prací, do škol, atd. Vzhledem k historickému vývoji 

lze považovat za spádové místo také obec Určice. 

 

Tabulka 3: Územní příslušnost obce Seloutky 

Obec s rozšířenou působností Prostějov 

Pověřený obecní úřad Seloutky 

Stavební úřad Prostějov 

Matriční úřad Určice 

Finanční úřad Prostějov 

Katastrální, pozemkový úřad Prostějov 

Celní úřad Prostějov 
Zdroj: Obec Seloutky, vlastní zpracování 

 

Shrnutí za kapitolu 

Obec Seloutky je obcí nacházející se 5 km jihozápadně od okresního města Prostějov. Poloha místa 

je poměrně nenápadná, velmi vhodná k osídlení s rozhledem do širokého okolí. 
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Nejstarší písemná zmínka o obci pochází ze 14. století, kdy Jan Lucemburský dává Vokovi z Kravař 

tzv. opravu na Seloutkách. V letech 1964-1990 byla obec Seloutky přičleněna k Určicím a dodnes 

je patrná silná vazba právě k této obci. Důležitými mezníky v novodobé historii obce lze řadit rok 

1996, kdy byla provedena plynofikace obce, v kapli byl posvěcen nový zvon, v roce 1997 byl zřízen 

obecní vodovod a v roce 2005 byl schválen historicky první územní plán obce. 

Obec Seloutky patří z hlediska územního členění k Olomouckému kraji a pro obec Seloutky a její 

obyvatele je přirozeným centrem město Prostějov, které se nachází jen 5 km severně od obce. Toto 

město poskytuje základní standard občanské vybavenosti. 
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2 Obyvatelstvo obce Seloutky 

2.1 Demografická situace v obci 

Základní kvalitativní ukazatel, který vymezuje rozsah populace určitého území je počet obyvatel. 

K 31. 12. 2013 v obci Seloutky žilo celkem 514 obyvatel, což tvořilo 0,08 % obyvatel z celkového 

počtu obyvatel Olomouckého kraje, resp. 0,5 % obyvatel okresu Prostějov. 

 

Tabulka 4: Obyvatelstvo v obci Seloutky k 31. 12. 2013 

Obec 
Obyvatelstvo 

Celkem Muži Ženy 

Seloutky 514 254 260 
Zdroj: Český statistický úřad 

 

Tabulka 5: Vývoj počtu obyvatel podle výsledků sčítání v obci Seloutky v letech 1869 – 2013 

1869 1880 1900 1921 1950 1980 1991 1995 2000 2005 2010 2013 

437 462 505 558 521 462 430 430 433 441 492 514 
Zdroj: Český statistický úřad 

 

Průměrný věk k 31. 12. 2013 činil 42,8 let, přičemž u mužů činil 41,0 let a u žen 44,5 roku. 

 

Hustota obyvatel v obci Seloutky na konci roku 2013 činila 71,7 obyvatel na 1 km
2
. Z okolních vesnic 

a měst mají nižší hustotu obyvatel pouze Alojzov, a to 51,3 obyvatel/km
2
, kde žilo na konci roku 2013 

238 obyvatel. 

 

Tabulka 6: Hustota obyvatel okolních obcí obce Seloutky 

Obec/město Hustota obyvatel na km
2
 

Alojzov 51,3 

Krumsín 101 

Plumlov 206,7 

Prostějov 1 133 

Prostějovičky 88,8 

Určice 121,9 
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní propočty obce Seloutky 

 

Dle šetření Českého statistického úřadu, které bylo provedeno v rámci sčítání lidu v roce 2011, 

vyplynulo, že k 26. 3. 2011 žilo v obci Seloutky 495 obyvatel, přičemž 493 uvedlo obec Seloutky jako 

místo s trvalým pobytem, 2 obyvatelé pak jako místo dlouhodobým pobytem. 

V obci žilo k tomuto datu 225 ženatých/vdaných obyvatel (45,5 %), 192 svobodných obyvatel 

(38,8 %), rozvedených 30 obyvatel (6,1 %) a ovdovělých 47 obyvatel (9,5 %). 
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Tabulka 7: Obyvatelstvo obce Seloutky dle pohlaví a rodinného stavu (k 26. 3. 2011) 

 Celkem Muži Ženy 

Obyvatelstvo celkem 494 238 256 

Z toho rodinný 

stav 

Svobodní, 

svobodné 
192 103 89 

Ženatí, vdané 225 113 112 

Rozvedení, 

rozvedené 
30 17 13 

Vdovci, vdovy 47 5 42 
Zdroj: Český statistický úřad 

 

Nejvíce obyvatel obce Seloutky k 26. 3. 2011 tvořili obyvatelé ve věku 30 – 39 let (87), dále 0 – 14 let 

(77) a 50 – 59 let (65). 

 

Tabulka 8: Obyvatelstvo obce Seloutky dle věkových skupin 

 

Obyvatelstvo v roce 2001 Obyvatelstvo v roce 2011 

0-14 15-64 
65+ včetně 

nezjištěno 
0-14 15-64 

65+ včetně 

nezjištěno 

Seloutky 58 295 77 77 327 91 
Zdroj: Český statistický úřad 

 

Tabulka 9: Obyvatelstvo obce Seloutky (k 26. 3. 2011) 

 Celkem Muži Ženy 

Obyvatelstvo celkem 495 239 256 

Z toho ve věku 

0 - 14 77 40 37 

15 – 19 30 12 18 

20 – 29 63 34 29 

30 – 39 87 47 40 

40 – 49 49 27 22 

50 – 59 65 30 35 

60 – 64 33 14 19 

65 – 69 34 15 19 

70 – 79 34 14 20 

80 a více let 22 5 17 

Nezjištěno 1 1 0 
Zdroj: Český statistický úřad 

 

Z hlediska vzdělání obyvatel obce Seloutky disponuje nejvíce obyvatel středním vzděláním 

vč. vyučení (bez maturity), a to 132 obyvatel (z toho 78 mužů a 54 žen). Nejméně obyvatel je bez 

vzdělání, a to 1 žena. Vysokoškolské vzdělání má 48 obyvatel obce, z toho 30 mužů a 18 žen. 
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Tabulka 10: Obyvatelstvo obce Seloutky dle nejvyššího ukončeného vzdělání (k 26. 3. 2011) 

 Celkem Muži Ženy 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 418 199 219 

Z toho podle 

stupně vzdělání 

Bez vzdělání 1 0 1 

Základní vč. neukončeného 77 19 58 

Střední vč. vyučení (bez 

maturity) 
132 78 54 

Úplné střední (s maturitou) 125 53 72 

Nástavbové studium 12 7 5 

Vyšší odborné vzdělání 9 3 6 

Vysokoškolské - - - 

Z toho 
Bakalářské 8 3 5 

Magisterské 40 27 13 
Zdroj: Český statistický úřad 

 

Dle údajů Českého statistického úřadu lze obyvatele obce Seloutky rozřadit do 3 skupin 

podle náboženského vyznání, a to věřící nehlásící se k žádné církvi ani náboženské společnosti, věřící 

hlásící se k církvi či náboženské společnosti, a nevěřící. Samostatnou skupinu tvoří obyvatelé, 

kteří náboženské vyznání při sčítání lidu neuvedli. Z hlediska věřících, kteří se hlásí k církvi 

nebo náboženské společnosti, se nejvíce obyvatel hlásí k církvi římsko-katolické (89 obyvatel). 

Mezi věřící, kteří se nehlásí k žádné církvi ani náboženské společnosti, patří 34 obyvatel obce, 

z toho 14 mužů a 20 žen. Bez vyznání je 144 obyvatel obce Seloutky, z toho 75 mužů a 69 žen. 

 

Tabulka 11: Obyvatelstvo obce Seloutky dle náboženské víry (k 26. 3. 2011) 

 Celkem Muži Ženy 

Obyvatelstvo celkem 495 239 256 

Věřící – nehlásící se k žádné církvi ani náboženské 

společnosti 
34 14 20 

Věřící – hlásící se k církvi, náboženské společnosti 107 46 61 

Z toho 

Církev římsko-katolická 89 38 51 

Církev československá husitská 1 0 1 

Českobratrská církev evangelická 0 0 0 

Náboženská společnost Svědkové 

Jehovovi 
0 0 0 

Pravoslavná církev v českých zemích 0 0 0 

Bez náboženské víry 144 75 69 

Neuvedeno 210 104 106 
Zdroj: Český statistický úřad 

 

V obci Seloutky k 26. 3. 2011 bylo ekonomicky aktivních celkem 237 obyvatel, z toho 138 mužů 

a 99 žen. Nejpočetnější skupinu těchto ekonomicky aktivních obyvatel tvořili zaměstnaní, 

a to 211 obyvatel. Ekonomicky neaktivní skupinu tvořilo 249 obyvatel obce, z toho 116 bylo 

nepracujících důchodců, 71 žáci, studenti, učni, 14 obyvatel s vlastním zdrojem obživy a 48 obyvatel 
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tvořili osoby v domácnosti a děti předškolního věku. Celkem u 9 osob nebyla zjištěna ekonomická 

aktivita. 

 

Tabulka 12: Obyvatelé obce Seloutky dle ekonomické aktivity (k 26. 3. 2011) 

 Celkem Muži Ženy 

Ekonomicky aktivní celkem 237 138 99 

V tom 

Zaměstnaní 211 120 91 

Z toho podle 

postavení 

v zaměstnání 

Zaměstnanci, 

zaměstnavatelé, pracující na 

vlastní účet 

192 114 78 

Pracující studenti a učni 2 1 1 

Ze 

zaměstnaných 

Pracující důchodce 12 5 7 

Ženy na mateřské dovolené 5 0 5 

Nezaměstnaní 26 18 8 

Ekonomicky neaktivní celkem 249 95 154 

Z toho 

Nepracující důchodci 116 39 77 

Žáci, studenti, učni 71 34 37 

Ostatní s vlastním zdrojem obživy 14 1 13 

Osoby v domácnosti, děti předškolního věku 48 21 27 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 9 6 3 
Zdroj: Český statistický úřad 

2.2 Sociální situace v obci 

Obec Seloutky patří k obcím, v nichž nedochází k rapidnímu úbytku obyvatelstva přirozenou měrou. 

Tato skutečnost je dána příznivou věkovou skupinou obyvatelstva. 

 

Tabulka 13: Pohyb obyvatelstva obce Seloutky v letech 1993 - 2013 

 1993 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 

Počet narozených 1 4 4 3 6 5 2 5 

Počet zemřelých 5 6 3 5 5 7 1 2 

Přirozený přírůstek -4 -2 1 -2 1 -2 1 3 

Přistěhovalí 15 5 10 11 18 8 12 19 

Vystěhovalí 6 2 3 6 10 6 7 9 

Migrační přírůstek 9 3 7 5 8 2 5 10 

Celkový přírůstek 5 1 8 3 9 - 6 13 
Zdroj: Český statistický úřad 

 

Z výše uvedené analýzy lze očekávat, že i nadále bude docházet k úbytku obyvatel přirozenou měrou, 

nárůstu průměrné délky života a celkovému demografickému stárnutí populace. 
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V obci Seloutky kromě české a moravské národnosti žijí obyvatelé následujících národností. 

 

Tabulka 14: Obyvatelstvo obce Seloutky dle národnosti (k 26. 3. 2011) 

 Celkem Muži Ženy 

Česká 269 126 143 

Moravská 84 46 38 

Slezská - - - 

Slovenská 5 1 4 

Ukrajinská 1 1 - 

Neuvedeno 132 63 69 
Zdroj: Český statistický úřad 

 

2.3 Spolková, osvětová a informační činnost 

Pro společenský život v obci Seloutky je obyvatelům k dispozici sál, který se nachází v objektu obecní 

hospody a obecního úřadu. V obci pořádá také Divadlo Prkno každoročně vystoupení. V zimním 

období se pořádají také společenské plesy, dětské karnevaly či mikulášské besídky. V obci se koná 

také Halloween a pro seniory se pořádají také setkání seniorů. 

 

Shrnutí za kapitolu 

Obec Seloutky se řadí k menším obcím, neboť k 31. 12. 2013 zde žilo 514 obyvatel, což tvořilo 

0,08 % obyvatel z celého Olomouckého kraje, resp. 0,5 % obyvatel okresu Prostějov. Průměrný věk 

obyvatel činil k výše uvedenému datu 42,8 let. Dle sčítání obyvatel z roku 2011 vyplynulo, 

že nejpočetnější skupinou obyvatel obce tvořili obyvatelé ve věku 30-39 let, dále 0-14 let a 50-59 let. 

Nejvíce obyvatel obce disponuje středním vzděláním vč. vyučení (bez maturity) a úplným středním 

vzděláním (s maturitou). 

Obyvatelé obce Seloutky jsou vesměs ateisté. Početnou skupinu obyvatel tvoří také obyvatelé, kteří se 

hlásí k římsko-katolické církvi. Nejvíce obyvatel Seloutek je české a moravské národnosti. Zastoupena 

je zde také slovenská národnost a rovněž národnost ukrajinská. 

Obec Seloutky provozuje také bohatý spolkový život. V zimním období se zde pořádají společenské 

plesy, dětské karnevaly či mikulášské besídky. V obci se koná také Halloween a pro seniory se 

pořádají také setkání seniorů. 
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3 Hospodářská charakteristika obce Seloutky 

3.1 Ekonomická situace obce 

Ekonomická situace v obci Seloutky je ovlivněna řadou faktorů, mezi které lze řadit geografickou 

polohu obce, strukturu osídlení, přírodní podmínky či historický vývoj. 

V současné době se subjekty, které působí v obci, zaměřují na průmysl a stavebnictví, 

dále zemědělství, lesnictví, rybářství. Početnou skupinu také tvoří subjekty podnikající v oblasti 

ubytování, stravování a pohostinství. V registru ekonomických činností bylo na konci roku 2011 

registrováno celkem 94 subjektů, z toho 86 tvořily fyzické osoby (tj. 91,5 %). Zbytek tvořily 

právnické osoby (8 subjektů, tj. 8,5 %). Dle odvětví převažoval průmysl a stavebnictví. 

 

Tabulka 15: Počet aktivních ekonomických subjektů sídlících na území obce Seloutky podle převažující činnosti 

(k 31. 12. 2011) 

Počet subjektů v RES 94 

V tom 
Fyzické osoby 86 

Právnické osoby 8 

Z toho podle odvětví 

Zemědělství, lesnictví, rybářství 7 

Průmysl, stavebnictví 29 

Ubytování, stravování a pohostinství 5 
Zdroj: Český statistický úřad 

 

Nejvíce zaměstnaných pracuje v průmyslu (28,4 %), velkoobchodu a maloobchodu, opravě a údržbě 

motorových vozidel (11,9 %), veřejné správě a obraně, povinného sociálního zabezpečení (10,9 %). 

Nejméně obyvatel pracuje v oblasti informační a komunikační činnosti (0,5 %) a peněžnictví 

a pojišťovnictví (0,9 %). Nejvíce mužů pracuje také v průmyslu (34,1 %) a veřejné správě a obraně, 

v oblasti povinného sociálního zabezpečení (13,3 %). Naopak nejméně mužů pracuje v oblasti 

informační a komunikační činnosti a peněžnictví a pojišťovnictví (0,8 %). Žádný muž nepracuje 

v oblasti zdravotní a sociální péče. Ženy nejčastěji pracují rovněž v průmyslu (20,9 %) a velkoobchodě 

a maloobchodě, opravě a údržbě motorových vozidel (17,6 %). Nejméně žen pracuje v oblasti 

stavebnictví, ubytování, stravování a pohostinství, peněžnictví a pojišťovnictví (1,1 %). Žádná žena 

nepracuje v oblasti informační a komunikační činnosti. 
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Tabulka 16: Zaměstnaní podle pohlaví a ekonomické činnosti (k 26. 3. 2011) 

Ekonomické odvětví 
Zaměstnaní 

celkem 

V tom 

Muži Ženy 

Zaměstnaní celkem 211 120 91 

Zemědělství, lesnictví, rybářství 13 10 3 

Průmysl 60 41 19 

Stavebnictví 14 13 1 

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba 

motorových vozidel 
25 9 16 

Doprava a skladování 9 7 2 

Ubytování, stravování a pohostinství 4 3 1 

Informační a komunikační činnosti 1 1 - 

Peněžnictví a pojišťovnictví 2 1 1 

Činnosti v oblasti nemovitostí, profesní, vědecké a 

technické činnosti a administrativní a podpůrné činnosti 
19 7 12 

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 23 16 7 

Vzdělávání 8 3 5 

Zdravotní a sociální péče 11 - 11 

Nezjištěno 20 8 12 
Zdroj: Český statistický úřad 

 

Obec Seloutky nabízí svým obyvatelům jen omezené množství pracovních příležitostí. Proto jsou její 

obyvatelé nuceni do svých zaměstnání dojíždět. Stejně je tomu v oblasti dojíždění žáků a studentů 

do škol. Nejvíce obyvatel dojíždí do jiné obce okresu, a to 76,8 % (z toho 52,4 % mužů a 47,6 % žen). 

V rámci obce Seloutky pracují pouze 3 obyvatelé obce, z toho 2 muži a 1 žena.  

Z pohledu žáků a studentů vyjíždí do škol 38 obyvatel obce. Nejčastěji žáci a studenti navštěvují školy 

v jiné obci okresu Prostějov, a to 73,7 %, 13,2 % žáků a studentů dojíždí do jiného okresu kraje 

nebo do jiného kraje. 

 

Tabulka 17: Vyjíždějící do zaměstnání a škol (k 26. 3. 2011) 

Vyjíždějící 
Zaměstnaní Žáci a 

studenti Celkem Muži Ženy 

Vyjíždějící do zaměstnání a škol 82 49 33 38 

V rámci obce 3 2 1 - 

Do jiné obce okresu 63 33 30 28 

Do jiného okresu kraje 7 6 1 5 

Do jiného kraje 9 8 1 5 

Do zahraničí - - - - 

Zaměstnání bez stálého pracoviště 15 12 3 - 

Zaměstnaní a žáci s nezjištěným místem 

pracoviště, školy v ČR 
9 4 5 6 

Zdroj: Český statistický úřad 

 

Z pohledu času, který obyvatelé obce Seloutky stráví na cestě do zaměstnání či škol, nejvíce z nich 

stráví na cestě 15 – 29 minut (50 %), do 14 minut 38,2 % z nich. 



Program rozvoje obce Seloutky na období 2014 - 2020 16 

 

Tabulka 18: Obyvatelé vyjíždějící do zaměstnání a škol dle doby jízdy (k 26. 3. 2011) 

 
Zaměstnaní Žáci a 

studenti Celkem Muži Ženy 

Vyjíždějící denně mimo obec 68 39 29 32 

Do 14 minut 26 13 13 17 

15 – 29 minut 34 20 14 9 

30 – 44 minut 5 3 2 - 

45 – 59 minut 3 3 - 1 

60 – 89 minut - - - 3 

90 a více minut - - - - 
Zdroj: Český statistický úřad 

 

Mezi nejvýznamnější zaměstnavatele v okrese Prostějov patří následující společnosti. 

 

SLÉVÁRNA ANAH PROSTĚJOV, s.r.o. 

Slévárna Anah Prostějov, s.r.o. je tradičním výrobcem odlitků ze šedé litiny. Historie slévárny sahá 

až do roku 1882, kdy zde byla poprvé zahájena výroba litiny. V letech 2007 – 2012 firma uspěla 

v soutěži „100 nejlepších firem České republiky“. V současné době činí výrobní kapacita provozu 

cca. 11 000 tun odlitků ze šedé litiny ročně. Slévárna disponuje vlastní modelárnou, kde vyrábí 

dle požadavků zákazníka kovové, dřevěné nebo pryskyřicové modely. Výrobní spektrum slévárny se 

neustále rozšiřuje s ohledem na aktuální poptávku trhu. Vyrábí se zde odlitky pro strojírenský, 

automobilový a stavební průmysl, dále pro výrobu armatur a čerpadel. Součástí výrobního programu 

je i výroba odlitků pro všeobecné použití ve spotřebním průmyslu. Společnost se zaměřuje na dodávky 

odlitků zejména v sériových zakázkách. Výjimkou nejsou ale ani malosériové či kusové zakázky. 

V současné době společnost dodává přes 60 % odlitků do zemí EU, zejména do Itálie a Německa. 

Velká část exportu je také určena do Slovinska, Francie, Lucemburska a Anglie. 

 

GALVA 

Společnost Galva byla založena v roce 1992 s cílem poskytovat služby v oblasti povrchových úprav. 

Postupně se společnost rozvíjela a v roce 2002 byla společnost úspěšně transformována na Galva s.r.o. 

Společnost má své sídlo v okresním městě Prostějov s pobočným závodem v Olomouci. Společnost 

zaměstnává přibližně 50 zaměstnanců včetně vysoce kvalifikovaných, technických pracovníků. 

Společnost má rovněž zaveden systém řízení jakosti, který je pravidelně upevňován a revidován. 

 

V minulosti nejvýznamnější firmou působící v Prostějově byl Oděvní podnik, a.s. známý též 

pod názvem OP Prostějov Profashion, který se zaměřoval na výrobu dámského i pánského formálního 

i neformálního oblečení. Společnost vyráběla sériově i unikátní střihy a byla největší českou textilkou. 

Moderní kořeny firmy sahají do roku 1964, kdy byl otevřen nový výrobní komplex. Původní kořeny 

Oděvního podniku sahají do období předválečného Československa, neboť předchůdcem byla firma 
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Jana Nehery, Rolný, Sbor a velká řada středních a menších firem. Kvůli dluhům byla společnost 

od  ledna 2010 v úpadku řešeném reorganizací. Pokus o reorganizaci však nebyl úspěšný, a proto byl 

na OP Prostějov vyhlášen v květnu konkurz. Na konci dubna 2010 bylo propuštěno zhruba 

600 z celkových 1500 zaměstnanců. Celý areál byl prodán společnosti Astria Group a v březnu 2014 

započalo rozebírání 6 šestipatrových budov výrobních hal. 26. června 2014 došlo k odstřelu skeletu 

budov; zachována zůstala pouze hlavní budova, komín a k němu přilehlá bývalá kotelna. 

