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1. Úvod s popisem základních informací 

1.1. Základní informace o MAS 

Název:  MAS Šternbersko o.p.s. 

Sídlo:   Horní nám. 78/16, Šternberk, 785 01 

IČ:   268 79 794 

Email:  info@mas-sternbersko.cz 

Telefon:  

Počet obyvatel na území MAS:  29.026 obyvatel (k 31.12.2013) 

Rozloha území MAS:   26.127 ha (k 31.12.2012) 

Počet obcí:    22 

  

Obec 
Počet 
kat. 

území 

Počet 
obyvatel 

Rozloha 
(ha) 

Hustota 
obyvatel 
na km² 

ORP Mikroregion Člen MAS 

1. Babice 1 460 594 77,4 Šternberk Šternbersko ANO 

2. Bělkovice-Lašťany 1 2 188 1 530 143,0 Olomouc Šternbersko ANO 

3. Bohuňovice 1 2 534 1 257 201,6 Olomouc Šternbersko ANO 

4. Dolany 3 2 639 2 377 111,0 Olomouc Šternbersko ANO 

5. Domašov u Šternberka 1 326 1 176 27,7 Šternberk Šternbersko ANO 

6. Hlásnice 1 209 277 75,5 Šternberk Šternbersko ANO 

7. Hlušovice 1 817 425 192,2 Olomouc Šternbersko ANO 

8. Hnojice 1 623 974 64,0 Šternberk Šternbersko ANO 

9. Horní Loděnice 1 340 1 820 18,7 Šternberk Šternbersko ANO 

10. Hraničné Petrovice 1 136 1 215 11,2 Šternberk Šternbersko ANO 

11. Huzová 3 595 3 439 17,3 Šternberk Šternbersko ANO 

12. Komárov 1 178 149 119,5 Šternberk Šternbersko ANO 

13. Lipina 1 154 994 15,5 Šternberk Šternbersko ANO 

14. Lužice 1 358 515 69,5 Šternberk Šternbersko ANO 

15. Mladějovice 1 683 1 044 65,4 Šternberk Šternbersko ANO 

16. Mutkov 1 49 564 8,7 Šternberk Šternbersko ANO 

17. Řídeč 1 196 728 26,9 Šternberk Šternbersko ANO 

18. Samotišky 1 1 341 190 705,8 Olomouc Šternbersko ANO 

19. Štarnov 1 682 988 69,0 Šternberk Šternbersko ANO 

20. Šternberk 5 13 507 4 879 276,8 Šternberk Šternbersko ANO 

21. Tovéř 1 572 206 277,7 Olomouc Šternbersko ANO 

22. Žerotín 1 439 786 55,9 Šternberk Šternbersko ANO 

  Celkem 30 29 026 26 127 111,1       

mailto:info@mas-sternbersko.cz


 

Území MAS Šternbersko zahrnuje zahrnuje obce, které jsou všechny členy Mikroregionu Šternbersko. 

Jak už název MAS geograficky napovídá jedná se o prostor na mapě vymezený na jihu městem 

Olomouc, na západě hranicí Litovelského Pomoraví, na severu hranicí ORP Uničovsko a hranicí 

s Moravskoslezským krajem  a na východě je sousedem Mikroregion Moravskoberounsko, který 

spolupracuje s MAS Bystřička. 

Přirozeným centrem mikroregionu i MAS je Město Šternberk s bohatou historií a rozvinutým lehkým 

průmyslem.  Město Šternberk je obcí  s rozšířenou působností pro většinu obcí MAS. Šest obcí 

přináleží ORP Olomouc. 

Jižní a západní část území MAS má rovinatý charakter regionu Haná s úrodnými lány. Severní a 

východní část tvoří podhůří Nízkého Jeseníku.  

 



Mapa území MAS Šternbersko a hranice ORP Šternberk a sousední  ORP 

 

 

 

 

 

1.2. Identifikace právnické osoby a její orgány 

Právní forma:   obecně prospěšná společnost 

Statutární orgán: ředitel - Ing. Pavel Horák 

Správní rada:  šestičlenná, předseda – Ing. Stanislav Orság 

Dozorčí rada:  tříčlenná, předseda – Ing. Jiří Petřek 

 

 

 



1.3. Popis místního partnerství a jeho orgány 

Místní akční skupina (MAS) Šternbersko uplatňuje principy LEADER, které má zakotveny 

v zakladatelské listině společnosti. Skladba orgánů místního partnerství tomu také odpovídá. Všechny 

orgány jsou řádně ustaveny a vykonávají svou činnost. Veřejná správa nemá v žádném orgánu přes 

50% zastoupení. 

Nejvyšší orgán: valná hromada je tvořena všemi členy, dalšími orgány jsou monitorovací výbor, 

programový výbor a výběrová komise. 

 

1.4. Historie MAS, zkušenosti s rozvojem území 

Historie MAS sahá do roku 2004, kdy byla založena MAS Haná pod Jedovou, jejíž součástí byly 

obce z jižní části současné MAS. Haná pod Jedovou se zúčastnila programu LEADER+ a LEADER ČR. 

Úspěšně realizovala projekty např. v Ozdravném centru Bohuňovice.  Následně se jí již nepodařilo 

dostat mezi MAS podpořené k realizaci osy IV. Programu rozvoje venkova 2007- 2013.  

V roce 2013 došlo k výraznému zájmu obcí o plnohodnotnou činnost MAS na příští plánovací 

období EU. Současně o členství požádaly obce severní části mikroregionu. Valná hromada v červnu 

2013 pak rozhodla o přejmenování MAS a ustavila nově všechny orgány MAS. Během roku 2013 a 

2014 se stala MAS realizátorem/partnerem  projektu: 

1) Podpora tvorby strategie CLLD MAS z OPTP 

2) Zvyšování kvality ve vzdělávání v SO ORP Šternberk – společně s Městem Šternberk z OPVK 

3) Zvyšování obecných kompetencí občanů v malých obcích Olomouckého kraje – hlavní nositel 

MVŠ o.p.s. – z OPVK 

4) Příspěvek z rozpočtu 2014 Olomouckého kraje 

 

 

1.5. Definování odpovědností za realizaci 

Drtivá většina strategie je vytvořena jako společné dílo všech, kteří v území žijí, pracují, a tráví volný 

čas.  

Nicméně hlavní odpovědnost ze zakladatelské listiny má programový výbor, který je tvořen správní 

radou MAS Šternbersko. 

 

 



1.6. Popis zapojení veřejnosti a členů místního partnerství 

apod.  

 

 Dotazníky 

Velká většina údajů pro analýzu byla získána z dotazníku: 

a) Veřejné správy – zasláno 22, odevzdáno 22 

b) Podnikatelů – zasláno/rozdáno 80, odevzdáno 33 

c) Neziskové organizace – zasláno/rozdáno 50, odevzdáno 21 

 

 Ankety 

Ve všech obcích se uskutečnila anketa s 565 občany 

 

 Projektové záměry 

Obce odevzdávaly své projektové záměry na příštích sedm let. Vytvořená databáze byla podkladem 

pro tvorbu strategie. 

 

 Ustavení řídícího týmu pro tvorbu strategie 

Proces tvorby strategie organizačně zabezpečoval řídící tým, jehož základ tvořili členové 

programového výboru, monitorovacího výboru a další aktéři z území. Řídící tým se sešel třikrát nad 

tvorbou strategie. 

 

 



 Ustavení „resortních“ pracovních skupin (PS) 

6 pracovních skupin (PS), resortně a příp. dle navržených priorit:  

1) PS Podnikání a služby       Garant: Ing. Horák 

Dalšími členy PS: 

Vlastimil Malík – manažer s.r.o. 

Marek Spáčil – majitel firmy MS stavby s.r.o. 

Ing. Miroslav Hampl – ředitel ZD Bohuňovice a.s. 

 

2) PS Zemědělství                  Garant: Ing. Pavel Stonawský 

Dalšími členy PS: 

Ing. Miloslav Porč – ředitel Okresní agrární komora 

Ing. Miroslav Hampl  - ředitel ZD Bohuňovice a.s. 

 

3) PS Kvalita života na venkově (občanská vybavenost)    

Garant: David Berka 

Dalšími členy PS: 

Danuše Lhotáková – starostka Obec Komárov 

Alfons Mynařík – starosta Obec Babice 

Miroslav Majer – starosta Obce Tovéř 

Jiří Petřek – starosta obce Bohuňovice 

 



 

4) PS Infrastruktura a ŽP       Garant: Ing. Aleš Calábek, MBA 

 

 

 

5) PS Vzdělávání                    Garant: Mgr. Jana Kameníčková 

Dalšími členy byli hlavní aktéři z oblasti školství a vzdělávání (ředitelé ZŠ, ZUŠ, apod.) 