 

3.2 Cestovní ruch 

Kulturně-historické předpoklady obce Seloutky 

Dominantou obce je Kaple Nanebevzetí Panny 

Marie, která se začala stavět na jaře 1801. Již o 10 let 

dříve se na stavbu kaple pořádala sbírka, 

při které bylo vybráno  600 zlatých; stavební 

pozemek darovala plumlovská vrchnost, 

a to 15 čtverečních sáhů z plochy před myslivnou. 

V červenci 1801 došly finanční prostředky. Seloutští 

se proto obrátili s žádostí o podporu na knížete 

Františka Lichtenštejna a ten daroval 10 000 

špatnějších cihel a 20 ks trámového dříví. Na podzim 

v roce 1802 byla kaple hotova a v následujícím roce 

zasvěcena Nanebevzetí Panny Marie. 

 

Další sakrální památkou je Kaplička svatého Šebestiána, patrona válečných invalidů a ochránce 

proti moru, která se nachází nad obcí na mírném svahu pod Všetičkou skálou. Není známo, kdo ji 

postavil a kdy. Na plánku z roku 1834 ještě zakreslena není, ale v roce 1836 již stála. Dle pověsti byla 

postavena jako poděkování za 

ochranu obyvatel Seloutek před 

morovou nákazou, neboť v té době 

zemřelo v Určicích několik desítek 

osob, zatímco v Seloutkách téměř 

žádná. Ještě na počátku minulého 

století, vždy na svátek sv. Šebestiána 

bývala v malé kapličce sloužena 

pobožnost proti moru, hladu a 

nakažlivým nemocem. 
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Vzácným předmětem pocházejícím ze Seloutek je renesanční kalich z roku 1538. Jeho původ 

je neznámý. Je vyroben ze stříbra, silně pozlacený, bohatě zdoben krásnými ornamentálními rytinami. 

Má výšku 21 cm, průměr číše 10 cm a průměr podstavce 14 cm. Vrchní část číše je hladká, spodní 

nese tři medailony, do kterých jsou vryty dvě mužské a jedna ženská hlava. V současné době 

je vystaven v Arcidiecézním muzeu v Olomouci. 

 

Poslední památkou je Pomník padlých. Občané se zabývali 

myšlenkou, jak co nejlépe uctít památku padlých a zemřelých rodáků 

v 1. světové válce. Po delším jednání bylo rozhodnuto postavit pomník 

na Trávníku, před domem Šupových, číslo popisné 31. Pomník stavěla 

firma Semerák a spol. 

z Olomouce za 15 000,- 

Kč. Kolem pomníku 

zřídila Wilhelmova firma 

drátěný plot za 1 500 ,- 

Kč a ve vzniklé zahrádce 

občané vysadili květiny. 

V neděli 26. 8. 1928 u příležitosti sjezdu rodáků byl 

pomník slavnostně odhalen. 

 

Přírodní předpoklady 

Turistickou atraktivitu okolí obce Seloutky zvyšují 

přírodní podmínky. Zdejší krajina se zvlněným, 

ale nepříliš členitým terénem nabízí vhodné předpoklady 

pro letní i zimní turistiku, což umožňuje zdejším návštěvníkům a turistům plné využití pro rekreaci, 

sport a oddechovou činnost. Lze zde provozovat prakticky všechny vodní sporty, rybaření, jezdectví, 

ale také cykloturistiku a pěší turistiku. Cykloturistika se stala během posledních pár let významným 

fenoménem, která se významně podílí na návštěvnosti oblastí vhodných pro tento typ cestovního 

ruchu. Malým územím obce Seloutky prochází místní cyklotrasa 5013 mimo zastavěnou část obce 

po silnici III/377 66 ve směru od Němčic n. H. přes Určice do Prostějova, kde se napojuje 

na Jantarovou cyklotrasu č. 5. 

Obec Seloutky se nachází nedaleko Plumlova, který se řadí k nejvýznamnější rekreační oblasti okresu 

Prostějov a samotného Olomouckého kraje. Velký podíl na tom má zejména Plumlovská přehrada. 

Přehradní jezero se 17 m vysokou sypanou hrází (o délce 465 m) a vodní plochou o rozloze 60 ha, 

jenž bylo zbudováno v letech 1912 – 1933 (s válečným přerušením) na Hloučele, je využíváno – 

obdobně jako nedaleký Podhradský rybník – především ke koupání, vodním sportům (jachtingu, 

windsurfingu, atd.), rybaření, ale i dalším sportovním a rekreačním aktivitám. 
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V okolí je možné navštívit Plumlovský zámek, který byl společně s několika dalšími hodnotnými 

a památkově chráněnými objekty zapsán na seznam nemovitých památek České republiky. V areálu 

zámku se nachází i zbytky středověkého hradu Plumlov. 

 

Ubytovací a stravovací zařízení 

V obci Seloutky se nenachází žádné ubytovací zařízení. Celkové ubytovací jsou soustředěny pouze 

do dvou největších obcí, a to Plumlova a do Mostkovic. Návštěvníci obce však mohou využít 

pro ubytování nespočet ubytovacích kapacit v nedalekém okresním městě. 

Mezi vyhledávané ubytovací kapacity ve městě Prostějov patří např. Penzion U Antoníčka, Hotel Gól, 

Penzion Na Splávku či Penzion Kubíček. Návštěvníci i turisté mohou také využít služeb kempů 

nacházejících se nedaleko Plumlovské přehrady. Jsou jimi Camping Žralok nacházející se u břehu 

poklidného Podhradského rybníka na úpatí malebné Drahanské vrchoviny a Autokemp Přehrada 

Mostkovice situovaný nad hrází Plumlovské přehrady. Kempy svým návštěvníkům nabízí ubytování 

v chatkách a také ve vlastních stanech, karavanech či obytných vozech. V areálech jsou návštěvníkům 

k dispozici kiosky s občerstvením (několik druhů točených piv, točená Kofola a limonáda, široký 

sortiment dalších nealko i alko nápojů, nanuky, cukrovinky, udírna a gril). Dále zde nechybí dětský 

koutek, společenské místnosti s terasami a sportovní hřiště. 

V obci Seloutky se nachází místní hostinec. Dalších možností stravování mohou návštěvníci a turisté 

využít v nedalekých obcích a městech, kde je pro ně připravena široká škála nabídky stravovacích 

služeb. 

 

3.3 Trh práce 

Struktura zaměstnanosti 

Pro hodnocení významu podnikatelských aktivit a průmyslu pro hospodářskou a sociální soudržnost 

je nepochybně důležitým kritériem počet pracovníků. 

V roce 2011 při posledním sčítání lidu bylo v obci Seloutky na Prostějovsku evidováno celkem 

211 zaměstnaných obyvatel. Z tohoto počtu 74,8 % se podle postavení v zaměstnání řadilo 

mezi zaměstnance, 4,2 % bylo v postavení zaměstnavatelů, 12,8 % tvořil osoby pracující na vlastní 

účet a konečně 1,4 % byli pomáhající rodinní příslušníci. 
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Tabulka 19: Zaměstnaní podle postavení v zaměstnání (k 26. 3. 2011) 

 Celkem 

Zaměstnaní celkem 211 

V tom Podle postavení v zaměstnání 

Zaměstnanci 158 

Zaměstnavatelé 9 

Osoby pracující na vlastní účet 27 

Členové produkčních družstev - 

Pomáhající rodinní příslušníci 3 
Zdroj: Český statistický úřad 

 

Nejvíce zaměstnaných osob spadalo v obci Seloutky do věkové skupiny 35 – 44 let (31,3 %), dále 

do věkové skupiny 25 – 34 let (25,6 %) a 45 – 54 let (22,7 %). Nejméně pracujících osob z hlediska 

ekonomicky aktivního obyvatelstva spadalo do věkové kategorie 60 – 64 let (4,3 %). 

 

Tabulka 20: Zaměstnaní podle postavení v zaměstnání a věku (k 26. 3. 2011) 

V tom 

podle 

věkových 

skupin 

Zaměstnaní 

celkem 

Z toho podle postavení v zaměstnání 

Zaměstnanci Zaměstnavatelé 

Osoby 

pracující 

na vlastní 

účet 

Členové 

produkčních 

družstev 

Pomáhající 

rodinní 

příslušníci 

15 – 24 9 7 - 2 - - 

25 - 34 54 44 - 5 - - 

35 – 44 66 53 3 7 - - 

45 - 54 48 35 6 5 - 1 

55 – 59 18 13 - 4 - - 

60 – 64 9 5 - 2 - 1 

65 a více 7 1 - 2 - 1 

nezjištěno - - - - - - 
Zdroj: Český statistický úřad 

 

V obci Seloutky na Prostějovsku bylo evidováno k 26. 3. 2011 celkem 91 zaměstnaných žen. Z toho 

téměř 33 % tvořila věková skupina 35 – 44 let, 25,3 % věková skupina 45 – 54 let a 24,2 % věková 

skupina 25 – 34 let. 

 

Tabulka 21: Zaměstnaní podle postavení v zaměstnání, věku a pohlaví (k 26. 3. 2011) 

Z celku 

ženy 

podle 

věkových 

skupin 

Zaměstnaní 

celkem 

Z toho podle postavení v zaměstnání 

Zaměstnanci Zaměstnavatelé 

Osoby 

pracující 

na vlastní 

účet 

Členové 

produkčních 

družstev 

Pomáhající 

rodinní 

příslušníci 

15 – 24 2 1 - 1 - - 

25 - 34 22 18 - 1 - - 

35 – 44 30 27 2 1 - - 

45 - 54 23 17 4 - - 1 

55 – 59 8 7 - 1 - - 

60 – 64 2 - - - - 1 

65 a více 4 - - 1 - 1 

nezjištěno - - - - - - 
Zdroj: Český statistický úřad 
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Nejvíce obyvatel obce Seloutky pracovalo v průmyslu (28,4 %), velkoobchodu a maloobchodu, 

opravě a údržbě motorových vozidel (11,8 %) a veřejné správě a obraně, povinném sociálním 

zabezpečení (10,9 %). Naopak nejméně obyvatel pracovalo v oblasti informační a komunikační 

činnosti (0,5 %). Do zaměstnání vyjíždělo 82 obyvatel obce, z toho 49 mužů a 33 žen. Nejčastěji 

obyvatelé obce vyjížděli do jiné obce v rámci okresu (76,8 %). 

 

Nezaměstnanost 

V obci Seloutky bylo k 31. 12. 2011 evidováno 20 uchazečů o zaměstnání. Nejvíce evidovaných 

uchazečů o zaměstnání bylo evidováno v roce 2010, a to 23, kdy celková míra nezaměstnanosti činila 

11,39 %. 

 

Tabulka 22: Míra nezaměstnanosti a počet uchazečů o zaměstnání v letech 2005 - 2011 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Míra nezaměstnanosti (v %) 7,43 5,94 6,93 2,97 9,9 11,39 9,9 

Počet uchazečů o zaměstnání 17 16 15 8 22 23 20 
Zdroj: Český statistický úřad, MPSV 

 

Graf 1: Vývoj míry nezaměstnanosti v obci Seloutky  

 

Zdroj: Vlastní zpracování 
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Tabulka 23: Struktura uchazečů o zaměstnání podle vzdělání 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bez vzdělání - - - - - - - 

Základní vzdělání 4 4 5 - 4 5 4 

Střední odborné vzdělání 

s výučním listem 
- - - - 5 6 4 

Úplné střední odborné vzdělání 

s maturitou 
- - - - - - 1 

Vyšší odborné vzdělání - - - - - 1 - 

Bakalářské vzdělání - - - - 1 - - 

Vysokoškolské vzdělání - - - - 1 - 1 

Absolventi škol - 4 2 2 2 - - 
Zdroj: Český statistický úřad, MPSV 

 

Nejvíce uchazečů o zaměstnání uvádělo požadované zaměstnání v následujících oblastech: nižší 

administrativní pracovníci, pomocní a nekvalifikovaní pracovníci, popř. techničtí, zdravotničtí, 

pedagogičtí pracovníci a pracovníci v příbuzných oborech. 

 

Tabulka 24: Struktura uchazečů podle požadovaného zaměstnání, klasifikace zaměstnání KZAM 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Zákonodárci, vedoucí a řídící 

pracovníci 
- - - - - - - 

Vědečtí a odborní duševní 

pracovníci 
- - - - 1 1 - 

Techničtí, zdravotničtí, 

pedagogičtí pracovníci a 

pracovníci v příbuzných oborech 

- - - - 2 3 - 

Nižší administrativní pracovníci 

(úředníci) 
- - - - 5 5 - 

Pracovníci ve službách a obchodě - - - - 2 1 - 

Kvalifikovaní dělníci 

v zemědělství, lesnictví a 

příbuzných oborech (kromě 

obsluhy strojů a zařízení) 

- - - - - - - 

Řemeslníci a kvalifikovaní 

výrobci, zpracovatelé, opraváři 

(kromě obsluhy strojů a zařízení) 

- - - - 2 2 - 

Obsluha strojů a zařízení - - - - 1 1 - 

Pomocní a nekvalifikovaní 

pracovníci 
- - - - 8 9 - 

Příslušníci armády - - - - - - - 

Bez uvedení požadovaného 

zaměstnání 
- - - - 1 1 - 

Zdroj: Český statistický úřad, MPSV 
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Shrnutí za kapitolu 

Ekonomická situace v obci Seloutky je ovlivňována řadou faktorů, mezi které lze řadit geografickou 

polohu obce, strukturu osídlení, přírodní podmínky či historický vývoj. V současné době se subjekty, 

které působí v obci, zaměřují na průmysl a stavebnictví, dále zemědělství, lesnictví, rybářství. 

Početnou skupinu také tvoří subjekty podnikající v oblasti ubytování, stravování a pohostinství. 

Nejvíce obyvatel obce pracuje v průmyslu, velkoobchodu a maloobchodu, opravě a údržbě 

motorových vozidel či veřejné správě a obraně. Nejméně obyvatel pracuje v oblasti informační 

a komunikační činnosti a peněžnictví a pojišťovnictví. Obec Seloutky nabízí svým obyvatelům 

jen omezené množství pracovních příležitostí, a proto jsou obyvatelé nuceni do zaměstnání dojíždět. 

Obdobná situace je také v oblasti dojíždění žáků a studentů do škol. Na cestě do škol či zaměstnání 

stráví obyvatelé obce 15-29 minut.  

Při posledním sčítání lidu v roce 2011 bylo v obci Seloutky evidováno celkem 211 zaměstnaných 

obyvatel a 20 uchazečů o zaměstnání. 

V obci Seloutky se nachází mnoho zajímavých kulturně-historických památek, jimiž jsou kaple 

Nanebevzetí Panny Marie či kaplička svatého Šebestiána. Vzácným předmětem pocházejícím 

ze Seloutek je renesanční kalich z roku 1538. Památkou na padlé spoluobčany obce v 1. světové válce 

je pomník padlých. Turistickou atraktivitu obce umocňují také přírodní podmínky. Zdejší krajina 

nabízí vhodné předpoklady pro letní i zimní turistiku, což umožňuje zdejším návštěvníkům a turistům 

plné využití pro rekreaci, sport a oddechovou činnost. Je zde možné provozovat prakticky všechny 

vodní sporty, rybaření, jezdectví, ale také cykloturistiku a pěší turistiku. 
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4 Technická a dopravní infrastruktura obce Seloutky 

4.1 Technická infrastruktura 

Vybavenost obce technickou infrastrukturou je jedním ze základních a nejdůležitějších charakteristik 

regionu, města i obce. Mezi základní předpoklady pro kvalitu lidského života patří především 

zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, plynofikace obce 

a zásobování elektrickou energií. 

 

Zásobování obce elektrickou energií a plynem 

Obcí Seloutky u Prostějova prochází 2 venkovní vedení VVN, a to jednoduché vedení a dvojité 

vedení. Obě vedení jsou vedena ve východním okraji katastru obce Seloutky. 

Obec Seloutky je v současné době plně plynofikována propojovacím STL plynovodem DN 110 

vedeným z RS VTL/STL Domamyslice o výkonu 5 000 m
3
ZP/hod, která zásobuje město Prostějov 

a přilehlé obce Krasice, Čechovice, Domamyslice. Propojovací STL plynovod IPE D 110 je opatřen 

na výstupu z Domamyslic uzavíracím šoupětem. Rozvod plynu v obci je zokruhován, pouze okrajové 

části jsou zásobeny samostatnými větvemi plynovodu. Jednotlivé nemovitosti jsou napojeny STL 

přípojkami. Rozvod plynu je určen pro dodávku topného plynu a pro vaření a ohřev TUV, v obci jsou 

jen drobní podnikatelé, kteří nesplňují kategorii maloodběru. 

 

Zásobování obce vodou a stav kanalizace v obci Seloutky 

Obec Seloutky vlastní a provozuje vodovod v obci, který byl vybudován v roce 1998. Vodovod 

je napojen na přivaděč DN 160 ze sousední obce Určice. Zdrojem vody je jímací území Brodek 

u Prostějova a Ondratice a druhým jímacím územím je oblast Kelčic a Vranovic. 

Vydatnost prameniště Brodek, Ondratice činí  30l/s 

Vydatnost prameniště Vranovice, Kelčice  10l/s 

Z prameniště Brodek – Ondratice je vedený výtlačný řad litina DN 400 do vodojemu Dětkovice, 

samostatně je veden do VDJ Dětkovice druhý výtlačný řad z Vranovic – Kelčic – litina DN 250. 

Voda je akumulována ve vodojemu bez úpravy a slouží pro zásobení vodou města Prostějova 

a okolních obcí mimo jiné i obcí Určice a Seloutky. 

Vodojem Dětkovice o objemu 5 000 m
3
 je složen ze dvou nádrží o objemu 2 500 m

3
. 

Tlakové poměry při odběru vycházejí z minimální a maximální hladiny ve vodojemu: 

 Maximální hladina: 287,0 m. n. m., 

 minimální hladina: 281,5 m. n. m. 

Z vodojemu Dětkovice je napájen vodojem v Určicích přes posilovací tlakovou stanici. Z vodojemu 

Určice je zásobeno horní tlakové pásmo zástavby v Určicích a dále řad DN 160 pokračuje 

jako zásobovací řad pro obec Seloutky. 
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Parametry VDJ Určice: 

Objem – 2 x 100 m3 

 maximální hladina: 307,25 m. n. m., 

 minimální hladina: 304,85 m. n. m. 

Zásobovací řad DN 160 pro Seloutky je veden podél komunikace Seloutky – Určice. Na začátku 

zástavby obce je umístěna vodoměrná armaturní šachta. Na výstupu ze šachty pokračuje dimenze 

vodovodu DN 160, který je později redukován na DN 110 a vodovod je v této dimenzi v obci 

zokruhován. Území obce je převážně v mírně svažitém terénu s oboustrannou zástavbou podél hlavní 

komunikace. Zástavba je ve střední části obce uzavřená, v okrajových částech se jedná o samostatně 

volně stojící domy. Trasy vodovodu kopírují tvar zástavby. Okrajové větve vodovodu jsou realizovány 

v dimenzi DN 63. Vodovod je vybudován z materiálu PVC DN 90-110, přechody přes místní 

komunikace jsou provedeny pod tlakem. V místech přechodu přes vodoteče a komunikace 

jsou osazeny chráničky. Na trase vodovodu jsou umístěny uzavírací, odvzdušňovací a odkalovací 

armatury spolu s hydranty pro požární zabezpečení. 

 

V obci Seloutky není vybudována systematická kanalizace. Pro odvedení dešťových vod slouží krátké 

úseky kanalizací zaústěných do meliorační svodnice a do Seloutského potoka. Dešťová kanalizace 

je rozličného stáří. V severovýchodní části obce ve směru na Domamyslice a Prostějov byl vybudován 

první úsek kanalizace již v roce 1939 zaústěný do meliorační svodnice procházející obcí. Tento úsek 

kanalizace je zachován do současnosti a spolu s krátkými úseky kanalizace z náměstí u OÚ napájí tato 

kanalizace požární nádrž, přepad vody pokračuje jako krátká zatrubněná část zahradami a vyúsťuje 

přímo do otevřené svodnice zaústěné do Seloutského potoka. Další větev dešťové kanalizace prochází 

mezi zástavbou v jihozápadní části obce, dimenze DN 1000 je redukována na DN 600 a spolu s dvěma 

dalšími krátkými úseky kanalizace DN 400 je zaústěna do Seloutského potoka. 

Nově byla vybudovaná větev kanalizace podél nové zástavby na východní straně, která je vedena 

nejprve přes zahrady, přechází přes zahrady, přechází přes komunikaci na Prostějov a dále je trasována 

v obslužné komunikaci mezi novou zástavbou rodinných domů. Kanalizační stoka DN 800 je zaústěna 

do Seloutského potoka na pravém břehu. Na opačném břehu je zaústěna další stoka odvádějící dešťové 

vody z komunikace vedoucí k hřišti. Vody ze zpevněných ploch komunikace a chodníků v jižní části 

(od OÚ směrem na Určice) sespádované do Seloutského potoka jsou svedeny povrchovými žlaby 

do vodoteče přímo. 

 

Likvidace splaškových vod z rodinných domků je převážné míře do žump a septiků s přepadem 

do přilehlé vodoteče: meliorační svodnice a Seloutského potoka. Tento stav nevyhovuje platné 

legislativě v oboru ochrany vod. Taktéž areál ZD vlastní jímky na vyvážení splaškových vod. 
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4.2 Dopravní infrastruktura 

Napojení obce Seloutky na silniční a železniční síť, místní komunikace 

Železniční doprava 

Územím obce Seloutky v současné době neprochází žádná železniční trať. Nejbližší železniční trať 

prochází severovýchodně od obce ve vzdálenosti cca 6 km. Nejbližší železniční stanice na trati č. 301 

Olomouc – Nezamyslice – Brno se nachází v nedalekém Prostějově. 