 

 

6) PS Sociální oblast             Garant: Bc. Pavlína Vyvozilová 

Dalšími členy pracovní skupiny jsou: 

Ing. Karel Ryjáček  (Vincentinum PSS Šternberk) 

Ing. Jitka Zajacová (Město Šternberk) 

Mgr. Pavlína Kráčmarová (OS ECCE HOMO Šternberk) 

Mgr. Martin Navrátil, Ph.D. (Agentura pro sociální začleňování) 

Bc. Lucie Pospíšilová (Sociální služby p.o. Šternberk) 

Bc. Zuzana Knopfová (Charita Šternberk) 

Ing. Kristýna Vyvozilová    (Charita Šternberk) 



 

 

 

 Veřejné projednání 

První veřejné projednání se uskutečnilo 15.1.2014. Plakáty byly distribuovány do všech obcí a 

vyvěšeny na veřejných plakátovacích plochách a na obecních webech. Jednání se zúčastnilo 

45 zájemců. 

 



 

 

Druhé veřejné projednání se uskutečnilo dne 24.6.2014. Plakáty byly distribuovány do všech 

obcí a vyvěšeny na veřejných plakátovacích plochách a na obecních webech. Jednání se 

zúčastnilo 25 zájemců. 

 



 

 

 Připomínkování 

Současně se zveřejněním na webu MAS a obecních webech začal proces připomínkování strategie. 

Doklady o průběhu budou součástí  přílohy. 

 

1.7. Přehled členů týmu pro přípravu a zpracování strategie 

Ing. Pavel Horák – hlavní redakce strategie 

Ing. Alfons Mynařík -  starosta Babice – distribuce dotazníků podnikatelé, NNO a veřejná správa 

David Berka  - starosta Bělkovice-Lašťany - distribuce dotazníků podnikatelé, NNO a veř. správa 

Ing. Jiří Petřek – Bohuňovice - distribuce dotazníků podnikatelé, NNO a veřejná správa 

Ing. Rudolf Pečinka – starosta Dolany - distribuce dotazníků podnikatelé, NNO a veřejná správa 

Pavel Dovrtěl – starosta Domašov u Št. - distribuce dotazníků podnikatelé, NNO a veřejná správa 

Kateřina Mičková – starostka Hlásnice - distribuce dotazníků podnikatelé, NNO a veřejná správa 



Jaromír Malý – starosta Hlušovice - distribuce dotazníků podnikatelé, NNO a veřejná správa 

Libor Kašpárek – starosta Hnojice - distribuce dotazníků podnikatelé, NNO a veřejná správa 

Gustav Repaň – starosta Horní Loděnice - distribuce dotazníků podnikatelé, NNO a veřejná správa 

Ing. Miroslav Dřímalka – starosta Hraničné Petr. - distribuce dotazníků podnik., NNO a veř. správa 

Ing. Lubomír Štefaňák  - starosta Huzová - distribuce dotazníků podnikatelé, NNO a veř.  správa 

Danuše Lhotáková – starosta Komárov - distribuce dotazníků podnikatelé, NNO a veřejná správa 

Tomáš Pudl  - starosta Lipina - distribuce dotazníků podnikatelé, NNO a veřejná správa 

Vladimír Hlaváček – starosta Lužice - distribuce dotazníků podnikatelé, NNO a veřejná správa 

Ing. Josef Pelikán – starosta Mladějovice - distribuce dotazníků podnikatelé, NNO a veř. správa 

Ivana Strnadová – starosta Mutkov - distribuce dotazníků podnikatelé, NNO a veřejná správa 

Vladimír Žouželka – starosta Řídeč - distribuce dotazníků podnikatelé, NNO a veřejná správa 

Ing. Luboš Gloser – starosta Samotišky - distribuce dotazníků podnikatelé, NNO a veřejná správa 

Ing. Stanislav Nykl – starosta Štarnov - distribuce dotazníků podnikatelé, NNO a veřejná správa 

Ing. Stanislav Orság – starosta Šternberk - distribuce dotazníků podnikatelé, NNO a veř. správa 

Miroslav Majer – starosta Tovéř - distribuce dotazníků podnikatelé, NNO a veřejná správa 

Josef Motáň – Žerotín - distribuce dotazníků podnikatelé, NNO a veřejná správa 

RNDr. Pavel Ptáček – Univerzita Palackého  - anketa veřejnosti, tvorba, vyhodnocení 

Mgr. Pavel Roubínek - Univerzita Palackého  - anketa veřejnosti, tvorba, vyhodnocení 

Mgr. Petr Kladivo - Univerzita Palackého  -  tvorba, vyhodnocení, kartogramy 

Ing. Calábek, MBA – GHC Consult s.r.o. - analýza životní prostředí a podnikání 

Vlastimil Malík – předseda Auto moto klub Šternberk -  dotazníky neziskový sektor 

Ing. Miloš Porč – Agrární komora  -  analýza, návrhová část zemědělství 

Josef Londa – MAS Šternbersko -  organizace veřejného projednání 

Jana Krasulová – ředitelka Pasecká zemědělská a.s. – posudek zemědělství 

Ing. Miroslav Hampl – ředitel ZD Bohuňovice a.s. – analýza, tvorba kapitoly zemědělství 

Marek Spáčil – majitel firmy MS Stavby s.r.o. – kapitola podnikání 

Helena Gottwaldová – kastelán Státního hradu Šternberk – kapitola kulturní dědictví 



Bc. Vodehnalová -  tvorba kartogramů 

Radim Sršeň – místopředseda NS MAS ČR -  vazba na evr. dokumenty a nař. EK ve vztahu k CLLD 

Hana Horňáková – MAS Kyjovské Slovácko – zkušenosti spolupráce MAS 

PhDr. Karel Goš – KÚ Olomouckého kraje, vedoucí odd. vzdělávání - oponentní posudek  

BM Region o.p.s.  – dodavatel kapitoly Zmapování a soulad s relevantními strategickými 

dokumenty 

 

1.8. Metodologie tvorby ISRÚ CLLD MAS 

 

Na veřejném projednání se hlavní aktéři z území shodli na vztahu: 

 Naše strategie = naše myšlenky = naše představy   

 A to za pomoci metodiky EU a národních resortních ministerstev  

 S využitím a spoluprací  s odborníky 

 

Základní princip přístupu k tvorbě strategie: 

Integrovaná = sjednocující (obyvatele, názory, přístupy) 

Strategie = dlouhodobý plán činností zaměřený na dosažení nějakého cíle 

Rozvoje = inovace, konkurenceschopnost ekonomiky a kvalita života 

Území MAS = pro všechny, kteří zde žíjí, pracují, dávají práci druhým či nabízejí  služby druhým 

C = komunitně  

L = vedený 

L = místní 

D = rozvoj 

Využití metody LEADER 

7 klíčových prvků metody LEADER: 

1. strategie místního rozvoje  

2. partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem 

3. přístup zdola nahoru 



4. víceodvětvové navrhování a provádění strategie založené na součinnosti mezi subjekty a 

projekty z různých odvětví místního hospodářství; 

5. uplatňování inovačních přístupů 

6. provádění projektů spolupráce 

7. vytváření sítí místních partnerství (MAS) 

Základní rozdělení – struktura strategie: 

 V jaké kondici je náš mikroregion, jaké má slabé, silné stránky, příležitosti,…. 

(ANALÝZA) 

 Jakou máme představu o budoucím stavu, jaký máme cíl, jaké bychom chtěli mít 

Šternbersko za 7 – 10 let (VIZE) 

 Jak tohoto cíle (vize) dosáhnout (STRATEGIE) 

 Rozpracování na dostupné finanční nástroje – operační programy (PROGRAMOVÉ 

DOKUMENTY) 

 

1.9.  Základní zdroje dat 

 Data poskytnutá ČSÚ 

 Data AOPK 

 Data z projektu Meziobecní spolupráce Svazu měst a obcí – nositel Město Šternberk 

 Data dalších institucí (Úřad práce, Národní památkový ústav, Agentura pro sociální 

začleňování,…) 

 Strategie rozvoje území SO ORP Šternberk (Ekotoxa, 2010, 2012) 

 

1.10. Popis způsobu vyhodnocování ISÚ (evaluace)   

naplňování indikátorů potřeb regionu; jak často bude monitorování probíhat, kdo to bude  

dělat, jak se budou prezentovat výsledky apod. bude předmětem dalšího zpracování 

 

 

 



2.  Analytická část 

2.1.  Obecná analýza 

2.1.2.  Obyvatelstvo 

2.1.2.1. vývoj osídlení,  

Tabulka xy – Vývoj celkového počtu obyvatel 

  2009 2010 2011 2012 2013 

MAS Šternbersko 28 693 28 834 28 939 29 006 29 026 

Olomoucký kraj 642 041 641 681 638 638 637 609 636 356 

ČR 10 506 813 10 532 770 10 505 445 10 516 125 10 512 419 

 

Počet obyvatel v území MAS je stabilní s mírným nárůstem. Podrobnějším zkoumáním však zjistíme, 

že jsou území s poklesem obyvatel a obce s nárůstem obyvatel, a to zejména v blízkosti města 

Olomouc. 

Mapa hustoty zalidnění 

 

Hustota zalidnění odpovídá přírodním možnostem území. 