 

Silniční doprava 

Katastrálním územím obce Seloutky prochází v současné době následující silnice: 

 III/377 62 Vranovice – Určice – Domamyslice 

 III/377 71 Prostějov – Seloutky 

 III/377 66 Prostějov – Určice 

Silnice III/377 62 prochází zastavěným územím obce a propojuje silnice III/0462, R 43, II/150 

a III/377 60. Silnice prochází územím bez větších dopravních závad, dostatečná je rovněž šířka silnice, 

silnice má pouze místní význam. Silnice je navržena v kategorii S 7,5/50, v zastavěném území 

ve funkční třídě C1 v kategorii MO 7/50 jako místní obslužná komunikace umožňující přímou obsluhu 

všech objektů. Podél průtahu obcí je navrženo dobudování chodníků. 

Silnice III/377 71 prochází východní částí zastavěného území obce, komunikace vyúsťuje ze silnice 

III/377 66 a v obci ústí do III/377 62. Silnice má pouze místní význam. Silnice je navržena v kategorii 

S 7,5/50, v zastavěném území ve funkční třídě C1 v kategorii MO 7/50 jako místní komunikace 

umožňující přímou obsluhu všech objektů. 

Silnice III/377 66 neprochází zastavěným územím obce, silnice spojuje sousední obec Určice 

s Prostějovem, přes katastrální území obce Seloutky prochází o délce pouze cca 100 m východně 

od obce. 

Místní komunikace zpřístupňují všechny objekty v obci, mají vyhovující parametry. V prostoru 

za kostelem je navržena místní obslužná komunikace kategorie MO 7/30 ve funkční třídě C2 

k navržené lokalitě pro rodinné domy Za ulicí. 

 

Cyklistická doprava 

Západním okrajem katastrálního území obce Seloutky vede turisticky značená trasa ve směru sever – 

jih od Plumlovské přehrady západně vrchu Chlum do Alojzova a dále do Otaslavic. 

V terénu je značená místní cyklotrasa 5013, která prochází malým úsekem východní části 

katastrálního území obce, mimo zastavěnou část obce po silnici III/377 66 ve směru od Němčic n. H. 

přes Určice do Prostějova, kde se napojuje na Jantarovou cyklotrasu č. 5. Silnice III. třídy v řešeném 

území jsou vhodné pro místní cyklistickou dopravu vzhledem k nízké dopravní zátěži. 
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Hospodářská doprava 

Zemědělská doprava využívá stávající síť účelových komunikací (polních cest). Stávající účelové 

komunikace slouží často jako příjezd do chatových lokalit.  

 

Veřejná doprava 

Veřejná doprava je v obci zastoupena pouze autobusovou dopravou. Ta je zajišťována v současné 

době jedním linkovým spojem Prostějov – Určice – Myslejovice, Kobylničky autobusovým 

dopravcem Autobusy – Konečný s.r.o. Na území obce Seloutky se nachází jedna autobusová zastávka 

ve středu obce. Zastávka je opatřena malými zálivy a čekárnou na straně za obecním úřadem 

je vyhovující. 

 

Letecká a vodní doprava 

Na území obce Seloutky není zajišťována žádná pravidelná civilní letecká a vodní doprava. 

 

Shrnutí za kapitolu 

 Vybavenost obce technickou infrastrukturou je jedním ze základních a nejdůležitějších charakteristik 

regionu, města i obce. Mezi základní předpoklady pro kvalitu lidského života patří především 

zásobování obyvatelstva kvalitní pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, plynofikace obce 

a zásobování elektrickou energií. Obcí Seloutky u Prostějova prochází 2 venkovní vedení VVN, 

a to jednoduché vedení a dvojité vedení. Obě vedení jsou vedena ve východním okraji katastru obce 

Seloutky. Obec Seloutky je v současné době plně plynofikována. Obec Seloutky rovněž vlastní 

a provozuje vodovod v obci, který byl v obci vybudován v roce 1998. 

Územím obce Seloutky v současné době neprochází žádná železniční trať. Územím obce Seloutky 

prochází silnice III. třídy. Zemědělská doprava využívá stávající síť účelových komunikací (polních 

cest). Veřejná doprava je v obci zastoupena pouze autobusovou dopravou. Na území obce není 

zajišťována žádná pravidelná civilní letecká a vodní doprava. 
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5 Občanská vybavenost, zařízení sociální a kulturní infrastruktury obce 

Seloutky 

Sociální a kulturní infrastruktura a další zařízení občanské vybavenosti představují souhrn zařízení, 

institucí a programů, které sice nemají přímou vazbu na hospodářský výkon regionu, ale jsou 

efektivnější investicí k posílení hospodářského významu obce, resp. regionu. 

Současně se jedná o oblast, ve které lze předpokládat nejrozsáhlejší pravomoci veřejné správy. 

5.1 Bydlení 

Domovní fond 

V roce 2011 se v obci nacházelo 173 domů, z toho 171 byly rodinné domy. Obydlených domů bylo 

v tomto roce 149, z toho 147 bylo rodinných domů. Nejvíce domů bylo postavených nebo 

rekonstruovaných v období mezi roky 1920-1970, a to celkem 53. Nejméně naopak do roku 1919 (11). 

 

Tabulka 25: Domovní fond v obci Seloutky (k 26. 3. 2011) 

Domy celkem 173 

Obydlené domy 149 

Z úhrnu obydlených domů 

Rodinné domy 171 

Bytové domy 0 

Domy ve vlastnictví 

Fyzických osob 142 

Obce, státu 1 

Bytového družstva 0 

Spoluvlastnictví vlastníků bytů 5 

Domy postavené nebo 

rekonstruované 

Do 1919 11 

1920 - 1970 53 

1971 - 1980 22 

1981 - 1990 16 

1991 - 2000 20 

2001 - 2011 24 
Zdroj: Český statistický úřad 

 

Ze zjištěných údajů při sčítání lidu v roce 2011 bylo zjištěno, že 137 domů bylo vybaveno vodovodem 

(z toho 136 rodinných domů), 130 plynem (z toho 129 rodinných domů) a 134 ústředním topením 

(z toho 133 rodinných domů). 

 

Tabulka 26: Domovní fond obce Seloutky dle technického vybavení domů (k 26. 3. 2011) 

Domy 
Domy celkem 

Z toho 

Rodinné domy Bytové domy 

173 171 - 

Z počtu domů technické vybavení 

domů 
   

Přípoj na kanalizační síť 1 1 - 

Vodovod 137 136 - 

Plyn 130 129 - 

Ústřední topení 134 133 - 
Zdroj: Český statistický úřad 
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Nejvíce domů v obci Seloutky mělo k 26. 3. 2011 1 – 2 nadzemních podlaží, a to celkem 141 domů; 

shodný počet podlaží, tzn. 3 – 4 a 5 a více, měl v obou kategoriích 1 dům. Nejčastěji použitým 

materiálem, ze kterého byly domy postaveny, byl kámen, cihly a tvárnice. 

 

Tabulka 27: Domovní fond v obci Seloutky (k 26. 3. 2011) 

Domy Domy celkem 
Z toho  

Rodinné domy Bytové domy 

Domy celkem 173 171 - 

z počtu domů materiál nosný  

Kámen, cihly, tvárnice 117 116 - 

Stěnové panely 1 1 - 

z počtu domů počet nadzemních podlaží  

1 – 2 141 141 - 

3 – 4 1 1 - 

5 a více 1 x - 
Zdroj: Český statistický úřad 

 

Z celkového počtu obydlených domů spadalo 24 domů do kategorie neobydlené domy s byty, 

které byly z 62,5 % určené především k rekreaci. 8,3 % byly domy určené k přestavbě. 

 

Tabulka 28: Domovní fond v obci Seloutky (k 26. 3. 2011) 

 Z toho 

Domy 
Domy 

celkem 

Rodinné 

domy 

Bytové 

domy 

 173 171 - 

Z počtu 

obydlených 

domů 

Ubytovací zařízení 

bez bytů 

- - x x 

Neobydlené domy 

s byty 

 24 24 - 

 Z toho Využívané k rekreaci 15 15 - 

Přestavba domu 2 2 - 

Nezpůsobilé k bydlení - - - 
Zdroj: Český statistický úřad 

 

Bytový fond 

K poslednímu sčítání lidu bylo v obci Seloutky na Prostějovsku evidováno celkem 214 bytů, kde žilo 

494 osob. Z tohoto počtu bytů bylo obydleno 80,8 %, přičemž 98,8 % bylo situováno v rodinných 

domech. Z hlediska právního užívání bytu žilo 422 osob ve vlastním domě. Nejčastějším stavebním 

materiálem nosných zdí byl kámen, cihly či tvárnice. 
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Tabulka 29: Bytový fond v obci Seloutky (k 26. 3. 2011) 

Byty 
Byty 

celkem 

Z toho Počet osob 

V rodinných 

domech 

V bytových 

domech 
celkem 

Z toho 

v rodinných 

domech 

Byty celkem 214 212 - 494 490 

obydlené 173 171 - 494 490 

Z toho právní důvod užívání 

bytu 
 

Ve vlastním domě 139 138 - 422 419 

V osobním vlastnictví - - - - - 

nájemní 3 3 - 6 6 

družstevní - - - - - 

Z toho v domech 

s materiálem nosných zdí 
 

Z kamene, cihel, tvárnic 138 137 - 383 380 

Ze stěnových panelů 1 1 - 2 2 

Neobydlené byty 41 41 - x x 
Zdroj: Český statistický úřad 

 

Celkem 41 % obydlených bytů v obci Seloutky na Prostějovsku mělo 5 a více obytných místností, 

32,4 % mělo 4 obytné místnosti; nejméně obytných místností, a to 1, mělo pouze 1,1 % obydlených 

bytů. 

Tabulka 30: Obydlené byty podle velikosti (k 26. 3. 2011) 

  Z toho 

 Celkem 
V rodinných 

domech 

V bytových 

domech 

Obydlené byty celkem 173 171 - 

Z toho s počtem obytných 

místností 

1 2 2 - 

2 4 4 - 

3 31 31 - 

4 56 56 - 

5 a více 71 70 - 
Zdroj: Český statistický úřad 

 

Z hlediska technického vybavení obydlených bytů, mělo nejvíce bytů vlastní koupelnu a sprchový 

kout (94,2 %), teplou vodu (93,1 %), vlastní splachovací záchod (92,5 %) a vodovod (91,9 %). 

 

Tabulka 31: Obydlené byty podle technického vybavení bytů 

  Z toho 

 Celkem 
V rodinných 

domech 

V bytových 

domech 

Obydlené byty celkem 173 171 - 

Z toho technické 

vybavení bytů 

Plyn zaveden do bytu 150 149 - 

Vodovod v bytě 159 158 - 

Teplá voda 161 160 - 

Přípoj na kanalizační síť 2 2 - 
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Žumpa, jímka 164 163 - 

Vlastní splachovací záchod 160 159 - 

Vlastní koupelna, sprchový 

kout 
163 162 - 

Zdroj: Český statistický úřad 

 

5.2 Školství a vzdělávání 

V obci Seloutky se nenachází žádná mateřská a ani základní škola. Nejbližší mateřská škola se nachází 

v nedalekých Určicích, která je čtyřtřídní a v současné době je v ní zapsáno 86 dětí ve věku 

od 3 do 7 let. V nedalekých Určicích se také nachází základní škola. Další mateřské a základní školy 

se nacházejí v Prostějově či Plumlově. 

5.3 Zdravotnictví 

V oblasti zdravotnické péče, sociálních služeb a péče není obyvatelům obce Seloutky poskytovaná 

soustavná zdravotní péče. Obyvatelům obce je v oblasti zdravotnické péče k dispozici nespočet 

ordinací praktických lékařů a specialistů v nedalekém okresním městě Prostějov. V Prostějově se 

nachází rovněž nemocnice, která patří ke středně velkým nemocnicím, a která zajišťuje zdravotní péči 

lůžkovou i ambulantní. Nemocnice disponuje moderně vybaveným centrem pro léčebnou rehabilitaci. 

Dále se zde nachází např. dětské oddělení, gastroenterologické oddělení, gynekologicko-porodnické 

oddělení, infekční oddělení, oční oddělení, plicní oddělení, oddělení radiační onkologie, 

radiodiagnostické oddělení, atd. V současné době nemocnice disponuje 400 lůžky akutní péče, 

30 lůžky léčebné rehabilitace a 72 lůžky v léčebně pro dlouhodobě nemocné.  

5.4 Sociální péče 

Obyvatelům obce Seloutky je v nedalekém Prostějově k dispozici několik institucí zaměřující se 

na sociální péči. Nachází se zde např. Domov důchodců Prostějov, který byl otevřen v roce 1985, 

Centrum sociálních služeb Prostějov, který poskytuje pobytovou sociální službu seniorům od 65 let se 

sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního stavu, a kteří potřebují celodenní podporu 

nebo pomoc. 

5.5 Kultura 

Obec Seloutky u Prostějova pro své občany pořádá spoustu kulturních akcí. Mezi nejvýznamnější lze 

jmenovat např. Pohádkovou stezku, kterou pro děti připravuje OÚ, kulturní výbor, Sbor dobrovolných 

hasičů Seloutky a ČČK. Na pohádkové stezce se děti potkávaly s různými pohádkovými bytostmi – 

např. čarodějnicí, Rumcajsem a Mankou, včelkou Májou, čerty, vodníky, atd. Na jednotlivých 

stanovištích pak děti plnily různé úkoly, které jim pohádkové bytosti zadaly. 

Z dalších kulturních akcí lze zmínit pořádání společenských plesů, pravidelné setkání rodáků obce 

či pořádání divadelních představení Divadla Prkno. Sbor dobrovolných hasičů každoročně pořádá 

v lednu taktéž společenský ples a v říjnu ve spolupráci s OÚ drakiádu. U příležitosti 100. výročí 
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narození Františka Kopečného se v obci Seloutky na jeho počest konala výstava a zároveň byla 

odhalena pamětní deska, která připomíná jeho pobyt v obci Seloutky. 

5.6 Sport a volnočasové aktivity 

V obci Seloutky působí Sbor dobrovolných hasičů, který byl založen v roce 1924 na popud okresní 

politické správy, která nařídila všem obcím založení hasičům, jestliže je nemají. Sbor dobrovolných 

hasičů se pravidelně zúčastňuje množství akcí – např. boje s přírodními živly, kulturních 

nebo sportovních soutěží. Sbor dobrovolných hasičů přijímá do svých řad také dobrovolníky, 

čímž posiluje povědomí o této činnosti ve společnosti a zároveň pracuje také s mládeží. 

5.7 Další zařízení občanského vybavení 

Do dalšího občanského vybavení v obci Seloutky můžeme začlenit také Obecní knihovnu, která se 

v obci Seloutky nachází. Stávající občanské vybavení obce Seloutky se omezuje na samosprávu 

a kulturní sál. Další vybavení má komerční charakter (obchod, hospoda). Vzhledem k dostupnosti 

další základní vybavenosti (mateřská a základní škola, zdravotnictví) v sousední obci Určice 

a blízkosti města Prostějov se neuvažuje s jeho rozšířením, mimo oblast sportu, kde je navrženo 

rozšíření ploch pro rekreačně sportovní aktivity především dětí. 

 

Shrnutí za kapitolu 

V obci Seloutky se v roce 2011 nacházelo 173 domů, z toho 171 byly rodinné domy. Nejvíce domů 

bylo postavených nebo rekonstruovaných mezi léty 1920-1970. Ze sčítání lidu v roce 2011 také 

vyplynulo, že 137 domů bylo vybaveno vodovodem, 130 plynem a 134 ústředním topením. 

K poslednímu sčítání lidu bylo v obci Seloutky evidováno celkem 214 bytů, přičemž 98,8 % bylo 

situováno v rodinných domech. Nejvíce bytů mělo 5 a více obytných místností. 

V obci Seloutky se nenachází žádná mateřská a ani základní škola. Děti do obou typů škol dojíždějí 

do nedalekých Určic, popř. do Prostějova. 

V oblasti zdravotnické péče, sociálních služeb a péče není obyvatelům obce poskytovaná soustavná 

zdravotnická péče. Nespočet ordinací praktických lékařů a specialistů se nachází v nedalekém 

Prostějově. Stejně tak v oblasti sociální péče je v nedalekém Prostějově k dispozici několik institucí 

zaměřující se na sociální péči. 

Obec Seloutky pro své obyvatele pořádá spoustu kulturních akcí. Mezi nejvýznamnější lze považovat 

např. Pohádkovou stezku, kterou pro děti připravuje OÚ, kulturní výbor, Sbor dobrovolných hasičů 

Seloutky a ČČK. Z dalších kulturních akcí lze zmínit pořádání společenských plesů, pravidelné 

setkání rodáků obce či pořádání divadelních představení Divadla Prkno. Sbor dobrovolných hasičů 

každoročně pořádá v lednu taktéž společenský ples a v říjnu ve spolupráci s OÚ drakiádu. 
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6 Životní prostředí 

6.1 Stav životního prostředí 

V obci Seloutky nejsou pozorovány žádné významné problémy s životním prostředím. Kvalita ovzduší 

je dobrá, stejně tak kvalita vody. 

 

Klimatické poměry 

Obec Seloutky leží v mírně teplé klimatické oblasti (s počtem letních dnů nižším než 50, 

s červencovou teplotou nad 15
o
C), přičemž západní část náleží do okrsku B5 – mírně teplého, mírně 

vlhkého, vrchovinného, východní okraj okrsku do B2 – mírně teplého, mírně suchého, převážně 

s mírnou zimou. Vegetační období začíná na přelomu dubna a května, končí počátkem října. 

Jeho celková doba se pohybuje mezi 154 a 163 dny. Průměrná teplota vzduchu se v něm pohybuje 

12  až 14
o
C, průměrný úhrn srážek činí ve vegetačním období 350-450 mm (celoroční úhrn kolísá 

mezi 580 a 650 mm). Průměrný počet dnů se sněhovou pokrývkou se pohybuje okolo 50, ve východní 

části území jen okolo 40 dnů. Vedle převažujících větrů od SZ-Z-JZ vanou někdy na jaře a v létě větry 

od J a JV, které zvyšují výpar. 

 

Geomorfologické, geologické a hydrologické poměry 

Geomorfologicky je západní část území tvořena zvlněnou pahorkatinou při východním okraji 

Drahanské vrchoviny s nejvyššími vrcholky v k. ú. Seloutky Kotouč – 358 m. n. m. a Chlum – 412 m. 

n. m. Východní část k. ú. náleží do celku Hornomoravského úvalu. 

Geologickým podložím jsou kulmské sedimenty: droby a drobové pískovce, jílovité břidlice 

a roztroušené slepence. Kulmské sedimenty jsou lokálně překryty různě mocnými pokryvy spraší 

a sprašových hlín. 

V katastru obce pramení drobné vodoteče, které se mimo katastr vlévají buď do Křenůvského potoka 

nebo (Luční potok) do Žešovského potoka. 

 

Půdní pokryv 

Kulmské droby zvětrávají v mělké až středně hluboké půdy – z hlediska struktury hlinitopísčité 

až písčitohlinité, často s vysokým obsahem štěrku. Minerálně jsou chudé až středně bohaté. Půdy 

vzniklé na jílovitých břidlicích bývají většinou středně hluboké, jílovitohlinité až jílovité, živinami 

jsou středně bohaté. Zemědělské půdy ovlivněné překryvem spraší a sprašových hlín jsou rázu 

černozemí, většinou však hnědých půd – kyselých, místy podzolovaných. Lesní půdy jsou převážně 

mezotrofní hnědé půdy, v hřebenových polohách (Chlum) s přechody do oligotrofních hnědých půd. 

 

 

 



Program rozvoje obce Seloutky na období 2014 - 2020 34 

 

Lesní oblasti, lesy 

Z hlediska příslušnosti k lesním oblastem je západní část území součástí přírodní lesní oblasti č. 30 – 

Drahanská vrchovina, podoblasti Konická vrchovina. Východní zcela bezlesá část k. ú. Seloutky 

je součástí přírodní lesní oblasti č. 34 – Hornomoravský úval. 

Na území se nacházejí dva vegetační stupně 2.LVS bukodubový a 3.LVS dubobukový. Všechny lesy 

jsou v kategorii 1 – lesy hospodářské. Majoritním vlastníkem lesů v katastru je Středomoravské lesní 

družstvo Niva (lesy v k. ú. Seloutky jsou součástí LHC Alojzov-Zlechov). Zbývající část lesů 

jsou v rukou soukromých vlastníků. 

 

Odpadové hospodářství 

Obec Seloutky začala od dubna 2014 ve spolupráci s RESPONO, a.s. odděleně třídit biologicky 

rozložitelný odpad neboli bioodpad. V obci byly rozmístěny dvě speciální sběrové nádoby o objemu 

770 l, na jejichž pořízení včetně svozové techniky získala RESPONO, a.s. dotaci z Operačního 

programu životní prostředí ve výši 200 000,- EUR. Svoz bioodpadu probíhá vždy 1x za 14 dnů 

a je svážen na bioplynovou stanici ve Vyškově, kterou provozuje dceřiná společnost REBIOS, spol. 

s.r.o. 

V obci Seloutky je také v pravidelných intervalech vyvážen komunální odpad. 

6.2 Ochrana přírody 

Obec Seloutky není součástí žádného velkoplošného chráněného území, které je vymezeno zákonem 

č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to národní park a chráněná krajinná oblast. 

Nejbližší chráněná krajinná oblast se nachází cca 40 km severně od Seloutek. Jedná se o Litovelské 

Pomoraví, které je mimořádné a výjimečné v několika směrech. CHKO Litovelské Pomoraví tvoří 

komplex rozsáhlých lužních lesů a luk, unikátní v rámci celé Evropy. Jádrem Litovelského Pomoraví 

je hlavní přírodovědecký fenomén celé oblasti – vnitrozemská říční delta. V neobyčejně zachovalých 

a nenarušených lužních lesích, nivních lukách a mokřadech se vyskytuje celá řada vzácných rostlin 

a živočichů. 

Z maloplošných chráněných území se severně od obce Seloutky nachází přírodní rezervace 

Průchodnice a přírodní rezervace Rudka. Přírodní rezervaci Průchodnice tvoří původní bučiny 

a smíšené porosty se skalními útvary devonských vápenců. Oblast je zimovištěm chráněného druhu 

netopýra černého a vyskytuje se zde řada vzácných druhů rostlin (lilie zlatohlávek, několik druhů 

orchidejí). Přírodní rezervaci Rudka chrání smíšený les a okolní louky na vápencovém bradle 

s chráněnými bylinnými druhy. Podklad rezervace tvoří devonské vápence Javoříčského krasu. 

Z přírodních parků, které se severozápadně od obce Seloutky nacházejí, lze jmenovat např. Přírodní 

park Kladecko, který leží v nejvyšší části Ludmírovské vrchoviny, jež je součástí Bouzovské 

vrchoviny. Přírodnímu parku dominuje vrch Dzbel, který je se svou výškou 604 m. n. m. jeho 

nejvyšším místem. Přírodní park tvoří husté lesy, v jejichž některých částech se rozkládají plochy 
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lesních porostů s relativně přirozenou druhovou skladbou dřevin. Na mnoha místech se vyskytují 

ohrožené a vzácné druhy rostlin a živočichů. 

 

Shrnutí za kapitolu 

Obec Seloutky nemá žádné větší problémy s kvalitou životního prostředí. Kvalita ovzduší je dobrá, 

stejně tak kvalita vody. Obec Seloutky leží v mírně teplé klimatické oblasti. Vegetační doba začíná 

na přelomu dubna a května, končí počátkem října. 

Obec Seloutky začala od dubna 2014 ve spolupráci s RESPONO, a.s. odděleně třídit biologicky 

rozložitelný odpad neboli bioodpad. V obci Seloutky je také v pravidelných intervalech vyvážen 

komunální odpad. 

Obec Seloutky není součástí žádného velkoplošného chráněného území, které je vymezeno zákonem 

č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a to národní park a chráněná krajinná oblast. 

Nejbližšími chráněnými krajinnými oblastmi jsou Litovelské Pomoraví, které se nachází cca 40 km 

severně od Seloutek. Z maloplošných chráněných území se severně od obce nachází přírodní rezervace 

Průchodnice a přírodní rezervace Rudka. Z přírodních parků lze jmenovat např. Přírodní park 

Kladecko. 
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7 Správa obce 

7.1 Obecní úřad a kompetence obce 

Obec Seloutky je řízena 7členným zastupitelstvem. 

Dostupnost nejběžnějších úřadů je uvedena v následující tabulce. 

 

Tabulka 32: Dostupnost úřadů obce Seloutky 

Obec s rozšířenou působností Prostějov 

Pověřený obecní úřad Seloutky 

Stavební úřad Prostějov 

Matriční úřad Určice 

Finanční úřad Prostějov 

Katastrální, pozemkový úřad Prostějov 

Celní úřad Prostějov 

Živnostenský úřad Prostějov 

Státní zastupitelství Prostějov 

OSSZ Prostějov 
Zdroj: Obec Seloutky, vlastní zpracování 

 

V obci se nachází také Sbor dobrovolných hasičů, který byl založen v roce 1924. 

 

7.2 Hospodaření a majetek obce 

Obec Seloutky v minulosti hospodařila a i nadále hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Výjimkou 

byl pouze rok 2010, kdy saldo příjmů a výdajů dosáhlo záporné hodnoty. 

 

Tabulka 33: Vývoj salda příjmů a výdajů v letech 2009 - 2013 

Saldo příjmů 

a výdajů (2009) 

Saldo příjmů 

a výdajů (2010) 

Saldo příjmů 

a výdajů (2011) 

Saldo příjmů 

a výdajů (2012) 

Saldo příjmů 

a výdajů (2013) 

1 268 -5 079 1 883 312 2 146 
Zdroj: Obec Seloutky, vlastní zpracování 

 

Tabulka 34: Bilance hospodaření obce Seloutky v letech 2009 - 2013 

Rok Příjmy (v tis. Kč) Výdaje (v tis. Kč) Podíl výdajů na 

příjmech 

2009 4 143 2 875 69,4 

2010 4 411 9 490 215,1 

2011 4 470 2 587 57,9 

2012 4 697 4 385 93,3 

2013 6 226 4080 65,5 
Zdroj: Obec Seloutky, vlastní zpracování 

 

Obec Seloutky za poslední 3 roky získala celkem 898 639,- Kč na dotacích. Tyto peněžní prostředky 

byly určené na pořízení nového územního plánu, výstavbu chodníku v Domamyslické ulici, na dětské 
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hřiště, pro jednotku sboru dobrovolných hasičů v Seloutkách či obec Seloutky získala dotaci 

na zaměstnance z Úřadu práce. 

 

Tabulka 35: Výše dotací přijatých obcí Seloutky v letech 2011 - 2013 

Rok 2011 2012 2013 Celkem 

Výše 42 880 161 160 694 599 898 639 
Zdroj: Obec Seloutky, vlastní zpracování 

 

Obec Seloutky u Prostějova má k dispozici několik nemovitostí a pozemků, které nabízí k pronájmu. 

Nejvýznamnější příjmy z pronájmu zachycuje následující tabulka. 

 

Tabulka 36: Příjmy z pronájmu obecních nemovitostí 

 
Příjmy z pronájmu (Kč/rok 

2012) 

Příjmy z pronájmu (Kč/ rok 

2013) 

Pronájem obecních pozemků 39 426 45 230 

Pronájem pozemků (lesy) 83 643 83 643 

Pronájem vodovodu 20 000 20 000 

Pronájem obecního sálu 3 100 5 850 

Pronájem hřiště 8 300 1 800 

Pronájem pohostinství a 

obchodu 
33 500 32 000 

Zdroj: Obec Seloutky, vlastní zpracování 

 

7.3 Bezpečnost 

Varování obyvatel před živelnými pohromami je prováděno pomocí místního rozhlasu. Ochrana 

před povodněmi je zajišťována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace krizovými 

plány. Povodňovou ochranu na území obce Seloutky řídí povodňová komise ORP Prostějov, 

která v případě povodní zasedá na MěÚ Prostějov na náměstí T. G. Masaryka 12 – 14 nebo v místnosti 

vedle operačního a informačního střediska HZS – Wolkerova 6 v Prostějově. 

Krizové řízení a ochrana před živelnými pohromami je zajišťována následovně: 

 Doba dojezdnosti hasičské záchranné služby: hasičský sbor dobrovolných hasičů je umístěn 

v obci Seloutky, 

 doba dojezdnosti policie do obce: do obce Seloutky cca 10 minut. 

Stav kriminality je v obci Seloutky nízký. 

 

7.4 Vnější vztahy a vazby obce 

Obec Seloutky se snaží spolupracovat nejen se sousedními obcemi a městy, ale je také členem Svazu 

měst a obcí či Mikroregionu Určice a okolí. 
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Svaz měst a obcí České republiky 

Svaz měst a obcí ČR je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou 

jako zájmové sdružení právnických osob, jehož členy jsou obce a města. Svaz měst a obcí 

je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci a podílí se na přípravě a tvorbě návrhů 

legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Svaz měst a obcí 

ČR v současné době sdružuje více než 2 500 měst a obcí, přičemž obec Seloutky je členem tohoto 

Svazu od 11. května 1995. 

 

Mikroregion Určice a okolí 

Mikroregion Určice a okolí je dobrovolným svazkem obcí nacházejících se kolem obce Určice, 

a to Alojzov, Dětkovice, Myslejovice a Seloutky. 

 

7.5 Vyhodnocení dotazníkového šetření mezi obyvateli a podnikatelskými subjekty obce 

Seloutky 

Pro vypracování Strategie rozvoje obce Seloutky bylo nezbytné shromáždit potřebné podklady 

o současných potřebách obyvatel obce Seloutky. Z tohoto důvodu proběhlo v obci Seloutky 

dotazníkové šetření
1
, kterého se zúčastnili obyvatelé obce a také podnikatelské subjekty. Cílem tohoto 

dotazníkového šetření bylo mj. zjistit názor občanů a podnikatelských subjektů na kvalitu života 

v obci. Dotazníky byly zveřejněny na internetových stránkách obce Seloutky, a to v období 

od poloviny srpna do poloviny září. V témže období proto probíhal sběr údajů. Dotazníkového šetření 

se mohli zúčastnit obyvatelé obce starší 18 let. 

Dotazník
2
 odevzdalo 41 obyvatel obce Seloutky, tj. necelých 8 % obyvatel obce Seloutky. Dotazník 

odevzdalo více mužů než žen, a to celkem 22. Z hlediska věkové struktury odevzdali dotazníky 

obyvatelé obce ve věku 50-59 let (29 %), 30-39 let a 60 a více let (vždy 20 %). Nejmenší zájem 

o vyplnění dotazníku projevila věková skupina obyvatel obce 18-24 let, kdy dotazník odevzdal pouze 

1 obyvatel obce. Z hlediska vzdělání dotazník odevzdali obyvatelé obce s úplným středním vzděláním 

(s maturitou) a s vysokoškolským vzděláním (vždy 34 %). 

Občané obce Seloutky jsou poměrně spokojeni s kvalitou života v obci, především jsou však spokojeni 

s mezilidskými vztahy. Taktéž trávení volného času a sportovní vyžití v obci hodnotí obyvatelé obce 

vesměs kladně. Co se týče estetického vzhledu prostranství, je s ním spokojeno 62 % obyvatel obce, 

stejně tak i udržování čistoty v obci je hodnoceno velmi kladně. Naopak obyvatelé obce Seloutky 

nejsou spokojeni s kvalitou cest a chodníků, a proto doporučují chodníky rekonstruovat. 

                                                      
1
 Vyhodnocení dotazníkového šetření je uvedeno v příloze č. 2 tohoto dokumentu. 

2
 Dotazník tvoří přílohu č. 1 tohoto dokumentu. 



Program rozvoje obce Seloutky na období 2014 - 2020 39 

 

O činnosti obecního úřadu obyvatelé obce nejčastěji získávají informace z obecního rozhlasu (31 %), 

internetu (26 %), úřední desky (24 %) a v neposlední řadě také veřejných zasedání zastupitelstva obce 

(14 %). 

Z dotazníkového šetření vyšly i návrhy, které mohou být pro zastupitelstvo obce zcela jistě podnětem 

pro další činnost. Z investičních akcí, které obyvatelé obce Seloutky navrhli, patří: 

 oprava komunikací, 

 kompletní řešení bezpečnosti dopravy (omezení rychlosti, komunikace pro pěší, vybudování 

retardéru na Domamyslické ulici, …), 

 budování cyklostezek, 

 vybudování hloubkové kanalizace, 

 úprava centrální části obce, 

 oprava nemovitostí, 

 zamezení eroze půdy, vybudování omezení splavování půdy a zbudování půdních remízek, 

 vybudování stavebních parcel, 

 vybudování kamerového systému v obci. 

 

V dotaznících byl dán také prostor obyvatelům obce se vyjádřit k největším problémům života v obci. 

Jako největší problémy byly uvedeny následující: 

 nedostatek stavebních parcel, 

 výskyt krádeží, 

 vybudování cyklostezky, 

 zlepšení kvality povrchu silnic, 

 vybudování mateřské školky. 

 

V rámci dotazníkového šetření byly osloveny také podnikatelské subjekty, které poskytly dostatek 

informací pro zastupitelstvo obce. 

Dotazníkového šetření se zúčastnily 3 podnikatelské subjekty, jež mají sídlo v Seloutkách, 

a které z hlediska velikosti řadíme mezi malé podniky. Jedná se o podniky, které mají dlouholetou 

historii a zaměřují se především na průmysl a stavebnictví a průmysl stavebních hmot. Podnikatelské 

subjekty, které se zapojily do dotazníkového šetření, hodnotí služby poskytované obcí velmi kladně. 

Největší problém vidí v absenci kanalizace (napojení na ČOV) a údržbě komunikací v blízkosti firmy. 

Podnikatelské subjekty také hodnotily podporu podnikání v obci. Všechny subjekty se shodly 

na podnětu „odbourávání byrokracie a administrativních průtahů úřadů vůči podnikatelům“. 

Podnikatelské subjekty rovněž uvedly náměty pro spolupráci s obcí Seloutky, a to v následujících 

oblastech: 

 celoroční provoz silnice Seloutky – Domamyslice, 

 oprava silnice – hlavní tah, 
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 zlepšení kvality obecního rozhlasu, 

 dostavění chodníků. 

 

Shrnutí za kapitolu 

Obec Seloutky je řízena 7členným zastupitelstvem. Nejbližší pobočka krajského úřadu, pod níž obec 

Seloutky spadá, se nachází v Olomouci, stejně tak státní zastupitelství. Další kompetentní úřady 

zahrnujícími matriku, stavební úřad, úřad práce, finanční a živnostenský úřad se nachází v Určicích, 

resp. v Prostějově. 

V uplynulých 3 letech obec Seloutky získala dotace o celkové výši 898 639,- Kč, které byly určeny 

na pořízení nového územního plánu, výstavbu chodníku v Domamyslické ulici, na dětské hřiště, 

pro jednotku sboru dobrovolných hasičů v Seloutkách či obec Seloutky získala dotaci na zaměstnance 

z Úřadu práce. 

Bezpečnost a ochrana před povodněmi je v obci zajišťována podle povodňových plánů a při vyhlášení 

krizové situace krizovými plány. Povodňovou ochranu na území obce Seloutky řídí povodňová komise 

ORP Prostějov. 

Obec Seloutky se snaží spolupracovat nejen se sousedními obcemi a městy, ale je také členem Svazu 

měst a obcí či Mikroregionu Určice a okolí. 
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A2. VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST 

Předchozí kapitola se věnovala popisu socioekonomické charakteristiky obce Seloutky. Významné 

faktory rozvoje obce byly následně shrnuty do globální SWOT analýzy, jejímž cílem bylo určit 

jednoduchou a co možná nejobjektivnější charakteristiku obce Seloutky u Prostějova. SWOT analýza 

je metoda, jejíž pomocí lze identifikovat silné (angl. Strengths) a slabé (angl. Weaknesees) stránky, 

příležitosti (angl. Opportunities) a hrozby (angl. Threats), které jsou spojeny s rozvojem obce 

Seloutky. Díky této analýze je možné komplexně vyhodnotit stávající situaci spojenou s rozvojem 

obce a zjistit nové možnosti rozvoje. Tuto analýzu je proto možné považovat jakou součást 

strategického (dlouhodobého) plánování společnosti. 

 

Silné a slabé stránky hodnotí vnitřní parametry, podmínky a znaky obce, které jsou změnitelné 

nebo ovlivnitelné aktivitou subjektu v daném území. Silné stránky jsou proto komparativní 

a konkurenční výhody pro rozvojové aktivity; slabé stránky naopak představují faktory a skutečnosti, 

které limitují nebo ohrožují tyto aktivity. Sestavení silných a slabých stránek obce a jejího rozvoje 

lze označit také jako „vnitřní analýza“. Opačnou stranou je tzv. „vnější analýza“, která monitoruje 

příležitosti a hrozby, jež se vztahují k vnějšímu prostředí. V této vnější analýze se vyhodnocují 

faktory, procesy a okolnosti, které nejsou v převážné míře ovlivnitelné. 

 

SWOT analýza bývá vhodným podkladem pro stanovení základních cílů, priorit, opatření 

a rozvojových aktivit. Společně s přehledem plánovaných akcí také výchozím podkladem 

pro návrhovou část. Aby bylo možno zajistit relevanci návrhové části, bude formulace jednotlivých 

priorit a cílů adekvátně reagovat na silné a slabé stránky obce, a zároveň také zohledňovat vnější 

příležitosti a hrozby. 

 

Silné stránky 

Číslo 

faktoru 
Faktor 

S1 Příznivá věková struktura obyvatelstva s vysokým počtem osob v produktivním věku 

S2 Stabilní počet obyvatel 

S3 Výhodná geografická poloha 

S4 Území vhodné pro sportovní vyžití – cykloturistika, pěší turistika, běžecké lyžování 

S5 Rozvinuté informační kanály obce (webové stránky, zpravodaj, místní rozhlas, …) 

S6 Příjemné místo pro bydlení 

S7 Převaha bydlení v rodinných domech 

S8 Přítomnost drobných podnikatelů, vytváření pracovních míst přímo v obci 

S9 Aktivní spolková činnost 
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Slabé stránky 

Číslo 

faktoru 
Faktor 

W1 Nedostatek zainvestovaných ploch pro podnikání 

W2 Nízký stupeň technické vybavenosti obce v oblasti hloubkové kanalizace 

W3 Slabá vybavenost obce občanskou vybaveností – chybějící školská zařízení 

W4 Nedostatečná dopravní obslužnost 

W5 Nedostatečná nabídka služeb v obci 

W6 Slabá spolková činnost a volnočasové aktivity v obci 

W7 Nedostatečná nabídka sportovních příležitostí 

W8 Chybějící cyklostezky pro volnočasové aktivity občanů 

W9 Nedostatečná údržba rybníka 

W10 Absence nekuřácké restaurace 

W11 Narušování klidné atmosféry obce přelety malých civilních letadel v malé výšce 

W12 Znečištění ulic psími exkrementy 

W13 Silná intenzita dopravy 

W14 Méně časté vyvážení odpadů 

W15 Zastaralá síť pro vysokorychlostní internet 

W16 Absence sociálních služeb v obci 

W17 Nekvalitní ovzduší v místech pod hřištěm 

 

Příležitosti 

Číslo 

faktoru 
Faktor 

O1 Podpora sportovních příležitostí a volnočasových aktivit 

O2 
Podpora služeb v obci Seloutky (pedikúra, masáže, kadeřnictví, pečovatelské služby, pošta, 

CzechPoint, …) 

O3 Rozvoj možnosti nového bydlení 

O4 Budování chodníků 

O5 Vybudování hloubkové kanalizace 

O6 Výsadba zeleně 

O7 Bezbariérový vstup do OÚ 

O8 Zlepšení odvozu odpadu 

O9 Zavedení kontejnerů na bioodpad 

O10 Zlepšení dopravní dostupnosti (ve večerních hodinách, dnech pracovního klidu) 

O11 Budování cyklostezek, napojení na stávající cyklostezky (Určice, Domamyslice, Prostějov) 

O12 Oprava sakrálních památek v obci a jejím okolí 

O13 Snížení kriminality – vybudování kamerového systému na území obce 

O14 Možnost získání finančních zdrojů z dotačních fondů pro rozvoj obce 

O15 Cílená propagace obce 

O16 Rozvoj podnikání 

O17 Vytváření nových pracovních míst 

O18 Podpora péče o místní tradice a zvyky 

O19 Rozvoj obce 

O20 Zlepšení údržby rybníka 

O21 Zvýšení kvality pohostinství 

O22 Vybudování sportoviště (vybudování nové fotbalové plochy, hřiště pro tenis, volejbal,…) 

O23 Oprava WC a prodejního stánku na hřišti 

O24 Snížení četnosti přeletů malých civilních letadel v malé výšce nad obcí 

O25 Vybudování modernější sítě pro vysokorychlostní internet 
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O26 Publikace zpráv místního rozhlasu i na webových stránkách obce 

O27 Vybudování nového rozhlasu 

 

Hrozby 

Číslo 

faktoru 
Faktor 

T1 Vyšší poptávka po studiu zvýší odliv mladé generace z obce 

T2 Omezené množství pracovních příležitostí zejména pro absolventy škol 

T3 Stárnutí obyvatelstva obce 

T4 Neaktualizace územního plánu 

T5 Zvyšování kriminality 

T6 Zánik nebo krach významných místních podnikatelů 

T7 Snížení zájmu občanů o kulturní akce 

T8 Znečišťování životního prostředí ze strany občanů a návštěvníků obce 

 

Shrnutí SWOT analýzy 

Silné stránky 

Obec Seloutky lze charakterizovat jako obec s výhodnou geografickou polohou, neboť se nachází 

v bezprostřední blízkosti okresního města Prostějov. Obec a její okolí nabízí možnosti pro sportovní 

vyžití v oblasti cykloturistiky, pěší turistiky či běžeckého lyžování. Zároveň je obec Seloutky 

vhodným místem pro bydlení v rodinných domech. Obec Seloutky je také příhodná pro vytváření 

pracovních míst přímo v obci, neboť je zde přítomno drobných podnikatelů. 

 

Slabé stránky 

Mezi slabé stránky obce můžeme řadit slabší technické vybavení obce v oblasti hloubkové kanalizace, 

nedostatečnou dopravní obslužností či silnou intenzitou dopravy. Klidnou atmosféru obce také 

narušují přelety malých letadel v malé výšce. 

 

Příležitosti 

Potenciál v oblasti rozvoje obce Seloutky lze spatřovat v oblasti rozvoje možnosti nového bydlení, 

vybudování hloubkové kanalizace, nového rozhlasu, zlepšení dopravní dostupnosti či budování 

cyklostezek. Všechny tyto příležitosti a aktivity přispějí ke zlepšení kvality obyvatel v obci Seloutky. 