Mapa hustoty se sousedními regiony 

 

 

 

Graf xy – Vývoj celkového počtu obyvatel MAS 
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Tabulka xy – Počty obyvatel MAS v letech 2009 - 2013 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Celkový počet obyvatel na území MAS 28 693 28 834 28 939 29 006 29 026 

Celkový počet žen na území MAS 14 557 14 633 14 700 14 734 14 723 

Procento ženy 50,7 50,7 50,8 50,8 50,7 

Procento muži 49,3 49,3 49,2 49,2 49,3 

 

Tabulka xy – Přírůstek / úbytek obyvatelstva 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Živě narození celkem 320 312 304 294 279 

Zemřelí celkem 291 246 269 288 291 

Přirozený přírůstek/úbytek 29 66 35 6 -12 

Přistěhovalí celkem 623 670 714 675 649 

Vystěhovalí celkem 507 595 612 614 617 

Přírůstek/úbytek migrací 116 75 102 61 32 

Vývoj počtu obyvatel +145 +141 +137 +67 +20 

  

 



 



 



 



 



 

 

 

2.1.2.2. věková struktura,  

Tabulka xy – Věková struktura obyvatelstva 

  

2009 2013 2009 2013 2009 2013 

Obyvatelé 
ve věku 0–

14 let 
celkem 

Obyvatelé 
ve věku 0–

14 let 
celkem 

Obyvatelé 
ve věku 15–

64 let 
celkem 

Obyvatelé 
ve věku 15–

64 let 
celkem 

Obyvatelé 
ve věku 65 a 

více let 
celkem 

Obyvatelé 
ve věku 65 a 

více let 
celkem 

Celkem za MAS 4 312 4 659 20 226 19 598 4 155 4 769 

% z celkového počtu 15,0 16,1 70,5 67,5 14,5 16,4 

Celkem za Olomoucký kraj 90 938 94 054 451 614 429 863 99 489 112 439 

% z celkového počtu 14,2 14,8 70,3 67,6 15,5 17,7 

Celkem za ČR 
1 494 

370 
1 577 

455 
7 413 

560 
7 109 

420 
1 598 

883 
1 825 

544 

% z celkového počtu 14,2 15,0 70,6 67,6 15,2 17,4 

 

 

 



 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1.2.3. vzdělanostní struktura 

Graf xy – Vzdělanost obyvatel MAS Šternbersko dle SLDB 2011 
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Tabulka xy - Počty osob v členění dle nejvyššího dosaženého vzdělání na území MAS Šternbersko dle SLDB 2011 

Název obce 
bez 

vzdělání 
základní vč. 

neukončeného 

střední vč. 
vyučení 

(bez 
maturity) 

úplné 
střední (s 

maturitou) 

nástavbové 
studium 

vyšší 
odborné 
vzdělání 

vysokoškolské 

Babice 6 81 153 91 7 2 15 

Bělkovice-Lašťany 3 298 722 449 43 8 150 

Bohuňovice 3 369 685 649 36 26 291 

Dolany 5 368 657 532 60 31 343 

Domašov u Šternberka 1 68 99 43 2 - 20 

Hlásnice - 36 61 34 5 4 14 

Hlušovice - 69 155 219 15 7 130 

Hnojice 6 100 193 114 9 10 31 

Horní Loděnice 6 80 96 39 4 - 9 

Hraničné Petrovice - 39 50 18 4 1 6 

Huzová 1 154 217 85 7 3 13 

Komárov 5 43 60 28 3 - 7 

Lipina - 32 47 32 3 1 11 

Lužice 1 70 119 60 4 3 18 

Mladějovice 3 121 227 136 15 4 35 

Mutkov - 10 19 7 - - 7 

Řídeč 1 35 55 32 7 1 17 

Samotišky 4 124 254 330 32 18 252 

Štarnov 1 91 218 163 12 7 64 



Šternberk 189 2 239 3 942 3 146 414 142 1 270 

Tovéř 2 64 128 142 19 4 107 

Žerotín - 75 143 122 5 5 25 

MAS celkem 237 4 566 8 300 6 471 706 277 2 835 

 

 

2.1.3. Bydlení 

Tabulka xy – Bytový fond v obcích MAS Šternbersko (SLDB 2011) 

Název obce Byty celkem 
z toho 

v rodinných domech v bytových domech 

Babice 169 132 27 

Bělkovice-Lašťany 791 775 13 

Bohuňovice 948 865 69 

Dolany 972 840 125 

Domašov u Šternberka 113 85 26 

Hlásnice 71 71 - 

Hlušovice 266 265 - 

Hnojice 257 227 30 

Horní Loděnice 122 67 55 

Hraničné Petrovice 58 43 14 

Huzová 305 144 158 

Komárov 58 58 - 

Lipina 63 62 - 

Lužice 138 116 21 

Mladějovice 246 201 43 

Mutkov 17 13 4 

Řídeč 84 72 10 

Samotišky 514 432 82 

Štarnov 278 271 4 

Šternberk 5 615 2 338 3 205 

Tovéř 220 200 20 

Žerotín 195 155 32 

MAS celkem 11 500 7 432 3 938 

 

 

2.1.4. Podnikání, výroba, zaměstnanost 

 Tabulka xy  - Počet registrovaných subjektů se zjištěnou aktivitou v obcích MAS Šternbersko 

  2010 2011 2012 2013 

Babice 43 44 52 48 

Bělkovice-Lašťany 277 286 267 252 



Bohuňovice 268 283 291 287 

Dolany 320 350 362 360 

Domašov u Šternberka 39 40 37 39 

Hlásnice 19 24 28 28 

Hlušovice 102 111 110 111 

Hnojice 67 72 81 83 

Horní Loděnice 27 28 34 33 

Hraničné Petrovice 18 15 12 13 

Huzová 74 80 87 77 

Komárov 15 15 11 16 

Lipina 21 24 19 16 

Lužice 47 49 51 51 

Mladějovice 60 65 63 61 

Mutkov 11 13 13 12 

Řídeč 26 27 32 30 

Samotišky 191 180 187 180 

Štarnov 65 69 70 73 

Šternberk 1 540 1 598 1 607 1 536 

Tovéř 80 83 89 94 

Žerotín 47 52 53 48 

MAS celkem 3 357 3 508 3 556 3 448 

 

Tabulka xy – Přehled subjektů dle počtu zaměstnanců 

Název obce 
Subjekty 
celkem 

Bez 
zaměstnanců 

Do 10 
zaměstnanců 

10 až 25 
25 a 
více 

Neuvedeno 

Babice 48 33 8 1 1 5 

Bělkovice-Lašťany 252 206 20 3 1 22 

Bohuňovice 287 179 40 5 6 57 

Dolany 360 245 44 6 2 63 

Domašov u Šternberka 39 28 5 - 1 5 

Hlásnice 28 19 4 1 - 4 

Hlušovice 111 78 18 2 - 13 

Hnojice 83 51 12 2 2 16 

Horní Loděnice 33 21 3 - - 9 

Hraničné Petrovice 13 9 2 - - 2 

Huzová 77 55 10 3 - 9 

Komárov 16 14 - - - 2 

Lipina 16 10 3 - - 3 

Lužice 51 36 8 - - 7 

Mladějovice 61 42 10 1 - 8 

Mutkov 12 7 2 - - 3 

Řídeč 30 23 4 - - 3 

Samotišky 180 118 28 4 2 28 

Štarnov 73 57 1 2 - 13 



Šternberk 1 536 961 207 23 31 314 

Tovéř 94 60 13 1 - 20 

Žerotín 48 31 6 2 - 9 

MAS celkem 3 448 2 283 448 56 46 615 

 

Graf xy – Podíl nezaměstnaných osob na území MAS Šternbersko (2008 – 2011) 
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2.1.5. Vzdělávání, školství 

Graf xy  - Poměr počtu tříd ZŠ dle rozsahu vzdělávání na území MAS Šternbersko (stav k 31.12.2012) 
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Poměr počtu tříd ZŠ dle rozsahu vzdělávání 
na území MAS Šternbersko

Jen první stupeň (1.-5. ročník)

První i druhý stupeň (1.-9.
ročník)

 



Graf xy  - Poměr počtu žáků dle typu ZŠ na území MAS Šternbersko (stav k 31.12.2012) 
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Jen první stupeň (1. - 5. ročník)
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2.1.6. Památky a kulturní dědictví 

Území MAS obsahuje bohaté kulturní dědictví po předcích (viz tabulka), bohužel některé ale jsou také 

evidovány v seznamu ohrožených památek NPÚ. Přestože se zejména v rozsáhlém areálu bývalého 

augustiniánského kláštera podařilo investovat do záchrany nemalé prostředky, stále ještě své hlavní 

poslání hledá a na velkou rekonstrukci stále čeká. 

 

 

Typ Počet 
 Nemovité kulturní památky 116 
 Národní kulturní památky 1 
 Ohrožené nemovité památky 2 
 

   Seznam národních kulturních památek 

Památka Obec čp. 

Hrad Šternberk Šternberk 170 

   Seznam ohrožených nemovitých památek 

Památka Obec čp. 

měšťanský dům Šternberk 142 

areál bývalého augustiánského kláštera Šternberk 53 

 

 



Nejvýznamnější nemovité památky na území MAS 

Zříceniny kartuziánského kláštera – Dolany  

Kartuziánský klášter na návrší mezi údolím vedoucím z Dolan k osadě 

Novosady a lesní cestou. Na skalnatém ostrohu s příkrým srázem 

v roce 1389 založen klášter, který byl po obsazení husity v roce 1425 

olomouckými měšťany z bezpečnostních důvodů v roce 1437 zbořen. 