 

Hrozby 

Potenciální hrozby pro obec Seloutky lze spatřit především ve změnách lidského potenciálu, který se 

projevuje zejména v odlivu mladé generace z obce nebo úbytkem dětí. Mimo tohoto rizika lze vidět 

hrozbu také v omezeném množství pracovních příležitostí zejména pro absolventy škol, zánik 

nebo krach významných místních podnikatelů či znečišťování životního prostředí ze strany občanů 

a návštěvníků obce.  
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST 

B1. STRATEGICKÁ VIZE OBCE SELOUTKY DO ROKU 2020 

Obec Seloutky se řadí vzhledem ke své výhodné geografické poloze, kvalitním životním prostředím, 

s dlouholetou tradicí osídlení založené na klidné poloze v dosahu správních center a turistických 

atraktivit nacházející se v Olomouckém kraji mezi poklidné obce umožňující kvalitní bydlení a život. 

Obec Seloutky si vytyčila pro následující období několik cílů, mj. zajistit lepší podmínky vhodné 

jak pro život obyvatel obce, tak pro rozvoj podnikatelských aktivit na území obce s ohledem 

na zachování kvality životního prostředí. Mezi další cíle bezesporu patří podpora společenského 

a kulturního života obyvatel obce, přičemž bude důraz kladen také na podporu volnočasových 

kulturních a sportovních aktivit pro obyvatele obce. Obec Seloutky bude i nadále rozvíjet dobré vztahy 

se sousedními městy a obcemi, stejně tak bude i nadále řádným členem Svazu měst a obcí ČR. 

Strategie rozvoje obce Seloutky také počítá s udržením a zlepšením stávající infrastruktury, a to nejen 

kvalitních komunikací, ale také technické infrastruktury. Cílem udržení a také zlepšení infrastruktury 

by mělo být udržení kvalitního životního prostředí v obci Seloutky. 

Zároveň bude obec Seloutky i nadále podporovat podnikatelské aktivity v obci tak, aby byly průběžně 

vytvářeny vhodné pracovní podmínky pro obyvatele obce, a současně bude také usilovat o rozvíjení 

vhodného zaměření podnikatelských subjektů s cílem přilákat na území obce další podnikatelské 

subjekty. 
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B2. OPATŘENÍ 

Opatření 01 
Vytvoření kvalitních podmínek pro obyvatele a život v obci, rozvoj venkova 

a zlepšení kvality životního prostředí 

A01 – 1 Rekonstrukce rozhlasu 

A01 – 2 
Příprava projektové dokumentace na rekonstrukci a využití nemovitosti č. p. 141 a její 

realizace 

A01 – 3 Rekonstrukce veřejného osvětlení 

A01 – 4 Ozelenění obce 

A01 – 5 Rekonstrukce obecního sálu 

 

 

Opatření 02 Rozvoj infrastruktury 

A02 – 1 Vybudování a rekonstrukce chodníků ve staré zástavbě 

A02 – 2 
Příprava studie, event. i projektové dokumentace na vybudování hloubkové 

kanalizace a čistírny odpadních vod (ČOV) v obci 

 

 

Opatření 03 Rozvoj volnočasových aktivit a cestovního ruchu 

A03 – 1 Rekonstrukce hřiště, jeho zázemí a sociálního zařízení 

A03 – 2 Příprava studie na vybudování cyklostezek v okolí obce, event. i jejich realizace 
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B3. ROZVOJOVÉ AKTIVITY 

Tato kapitola „Rozvojové aktivity“ pojednává o rozvojových aktivitách, jejichž postupnou realizací 

by mělo zajistit implementaci přijaté strategie. Tato strategie se řadí mezi strategie komunitní, 

tzn. takové, které tvoří rámec pro aktivity subjektů nejen z veřejného, ale i soukromého a neziskového 

sektoru. Proto jsou rozvojové aktivity procesem svého vzniku, strukturou i náplní rozvojovými 

aktivitami dané komunity. Jsou zde navržena taková řešení, která jsou považovaná dle názoru většího 

počtu významných lokálních aktérů nejen za žádoucí a potřebná, ale jsou pokládána také 

za uskutečnitelná. 

Karty jednotlivých aktivit obsahují návrhy aktivit a projektů, z nichž jsou jasné a zřetelné – konkrétně 

vymezeny věcně, místně, časově, atd. Na úrovni jednotlivých projektů byly stanoveny cíle a také 

ověřitelné ukazatele pro jejich dosažení. Při průběžném sledování a monitorování těchto ukazatelů 

je možné měřit skutečně dosažené výsledky a následně je porovnávat s výsledky předpokládanými. 

Tento postup je přínosný v tom, že v případě odchýlení se od stanovených cílů se dají včas uskutečnit 

nápravná opatření. 

Za zajištění přípravy a realizaci jednotlivých akcí je zodpovědný vždy jeho nositel, který rozhodne, 

zda bude projekt zpracovávat sám vlastními silami anebo ve spolupráci s dalšími místními aktéry. 

Aktivity budou hrazeny z rozpočtových prostředků samotného nositele, tedy obce, nebo z vnějších 

finančních prostředků, které nositel nemůže příliš ovlivňovat. Vzhledem k omezeným zdrojům, 

kterými obec Seloutky disponuje, ať už se jedná o zdroje finanční, materiální či lidské, není v silách 

obce začít s realizací aktivit současně. Proto výběr a realizace jednotlivých aktivit bude záviset 

především na aktivitě a schopnostech obce Seloutky, množství disponibilních finančních prostředků 

a v neposlední řadě také na celkové koordinaci jednotlivých aktivit. 

Vzhledem k tomu, že rozvojové aktivity patří mezi nejrychleji se zastarávající části celého tohoto 

programového dokumentu, jedná se o otevřený pracovní dokument, který bude průběžně aktualizován, 

zpřesňován, rozpracováván a upravován na základě konkrétní situace a vývoje vnějšího prostředí. 

Tento rozvojový dokument se tak bude přizpůsobovat aktuálním potřebám obce. Pro zisk ucelené 

informace o správném plnění rozvojového plánu a samozřejmě také jeho cílů, stejně tak 

o transparentním a efektivním vynakládáním poskytnutých finančních prostředcích, je důležité 

provádět paralelní technický a finanční monitoring s pravidelným předkládáním příslušných 

monitorovacích zpráv (vyhodnocení). Úspěšnost realizace jednotlivých aktivit bude jeho aktualizaci 

provádět orgán, který tento strategický rozvojový plán schválil. 

Rozvojové aktivity budou postupně také doplňovány o nově vznikající projekty, které budou zapadat 

do rozvojové strategie obce Seloutky, a budou tak mít vliv na naplňování této strategie a celkový 

socioekonomický rozvoj obce a také regionu, ve kterém se obec Seloutky nachází. 

 

  



Program rozvoje obce Seloutky na období 2014 - 2020 47 

 

Opatření č. 1 Vytvoření kvalitních podmínek pro obyvatele a život v obci, rozvoj 

venkova a zlepšení kvality životního prostředí 

Opatření Vytvoření kvalitních podmínek pro obyvatele a život 

v obci, rozvoj venkova a zlepšení kvality životního 

prostředí 

Název aktivity Rekonstrukce rozhlasu 

Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity: 

V současné době je do části obce zaveden bezdrátový rozhlas; zbylá část obce má rozhlas klasický. 

Kvalita vysílání je špatná, na některých místech se zvukové signály tříští a vysílání 

je nesrozumitelné. Záměrem aktivity je tedy rekonstrukce rozhlasu a zlepšení kvality vysílání. 

Koordinace realizace Obec Seloutky 

Odpovědnost za realizaci zastupitelstvo obce 

Časový plán realizace 2015-2018 

Předpokládané náklady aktivity 280 000,- Kč 

Předpokládaný způsob financování veřejné rozpočty, rozpočet obce Seloutky 

Důležitost 1 

 

Opatření Vytvoření kvalitních podmínek pro obyvatele a život 

v obci, rozvoj venkova a zlepšení kvality životního 

prostředí 

Název aktivity Příprava projektové dokumentace na rekonstrukci 

a využití nemovitosti č. p. 141 a její realizace 

Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity: 

V současné době je obecní úřad umístěn v prvním poschodí a prostorově i kapacitně 

je nevyhovující. Stejně tak i pro starší občany je výstup po schodišti obtížný. Záměrem aktivity 

je přemístění obecního úřadu do nově zrekonstruovaných prostor, aby obecní úřad získal 

reprezentativnější a kapacitně vyhovující prostory. 

Koordinace realizace Obec Seloutky 

Odpovědnost za realizaci zastupitelstvo obce 

Časový plán realizace 2015-2020 

Předpokládané náklady aktivity 2 000 000,- Kč 

Předpokládaný způsob financování veřejné rozpočty, rozpočet obce Seloutky 

Důležitost 1 

 

Opatření Vytvoření kvalitních podmínek pro obyvatele a život 

v obci, rozvoj venkova a zlepšení kvality životního 

prostředí 

Název aktivity Rekonstrukce veřejného osvětlení 

Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity: 

Na návsi bylo obyčejné osvětlení vyměněno za světla LED na 5 místech. Intenzita osvětlení se 

výrazně zlepšila. Je třeba provést rekonstrukci veřejného osvětlení ve zbylé části obce a rozšířit 

osvětlení v nové zástavbě. Zlepší se intenzita osvětlení a dojde i k výrazné úspoře elektrické 

energie. Lepší osvětlení v obci bude určitě na překážku vandalským činům. Záměrem aktivity 

je tedy rekonstrukce veřejného osvětlení. 

Koordinace realizace Obec Seloutky 

Odpovědnost za realizaci zastupitelstvo obce 

Časový plán realizace 2015-2018 

Předpokládané náklady aktivity 450 000,- Kč 

Předpokládaný způsob financování veřejné rozpočty, rozpočet obce Seloutky 

Důležitost 2 
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Opatření Vytvoření kvalitních podmínek pro obyvatele a život 

v obci, rozvoj venkova a zlepšení kvality životního 

prostředí 

Název aktivity Ozelenění obce 

Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity: 

Záměrem aktivity je zlepšení životního prostředí a vzhledu obce. 

Koordinace realizace Obec Seloutky 

Odpovědnost za realizaci zastupitelstvo obce 

Časový plán realizace 2015-2018 

Předpokládané náklady aktivity 550 000,- Kč 

Předpokládaný způsob financování veřejné rozpočty, rozpočet obce Seloutky 

Důležitost 2 

 

Opatření Vytvoření kvalitních podmínek pro obyvatele a život 

v obci, rozvoj venkova a zlepšení kvality životního 

prostředí 

Název aktivity Rekonstrukce obecního sálu 

Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity: 

V současné době je obecní sál ve špatném stavu, a to zejména co se týče akustiky, která je špatná, 

a zastaralého osvětlení. Záměrem aktivity je rekonstrukce obecního sálu, během níž dojde 

ke snížení stropu a zlepší se cirkulace vzduchu (odvětrávání sálu). Rekonstrukce přispěje ke snížení 

nákladů za energie. 

Koordinace realizace Obec Seloutky 

Odpovědnost za realizaci zastupitelstvo obce 

Časový plán realizace 2015-2018 

Předpokládané náklady aktivity 480 000,- Kč 

Předpokládaný způsob financování veřejné rozpočty, rozpočet obce Seloutky 

Důležitost 3 

 

Opatření č. 2 Rozvoj infrastruktury 

Opatření Rozvoj infrastruktury 

Název aktivity Vybudování a rekonstrukce chodníků ve staré zástavbě 

Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity: 

Chodníky ve staré zástavbě jsou zcela nevyhovující. Jsou nerovné, není zajištěna bezbariérovost 

a současně také bezpečnost chodců. Záměrem aktivity je vybudování a rekonstrukce chodníků, 

čímž se výrazně zlepší i vzhled obce Seloutky. 

Koordinace realizace Obec Seloutky 

Odpovědnost za realizaci zastupitelstvo obce 

Časový plán realizace 2015-2020 

Předpokládané náklady aktivity 4 500 000,- Kč 

Předpokládaný způsob financování veřejné rozpočty, rozpočet obce Seloutky 

Důležitost 1 
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Opatření Rozvoj infrastruktury 

Název aktivity Příprava studie, event. i projektové dokumentace 

na vybudování hloubkové kanalizace a čistírny odpadních 

vod (ČOV) v obci 

Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity: 

Většina domácností odvádí odpadní vody do septiků a jímek. Jen několik málo rodinných domků 

má vybudováno vlastní čističky odpadních vod. Z výše uvedeného důvodu má prosto obec zájem 

na vypracování studie i projektové dokumentace na vybudování hloubkové kanalizace a ČOV. 

Záměrem aktivity je příprava studie, event. projektové dokumentace na vybudování hloubkové 

kanalizace a čistírny odpadních vod. Obec Seloutky se tímto krokem chce podílet na zlepšení 

životního prostředí v obci a jejím okolí. 

Koordinace realizace Obec Seloutky 

Odpovědnost za realizaci zastupitelstvo obce 

Časový plán realizace 2015-2020 

Předpokládané náklady aktivity 260 000,- Kč 

Předpokládaný způsob financování veřejné rozpočty, rozpočet obce Seloutky 

Důležitost 2 

 

Opatření č. 3 Rozvoj volnočasových aktivit 

Opatření Rozvoj volnočasových aktivit a cestovního ruchu 

Název aktivity Rekonstrukce hřiště, jeho zázemí a sociálního zařízení 

Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity: 

Záměrem aktivity je vybudování hřiště, které by sloužilo pro různé věkové kategorie k provozování 

volnočasových aktivit a zároveň by bylo i odpočinkovou zónou. Zároveň obec plánuje provést 

rekonstrukci budovy pro zajištění občerstvení a rekonstrukci sociálního zařízení v areálu hřiště. 

Zatím tyto prostory po hygienické stránce jsou zcela nevyhovující. 

Koordinace realizace Obec Seloutky 

Odpovědnost za realizaci zastupitelstvo obce 

Časový plán realizace 2015-2016 

Předpokládané náklady aktivity 650 000,- Kč 

Předpokládaný způsob financování veřejné rozpočty, rozpočet obce Seloutky 

Důležitost 1 

 

Opatření Rozvoj volnočasových aktivit a cestovního ruchu 

Název aktivity Příprava studie na vybudování cyklostezek v okolí obce, 

event. i jejich realizace 

Popis aktivity, její zdůvodnění, výčet nejdůležitějších činností v rámci aktivity: 

Záměrem aktivity je vypracování studie na reálné napojení cyklostezek ze Seloutek do Určic 

nebo do Prostějova z důvodu zajištění bezpečnosti cyklistů i chodců. 

Koordinace realizace Obec Seloutky 

Odpovědnost za realizaci zastupitelstvo obce 

Časový plán realizace 2014-2020 

Předpokládané náklady aktivity 3 000 000,- Kč 

Předpokládaný způsob financování veřejné rozpočty, rozpočet obce Seloutky 

Důležitost 2 
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B4. PODPORA REALIZACE PROGRAMU 

Způsob realizace Programu rozvoje obce 

Program rozvoje obce Seloutky na období 2014 – 2020 stanovuje nejen obecný směr rozvoje obce, 

ale také konkrétní aktivity k naplnění stanovených opatření. Cílem tohoto dokumentu Program rozvoje 

obce Seloutky na období 2014 – 2020 je, aby dokument byl „živý“, aby sloužil k rozvoji obce 

a pomohl také při čerpání dotací z Evropské unie. Z těchto důvodů je nutné stanovit, jak bude probíhat 

samotná realizace navrhovaných záměrů, které se v tomto dokumentu nacházejí. V rámci úspěšného 

dosažení všech zamýšlených opatření je nutné zapojit všechny aktéry rozvoje obce (soukromý sektor, 

neziskový sektor, veřejnost, atd.). 

 

K tomu, aby realizace tohoto dokumentu, resp. také navržené aktivity uvedené v tomto dokumentu, 

byly bezproblémové a byly uskutečněny v navržených termínech, je nutné stanovit subjekty a osoby, 

které jsou odpovědné nejen za řízení realizace, ale také i za výkon a kontrolu plnění jednotlivých 

aktivit. Vzhledem k velikosti obce není nutné zřizovat nové orgány či instituce. 

 

Řídící složka 

Zastupitelstvo obce zajistí v souvislosti s realizací Programu rozvoje obce řídící složku. Řídící složka 

bude mít na starost následující činnosti: 

 vyhledávat a zajišťovat zdroje financování aktivit Programu rozvoje obce, 

 iniciovat realizaci aktivit, 

 projednávat podněty vztahující se k realizaci aktivit, 

 projednávat a schvalovat změny a aktualizovat Program rozvoje obce. 

Výsledky jednání, zejména schválené znění Monitorovacích zpráv o průběhu realizace Programu 

rozvoje obce a aktuální verze Programu rozvoje obce, budou zveřejňovány na webových stránkách 

obce Seloutky. 

Řídící složka se bude scházet dle aktuální potřeby, avšak nejméně jednou ročně, v období přípravy 

rozpočtu na následující rok. 

 

Výkonná a kontrolní složka 

Zastupitelstvo obce a obecní úřad zajistí v souvislosti s realizací tohoto Programu rozvoje obce: 

 realizaci Programu rozvoje obce (komunikace s dodavateli, kontrola plnění termínů realizace), 

 přípravu podkladů pro jednání řídící složky, které se týká naplňování realizace Programu 

rozvoje obce (předání podkladů nejpozději 7 dní před jednáním), 

 svolání řídící složky v případě potřeby, min. jedenkrát ročně v období přípravy rozpočtu 

na následující rok, 

 evidence podnětů, které se vztahují k doplnění a aktualizaci Programu rozvoje obce, 
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 činnosti spojené s monitoringem realizace Programu rozvoje obce, 

 zveřejňování informací, které se týkají Programu rozvoje obce na webových stránkách obce. 

 

Schválení Programu rozvoje obce znamená ukončení zpracovatelské fáze. Stanovení odpovědností 

a náplní činností osob řídící a výkonné a kontrolní složky jsou položeny základy realizace jednotlivých 

aktivit, které vedou k dosažení navrhovaných opatření uvedených v tomto dokumentu. Jednotlivé 

aktivity budou realizovány podle jejich významu v rámci priorizace aktivit. Jestliže nastane změna 

v průběhu realizace aktivit, řídící složka tyto změny projedná a schválí. 

Každoročně bude také probíhat revize realizovaných a plánovaných aktivit. Informace o průběhu 

realizace Programu rozvoje obce budou minimálně jednou ročně zveřejňovány na webových stránkách 

obce. 

 

Monitoring realizace Programu rozvoje obce 

Výkonná a kontrolní složka bude odpovědná za sledování naplňování opatření Programu rozvoje obce. 

Každoročně bude vypracován přehled realizovaných aktivit a plán aktivit na následující období, 

tzv. Monitorovací zpráva o průběhu realizace Programu rozvoje obce. Dokument bude dále obsahovat 

informace o sledování hodnotících ukazatelů a zdůvodnění odchylek od plánovaného průběhu 

realizace. Zároveň tento dokument bude sloužit pro sestavení rozpočtu obce na následující rok. 

Řídící složka obdrží podklady pro jednání minimálně 7 dní před plánovaným setkáním. Dokument, 

který bude projednán řídící složkou, slouží k dalšímu rozhodování o úpravě a aktualizaci Programu 

rozvoje obce. Poté bude také dokument umístěn na webových stránkách obce Seloutky. 

 

Způsob aktualizace Programu rozvoje obce 

Program rozvoje obce je živým dokumentem, který se bude neustále obměňovat a aktualizovat 

dle průběhu realizace jeho dílčích částí. Podnětem k aktualizaci Programu rozvoje obce může být 

závažná změna vnějších podmínek, naplnění části Programu rozvoje obce anebo potřeba stanovení 

nových opatření. Podnětem k aktualizaci Programu rozvoje obce by se neměla stát změna politické 

reprezentace obce. Aktualizace celého Programu rozvoje obce se uskuteční nejpozději v roce 2020. 

Dílčí revize dokumentu budou probíhat v případě potřeby, minimálně však ke konci každého 

kalendářního roku, ve vazbě na formulování dalších realizačních kroků Programu rozvoje obce 

a rozpočet obce. Podkladem pro dílčí revize se stane Monitorovací zpráva o průběhu realizace aktivit. 

Změny v Programu rozvoje obce se budou provádět přímo v samotném dokumentu. Výsledkem 

pak bude dokument s označením data, ke kterému se vztahuje (Program rozvoje obce Seloutky, 

aktualizovaná verze k xx.yy.zzzz). Dokument bude v úvodu obsahovat také seznam revizí. Každá 

revize pak bude v textu vyznačena a opatřena termínem aktualizace. 
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Aktualizace Programu rozvoje obce a jeho změny budou schváleny zastupitelstvem obce souběžně se 

schvalováním ročního rozpočtu a rozpočtového výhledu obce. Aktualizovaný Program rozvoje obce 

bude následně zveřejněn na webových stránkách obce Seloutky. 

 

Způsob financování Programu rozvoje obce 

Základním zdrojem pro financování jednotlivých rozvojových aktivit jsou vlastní zdroje obce. 

Vzhledem k vytvoření Programu rozvoje obce se také předpokládá možnost spolufinancování 

z veřejných rozpočtů (kraje, ČR, fondy EU). Řídící složka, která na starosti mj. také získávání 

finančních prostředků, bude usilovat o zapojení soukromého sektoru či nevládních neziskových 

organizací. Předpokládané zdroje financování jsou uvedeny v kartách aktivit. V průběhu naplňování 

Programu rozvoje obce bude docházet ke zpřesňování informací o možnostech finančních zdrojů 

na jednotlivé aktivity; informace budou uvedeny v kartách aktivit a bude je aktualizovat Výkonná 

a kontrolní složka. 

Program rozvoje obce je základním stavebním kamenem pro tvorbu finančního plánu, finančního 

výhledu, ale i rozpočtu obce na následující rok. Výdaje, které jsou spojené s naplňováním opatření, 

budou v rozpočtu označeny. Díky tomu bude mít obec Seloutky přehled, jaké prostředky 

na uskutečnění svých rozvojových priorit vynakládá. 
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Příloha č. 1 

 

 

Dotazník pro občany 
 



Dotazníkové šetření  

občané obce Seloutky 

 
Účel šetření:  
Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky 
 
Vážení občané,  
 

dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění dotazníku, který hodnotí názor 
občanů na kvalitu života v obci. Výstupy z tohoto šetření budou významnými podklady 
pro právě připravovaný Strategický plán rozvoje obce Seloutky. Byli bychom velice rádi, 
pokud si najdete čas pro vyplnění tohoto dotazníku, čímž přispějete k nalezení a specifikaci 
vhodných opatření pro další rozvoj obce. Existence strategického plánu obce je velmi 
důležitá také z pohledu možností čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU.  

Na položené otázky odpovězte zaškrtnutím (příp. zakroužkováním) odpovědi, 
která nejvíce respektuje Váš názor, popřípadě doplňte vlastní komentář. Dotazník 
je anonymní – získaná data budou hromadně zpracována statistickými metodami 
bez sledování Vaší identity. Dotazník je určen pro občany obce Seloutky starší 
18 let.  

 Vyplněný dotazník, prosíme, odevzdejte nejpozději do 15. 9. 2014 na obecním 
úřadě Seloutky 58, 798 04 Určice. Dotazník je také možné zaslat poštou na adresu: Expirit 
s.r.o., Fibichova 1141/2, 779 00 Olomouc (zpracovatel Strategického plánu rozvoje obce 
Seloutky). Elektronická verze dotazníku (formulář ve formátu Word) je rovněž k dispozici 
ke stažení a vyplnění na internetových stránkách obce www.seloutky.cz. Vyplněnou 
elektronickou verzi dotazníku je poté možné zaslat na adresu jitka.krasova@expirit.cz. 

 

 

 

Děkujeme Vám za spolupráci. 

 

 

 

František Kaprál 

starosta obce 

 

 

 

 

 

 

http://www.seloutky.cz/
mailto:jitka.krasova@expirit.cz
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A – Základní charakteristiky respondenta  
 

Pohlaví: 

 muž 

 žena 

Věk: 

 18 – 24 let 

 25 – 29 let 

 30 – 39 let 

 40 – 49 let 

 50 – 59 let 

 60 a více let 

Dosažené vzdělání: 

 bez vzdělání 

 základní 

 střední odborné, vyučen (bez maturity) 

 úplné střední vzdělání (s maturitou) 

 vyšší odborné nebo bakalářské 

 vysokoškolské (magisterské, inženýrské) 
 

Ekonomická aktivita: 

 soukromý podnikatel / soukromá podnikatelka 

 zaměstnanec v soukromé firmě 

 zaměstnanec ve státním sektoru 

 zaměstnanec v samosprávě 

 nezaměstnaný 

 ekonomicky neaktivní (student, důchodce, 
mateřská dovolená apod.) 

 

Počet členů domácnosti: 

 jednočlenná 

 dvoučlenná 

 tříčlenná 

 čtyřčlenná 

 pětičlenná 

 vícečlenná 
 

 
Hrubý příjem celé domácnosti (součet hrubých 

mezd včetně dávek sociální podpory a dalších 

sociálních dávek): 

 do 10 000 Kč 

 10 000 – 19 999 Kč 

 20 000 – 29 999 Kč 

 30 000 – 39 999 Kč 

 40 000 – 49 999 Kč 

 50 000 – 59 999 Kč 

 60 000 Kč a vyšší 

 

 

B – Bydlení 
 

1. Typ Vašeho bydlení: 

 vlastní dům 

 vlastní nebo družstevní byt 

 v podnájmu 

 ubytovna 

 jiné:………………………………………………… 

2. Jak hodnotíte úroveň svého bydlení? 

 plně vyhovující (neuvažuji o změně) 

 spíše vyhovující 

 spíše nevyhovující 

 zcela nevyhovující (nutně potřebuji vyřešit své 
bydlení) 

 

3. Pokud uvažujete o zlepšení své bytové situace, které řešení byste upřednostnil/a? 

    (Jen 1 upřednostňovaná odpověď) 

 přestavba vlastního domu nebo bytu 

 výstavba vlastního domu nebo bytu 

 koupě domu nebo bytu 

 výměna domu nebo bytu  

 převod bytu do osobního vlastnictví 

 aktuálně o tom neuvažuji 

 jiná možnost:  ……………………………………………………………………………….. 
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C - Kvalita života 
 

V následujících otázkách prosím odpovídejte v číselné škále 0 – 10. Zvolte hodnotu od 0 do 10, která nejvíce 
odpovídá Vašemu názoru. 

(0 = hluboká nespokojenost, 10 = velmi velká spokojenost)   

 
4. Jste spokojeni s mezilidskými vztahy v obci? 
 

    Ohodnocení: .......... 

  (hodnota 0 – 10)

  

5. Jste spokojeni s nabídkou pracovních 
příležitostí v obci? 

 
    Ohodnocení: .......... 

  (hodnota 0 – 10)

  

 

 

6. Jste spokojeni s obchody a službami v obci? 

    Ohodnocení: 

  (hodnota 0 – 10)
 

   

 
 

       ............... 

Které typy obchodů a druhy služeb v obci postrádáte, popř. jaké hlavní 

nedostatky shledáváte? 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Jste spokojeni s kulturním vyžitím v obci? 

    Ohodnocení: 

  (hodnota 0 – 10)

   

 
 

       ............... 

 

 nedokáži se 
vyjádřit 

 

Které kulturní zařízení v obci postrádáte, popř. jaké hlavní nedostatky v oblasti 
kulturního vyžití shledáváte? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 8. Jste spokojeni se sportovním vyžitím v obci? 

    Ohodnocení: 

  (hodnota 0 – 10)

   

 

 
       ............... 

 

 nedokáži se 
vyjádřit 

 

Které sportovní zařízení v obci postrádáte, popř. jaké hlavní nedostatky v oblasti 
sportovního vyžití shledáváte? 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

                                                 

 (0 = hluboká nespokojenost, 10 = velmi velká spokojenost)   
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9. Jste spokojeni s ostatními možnosti volnočasového vyžití v obci? 

    Ohodnocení: 

  (hodnota 0 – 10)

   

 

 
       ............... 

 

 nedokáži se 
vyjádřit 

Jaké hlavní nedostatky v oblasti volnočasového vyžití shledáváte? 

 
………………………….......……..……………………………………………………………………………… 

 
………………………......……………...………………………………………………………………………… 

 
……………………………........………….……………………………………………………………………… 

 

10. Jste spokojeni s nabídkou vyžití pro rodiny s dětmi v obci? 

    Ohodnocení: 

  (hodnota 0 – 10)

    

 

 

       ............... 
 

 nedokáži se 
vyjádřit 

Jaké hlavní nedostatky v oblasti nabídky vyžití pro rodiny s dětmi shledáváte? 

 
………………………….......……..……………………………………………………………………………… 

 

………………………......……………...………………………………………………………………………… 
 

……………………………........………….……………………………………………………………………… 

 

11. Jste spokojeni s prostředím v obci z těchto hledisek: 

 
Ohodnocení 

(hodnota 0 – 10)

 

  1 – životní prostředí celkově  

  2 – estetický vzhled veřejných prostranství  

  3 – vzhled obecní zástavby (budov)  

  4 – udržovaná zeleň v obci  

  5 – udržování čistoty v obci  

  6 – znečištění ovzduší exhalacemi a prachem  

  7 – veřejné osvětlení  

  8 – kvalita cest a chodníků   

  9 – dostupnost obce hromadnou dopravou  

 10 – bezpečnostní situace v obci (kriminalita)  

 11 – bezpečnost silničního provozu v obci  

 12 – dostupnost parkování  

 13 – možností účastnit se místního plánování, rozhodování či veřejných projednávání 
(možnost zapojit se do těchto procesů jako územní a komunitní plánování)  

 

Komentář:………………………….................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

 

12. Jste spokojeni s následujícími službami? 

 
   Ohodnocení         

(hodnota 0 – 10)

 

1 – dodávka elektřiny  

2 – dodávka vody  

3 – odvoz odpadů  

4 – systém třídění odpadů  

5 – telekomunikace  

                                                 

  (0 = hluboká nespokojenost, 10 = velmi velká spokojenost)   
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Komentář:…........................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................  

 
 

D - Sociální oblast 
 
13. Myslíte si, že v obci chybí některá sociální služba? 

 ano 

 ne 

 nevím 
 

Pokud ano, uveďte která: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

E – Internet 
 

14. Používáte v domácnosti počítač (pokud 

odpovíte ne, dále již dotazy týkající se internetu 
nevyplňujte)? 

 ano 

 ne 
 

15. Je tento počítač připojen k internetu? 

 ano 

 ne 

 
16. Jste spokojeni se  současným připojením k internetu ve Vaší domácnosti? 

    Ohodnocení: 

  (hodnota 0 – 10)

   

 

 

       ............... 
 

Pokud nejste zcela spokojeni, uveďte hlavní nedostatky (např. rychlost, cena apod.)  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

F – Veřejná správa 
 

17. Kde získáváte informace o činnosti 

obecního úřadu 

 obecní rozhlas 

 úřední deska 

 internet 

 veřejná zasedání zastupitelstva obce 

 jiné: ……………....………………………………. 

18. Jste spokojeni s informovaností o práci 

obecního úřadu a jeho akcích? 
 

   Ohodnocení: .............. 

  (hodnota 0 – 10)

   

 

 
 

 

 
19. Jste spokojeni s obsahem webových stránek obce Seloutky? 

    Ohodnocení: 

  (hodnota 0 – 10)

   

 

 
       ............... 

 

 nedokáži se 

Co byste na webových stránkách doplnili či pozměnili?  

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                                 

 (0 = hluboká nespokojenost, 10 = velmi velká spokojenost)   
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vyjádřit 

 

20. Jste spokojeni s dostupností obecního úřadu? 

    Ohodnocení: 

  (hodnota 0 – 10)

   

 
 

       ............... 

 
 

Vyjádřete spokojenost s dostupností v oblasti:  

 otevírací doby (ohodnocení 0 – 10): ....... 

Jiné nedostatky v dostupnosti: 
 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

21. Jste spokojeni s činností samosprávy? 

    Ohodnocení: 

  (hodnota 0 – 10)

 

 

 

       ............... 
 

Pokud nejste spokojeni, uveďte hlavní nedostatky: 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

G – Rozvoj obce 
 
22. Jakou obcí by se podle Vás Seloutky měly stát v budoucnu (vyberte maximálně tři odpovědi)?  

 obcí cestovního ruchu  

 obcí tradic a lidové kultury 

 obcí s bohatým společenským životem 

 obcí sportu a volnočasových aktivit 

 obcí zeleně a kvalitního životního prostředí 

 klidnou obcí pro příjemné bydlení 

 obcí s kvalitními službami občanům 

 čistou a bezpečnou obcí 

 obcí otevřenou pro nové obyvatele 

 obcí spolupracující s místními  
i zahraničními obcemi a městy 

 jiné, specifikujte 
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 

 
23. Seřaďte následujících sedm oblastí podle toho, jak jsou pro Vás důležité z pohledu 

zkvalitnění a dalšího rozvoje (1 – nejvýznamnější oblast, 7 – nejméně významná oblast): 

 Oblast Pořadí 

1. Podmínky k bydlení  

2. Možnosti trávení volného času  

3. Dopravní infrastruktura (místní komunikace, chodníky, parkovací plochy, hromadná doprava)  

4. Technická infrastruktura (kanalizace, zásobování pitnou vodou, zásobování el. energií, 

odpadové hospodářství) 

 

5. Vybavenost obce službami  

6. Upravenost, čistota obce  

7. Zvýšení počtu pracovních příležitostí v obci  

 Jiné:  

   

 

24. Navrhněte konkrétní investiční akce obce, které by měla obec co nejdříve realizovat a patří 
podle Vašeho názoru k nejdůležitějším:  

 Investiční akce 

1.  

2.  

3.  

4.  
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5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 
25. Konkretizujte, co vnímáte jako největší problémy života v obci, co Vám nejvíce vadí 

(např. málo pracovních příležitostí, dopravní obslužnost do okolních měst a obcí, čistota obce 
apod.): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
26. Uvažujete o tom, že se z obce odstěhujete? 

 

 ne 

 ano, z jakého důvodu.......……………………………………………….……………………………………………………… 

……………..………………………………………………………………………………………………………………………......…………… 

 

27. Prostor pro Vaše připomínky a náměty k rozvoji obce Seloutky: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI 
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Příloha č. 1 

 

 

Dotazník pro podnikatelské subjekty 
 



Dotazníkové šetření  
podnikatelské subjekty 

 
Účel šetření:  
Zpracování Strategického plánu rozvoje obce Seloutky 
 
Vážení podnikatelé, 
Vážení zástupci podnikatelských subjektů,  
 

dovolujeme si Vás oslovit a požádat o vyplnění krátkého dotazníku, jehož účelem 
je získat od podnikatelských subjektů v obci podněty sloužící jako jeden z podkladů 
pro tvorbu Strategického plánu rozvoje obce Seloutky. Jedná se o velmi důležitý dokument 
pomáhající při čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. Z hlediska 
ekonomického rozvoje obce je nezbytné znát Vaše názory a požadavky, aby je bylo možno 
respektovat a zahrnout do připravovaného dokumentu. Tento dokument  
samozřejmě musí vycházet z reálné situace v oblasti podnikání, a proto svými názory  
významně přispějete ke kvalitě jeho zpracování. 

Na položené otázky odpovězte zaškrtnutím (příp. zakroužkováním) odpovědi, 
která nejvíce respektuje Váš názor, popřípadě doplňte vlastní komentář. Data budou 
zpracována statistickými metodami z pohledu celkové situace a trendů, bez sledování 
jednotlivých zúčastněných subjektů. 

 Vyplněný dotazník, prosíme, odevzdejte nejpozději do 15. 9. 2014 na obecním 
úřadě Seloutky 58, 798 04 Určice. Dotazník je také možné zaslat poštou na adresu: Expirit 
s.r.o., Fibichova 1141/2, 779 00 Olomouc (zpracovatel Strategického plánu rozvoje obce). 
Elektronická verze dotazníku (formulář ve formátu Word) je rovněž k dispozici ke stažení 
a vyplnění na internetových stránkách obce www.seloutky.cz. Vyplněnou elektronickou 
verzi dotazníku je poté možné zaslat na adresu jitka.krasova@expirit.cz. 

 

 

 

Děkujeme Vám za spolupráci. 

 

 

 

 

František Kaprál 

starosta obce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.seloutky.cz/
mailto:jitka.krasova@expirit.cz
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Název podniku

:______________________________________________________________ 

 

Kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail)

: _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

Kontaktní osoba

:  ______________________________     

 

Rok založení firmy

:  _____________________________ 

 
 

A – Identifikační údaje (nezbytné pro třídění dat) 
 

1. Velikost firmy podle počtu zaměstnanců (v Seloutkách):  

 do 9 zaměstnanců 

 10 – 24 zaměstnanců 

 25 – 49 zaměstnanců 

 50 – 99 zaměstnanců 

 100 – 249 zaměstnanců 

 250 – 499 zaměstnanců 

 500 a více zaměstnanců 

 

 

2. Právní forma: 

 fyzická osoba 

 společnost s ručením omezeným 

 akciová společnost 

 veřejná obchodní společnost 

 komanditní společnost 

 družstvo 

 jiná (uveďte):__________________________  

3. Jste firmou se zahraniční účastí?  

 ano – s majoritní  

 ano – s minoritní  

 ne  

 

 

4. Kde je hlavní sídlo Vaší firmy? 

 v Seloutkách 

 jinde v České republice 

 v zahraničí 
 

5. Jak dlouho Vaše firma v Seloutkách působí? 

 kratší dobu než 1 rok 

 1 – 2 roky 

 3 – 5 let 

 6 – 10 let 

 déle než 10 let 
 

6. Převažující činnost firmy (na základě obratu):   

 zemědělství, lesnictví, rybářství 

 průmysl (specifikujte odvětví): __________________________________________________  

 stavebnictví a průmysl stavebních hmot  

 doprava a spoje  

 energetika  

 obchod  

 cestovní ruch (pohostinství, ubytování atd.)  

 ostatní služby  

 jiné (uveďte):  _______________________________________________________________  

 

 

                                                           

 Nepovinné údaje 
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7. Odbyt výrobků/orientace na trh (uveďte podíl - % jednotlivých trhů) 

 podíl % 

na trhu ČR  

na trzích západní Evropy  

na trzích východní Evropy  

na ostatních trzích  

 
 

B – Zaměstnanci 
 

8. Uveďte profilové profese ve Vaší firmě: 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 
 

9. Jaké profese dlouhodobě postrádáte? 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 

 __________________________ 
 

 

10. Jak velký problém představuje pro Vaši firmu získávání kvalitních zaměstnanců? 

Zakroužkujte v každém řádku velmi velký spíše velký spíše malý žádný 
nemáme 
potřebu 

- s vysokoškolskou kvalifikací 1 2 3 4 0 

- se středoškolskou kvalifikací 1 2 3 4 0 

- kvalifikovaných dělníků, řemeslníků 1 2 3 4 0 

- nekvalifikované pracovní síly 1 2 3 4 0 

 

11. Máte zájem o další odborné/profesní vzdělávání pracovníků Vaší firmy? 

 ano 

 ne 
 

12. Co by měla obec udělat pro lepší dosažitelnost kvalifikované pracovní síly? 

 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

C – Podnikatelské prostředí 

13. Do jaké míry negativně ovlivňují činnost Vaší firmy následující faktory? 

Zakroužkujte v každém řádku 
velmi 
silně 

spíše 
více 

spíše 
méně 

vůbec 
ne 

neumím 
posoudit 

- úroveň zařízení / vybavení firmy pro podnikání 1 2 3 4 0 

- prostory pro podnikání (místnosti, budovy, sklady atd.) 1 2 3 4 0 

- dopravní infrastruktura (dostupnost, obslužnost apod.) 1 2 3 4 0 

- kvalita a dostatečná pracovní síla 1 2 3 4 0 

- předpisy k ochraně životního prostředí 1 2 3 4 0 

- dostupnost a kvalita finančních služeb 1 2 3 4 0 

- komunikace a spolupráce s obecním úřadem 1 2 3 4 0 

- bytová situace (možnosti bydlení, ubytování) 1 2 3 4 0 

- umístění firmy právě v obci Seloutky  1 2 3 4 0 

- jiné (uveďte): 
 
 

1 2 3 4 0 
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14. Jak hodnotíte následující služby místní správy poskytované Vaší firmě? 

Zakroužkujte v každém řádku dobře 
spíše 
dobře 

spíše 
špatně 

špatně 
neumím 
posoudit 

- zásobování vodou 1 2 3 4 0 

- kanalizace (napojení na ČOV) 1 2 3 4 0 

- odvoz odpadů 1 2 3 4 0 

- zásobování elektrickou energií 1 2 3 4 0 

- požární ochrana  1 2 3 4 0 

- údržba komunikací v blízkosti Vaší firmy 1 2 3 4 0 

 
15. Je pro Váš podnik důležité znát aktuální informace o činnosti Obecního úřadu? 

 ano 

 ne 
 

16. Máte dostatek informací důležitých pro podnikání Vaší firmy z místních zdrojů (např. z obecního 
úřadu)? 
 (informace o dotačních programech, možnostech podpory, veřejných zakázkách, územním plánu apod.) 

 ano 

 jen v omezené míře 

 ne 

Uveďte informace, které postrádáte:________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
 

D – Veřejná správa 
 
17. Byla by Vaše firma ochotna zapojit se do akcí obce organizovaných k podpoře podnikatelských aktivit? 
(účast na seminářích, společná diskusní setkání, účast v pracovních skupinách apod.) 

 ano 

 podle okolností 

 ne 
 

18. Je podle Vás obec Seloutky dobrým místem pro podnikání? 

 určitě ano 

 s jistými výhradami ano 

 spíše ne 

 nedovedu posoudit 

Komentář:____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
19. Na co především by měla být zaměřena podpora podnikání v obci? (zatrhněte max. 3 možnosti) 

 vytváření podmínek a uskutečňování aktivních kroků pro přilákání investorů 

 pomoc při navazování a zprostředkování obchodních kontaktů 

 pořádání odborných akcí (např. konferencí) pro podnikatelské subjekty 

 odbourávání byrokracie a administrativních průtahů úřadů vůči podnikatelům 

 zřizování a péče o rozvoj podnikatelských zón v obci 

 zlepšování dopravní infrastruktury 

 budování a zkvalitňování inženýrských sítí 

 právní pomoc podnikatelům 

 poskytování grantové podpory (finanční podpora podnikatelům) 

 poskytování daňových úlev a úlev v oblasti poplatků 

 jiné (uveďte):  ____________________________________________________________________ 
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E – Vývojové trendy a záměry 
 
20. Jakou změnu v počtu zaměstnanců očekáváte v krátkodobém horizontu 1 – 2 let? 

 velký nárůst (více než o 25 %) 

 mírný nárůst 

 beze změny 

 mírný pokles 

 velký pokles (více než o 25 %) 

 nedovedu posoudit 
 
21. Máte do budoucna v plánu: 

Zakroužkujte v každém řádku ano ne nevím 

1 - rozšíření výroby / služeb v rámci stávajících činností 1 2 0 

2 - rozšíření výroby / služeb do dalších oblastí podnikání (jiné činnosti) 1 2 0 

3 - rozšíření působnosti firmy do dalších míst mimo Seloutky 1 2 0 

4 - modernizovat / rekonstruovat současné objekty či zařízení 1 2 0 

5 - zahájit výstavbu nových objektů či zařízení 1 2 0 

6 - koupit další nemovitosti 1 2 0 

7 - pronajmout další nemovitosti 1 2 0 

8 - přemístit firmu mimo obec 1 2 0 

9 - odprodat nepotřebné nemovitosti 1 2 0 

 
 
22. Využila Vaše firma v posledních letech některé dotační programy? 

 ne 

 ano (uveďte, o jaký druh podpory šlo): __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 - kde jste získali informace o uvedených podporách:______________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 

 

23. Využili jste k získání podpory služeb (příprava žádosti apod.) některé z institucí vytvářející servis 
pro podniky (pokud ano - uveďte ji)? 

 ano  ____________________________________________________________________________________  

 ne 

 
 
24. Má Vaše firma dostatečné informace o grantových programech ČR a EU v oblasti podpory podnikání? 

 ano 

 jen v omezené míře 

 ne 
 
25. Kde získáváte informace o dotačních programech na podporu podnikání? 

 semináře 

 masmédia (televize, tisk apod.) 

 internetové stránky ministerstev 

 internetové stránky Krajského úřadu Olomouckého kraje 

 od odborné instituce 

 jiné (specifikujte): ____________________________________________________________________ 
 

26. Máte zájem získávat informace o dotačních programech na podporu podnikání? 

 ano 

 ne 
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27. Jaký dopad měl vstup ČR do EU pro Vaši firmu? 