Nacházejí se zde zbytky opevnění a sklepení, základy klášterního 

kostela Panny Marie, kaple a mnišských domků. Archeologický 

výzkum v letech 1962-1975 zjistil celkový rozvrh areálu kláštera. 

Zámek s parkem – Dolany 

Volně stojící jednopatrová dvoutraktová budova na obdélném 

půdorysu se schodišťovým rizalitem vně delší strany a s trojbokým 

arkýřem na krakorcích, vysunutým v patře z líce protilehlého průčelí. 

Přízemí uličního průčelí otevřeno arkádovým podloubím na pilířích. 

Z podloubí vstup pravoúhlým portálem, který nese datování 1667. 

Renovováno v roce 1908 a v 80. letech 20. století. Nepatrné zbytky 

parku tvoří minimální nejbližší plocha okolí zámečku. 

Kostel sv. Jiljí – Huzová 

Farní kostel sv. Jiljí stojí poblíž huzovského náměstí, uprostřed 

nevelkého hřbitova obehnaného kamennou zdí z 19. století. 

Historické jádro kostela, zahrnující hranolovitou věž, obvodové zdivo 

původně plochostropé lodi a křížově zaklenutého kněžiště, pochází 

podle Ireny Šindlářové z 15. století, podle Bohumila Samka již z 2. 

poloviny století předchozího. Loď i kněžiště byly nově zaklenuty 

zřejmě až po druhém požáru v roce 1787. V téže době byl kostel 

barokizován, zaobleny východní kouty lodě, prolomena půlkruhově 

zaklenutá okna a západní vchod, přistavěna předsíň a zvýšena věž. 

Hudební kruchta byla vestavěna teprve v 2. půli 19. století během druhé zásadní rekonstrukce 

kostela, kterou vyvolal další ničivý požár roku 1874. Při tomto požáru byly poškozeny věžní hodiny, 

střecha a kopule věže a také interiér chrámu. Huzovský kostel působí zvnějšku poměrně 

jednoduchým dojmem, který narušuje pouze prosklený výklenek s biblickým výjevem. Naopak zevnitř 

okouzlí ornamentální výmalbou, barevnými vitrážemi oken a působivým zdobením oltářů i klasicistní 

kazatelny. 

Soubor šesti sloupů se sochami při poutní cestě ke kostelu 

Nanebevzetí Panny Marie na Svatém Kopečku – Samotišky 

Soubor soch je důležitou součástí poutní aleje mezi chrámem 

Navštívení Panny Marie na Sv. Kopečku  a klášterem Hradisko u 

Olomouce, která tvoří dodnes z větší části zachovanou a dobře 

čitelnou barokní krajinnou kompozici. Jsou umělecky hodnotným 



dílem dokládajícím soudobé umělecké a náboženské cítění. Jejich umístění v prudkém svahu před 

vyvrcholením poutní cesty umocňuje jejich emotivní působení. 

Jádrem programu sochařského doprovodu cesty ke sv. Kopečku je šest sloupů nesoucích sochy a 

sousoší P. Marie Svatokopecké a Pěti tajemství Bolestného růžence (Kristus na hoře Olivetské, 

Bičování Krista, Kristus korunovaný trním, Nesení kříže a Ukřižování). Sloupy byly umístěny po pravé 

straně cesty, stoupající k chrámu jihozápadním úbočím kopce, po stranách lemované stromořadím. 

Krajinný motiv aleje akcentoval dominantu chrámového průčelí a ve spojení s řadou soch 

mariologického cyklu měl hlubší smysl, dle evangelia: „Já jsem cesta, pravda i život.“ (Jan 14, 6). 

Hrad (areál hradu) – Šternberk 

První písemná zmínka pochází z roku 1269, hrad však byl založen již 

po polovině 13. století Zdeslavem  ze Šternberka, který se zasloužil o 

odvrácení vpádu Kumánů v roce 1253 a který byl odměněn titulem 

královského číšníka a bylo mu poskytnuto zdejší okolí. Roku 1339 byl 

majitelem hradu Štěpán ze Šternberka a od roku 1357 jeho 

syn Albrecht Aleš ze Šternberka, který byl litomyšlským biskupem. Za 

něj docházelo ke stavebním úpravám a hrad byl změněn na 

biskupskou rezidenci. Hradní kaple byla vyzdobena podle stylu, panujícího na dvoře Karla IV. Po jeho 

smrti držel hrad jeho synovec Petr ze Šternberka. 

Roku 1397 získal hrad Petr z Kravař, roku 1430 ho obsadili husité. Od Kravařů hrad vyženil Jan Berka z 

Dubé a Lipé a na počátku 16. století došlo k jeho renesanční rekonstrukci, kdy byl rozšířen o křídlo s 

„Vizitkovým sálem“. Přestavěný hrad roku 1570 vyženili potomci Jiřího z Poděbrad knížata z 

Minsterberka, kteří ho vlastnili až do vymření rodu v polovině17. století. Mezitím hrad za třicetileté 

války značně utrpěl. 

Na přelomu 17. a 18. století koupil hrad kníže Jan Adam Ondřej z Lichtenštejna. Hrad nejdříve nebyl 

opravován a chátral, avšak po roce 1886 byl regotizován a podle projektu vídeňského architekta Karla 

Gandolpha Kaysera opraven v duchu romantického historismu. U hradu byl pak v letech 1907-1909 

také vídeňským architektem Albertem Esche vytvořen lesopark. Celé sídlo se stalo luxusním sídlem, 

vybaveným historickým mobiliářem, obrazy, nábytkem, plastikami a gobelíny. Rodu pánů z 

Lichtenštejna patřil hrad až do roku 1945, kdy byl zestátněn. 

Hrad Šternberk je od roku 2001 zapsán v seznamu Národních kulturních památek České republiky. 

Kostel Zvěstování Panny Marie – Šternberk 

Podélně orientovaná jednolodní stavba s dvouvěžovým průčelím a 

půlkruhově uzavřeným kněžištěm,  k němuž na severu přiléhá patrová 

sakristie. Střechy sedlové, na věži stlačené báně s lucernami. Průčelí 

lodi i kněžiště, k němuž na jihu přiléhá budova augustiniánského 

kláštera, člení liseny a půlkruhová okna lemovaná jednoduchými 

rámy. Západní průčelí s předsunutým rizalitem má nárožní (v části 

rizalitu zdvojené) pilastry na vysokých podnožích. Jejich hlavice nesou 

průběžné zalamující se kladí, na jehož římse spočívá trojúhelníkový 

tympanon s mariánským monogramem. V ose rizalitu portál 

s klenákem má v nadpraží trojúhelníkový fronton vložený do 

půlkruhového frontonu se zavěšenými festony. Nad portálem 



obdélné okno lemované pilastry nesoucími vlys a segmentový fronton s festony a vázami. Boční křídla 

fasády doplňují niky se sochami sv. Jana Evangelisty a sv. Jana Křtitele. Na korunní římsu spodní části 

fasády umístěna vpadlými výplněmi členěná atika, nesoucí na nárožích tělesa věží, ve středu 

předsunutý, pyramidálně komponovaný štít, ukončený sochami Víry, Naděje a Lásky. Stavba z let 

1775-1783 podle projektu Františka Antonína Grimma, stavitel Václav Jan Thalherr. Sochařská 

výzdoba průčelí Jan Scherhauf. Fasáda opravována v roce 1974. 

Kostel Nejsvětější Trojice – Šternberk 

Volně stojící kostel obdélného půdorysu, krytý valbovou střechou, 

nad užším, pravoúhle zakončeným  kněžištěm prolomenou vysokou 

zvonicovou věží s okosenými nárožími, krytou jehlancovitou střechou. 

Fasády hladké, s obdélnými okny se segmentovými záklenky, 

zakončené korunní římsou. Při západních nárožích nízké opěrné pilíře, 

kryté pultovou stříškou. K severnímu průčelí přistavěna předsíň 

vstupu a přízemní sakristie. Kostel, tzv. špitální, původně zasvěcen 

Očišťování Panny Marie, byl založen snad roku 1339 spolu se 

špitálem. Dochoval se ve své klasicistní podobě z roku 1775. Špitál 

pro staré ženy byl v roce 1908 zbourán a na jeho místě o rok později 

zřízen park. 

Mariánský sloup – Šternberk 

Na čtyřbokém podstavci, prolomeném po stranách oválnými otvory 

v odstupněných rámech  s vystupujícími křídly, ukončenými 

profilovanou římsou, osazeny na hranolových podstavcích sochy sv. 

Josefa, sv. Rocha, sv. Šebestiána a sv. Karla Boromejského. Střední 

architektura sloupu budována na půdorysu osmiúhelníku, zužuje se 

směrem k vrcholu, kde je nad volutami osazena socha Panny Marie 

Immaculaty. Sloup chráněn kamenným polygonálním zábradlím 

s ozdobným kováním výplní jednotlivých polí. Nechal jej postavit 

v roce 1719 kníže Josef z Lichtenštejna, restaurován v roce 1986. 