Kladné dopady:_______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Záporné dopady:______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 
28. Jaké kroky od obce Seloutky očekáváte (příp. náměty pro spolupráci)? 

___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

29. Prostor pro Vaše připomínky a náměty k rozvoji obce Seloutky 

___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

DĚKUJEME VÁM ZA SPOLUPRÁCI 



Program rozvoje obce Seloutky na období 2014 - 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 

 

 

Vyhodnocení dotazníkového šetření občanů 
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Obec Seloutky, 2014 1 

 

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY 

ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE OBCE SELOUTKY 
 

 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 41 respondentů obce Seloutky. Všechny vyplněné a odevzdané 

dotazníky byly zahrnuty do hodnocení. 

 

 

A – ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY RESPONDENTA 

 

Pohlaví 
 

 

 

 

muž 22 54% 

žena 19 46% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věk 
 

 

18-24 let 1 2% 

25-29 let 5 12% 

30-39 let 8 20% 

40-49 let 7 17% 

50-59 let 12 29% 

60 a více let 8 20% 
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Dosažené vzdělání 

 

bez vzdělání  - -  

základní  -  - 

střední odborné, vyučen (bez maturity) 10 24% 

úplné střední vzdělání (s maturitou) 14 34% 

vyšší odborné nebo bakalářské 3 7% 

vysokoškolské (magisterské, inženýrské) 14 34% 

 

 
 

Ekonomická aktivita 

 

soukromý podnikatel/soukromá 

podnikatelka 
5 12% 

zaměstnanec v soukromé firmě 16 39% 

zaměstnanec ve státním sektoru 6 15% 

zaměstnanec v samosprávě  - -  

nezaměstnaný 3 7% 

ekonomicky neaktivní 11 27% 
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(bez maturity) 
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Počet členů v domácnosti 

 

 

 

jednočlenná 1 2% 

dvoučlenná 13 32% 

tříčlenná 13 32% 

čtyřčlenná 12 29% 

pětičlenná 2 5% 

vícečlenná  - -  

 

 

 

 

 

 

Hrubý příjem celé domácnosti 

 

do 10 000 Kč - - 

10 000 - 19 999 Kč 10 26% 

20 000 - 29 999 Kč 11 28% 

30 000 - 39 999 Kč 7 18% 

40 000 - 49 999 Kč 1 3% 

50 000 - 59 999 Kč 3 8% 

60 000 Kč a vyšší 7 18% 
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B – BYDLENÍ 

 

1) Typ Vašeho bydlení: 

 

vlastní dům 38 93% 

vlastní nebo družstevní byt 1 2% 

v podnájmu 1 2% 

ubytovna - - 

jiné 1 2% 

 

Komentář: 

 Jiný typ bydlení: u rodičů 

 

 
 

 

2) Jak hodnotíte úroveň svého bydlení? 

 

plně vyhovující 30 73% 

spíše vyhovující 9 22% 

spíše nevyhovující 1 2% 

zcela nevyhovující 1 2% 

 

38 
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jiné



VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ 

STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE OBCE SELOUTKY 

 

Obec Seloutky, 2014 5 

 

 
 

3) Pokud uvažujete o zlepšení své bytové situace, které řešení byste upřednostnil/a? 

 

přestavba vlastního domu nebo bytu 7 20% 

výstavba vlastního domu nebo bytu 6 17% 

koupě domu nebo bytu     

výměna domu nebo bytu 1 3% 

převod bytu do osobního vlastnictví     

aktuálně o tom neuvažuji 21 60% 

jiná možnost     
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C – KVALITA ŽIVOTA 

 

4) Jste spokojeni s mezilidskými vztahy v obci? 

 

hodnota 0     

hodnota 1     

hodnota 2     

hodnota 3     

hodnota 4 2 5% 

hodnota 5 12 29% 

hodnota 6 3 7% 

hodnota 7 5 12% 

hodnota 8 9 22% 

hodnota 9 8 20% 

hodnota 10 2 5% 

 

 

 

 

5) Jste spokojeni s nabídkou pracovních příležitostí v obci? 

 

hodnota 0 9 23% 

hodnota 1 4 10% 

hodnota 2 3 8% 

hodnota 3 2 5% 

hodnota 4 2 5% 

hodnota 5 11 28% 

hodnota 6 2 5% 

hodnota 7 2 5% 

hodnota 8 3 8% 

hodnota 9     

hodnota 10 1 3% 
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6) Jste spokojeni s obchody a službami v obci? 

 

hodnota 0 8 21% 

hodnota 1 5 13% 

hodnota 2 6 16% 

hodnota 3 4 11% 

hodnota 4 2 5% 

hodnota 5 5 13% 

hodnota 6 4 11% 

hodnota 7 4 11% 

hodnota 8     

hodnota 9     

hodnota 10     

 

 

 

Komentář: 

 nízká úroveň obchodu s potravinami, 

 zvýšení kvality obchodu s potravinami (např. zajištění možnosti nákupu pečiva v odpoledních 

hodinách), včetně rozšíření nabízeného sortimentu, pracovní doby a přiměřenějších cen, 

 zvýšení kvality pohostinství, 

 neexistující služby, 

 fungování letní/zimní hygienicky vhodné hospody, 

 absence nekuřácké restaurace, 

 absence mateřské školky, 

 absence pedikúry, masáží, kadeřníka, 

 zajištění možnosti stravování v oblasti teplých jídel, 

 nedostatky v údržbě rybníka. 

 

7) Jste spokojeni s kulturním vyžitím v obci? 

 

hodnota 0 1 2% 

hodnota 1     

hodnota 2     

hodnota 3     

hodnota 4 1 2% 

hodnota 5 8 20% 

hodnota 6 2 5% 

hodnota 7 6 15% 

hodnota 8 10 24% 

hodnota 9 6 15% 

hodnota 10 6 15% 

nedokáži se vyjádřit 1 2% 
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Komentář: 

 venkovní posezení, 

 sjezd rodáků, 

 kácení máje, 

 slabé kulturní vyžití pro mužskou část populace, 

 WC a zázemí na hřišti, 

 zastřešení venkovního areálu, 

 absence kulturního zařízení. 

 

 

8) Jste spokojeni se sportovním vyžitím v obci? 

 

hodnota 0 2 5% 

hodnota 1     

hodnota 2 3 7% 

hodnota 3 1 2% 

hodnota 4 1 2% 

hodnota 5 3 7% 

hodnota 6 3 7% 

hodnota 7 2 5% 

hodnota 8 8 20% 

hodnota 9 2 5% 

hodnota 10 1 2% 

nedokáži se vyjádřit 15 37% 
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Komentář: 

 absence napojení na síť cyklostezek, 

 absence kvalitního hřiště pro zimní i letní sezónu (tenis, volejbal, petangue,…), 

 rekonstruování, popř. vybudování nové fotbalové plochy, 

 absence sportoviště, 

 vybudování druhého kurtu na hřišti. 

 

9) Jste spokojeni s ostatními možnostmi volnočasového vyžití v obci? 

 

hodnota 0 1 2% 

hodnota 1     

hodnota 2 2 5% 

hodnota 3 1 2% 

hodnota 4 2 5% 

hodnota 5 5 12% 

hodnota 6 1 2% 

hodnota 7 3 7% 

hodnota 8 6 15% 

hodnota 9 2 5% 

hodnota 10 2 5% 

nedokáži se vyjádřit 16 39% 
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Komentář: 

 téměř žádné volnočasové vyžití, 

 absence kulturního domu s možností sportovních aktivit v zimních měsících. 

 

10) Jste spokojeni s nabídkou vyžití pro rodiny s dětmi v obci? 

 

hodnota 0     

hodnota 1     

hodnota 2 1 2% 

hodnota 3 2 5% 

hodnota 4 2 5% 

hodnota 5     

hodnota 6 5 12% 

hodnota 7 6 15% 

hodnota 8 7 17% 

hodnota 9 3 7% 

hodnota 10 4 10% 

nedokáži se vyjádřit 11 27% 
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Komentář: 

 kromě dětského hřiště jiné vyžití obec pro rodiny nenabízí, 

 absence kulturního domu s možností sportovních aktivit v zimních měsících, 

 absence mateřské školy, 

 výlety nebo autobusové zájezdy, 

 oprava WC a prodejního stánku na hřišti. 

 

11) Jste spokojeni s prostředím v obci z těchto hledisek: 

 

Životní prostředí celkově 

 

hodnota 0     

hodnota 1     

hodnota 2     

hodnota 3 1 3% 

hodnota 4 2 5% 

hodnota 5 4 10% 

hodnota 6 3 8% 

hodnota 7 8 20% 

hodnota 8 10 25% 

hodnota 9 8 20% 

hodnota 10 4 10% 
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Komentář: 

 klidnou atmosféru obce narušují poměrně časté přelety malých civilních letadel v malé výšce. 

 

Estetický vzhled prostranství 

 

hodnota 0 1 3% 

hodnota 1     

hodnota 2 1 3% 

hodnota 3 1 3% 

hodnota 4 1 3% 

hodnota 5 7 18% 

hodnota 6 4 10% 

hodnota 7 8 21% 

hodnota 8 13 33% 

hodnota 9 2 5% 

hodnota 10 1 3% 

 

 

1 2 
4 

3 

8 

10 

8 

4 

hodnota 0

hodnota 1

hodnota 2

hodnota 3

hodnota 4

hodnota 5

hodnota 6

hodnota 7

hodnota 8

hodnota 9

hodnota 10

1 1 

1 1 

7 

4 

8 

13 

2 1 

hodnota 0

hodnota 1

hodnota 2

hodnota 3

hodnota 4

hodnota 5

hodnota 6

hodnota 7

hodnota 8

hodnota 9

hodnota 10



VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ 

STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE OBCE SELOUTKY 

 

Obec Seloutky, 2014 13 

 

 

Vzhled obecní zástavby (budov) 

 

hodnota 0     

hodnota 1     

hodnota 2     

hodnota 3 1 3% 

hodnota 4 3 8% 

hodnota 5 5 13% 

hodnota 6 4 10% 

hodnota 7 11 28% 

hodnota 8 10 26% 

hodnota 9 3 8% 

hodnota 10 2 5% 

 

 
 

Udržovaná zeleň v obci 

 

hodnota 0 1 3% 

hodnota 1     

hodnota 2     

hodnota 3 3 8% 

hodnota 4 1 3% 

hodnota 5 5 13% 

hodnota 6 3 8% 

hodnota 7 7 18% 

hodnota 8 8 21% 

hodnota 9 9 23% 

hodnota 10 2 5% 
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Udržování čistoty v obci 

 

hodnota 0 1 3% 

hodnota 1     

hodnota 2     

hodnota 3 1 3% 

hodnota 4     

hodnota 5 7 18% 

hodnota 6 2 5% 

hodnota 7 6 15% 

hodnota 8 8 21% 

hodnota 9 10 26% 

hodnota 10 4 10% 
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Komentář: 

 V ulici vedoucí od Mlčochů až po rodinu Hopianů jsou při venčení pouštěni velcí psi 

z vodítek a velmi znečišťují trávník kolem silnice. Jedná se o pejsky, kteří mají majitele 

v jiných částech obce 

 

 

Znečištění ovzduší exhalacemi a prachem 

 

hodnota 0 3 8% 

hodnota 1     

hodnota 2 1 3% 

hodnota 3 4 11% 

hodnota 4 4 11% 

hodnota 5 6 16% 

hodnota 6 3 8% 

hodnota 7 5 13% 

hodnota 8 5 13% 

hodnota 9 5 13% 

hodnota 10 2 5% 

 

 
 

Komentář: 

 nespokojenost s bezohledností občanů při pálení odpadu (především zahradního, plastů), 

 absence kanalizace, 

 obecně nedýchatelno v zimním období (emise lokálních topidel), 

 silná doprava (prach, hluk, bezpečnost). 
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Veřejné osvětlení 

 

hodnota 0     

hodnota 1 1 3% 

hodnota 2     

hodnota 3 2 5% 

hodnota 4     

hodnota 5 5 13% 

hodnota 6     

hodnota 7 1 3% 

hodnota 8 10 26% 

hodnota 9 7 18% 

hodnota 10 13 33% 

 

 
 

Kvalita cest a chodníků 

 

hodnota 0 3 7% 

hodnota 1 2 5% 

hodnota 2     

hodnota 3 4 10% 

hodnota 4 8 19% 

hodnota 5 13 31% 

hodnota 6 2 5% 

hodnota 7 6 14% 

hodnota 8 2 5% 

hodnota 9 1 2% 

hodnota 10 1 2% 

 

Komentář: 

 obecní cesty jsou na slušné úrovni, daleko horší jsou státní krajské cesty, 

 nutná rekonstrukce chodníků ve staré zástavbě. 
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Dostupnost obce hromadnou dopravou 

 

hodnota 0 1 3% 

hodnota 1 2 5% 

hodnota 2 1 3% 

hodnota 3 2 5% 

hodnota 4 4 10% 

hodnota 5 3 8% 

hodnota 6 7 18% 

hodnota 7 1 3% 

hodnota 8 4 10% 

hodnota 9 6 15% 

hodnota 10 8 21% 
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Bezpečnostní situace v obci (kriminalita) 

 

hodnota 0     

hodnota 1     

hodnota 2 1 3% 

hodnota 3     

hodnota 4 2 5% 

hodnota 5 4 10% 

hodnota 6     

hodnota 7 8 21% 

hodnota 8 11 28% 

hodnota 9 7 18% 

hodnota 10 6 15% 

 

 
 

Bezpečnost silničního provozu v obci 

 

hodnota 0 2 5% 

hodnota 1     

hodnota 2     

hodnota 3 1 3% 

hodnota 4 1 3% 

hodnota 5 9 23% 

hodnota 6 3 8% 

hodnota 7 6 15% 

hodnota 8 12 31% 

hodnota 9 3 8% 

hodnota 10 2 5% 
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Dostupnost parkování 

 

hodnota 0     

hodnota 1 1 3% 

hodnota 2 6 16% 

hodnota 3 2 5% 

hodnota 4 1 3% 

hodnota 5 4 11% 

hodnota 6 3 8% 

hodnota 7 4 11% 

hodnota 8 6 16% 

hodnota 9 5 13% 

hodnota 10 6 16% 

 

Možnost účastnit se místního plánování, rozhodování či veřejných projednávání (možnost zapojit se 

do těchto procesů jako územní a komunitní plánování) 

 

hodnota 0     

hodnota 1     

hodnota 2 2 5% 

hodnota 3 1 3% 

hodnota 4 2 5% 

hodnota 5 2 5% 

hodnota 6 1 3% 

hodnota 7 4 11% 

hodnota 8 10 27% 

hodnota 9 6 16% 

hodnota 10 9 24% 
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12) Jak jste spokojeni s následujícími službami? 

 

Dodávka elektřiny 

 

hodnota 0     

hodnota 1 1 3% 

hodnota 2     

hodnota 3     

hodnota 4     

hodnota 5 2 5% 

hodnota 6 2 5% 

hodnota 7 2 5,0% 

hodnota 8 4 10% 

hodnota 9 7 17,5% 

hodnota 10 22 55% 
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Dodávka vody 

 

hodnota 0     

hodnota 1     

hodnota 2     

hodnota 3 1 2% 

hodnota 4     

hodnota 5 1 2% 

hodnota 6 3 7% 

hodnota 7 5 12% 

hodnota 8 3 7% 

hodnota 9 4 10% 

hodnota 10 24 59% 

 

 
 

Odvoz odpadů 

 

hodnota 0     

hodnota 1     

hodnota 2 1 3% 

hodnota 3 1 3% 

hodnota 4     

hodnota 5 3 8% 

hodnota 6 1 3% 

hodnota 7 4 10% 

hodnota 8 3 8% 

hodnota 9 7 18% 

hodnota 10 20 50% 
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Komentář: 

 častější vyvážení odpadů (1x týdně), 

 rozšíření kapacity kontejnerů na bioodpad. 

 

Systém třídění odpadů 

 

hodnota 0 1 3% 

hodnota 1     

hodnota 2     

hodnota 3     

hodnota 4     

hodnota 5 5 13% 

hodnota 6 1 3% 

hodnota 7 3 8% 

hodnota 8 6 15% 

hodnota 9 6 15% 

hodnota 10 18 45% 
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Telekomunikace 

 

hodnota 0 1 3% 

hodnota 1     

hodnota 2     

hodnota 3     

hodnota 4     

hodnota 5 3 8% 

hodnota 6 2 5% 

hodnota 7 5 13% 

hodnota 8 3 8% 

hodnota 9 6 15% 

hodnota 10 19 49% 

 

 
 

Komentář: 

 nelze zapojit kabelový vysokorychlostní internet – zastaralá síť. 
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D – SOCIÁLNÍ OBLAST 

 

13) Myslíte si, že v obci chybí některá sociální služba? 

 

ano 7 18% 

ne 4 10% 

nevím 29 73% 

 

 
 

Komentář: 

 absence mateřské školy, popř. dlouhodobější absence míst v okolních MŠ pro děti ze 

Seloutek. 

 absence pečovatelské služby, 

 absence pomoci pro staré opuštěné občany, 

 absence pošty, CzechPointu (mimo úřední dny). 
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E – INTERNET 

 

14) Používáte v domácnosti počítač? 

 

 

ano 38 93% 

ne 3 7% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) Je tento počítač připojen k internetu? 

 

 

 

ano 38 100% 

ne     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Jste spokojeni se současným připojením k internetu ve Vaší domácnosti? 

 

hodnota 0     

hodnota 1 1 3% 

hodnota 2 1 3% 

hodnota 3 1 3% 

hodnota 4     

hodnota 5 6 16% 

hodnota 6 2 5% 

hodnota 7 5 14% 

hodnota 8 7 19% 

hodnota 9 6 16% 

hodnota 10 8 22% 
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Komentář: 

 nízká rychlost připojení, 

 cena, 

 nelze připojit kabelové vysokorychlostní připojení, 

 nízká rychlost ve večerních hodinách, 

 absence optického připojení, 

 výpadky připojení. 

 

 

F – VEŘEJNÁ SPRÁVA 

 

17) Kde získáváte informace o činnosti obecního úřadu? 

 

obecní rozhlas 26 31% 

úřední deska 20 24% 

internet 22 26% 

veřejná zasedání zastupitelstva obce 12 14% 

jiné 5 6% 
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Komentář: 

Jiné možnosti získání informací o činnosti OÚ: 

 obecní úřad, 

 zpravodaj, 

 spoluobčané. 

 

18) Jste spokojeni s informovaností o práci obecního úřadu a jeho akcích? 

 

hodnota 0     

hodnota 1 1 3% 

hodnota 2     

hodnota 3 1 3% 

hodnota 4     

hodnota 5     

hodnota 6 2 5% 

hodnota 7 5 13% 

hodnota 8 9 23% 

hodnota 9 4 10% 

hodnota 10 17 44% 
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19) Jste spokojeni s obsahem webových stránek obce Seloutky? 

 

hodnota 0     

hodnota 1     

hodnota 2 2 5% 

hodnota 3     

hodnota 4     

hodnota 5     

hodnota 6 1 3% 

hodnota 7 2 5% 

hodnota 8 13 33% 

hodnota 9 3 8% 

hodnota 10 9 23% 

nedokáži se vyjádřit 9 23% 
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Komentář: 

 aktuálnost, 

 informace o programu projednání zastupitelstva, nikoliv až usnesení, 

 plán celoroční činnost zastupitelstva (konfrontace s „volebním“ programem), 

 zprávy z hlášení místního rozhlasu publikovat i na webových stránkách, 

 v zápisech uvádět informace o tom, o čem se jednalo a co se schválilo, nikoliv informace o 

tom, co se projednávalo, 

 zlepšení dostupnosti a informovanosti. 

 

 

20) Jste spokojeni s dostupností obecního úřadu? 

 

hodnota 0     

hodnota 1     

hodnota 2 1 3% 

hodnota 3     

hodnota 4     

hodnota 5 3 8% 

hodnota 6 1 3% 

hodnota 7 2 5% 

hodnota 8 4 10% 

hodnota 9 7 18% 

hodnota 10 22 55% 
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Spokojenost s otevírací dobou obecního úřadu: 

 

hodnota 0     

hodnota 1     

hodnota 2     

hodnota 3 1 5% 

hodnota 4     

hodnota 5     

hodnota 6 1 5% 

hodnota 7 1 5% 

hodnota 8 5 23% 

hodnota 9 2 9% 

hodnota 10 12 55% 

 

 
 

Komentář: 

 schody do kanceláře OÚ – pro starší občany, hůře pohyblivé, maminky s kočárky 

nepřekonatelný problém, 

 nedochvilnost hospodářky, 

 vhodnější by bylo, kdyby byl OÚ umístěn v přízemí. 
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21) Jste spokojeni s činností samosprávy? 

 

hodnota 0     

hodnota 1     

hodnota 2     

hodnota 3     

hodnota 4     

hodnota 5 3 8% 

hodnota 6 3 8% 

hodnota 7 3 8% 

hodnota 8 9 23% 

hodnota 9 6 15% 

hodnota 10 15 38% 

 

 
 

Komentář: 

 Činnost samosprávy není respondentovi známa; neví, jakou činnost pro občany provádí. 