Kašna – Šternberk 

Kamenná architektura s převýšenou střední částí. Přední stranu člení kanelované pilastry 

s kompozitními hlavicemi a jim předstupující slohově shodné sloupy, nesoucí půlkruhový záklenek 

střední niky a nástavec, ukončený tympanonem s akroterií. Hlavice pilastrů bočních křídel nesou 

průběžné kladí. Jejich plochy prolomeny slepou arkádou, doplněnou ve vrcholu reliéfními věnci se 

skříženými pochodněmi. Střední hluboká nika zakončena mušlí a zdobena věncem s festony. V její ose 

na kamenném polygonálním sloupku nádržka na vodu. V obou bočních nikách podstavce pro sochy. 

Kamenná kašna datována spolu s německým nápisem na soklech sloupů do roku 1876. 

Zámek – Žerotín 

Volně stojící jednopatrová stavba obdélného půdorysu, krytá sedlovou 

zvalbenou střechou. V ose průčelí mělký rizalit, s balkónem nad 



hlavním vstupem, zakončený trojúhelníkovým štítem. Fasády člení obdélná okna v šambránách se 

segmentovým záklenkem, v patře se štukovou parapetní a suprafenestrovou výzdobou. V patře nad 

kordonovou oběžnou římsou se též uplatňují zdvojené pilastry nesoucí římsu s vlysem. Stavba na 

místě původní tvrze, zmiňované v roce 1348, postavena augustiniány jako letní sídlo v roce 1751. 

 

2.1. Půdní fond 

  Zemědělská půda Nezemědělská půda 

MAS Šternbersko 60% 40% 

Olomoucký kraj 53% 47% 

ČR 54% 46% 

 

 

Druh zemědělské půdy 2008 2012 Změna (ha) 

Orná půda 10 577 10 354 -223 

Chmelnice 1 1 0 

Vinice 0 0 0 

Zahrady 571 572 +1 

Ovocné sady 26 26 0 

Trvalé travní porosty 4 555 4 704 +149 

Celkem 15 730 15 657 -73 

 

 

 



2.2. SWOT analýzy v území vybraných oblastí rozvoje 

1. Podnikání: 

Silné stránky: 

• vyvážené ekonomické prostředí: území je z hlediska zaměstnanosti vázáno na jen max. 

středně velké firmy 

• existence prostor, ploch pro rozšíření aktivit 

• existence živnostníku, drobných a malých podnikatelů zaručující trvale udržitelný ekonomický 

rozvoj a zaměstnanost 

• město Šternberk jako přirozené ekonomické centrum mikroregionu 

• spolupráce samosprávy a podnikatelů 

 

Slabé stránky: 

•  malé využití místních služeb, spádovost do města 

•  nedostatek kapitálu 

•  nedostatek pracovních sil s učňovskými řemesly 

•  nížší hi-tech vybavení 

•  málo pracovních příležitostí pro obyvatele s vyšším vzděláním 

•  nízké procento dotací EU pro rozvoj a inovaci podnikání 

•  absence kvalitního napojení na silnici D, R 

 

Příležitosti: 

•  podpora místních producentů 

•  využití stávajících nevyužitých ploch a objektů 

•  propagace místních podnikatelů 

•  „síťování“ 

•  vzdělávací programy pro podnikatele 

•  osvěta a zprostředkování dotací EU 

 



Hrozby: 

•  byrokratické zatížení podnikatelů 

•  vynětí ze ZPF 

 

2. Zemědělství a lesy: 

Silné stránky: 

•  vysoká kvalita zemědělských produktů 

•  tradiční živočišná výroba v severní části MAS  

•  úrodná půda v jižní části MAS 

•  flexibilita zemědělských subjektů 

•  rozsáhlé lesní porosty 

 

Slabé stránky: 

•  slabší technologické vybavení zemědělců 

•  nevyužité objekty zemědělských podniků 

•  nedostatek kvalitních zařízení pro údržbu krajiny 

 

Příležitosti: 

•  podpora místních producentů 

•  „síťování“ 

•  prodej ze dvora  

•  marketingová podpora 

•  vzdělávací programy pro podnikatele 

•  využití dotací EU pro rozvoj a inovaci zemědělství 

 

Hrozby: 

•  neschopnost čerpat dotace  



•  úbytek zemědělské půdy 

•  přírodní katastrofy (povodeň, kůrovec,…) 

 

3. Kvalita života: 

Silné stránky: 

• Existence přirozeného centra MAS – města Šternberk 

• Existence města s postavením ORP 

• Kulturní dědictví (Hrad) s tradicí (hodiny),  

• Atraktivní krajina (Jedová, žleb) 

 

Slabé stránky: 

• Špatný stav budov občanské vybavenosti 

• Drahý provoz objektů 

• Stav obecních a krajských komunikací 

• Stav výstroje a výzbroje požární techniky 

 

Příležitosti: 

• Zájem veřejnosti o veřejné služby 

• Využití fondů EU 

• Spolupráce obcí 

 

4. Vzdělávání: 

Silné stránky: 

- Ustálená síť školství 

- Město Šternberk jako centrum s bohatou nabídkou sš vzdělání, 

- Tradice uměleckého školství 

- Mimoškolní jazyková výuka 



- Spolupráce škol na úrovni ORP 

- Venkovská škola jako kulturní centrum 

- Hlavní priorita obecních zastupitelstev 

 

Slabé stránky: 

- Nestabilita v počtu žáků ve venkovských malotřídkách 

- Rozdíl v lokaci poptávky a nabídky míst v MŠ 

- Nedostatečné financování 

 

Příležitosti: 

- Příležitost k spolupráci obcí 

- Mikroregionální sportovní a kulturní akce nejen školáků 

- Využití dotační podpory EU na vzdělávání 

- Formou vzdělávání posilování gramotnosti finanční (půjčky,…), počítačové, apod. 

- Vzdělání na ZŠ v technických oborech (zručnost) 

 

Hrozby: 

- Tlak na financování a vůbec existenci malotřídek 

- Vliv populačních vln na venkově 

- Ztráta kvality výuky venkovských škol – migrace do městských škol: ztráta identity s 

bydlištěm, sousedy a místní komunitou u dětí 

- Nedostatek financí na provoz malotřídek 

- Snižující se kvalita výuky na venkovských školách 

 

5. Technická a dopravní infrastruktura, životní prostředí 

Silné stránky: 

1. Dostatečná dopravní obslužnost prostřednictvím husté sítě místních komunikací. 



2. Úroveň technické infrastruktury na relativně dobré úrovni – zásobování vodou a plynofikace 

ve větších obcích. 

3. Velmi dobrá dopravní dostupnost regionu – zejména v dojezdovém čase 20 minut od 

Olomouce. 

4. Zajištění dopravní obslužnosti s dostačujícím propojením obcí na regionální centra. 

5. Výhodná strategická poloha, napojení regionu na hlavní dopravní tepny. 

6. Bezproblémová situace s nakládáním s odpady. 

7. Vhodná technická a dopravní infrastruktura zón pro podnikatelské aktivity. 

8. Vhodná technická a dopravní infrastruktura pro individuální výstavbu rodinných domů 

(např. plošná plynofikace). 

9. Kvalitní půda s vysokou produkční schopnosti zemědělských plodin. 

10. Zlepšující se úroveň životního prostředí. 

11. Geografická poloha regionu (dosažitelnost regionu v rámci denní návštěvnosti). 

12. Existence značených turistických pěších i cykloturistických cest. 

 

Slabé stránky: 

1. Horší dopravní obslužnost ve vzdálenějších oblastech od Olomouce. 

2. Částečně chybějící nebo nevyhovující infrastruktura pro zajištění odkanalizování a likvidaci 

odpadních vod. 

3. Zastaralá infrastruktura pro zajišťování pitné vody. 

4. Málo kapacitní regionální komunikace (Olomouc – Šternberk) a absence obchvatů měst. 

5. Špatný technický stav zastávek a nádraží. 

6. Špatný stavebně technický stav pozemních komunikací. 

7. Nedostatek finančních prostředků na opravy a rekonstrukce místních komunikací. 

8. Nedostatek parkovacích ploch, jejich nevhodné umístění. 

9. Nedostatečná technická infrastruktura v okrajových částech měst a malých obcích. 

10. Pravděpodobná kontaminace území – brownfields. 

11. Nedostatečná motivace k nakládání s odpady. 



12. Morální i fyzická zastaralost značné části dopravní infrastruktury, špatný technický stav 

místních komunikací vlivem nadměrného užívání. 

13. Nedostatečná vybavenost turistickou infrastrukturou (ubytovací, sportovně rekreační služby, 

nabídka venkovské turistiky). 

14. Nedostatečně využívané alternativní zdroje energie. 

15. Nedostatečná návaznost na budovanou páteřní cyklostezku Olomouc–Šternberk – při 

přejezdu mezi cyklostezkami se kříží frekventované komunikace. 

16. Nedostatečný technický stav veřejného osvětlení. 

17. Nedostatečný systém zachytávání dešťových vod a protierozních opatření. 

Příležitosti 

1. Výstavba a zkapacitnění dopravních systémů (regionální komunikace Olomouc–Šternberk, 

obchvaty měst). 

2. Projekt vlakotramvají propojujících Olomouc s okolními obcemi. 

3. Elektrizace trati Olomouc–Uničov–Šumperk. 

4. Průběžné budování a rozšiřování infrastruktury zvyšuje atraktivitu obcí pro bydlení i 

podnikání v nich. 

5. Postupná připravenost pozemků vhodných pro podnikání (např. napojení na dopravní a 

technickou infrastrukturu). 

6. Decentralizace a modernizace zásobování vodou. 

7. Další rozvoj/budování cyklotras – jejich vzájemné propojení mimo frekventované 

komunikace. 

8. Ve srovnání s jinými oblastmi široký prostor pro rozvoj příměstské turistiky (např. atraktivní 

přírodní a památkové lokality). 

9. Příprava zařízení pro biologicky rozložitelný odpad. 

10. Zlepšující se úroveň koordinace obcí v některých oblastech činnosti, zvláště při přípravě 

společných projektů. 

11. Výhodné podmínky pro možnost čerpání finančních prostředků z národních a mezinárodních 

programů (např. ze strukturálních fondů EU apod.) – lze v maximální možné míře využít 

možností, které skýtají dotace na rozvoj infrastruktury a životního prostředí. 

12. Environmentální rozvoj venkova, environmentální výchova a vzdělávání, rostoucí využití 

alternativních zdrojů energie. 

 



Hrozby: 

1. Nekoordinovanost priorit v oblasti budování infrastruktury z hlediska majetkových vztahů a 

investorských práv a povinností. 

2. Nedostatečná koncepčnost a podpora ze strany státní správy. 

3. Nedostatek finančních prostředků malých obcí, podnikatelů a místních neziskových 

organizací. 

4. Nedostatečná připravenost na čerpání zdrojů z fondů a programů EU na infrastrukturu a 

životní prostředí. 

5. Růst konkurence mezi regiony při získávání investic. 

6. Nedostatečný průběh revitalizací ekologických zátěží – zastaralé skládky nevyhovující 

dnešním normám, vznikající nové divoké skládky. 

7. Rizika nízké kapitálové návratnosti do budování turistické infrastruktury. 

8. Vysoké ceny za vynětí při budování dopravní infrastruktury (např. cyklostezek). 

9. Nedostatečná kapacita infrastruktury pro volnočasové aktivity – hrozí zánik. 

 

2.3. Zmapování strategií, jejichž realizace se odehrává na území 

 

Pro Strategii MAS Šternbersko byl zkoumán soulad se strategickými dokumenty nadnárodní, národní, 

regionální a místní úrovně. Rovněž byla ověřena spojitost s Operačními programy pro období 2014–

2020 ve smyslu potenciálních možností podpory. Podrobnosti o zkoumání tohoto souladu lze nalézt v 

příloze Strategie MAS Šternbersko. 

Na jednotlivých úrovních (dle velikosti území) byly vybrány relevantní dokumenty, u kterých je 

vhodné, aby s nimi Strategie MAS Šternbersko byla v souladu, případně z nich vycházela. Rozbor 

každého relevantního dokumentu byl včleněn do tabulek, které většinou obsahují oblast zaměření, 

vazby na strategické linie Strategie MAS Šternbersko, číselné zhodnocení míry vazby, odpovídající 

priority, cíle a aktivity dokumentu, a nakonec komentář. Míra souladu byla hodnocena zvlášť pro 

každou vykázanou vazbu. To znamená, že například v rámci jednoho dokumentu může být míra 

hodnocena i několikrát, vždy pro konkrétní vazbu. Byla určována pomocí stupňů 1–3, kdy stupeň 1 je 

nejnižší a 3 nejvyšší. Průměrné míry souladu udávané níže se vztahují pouze k hodnoceným částem 

dokumentů a neuvažují ty kapitoly, které se zabývají oblastmi pro Strategii MAS Šternbersko 

nerelevantními. Průměrná míra má tak vypovídající hodnotu pouze s ohledem na výčet hodnocených 

částí zkoumaných dokumentů, který lze získat z přílohy Strategie MAS Šternbersko. 

Na Evropské úrovni se jedná o dokument Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst 

podporující začlenění. Soulad je zde hodnocen jako 2 – střední, a to zejména z důvodu diametrálně 

odlišné velikosti území dopadu obou dokumentů. Strategie MAS Šternbersko se však snaží nápomoci 



naplňování cílů dokumentu Evropa 2020. Mezi oblasti v souladu patří inovace, vzdělávání, životní 

prostředí a sociální začleňování. 

Na národní úrovni byly hodnoceny dva nejrelevantnější dokumenty: Strategie regionálního rozvoje 

ČR na období 2014–2020 a Národní strategický plán LEADER 2014+. Průměrné hodnocení je 2,63 – 

blíže vysoké míře souladu. Důvodem takové hodnoty je, že se jedná o základní dokumenty 

regionálního rozvoje, které pokrývají všechny důležité oblasti, které Strategie MAS Šternbersko řeší. 

Další dokumenty hodnoceny nebyly, a to z důvodu věnování větší pozornosti dokumentům krajské 

úrovně, které každopádně musí být v souladu s úrovní národní. Mezi oblasti v souladu patří 

infrastruktura, adaptabilita pracovníků, sociální začleňování, vzdělávání a rozvoj podnikání. 

Krajská úroveň byla hodnocena nejpodrobněji. Existuje totiž velké množství relevantních dokumentů, 

a zároveň se hierarchicky jedná o rovinu těsně nad místní akční skupinou – je zde tedy přímá vazba. 

Mezi základní hodnocené dokumenty patří například Program rozvoje územního obvodu 

Olomouckého kraje (průměrná hodnota 2,33), Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (2), 

Regionální inovační strategie Olomouckého kraje (2) a Koncepce zemědělské politiky a rozvoje 

venkova v Olomouckém kraji (2,75). Celková hodnota souladu krajských dokumentů je 2,32 – blíže 

střední míře souladu. Toto číslo je pro krajskou úroveň velmi dobré a značí odpovídající soulad 

Strategie MAS Šternbersko s hodnocenými oblastmi dokumentů Olomouckého kraje. Mezi oblasti v 

souladu patří hospodářský rozvoj, vzdělávání, doprava, životní prostředí, sociální problematika, 

podnikání, sport, zemědělství, energetika a kultura. 

Mezi krajskou a místní rovinou se nachází Olomoucká aglomerace, která vznikla zejména kvůli 

specifickému financování projektů v novém programovacím období. Zkoumán byl tedy soulad i na 

této rovině, konkrétně s dokumentem Integrovaná strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace. 

Průměrná míra vazby zkoumaných oblastí je 2,5 – mezi střední a vysokou hodnotou. Nutno 

podotknout, že se jedná o oblasti podpory podnikání a mobility obyvatelstva. Mezi oblasti v souladu 

patří podpora podnikání, trh práce a mobilita obyvatelstva. 

Na úrovni mikroregionu byl zkoumán pouze již dnes zastaralý dokument Strategie rozvoje cestovního 

ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008–2010 (výhled do roku 2013). S 

ohledem na to, že aktivity zkoumaného dokumentu, byť konkrétní, byly brány jako indikativní, je míra 

vazby 1 – nízká. Aktivity sice korespondují se Strategii MAS Šternbersko, nicméně dále pro ni žádný 

velký význam. Mezi oblasti v souladu patří cestovní ruch a infrastruktura. 

Na obecní úrovni byl zkoumán dokument Strategický plán rozvoje města Šternberka. Dokument byl v 

rámci strategie brán jako zdroj popisující problematiku některých členů MAS Šternberska. Jako 

takový byl, co se týče souladu se Strategií MAS Šternbersko, ohodnocen na 1,14 – téměř nízká míra 

souladu. To znamená, že dokument skutečně sloužil pouze jako zdroj informací pro zpracování 

Strategie MAS Šternbersko. Mezi oblasti v souladu patří technická a dopravní infrastruktura, životní 

prostředí, architektonické dědictví a podpora podnikání. 

Co se týče dotačních programů, bylo využito stejného způsobu hodnocení, avšak s ohledem nejen na 

soulad se Strategií MAS Šternbersko, ale také na možnost financování aktivit. Celkové hodnocení 

dotačních programů je 2 – střední. To představuje náležitě odpovídající možnost potenciální podpory 

aktivit MAS Šternbersko. 



 

 

 

 

3. MISE  

Místní akční skupina vznikla, aby naplňovala potřeby regionu, jeho rozvoje, na principu udržitelnosti, 

zachování přírodního a kulturního dědictví, a to vše při respektování společenské shody formou 

komunitního plánování osvědčenou metodou LEADER. 

 

 

 

 

 

 

4. Strategická část 

 

4.1. VIZE 

Na konci příštího plánovacího období EU, tj. 2020 bude Šternbersko územím, které bude 

atraktivní pro podnikatelské záměry, zemědělství se stalo konkurenceschopné i díky zvýšené 

poptávce po regionálních produktech, každý má možnost zvyšovat svou kvalifikaci tak, aby se 

uplatnil na trhu práce, úspěšné se řeší sociálně vyloučené lokality, a sociální služby rozšířily svou 

nabídku o nové potřebné služby, životní prostředí a technická infrastruktura odpovídá 

možnostem společnosti 21. Století. 

Občané jsou hrdi na svůj region a hojně využívají rozvinutou infrastrukturu pro trávení volného 

času. Šternbersko je oblíbené také mezi turisty. 