Všechny záležitosti řeší starosta, ostatní členové zastupitelstva jsou „neviditelní“. 
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G – ROZVOJ 

 

22) Jakou obcí by se podle Vás obec Seloutky měly stát v budoucnu? 

 

obcí cestovního ruchu     

obcí tradic a lidové kultury 2 2% 

obcí s bohatým společenským životem 4 4% 

obcí sportu a volnočasových aktivit 2 2% 

obcí zeleně a kvalitního životního prostředí 28 24% 

klidnou obcí pro příjemné bydlení 32 28% 

obcí s kvalitními službami občanům 8 7% 

čistou a bezpečnou obcí 34 30% 

obcí otevřenou pro nové obyvatele 3 3% 

obcí spolupracující s místními i zahraničními obcemi a městy 2 2% 

jiné     

 

 
 

23) Seřaďte následujících sedm oblastí podle toho, jak jsou pro Vás důležité z pohledu 

zkvalitnění a dalšího rozvoje: 

 

Podmínky k bydlení 

 

hodnota 1 27 68% 

hodnota 2 1 3% 

hodnota 3 1 3% 

hodnota 4 2 5% 

hodnota 5 3 8% 

hodnota 6 5 13% 

hodnota 7 1 3% 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

obcí cestovního ruchu

obcí tradic a lidové kultury

obcí s bohatým společenským životem

obcí sportu a volnočasových aktivit

obcí zeleně a kvalitního životního…

klidnou obcí pro příjemné bydlení

obcí s kvalitními službami občanům

čistou a bezpečnou obcí

obcí otevřenou pro nové obyvatele

obcí spolupracující s místními i…

jiné



VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ 

STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE OBCE SELOUTKY 

 

Obec Seloutky, 2014 33 

 

 
 

Možnosti trávení volného času 

 

hodnota 1     

hodnota 2 2 5% 

hodnota 3 4 10% 

hodnota 4 7 18% 

hodnota 5 8 21% 

hodnota 6 10 26% 

hodnota 7 8 21% 

 

 
 

  

27 

1 

1 

2 

3 

5 1 
hodnota 1

hodnota 2

hodnota 3

hodnota 4

hodnota 5

hodnota 6

hodnota 7

2 4 

7 

8 

10 

8 
hodnota 1

hodnota 2

hodnota 3

hodnota 4

hodnota 5

hodnota 6

hodnota 7



VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ OBČANŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ 

STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE OBCE SELOUTKY 

 

Obec Seloutky, 2014 34 

 

Dopravní infrastruktura (místní komunikace, chodníky, parkovací plochy, hromadná doprava) 

 

hodnota 1 3 8% 

hodnota 2 9 24% 

hodnota 3 11 29% 

hodnota 4 7 18% 

hodnota 5 6 16% 

hodnota 6     

hodnota 7 2 5% 

 

 
 

Technická infrastruktura (kanalizace, zásobování pitnou vodou, zásobování el. energií, odpadové 

hospodářství) 

 

hodnota 1 5 13% 

hodnota 2 9 24% 

hodnota 3 9 24% 

hodnota 4 10 26% 

hodnota 5 2 5% 

hodnota 6 3 8% 

hodnota 7     
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Vybavenost obce službami 

hodnota 1 1 3% 

hodnota 2 2 5% 

hodnota 3 7 18% 

hodnota 4 7 18% 

hodnota 5 10 26% 

hodnota 6 10 26% 

hodnota 7 1 3% 
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Upravenost, čistota obce 

 

hodnota 1 2 5% 

hodnota 2 12 32% 

hodnota 3 6 16% 

hodnota 4 6 16% 

hodnota 5 5 13% 

hodnota 6 3 8% 

hodnota 7 4 11% 

 

 
 

Zvýšení počtu pracovních příležitostí 

 

hodnota 1 2 5% 

hodnota 2 3 8% 

hodnota 3     

hodnota 4     

hodnota 5 4 11% 

hodnota 6 6 16% 

hodnota 7 23 61% 
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24) Navrhněte konkrétní investiční akce obce, které by se měla obec co nejdříve realizovat 

a patří dle Vašeho názoru k nejdůležitějším: 

 oprava komunikací, bezpečná komunikace pro pěší do Určic, 

 parkování – vyřešení problému s parkováním, velký počet osobních vozů v obci, 

 pohostinství (zastaralé a špinavé), 

 sportovní hřiště, 

 cyklostezky (Určice, Domamyslice, Prostějov), 

 zapůjčování strojů, kontejnerů, nářadí, apod., 

 sociální zařízení na hřišti, 

 zpevnění cest k lesu, 

 nákup pozemků pro bydlení a jejich následné rozparcelování, 

 zvýšení počtu stavebních pozemků v územním plánu, 

 vybavenost obecního úřadu, knihovny, sportovišť, 

 osázení zeleně, 

 vybudování rybníka, 

 lepší úroveň železného šrotu a jeho odkladiště, 

 řádné hospodaření na pronajatých pozemcích, 

 nové chodníky – možnost protažení chodníků až na křižovatku na Domamyslice, 

 nové zázemí na hřišti a WC, 

 rekonstrukce budovy na hřišti a vybudování prodejního stánku na hřišti, 

 bezdrátový rozhlas v celé obci, 

 hloubková kanalizace, 

 kompletní řešení bezpečnosti dopravy (rychlost, komunikace pro pěší), 

 funkční sportovní zařízení (funkční sportovní hřiště, jakékoliv sportovní zařízení pro zimní 

sezónu), 

 rekonstrukce hospody na důstojné zařízení, totéž pro letní provoz na hřišti, 

 úprava centrální části obce (nyní nevzhledná „výstava“ kontejnerů), 

 čistička odpadních vod, 

 přestavba bývalého obchodu na OÚ a knihovnu, popř. klubovnu, 

 zřízení důstojných prostor pro obecní knihovnu, 

 zateplení stávajícího OÚ a celé budovy č. 58, 

 kamerový systém v obci, 

 odstranění vlhkosti kapličky a opravy křížů v obci a jejím okolí, 

 zamezení eroze půdy, vybudování omezení splavování půdy a zbudování původních remízek, 

retardéru na Domamyslické ulici, 

 úprava betonové plochy na návsi a před bývalým obchodem, 

 vytvoření sběrného dvora, 
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 pořádek na obecních pozemcích, 

 stavební pozemky pro místní občany, 

 přemístění OÚ do prostor bez schodů, 

 oprava vnitřní části hospody, 

 zlepšení odvozu odpadu, 

 vyřešení špatného stavu potoka včetně celkové rekonstrukce průjezdu obcí, 

 oprava obecního sálu, 

 oprava zastávky a výsadba nové zeleně v centru obce, 

 oprava nemovitostí (bývalý obchod a výrobna rukavic). 

 

25) Konkretizujte, co vnímáte jako největší problémy života v obci, co Vám nejvíce vadí 

(např. málo pracovních příležitostí, dopravní obslužnost do okolních měst a obcí, čistota 

obce apod.): 

 Dopravní obslužnost i ve dnech pracovního klidu, 

 psí exkrementy, 

 hluk, 

 smog z topení, 

 špatný zvuk rozhlasu a hrát modernější písně, 

 omezit neúměrné dlouhé vyzvánění zvonu – hlavně o víkendu, 

 zaplevelené pozemky, 

 zrušit skládku železného šrotu, 

 kontrolovat hospodaření na pronajatých pozemcích, 

 záchody a sociální zařízení na hřišti, 

 špatný stav hospody u hřiště (občerstvení), 

 delší otevírací doba dětského hřiště v letním období, 

 hluk z letadel z prostějovského letiště, 

 havarijní stav průjezdu obcí – špatná kvalita vozovky a velké otřesy při průjezdu těžkých 

vozidel, 

 nemožnost zlikvidovat bioodpad (tráva, listí, větve) – vymezení místa anebo pořízení 

kontejneru, 

 nemožnost likvidace odpadu (sutin, starého nábytku, koberců, přijímačů), 

 vyvážení nepořádku/odpadu občanů na obecní pozemky, 

 praskliny v nové silnici k hřišti, 

 chodníky v obci, 

 kanalizace, 

 absence napojení na cyklostezky, 

 umístění malých dětí do MŠ, 

 nesmyslné otevírání pohostinství na dětském hřišti, 

 málo nádob na bioodpad, večerní pálení odpadu, 

 zvýšený a rychlostní nárůst automobilové dopravy, 

 úprava zeleně, 

 smog v zimních měsících, 

 nedostatek sportovních a volnočasových aktivit, 

 kvalita pořádaných akcí pro děti, 

 malý zájem občanů o společenské, kulturní a sportovní akce, 

 vandalismus, 

 hlučnost a délka místního zvonění hlavně o víkendu, 

 spalování odpadů v kamnech bez filtrů, 

 špatné hospodaření s obecními pozemky (plno plevele), 

 nedostatek stavebních parcel. 
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26) Uvažujete o tom, že se z obce odstěhujete? 

 

ne 38 97% 

ano 1 3% 

 

 
 

Komentář: 

Důvodem pro odstěhování z obce je případný nedostatek stavebních parcel. 

 

Prostor pro připomínky a náměty k rozvoji obce Seloutky 

 Nedostatek stavebních parcel, 

 cyklostezka – z hlediska bezpečnosti silničního provozu by nebyla špatná, 

 mateřská školka – do Určic a do Prostějova je obtížné děti umístit, 

 výskyt krádeží, 

 usilovat o kvalitní povrch silnic (Seloutky – Domamyslice, Seloutky – Určice). 

38 

1 

ne

ano



Program rozvoje obce Seloutky na období 2014 - 2020  
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VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PODNIKATELSKÝCH 

SUBJEKTŮ PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE 

OBCE SELOUTKY 
 

 

Dotazníkového šetření se zúčastnily 3 podnikatelské subjekty, a to: 

 Variel, s.r.o. 

 Ing. Zdeněk Bachan 

 Naděžda Makovcová - DVP 

 

 

A – IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

 

1) Velikost firmy podle počtu zaměstnanců (v obci Seloutky) 

 

  Počet % 

do 9 zaměstnanců 3 100% 

10 - 24 zaměstnanců     

25 - 49 zaměstnanců     

50 - 99 zaměstnanců     

100 - 249 zaměstnanců     

250 - 499 zaměstnanců     

500 a více zaměstnanců     

 

 
 

2) Právní forma 

 

  Počet % 

fyzická osoba 2 67% 

společnost s ručením omezeným 1 33% 

akciová společnost     

veřejná obchodní společnost     

komanditní společnost     

družstvo     

jiné     

3 

do 9 zaměstnanců

10 - 24 zaměstnanců

25 - 49 zaměstnanců

50 - 99 zaměstnanců

100 - 249 zaměstnanců

250 - 499 zaměstnanců

500 a více zaměstnanců
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3) Jste firmou se zahraniční účastí? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Kde je hlavní sídlo Vaší firmy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2 

1 

fyzická osoba

společnost s ručením

omezeným

akciová společnost

veřejná obchodní

společnost

komanditní společnost

družstvo

jiné

  Počet % 

ano - s majoritní     

ano - s minoritní     

ne 3 100% 

  Počet % 

v Seloutkách 3 100% 

jinde v ČR     

v zahraničí     

3 

ano - s majoritní

ano - s minoritní

ne

3 

v Seloutkách

jinde v ČR

v zahraničí
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5) Jak dlouho Vaše firma v Seloutkách působí? 

 

 

 

 

 

 

 

6) Převažující činnost firmy (na základě obratu): 

 

  Počet % 

zemědělství, lesnictví, rybářství     

průmysl (specifikujte odvětví) 1 33% 

stavebnictví a průmysl stavebních hmot 2 67% 

doprava a spoje     

energetika     

obchod     

cestovní ruch (pohostinství, ubytování, atd.)     

ostatní služby     

jiné     

 

 
 

Komentář: 

V rámci převažující činnosti firmy na základě obratu se v odvětví průmyslu diferenciovala firma na 

plastový průmysl. 

  

2 

zemědělství, lesnictví,

rybářství

průmysl (specifikujte

odvětví)

stavebnictví a průmysl

stavebních hmot

doprava a spoje

energetika

obchod

cestovní ruch (pohostinství,

ubytování, atd.)

ostatní služby

jiné

  Počet % 

kratší dobu než 1 rok     

1 - 2 roky     

3 - 5 let     

6 - 10 let 1 33% 

déle než 10 let 2 67% 

1 

2 

kratší dobu než 1

rok

1 - 2 roky

3 - 5 let

6 - 10 let

déle než 10 let
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7) Odbyt výrobků/orientace na trh (uveďte podíl - % jednotlivých trhů) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

B – ZAMĚSTNANCI 

 

8) Uveďte profilové profese ve Vaší firmě: 

 

 zámečník, 

 montér, 

 zedník, 

 dělník, 

 vedoucí, 

 účetní, 

 řidič, 

 zaměstnanec ve výrobě. 

 

 

9) Jaké profese dlouhodobě postrádáte? 

 

Respondenti nepostrádají dlouhodobě žádné profese. 

 

 

10) Jak velký problém představuje pro Vaši firmu získávání kvalitních zaměstnanců? 

 

  
velmi 

velký 

spíše 

velký 

spíše 

malý 
žádný 

nemáme 

potřebu 

s vysokoškolskou kvalifikací         2 

se středoškolskou kvalifikací       1 1 

kvalifikovaných dělníků   2   1   

nekvalifikované pracovní síly       2 1 

 

  Počet % 

na trhu ČR 3 100% 

na trzích západní Evropy     

na trzích východní Evropy     

na ostatních trzích     

3 

na trhu ČR

na trzích západní

Evropy

na trzích východní

Evropy

na ostatních trzích
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11) Máte zájem o další odborné/profesní vzdělávání pracovníků Vaší firmy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Co by měla obec udělat pro lepší dosažitelnost kvalifikované pracovní síly? 

 

Respondenti nepožadují pomoc obce v oblasti dosažitelnosti kvalifikované pracovní síly. 

 

  

0
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s vysokoškolskou

kvalifikací

se středoškolskou

kvalifikací

kvalifikovaných dělníků

nekvalifikované pracovní

síly

ano     

ne 3 100% 

3 

ano

ne
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C – PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ 

 

13) Do jaké míry negativně ovlivňují činnost Vaší firmy následující faktory? 

 

  
velmi 

silně 

spíše 

více 

spíše 

méně 
vůbec ne 

neumím 

posoudit 

úroveň zařízení/vybavení firmy pro 

podnikání 
    1 2   

prostory pro podnikání     1 2   

dopravní infrastruktura     1 2   

kvalita a dostatečná pracovní síla   1 1 1   

předpisy k ochraně ŽP     2 1   

dostupnost a kvalita finančních služeb       3   

komunikace a spolupráce s obecním úřadem       3   

bytová situace       3   

umístění firmy právě v obci Seloutky     2 1   

jiné           
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14) Jak hodnotíte následující služby místní správy poskytované Vaší firmě? 

 

  dobře 
spíše 

dobře 

spíše 

špatně 
špatně 

neumím 

posoudit 

zásobování vodou 1 1       

kanalizace (napojení na ČOV)       2   

odvoz odpadů 1 1       

zásobování elektrickou energií 2         

požární ochrana 1 1       

údržba komunikací v blízkosti Vaší firmy 1     1   

 

 
 

0 0,5 1 1,5 2

velmi silně

spíše více

spíše méně

vůbec ne

neumím posoudit

umístění firmy právě v

obci Seloutky

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

dobře

spíše dobře

spíše špatně

špatně

neumím posoudit

zásobování vodou



VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ 

PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE OBCE SELOUTKY 

 

Obec Seloutky, 2014 10 

 

 
 

 
 

 
 

0 0,5 1 1,5 2

dobře

spíše dobře

spíše špatně

špatně

neumím posoudit

kanalizace (napojení na

ČOV)

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

dobře

spíše dobře

spíše špatně

špatně

neumím posoudit

odvoz odpadů

0 0,5 1 1,5 2

dobře

spíše dobře

spíše špatně

špatně

neumím posoudit

zásobování elektrickou

energií



VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ 

PRO POTŘEBY ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE OBCE SELOUTKY 

 

Obec Seloutky, 2014 11 

 

 
 

 
 

15) Je pro Váš podnik důležité znát aktuální informace o činnosti Obecního úřadu? 
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16) Máte dostatek informací důležitých pro podnikání Vaší firmy z místních zdrojů 

(např. z obecního úřadu)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D – VEŘEJNÁ SPRÁVA 

 

17) Byla by Vaše firma ochotna zapojit se do akcí obce organizovaných k podpoře 

podnikatelských aktivit? (účast na seminářích, společná diskuzní setkání, účast v pracovních 

skupinách apod.) 

 

ano 1 33,3% 

podle okolností 1 33,3% 

ne 1 33,3% 

 

 
 

18) Je podle Vás obec Seloutky dobrým místem pro podnikání? 

 

určitě ano 3 100% 

s jistými výhradami ano     

spíše ne     

nedovedu posoudit     

 

1 

1 

1 

ano

podle okolností

ne

ano 3 100% 

jen v omezené míře     

ne     

3 

ano

jen v omezené míře

ne
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19) Na co především by měla být zaměřena podpora podnikání v obci? 

 

vytváření podmínek a uskutečňování aktivních kroků pro přilákání investorů 1 

pomoc při navazování a zprostředkování obchodních kontaktů   

pořádání odborných akcí pro podnikatelské subjekty   

odbourávání byrokracie a administrativních průtahů úřadů vůči podnikatelům 3 

zřizování a péče o rozvoj podnikatelských zón v obci   

zlepšování dopravní infrastruktury   

budování a zkvalitňování inženýrských sítí   

právní pomoc podnikatelům   

poskytování grantové podpory (finanční podpora podnikatelům)   

poskytování daňových úlev a úlev v oblasti poplatků 1 

jiné   

 

 
  

3 

určitě ano

s jistými výhradami

ano

spíše ne

nedovedu posoudit

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
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E - VÝVOJOVÉ TRENDY A ZÁMĚRY 

 

20) Jakou změnu v počtu zaměstnanců očekáváte v krátkodobém horizontu 1 – 2 let? 

 

 

 

 

 

 

 

21) Máte do budoucna v plánu: 

 

  ano ne nevím 

rozšíření výroby/služeb v rámci stávajících činností   3   

rozšíření výroby/služeb do dalších oblastí podnikání (jiné činnosti)   3   

rozšíření působnosti firmy do dalších míst mimo Seloutky   3   

modernizovat/rekonstruovat současné objekty či zařízení 1 2   

zahájit výstavbu nových objektů či zařízení   3   

koupit další nemovitosti   3   

pronajmout další nemovitosti   3   

přemístit firmu mimo obec   3   

odprodat nepotřebné nemovitosti 1 2   

 

 

 
 

 

  

0

0,5

1

1,5
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2,5

3

ano

ne

nevím

velký nárůst     

mírný nárůst     

beze změny 3 100% 

mírný pokles     

velký pokles     

nedovedu posoudit     3 

velký nárůst

mírný nárůst

beze změny

mírný pokles

velký pokles

nedovedu posoudit
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22) Využila Vaše firma v posledních letech některé dotační programy? 

 

 

 

 

 

Komentář: 

Druh podpory: 

 příspěvek na úhradu úroků 

z úvěru, 

 dotace na zaměstnance – Úřad 

práce, 

 dotace na vzdělávání 

zaměstnanců. 

 

Zisk informací o uvedených podporách: 

 firma zabývající se ekonomickým poradenstvím. 

 

 

23) Využili jste k získání podpory služeb (příprava žádosti apod.) některé z institucí 

vytvářející servis pro podniky? 

 

 

 

 

 

Komentář: 

Respondent využil služeb společnosti 

Ekoma Prostějov. 

 

 

 

 

24) Má Vaše firma dostatečné informace o grantových programech ČR a EU v oblasti 

podpory podnikání? 

 

 

 

 

 

  

ne 2 67% 

ano 1 33% 

ano 1 33% 

ne 2 67% 

ano 1 33% 

jen v omezené míře     

ne 2 67% 

2 

1 

ne

ano

1 

2 

ano

ne

1 

2 

ano

jen v omezené

míře

ne
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25) Kde získáváte informace o dotačních programech na podporu podnikání? 

 

semináře     

masmédia (televize, tisk, apod.) 1 33,3% 

internetové stránky ministerstev     

internetové stránky Krajského úřadu Olomouckého kraje     

od odborné instituce 1 33,3% 

jiné 1 33,3% 

 

 
 

26) Máte zájem získávat informace o dotačních programech na podporu podnikání? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27) Jaký dopad měl vstup ČR do EU pro Vaši firmu? 

 

Kladné dopady: 

 

 

Záporné dopady: 

 

 

1 

1 

1 

semináře

masmédia (televize, tisk,

apod.)

internetové stránky

ministerstev

internetové stránky Krajského

úřadu Olomouckého kraje

od odborné instituce

jiné

ano 1 33% 

ne 2 67% 
1 

2 

ano

ne
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28) Jaké kroky od obce Seloutky očekáváte (příp. náměty pro spolupráci)? 

 

 kladné, 

 celoroční provoz silnice Seloutky – Domamyslice, 

 oprava silnice – hlavní tah obcí, 

 zlepšení kvality obecního rozhlasu, 

 dostavění chodníků. 

 

 

 

29) Prostor pro Vaše připomínky a náměty k rozvoji obce Seloutky 

 

 umístění obecního úřadu v 1. patře (mnoho schodů) je velmi těžko dostupné pro starší občany 

 najít vhodnější prostory 

 v obci je velmi špatné ovzduší vzhledem k tomu, že mnoho našich spoluobčanů pálí 

na zahradách v domech odpadový materiál. Tím vzniká nedýchatelné ovzduší. Firma doufá, 

že obecní úřad udělá patřičné kroky, aby se tak dělo v co nejmenší míře. 

 