 

 

4.2. Strategické linie 



 

1. Šternbersko – prostředí pro náš život 

1.1. Udržení standardu školství na venkově: 

- opravy a údržba školních budov včetně energetických úspor,  

- dovybavení budov novými výukovými prvky, 

- opravy a výstavbu sportovišť pro školy a mateřské školy, 

- podpora spolupráce mezi školami v rámci území MAS, 

- společné aktivity škol v rámci území MAS (kulturní akce, sportovní soutěže, apod.). 

1.2. Sportoviště a dětská hřiště: 

-  podpora výstavby, modernizace a údržby sportovišť v území MAS  

(sportovní hřiště, dětská hřiště včetně hřišť pro mateřské a základní školy, které by mohli využívat 

mimo školní dobu i občané, kondiční hřiště pro seniory). 

1.3. Obnova a údržba komunikací uvnitř obcí včetně budování a obnovy chodníků: 

- rekonstrukce komunikací a chodníků, 

- zajištění techniky na údržbu komunikací a chodníků. 

1.4. Zasíťování území MAS cyklostezkami a cyklotrasami: 

-  výstavba nových a údržba stávajících cyklostezek a cyklotras v území MAS i v návaznosti na 

okolní území 

1.5. Obecní budovy – opravy, údržby, rekonstrukce 

- zajištění důstojných prostor pro chod obecních úřadů, navýšení prostorů, energetické úspory, 

zajištění bezbariérových přístupů, 

- zajistit kvalitnější prostory pro kulturní život na obci, setkávání se občanů a spolků. 

1.6. Revitalizace – obcí a jejich částí: 

- revitalizace veřejných prostorů, návsí apod., 

- výstavba, obnova a údržba prostorů ke shromažďování občanů a pořádání různých kulturních 

akcí, 

- zajištění techniky na údržbu veřejných prostorů a veřejné zeleně. 

 

1.7 Podpora spolkové činnosti:  



- podpora jednotlivých spolků a jejich aktivit, 

- podpora pořádání společných akcí spolků v rámci MAS, případně  s okolními MAS společné 

akce. 

1.8. Výstavba a rekonstrukce autobusových zastávek: 

-    podpora výstavby a rekonstrukce za účelem dosažení stavu, kdy budou zastávky splňovat 

všechny bezpečnostní parametry a odpovídající komfort pro cestující. 

1.9. Výstavba, rekonstrukce a údržba veřejného osvětlení a rozhlasu: 

- podpora zlepšení technického stavu, snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení, 

- pokrytí území obcí funkčním veřejným rozhlasem za účelem zlepšení informovanosti občanů 

a zajištění chodu obce v případě krizových situací. 

1.10. Bezpečnostní situace v obcích: 

-    podpora vzniku společné obecní policie v rámci MAS a celkové zajištění bezpečnosti v území 

MAS.  

 

1.11. Zlepšení stavu jednotek sborů dobrovolných hasičů: 

- zlepšení technického stavu hasičských zbrojnic, 

- zlepšení technického vybavení jednotlivých jednotek včetně vozidel, 

- organizace společných akcí včetně cvičení. 

1.12. Obnova a údržba památek místního významu zachování kulturního dědictví:  

- podpora obnovy a rekonstrukce jednotlivých památek, 

- podpora kulturních aktivit vztahujících se k území MAS. 

 

2. Trvale udržitelný rozvoj zemědělských aktivit 

2.1. Investice do zemědělských firem : 

- opravy a údržba budov určených k podnikání, 

- vnitroareálové komunikace, 

- přeměna brownfields, 

2.2. Podmínky pro péči o krajinu : 



- péče o krajinu: okolí cyklostezek, o příkopy u cest, o stromy (nákup techniky, smlouvy na 

údržbu…) 

- zabezpečení dostatečného množství kvalitní pitné vody,  

- podpora výroby a prodeje místních regionálních potravin a výrobků 

2.3. Využívání biomasy: 

- využití ploch ( např.silážních plat) pro kompostárny, 

- zavedení systému cíleného využití veřejné zeleně, bioodpadu od  občanů v zemědělských 

kompostárnách, bioplynových stanicích, apod. 

- systémové využití odpadního tepla z bioplynových stanic 

2.4. Podpora místních producentů 

- Prodej ze dvora 

- Síťování (společná propagace,…) 

- Podpora zpracování produktů  

 

3. Rozvíjíme podnikání a služby 

3.1. Podpora podnikání 

- Aktivity k marketingové gramotnosti, společná propagace (např. řemesel v mikroregionu 

- Animace, osvěta, zprostředkování dotací EU 

3.2. Podpora řemesel 

- Síťování 

- Společná propagace 

3.3. Mikropodniky, Investice do rozvoje malého a středního podnikání 

- Zprostředkování dotací EU 

- Vzdělávání, rekvalifikace 

3.4. Budování průmyslových zón 

- Podpora zasíťování technickou infrastrukturou 

- Brownfields 

- Marketing atraktivity investování na Šternbersku 



3.5. Sociální podnikání a zaměstnanost 

- Osvěta a vzdělávání v této nové oblasti ekonomiky 

- Podpora aktivit, NNO a podnikatelů v sociálním podnikání 

 

4. Vzdělávání a začleňování do společného života 

- Sociální rehabilitace – vznik nové služby,  

- Podpora samostatného bydlení u osob s mentálním postižením, 

- Zaměstnávání osob s mentálním postižením, podporované a prostupné zaměstnávání, 

sociální podnikání,  

- Bezbariérovost obcí a města Šternberk,  

- Nízkoprahové centrum pro děti a mládež,  

- Společensky přijatelné sociální bydlení,  

- Noclehárna – vznik nové služby,  

- Klub seniorů s jídelnou a krizový dispečink pro seniory 

- Oprava a rekonstrukce zařízení sociálních služeb (např. budovy Charity Šternberk, vytvoření 

nových prostor pro Jiloro-Srdíčko, apod.) 

 

4.3. Příklady dobré praxe – šetření, jak se podobné problémy řeší jinde, zda by to 

bylo možné řešit takto i u nás, srovnávání se s jinými (lepšími či nejlepšími) regiony 

 

4.4. Integrační prvky 

 

4.5. Inovativní prvky, metody nebo způsoby řešení současných 

problémů přinášející zlepšení stavu, nebo zkvalitnění situace 

 

4.6.1. radikální inovace – podstatná změna od současného stavu17 

 



4.6.2. přírůstková inovace – navazuje ve své podstatě na současný 

stav18 

 

4.6.3. zajištění udržitelnosti inovace (Vybudování vztahů s širším okolím, 

Zajištění převoditelnosti, možnost aplikace v jiném kontextu nebo využití pro další 

pokračování, Nutnost neustálé spolupráce s ostatními subjekty. Inovace je 

interaktivní proces, který zahrnuje i zpětnou vazbu od expertů a od cílových 

skupin) 

 

4.7. udržení stávající situace tam, kde to funguje 

 

 

5. Přílohy 

1) Zmapování a soulad s relevantními strategickými dokumenty na území MAS Šternbersko 

2) Zápis z veřejného projednání SCLLD 

3) Seznam nemovitých kulturních památek na území MAS Šternbersko 
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ÚVOD 
V tomto dokumentu byla zkoumána návaznost Strategie MAS Šternbersko na dokumenty 

nadnárodní, národní a regionální a místní úrovně. Rovněž byla ověřena spojitost s Operačními 

programy pro období 2014–2020. Dokument byl vytvořen jako příloha Strategie MAS Šternbersko. 

Na jednotlivých úrovních (dle velikosti území) byly vybrány relevantní dokumenty, u kterých je 

vhodné, aby s nimi Strategie MAS Šternbersko byla v souladu, případně z nich vycházela. Rozbor 

každého relevantního dokumentu byl včleněn do tabulek, které většinou obsahují oblast zaměření, 

vazby na strategické linie Strategie MAS Šternbersko, číselné zhodnocení míry vazby, odpovídající 

priority, cíle a aktivity dokumentu, a nakonec komentář. Tam, kde to povaha dokumentu vyžadovala, 

došlo k úpravám jednotlivých položek tabulky. 

Jak bylo zmíněno v předchozím odstavci, součástí je také určení míry intenzity vazeb Strategie MAS 

Šternbersko na jednotlivé strategické dokumenty. Tato intenzita byla hodnocena zvlášť pro každou 

vykázanou vazbu. To znamená, že například v rámci jednoho dokumentu může být úroveň 

hodnocena i několikrát, vždy pro konkrétní vazbu. Byla určována pomocí stupňů 1–3, kdy stupeň 1 je 

nejnižší a 3 nejvyšší. V případě, že dokument nemá se Strategií MAS Šternbersko žádnou vazbu, není 

zde ani uveden. Co se týče dotačních programů, bylo využito stejného způsobu hodnocení, avšak 

s ohledem nejen na soulad se Strategií MAS Šternbersko, ale také na možnost financování aktivit. 

Význam jednotlivých stupňů hodnocení je podrobněji uveden v následující tabulce: 

Míra intenzity vazby Kritéria hodnocení 

3 – vysoká 

Vysoká míra vazby – dokument má přímý vliv na témata Strategie MAS 
Šternbersko. Strategie v podstatě kopíruje stěžejní priority, témata, 
aktivity apod. vycházející z daného dokumentu. 
Dokument s tímto hodnocením splňuje: 

- Informace z dokumentu byly využity ve Strategii MAS 
Šternbersko. 

- Některé priority či cíle ovlivnily podobu aktivit Strategie MAS 
Šternbersko. 

- Priority či cíle Strategie MAS Šternbersko vycházejí z priorit a 
cílů daného dokumentu. Některé z nich se shodují. 

2 – střední 

Částečná vazba – dokument nepřímo ovlivňuje témata Strategie MAS 
Šternbersko. Strategie jistým způsobem na dokument navazuje, 
nicméně priority, témata, aktivity apod. nejsou zcela shodné. Mnohdy 
jsou rozšířena a dále rozpracována buď v daném dokumentu, či ve 
strategii. 
Dokument s tímto hodnocením splňuje: 

- Informace z dokumentu byly využity ve Strategii MAS 
Šternbersko. 

- Některé priority či cíle ovlivnily podobu aktivit Strategie MAS 
Šternbersko. 

1 – nízká 
Nízká vazba – dokument může sloužit jako zdroj dat či podkladových 
informací, nicméně podobnost priorit, témat, aktivit apod. je slabá a 
spíše doplňující. 



Dokument s tímto hodnocením splňuje: 
- Informace z dokumentu byly využity ve Strategii MAS 

Šternbersko. 

 

EVROPSKÁ ÚROVEŇ 

EVROPA 2020: STRATEGIE PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ ZAČLENĚNÍ 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Evropská komise 

Rok zpracování: 2010 

Základní deskripce: Evropa 2020 je desetiletá strategie, která si klade za cíl dosáhnout 

hospodářského růstu a větší zaměstnanosti. Má také pomoci 

vyřešit nedostatky současného modelu hospodářského růstu a 

vytvořit podmínky pro inteligentní a udržitelný růst, který 

podporuje sociální začlenění. Strategie je členěna na 5 hlavních 

cílů, tři priority a sedm stěžejních iniciativ. 

 

Oblast Inovace, vzdělávání, životní prostředí, sociální začleňování 

Hlavní cíle 

1. Zvýšit zaměstnanost u osob ve věku 20 až 64 let ze současných 69 % na 
nejméně 75 %. 

2. Dosáhnout cíle investovat do výzkumu a vývoje 3 % HDP, zejména 
zlepšováním podmínek pro investice soukromého sektoru do výzkumu a 
vývoje, a vytvořit nový ukazatel pro sledování inovací. 

3. Snížit emise skleníkových plynů oproti úrovním roku 1990 nejméně o 20 % 
nebo, pokud budou podmínky příznivé, o 30 %; zvýšit podíl obnovitelných 
zdrojů energie v naší konečné spotřebě energie na 20 % a zvýšit 
energetickou účinnost o 20 %. 

4. Snížit podíl dětí, které předčasně ukončují školní docházku, ze současných 
15 % na 10 % a zvýšit podíl obyvatel ve věku od 30 do 34 let, kteří mají 
ukončené terciární vzdělání, z 31 % nejméně na 40 %. 

5. Snížit o 25 % počet Evropanů, kteří žijí pod vnitrostátní hranicí chudoby, 
což vyvede z chudoby přes 20 milionů lidí. 

Priority a na ně 
navázané stěžejní 
iniciativy (výběr 
relevantních) 

Inteligentní růst: rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích. 

o „Mládež v pohybu“ – posílení výkonu systémů vzdělávání a 
usnadnění vstupu mladých lidí na pracovní trh. 

 Udržitelný růst: podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější 
ekonomiku méně náročnou na zdroje. 

o „Evropa méně náročná na zdroje“ – podpora oddělení 
hospodářského růstu od využívání zdrojů, podpora přechodu 
na nízkouhlíkovou ekonomiku, větší využití obnovitelných 
zdrojů energie, modernizace odvětví dopravy a podpora 
energetické účinnosti. 

o „Průmyslová politika pro éru globalizace“ – zlepšení 
podnikatelského prostředí, zejména pro malé a střední 
podniky, podpora rozvoje silné a udržitelné průmyslové 
základny, která by byla konkurenceschopná v celosvětovém 



měřítku. 

 Růst podporující začlenění: podporovat ekonomiku s vysokou 
zaměstnaností, jež se bude vyznačovat sociální a územní soudržností. 

o „Program pro nové dovednosti a pracovní místa“ – 
modernizace pracovních trhů a posílení postavení občanů 
rozvojem jejich dovedností v průběhu celého života za účelem 
zvýšení účasti na trhu práce a lepšího vyrovnání nabídky a 
poptávky na trhu práce, mimo jiné prostřednictvím mobility 
pracovních sil. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

 Strategická linie č. 1 „Šternbersko – prostředí pro náš život“ různorodě čerpá 
z jednotlivých, vyjmenovaných cílů, priorit a stěžejních iniciativit. Konkrétněji 
však nelze její vazbu zařadit. 

 Strategická linie č. 2 „Trvale udržitelný rozvoj zemědělských aktivit“ svým 
zaměřením napomáhá hlavnímu cíli č. 2, prioritě „Udržitelný růst“ a stěžejní 
iniciativě „Evropa méně náročná na zdroje“. 

 Strategická linie č. 3 „Rozvíjíme podnikání a služby“ podporuje hlavní cíle 
č. 1, 2 a 5. Dále koresponduje s prioritami „Udržitelný růst“ a „Růst 
podporující začlenění“. Ze stěžejních iniciativ lze k této linii přiřadit tyto: 
„Průmyslová politika pro éru globalizace“ a „Program pro nové dovednosti a 
pracovní místa“. 

 Strategická linie č. 4 „Vzdělávání a začleňování do společného života“ se 
částečně dotýká hlavního cíle č. 4, priority „Inteligentní růst“ a stěžejní 
iniciativy „Mládež v pohybu“. 

Míra vazby 2 – střední. 

Komentář 

Strategie Evropa 2020 je dokument nadnárodní úrovně, který se zabývá 
globálními cíli. Jejich celoevropský charakter neumožňuje doslovné aplikování 
na regionální úrovni. Strategie MAS Šternbersko se proto pouze snaží 
napomoci v naplňování některých z nich. 

 

NÁRODNÍ ÚROVEŇ 

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR NA OBDOBÍ 2014–2020 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

Rok zpracování: 2013 

Základní deskripce: Jedná se o základní koncepční dokument v oblasti regionálního 

rozvoje. V dokumentu je kladen důraz na koordinační roli 

regionální politiky, zohlednění nových faktorů působících 

na regionální rozvoj (demografické změny, územní soudržnost, 

energetika, integrované přístupy, dostupnost služeb apod.), 

využití širšího spektra rozvojových nástrojů a zapojení všech 

relevantních aktérů regionálního rozvoje. 

 

 Cíle regionální politiky na období 2014–2020 

Globální cíl  Zajistit dynamický a vyvážený rozvoj území České republiky se zřetelem na 



kvalitu života a životního prostředí, přispět ke snižování regionálních rozdílů 
a zároveň umožnit využití místního potenciálu pro posílení 
konkurenceschopnosti jednotlivých územně správních celků (územních 
jednotek). 

Základní cíle 

 Cíl 1: Podpořit zvyšování konkurenceschopnosti a využití ekonomického 
potenciálu regionů (růstový cíl). 

 Cíl 2: Zmírnit prohlubování negativních regionálních rozdílů (vyrovnávací cíl). 

 Cíl 3: Posílit environmentální udržitelnost (preventivní cíl). 

 Cíl 4: Optimalizovat institucionální rámec pro rozvoj regionů (institucionální 
cíl). 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

 Vazba na všechny strategické linie MAS Šternbersko. 

Míra vazby 3 – vysoká. 

Komentář 

Jedná se o základní cíle národního dokumentu, který se zabývá regionálním 
rozvojem. Ty vesměs postihují všechny oblasti, kterými se Strategie MAS 
Šternbersko zabývá (např. kvalita života, rozvoj podnikání, vzdělávání a 
začleňování). 

 

Oblast Infrastruktura, adaptabilita pracovníků 

Prioritní oblast  Regionální konkurenceschopnost. 

Priorita  Priorita 1 Využití potenciálu rozvojových území. 

Opatření 

 1.3 Podpora integrace dopravních systémů. 

 1.4 Rozšíření a zkvalitnění infrastruktury. 

 1.5 Adaptabilita trhu práce. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

 1.3 – Strategická linie č. 1: Šternbersko – prostředí pro náš život. 

 1.4 – Strategická linie č. 3: Rozvíjíme podnikání a služby; Strategická linie 
č. 5: Šetrné využívání přírodních zdrojů a infrastruktura. 

 1.5 – Strategická linie č. 4: Vzdělávání a začleňování do společného života. 

Míra vazby 2 – střední. 

Komentář 

Opatření 1.3 se zaměřuje na rozšiřování integrovaných systémů dopravy, 
čehož chce být MAS Šternbersko součástí. Zde chce MAS Šternbersko přispět 
především zajištění odpovídajících parametrů autobusových zastávek. 
Opatření 1.4 se zabývá chybějící infrastrukturou ve všech směrech (dopravní, 
technická, podnikatelská). Tím zapadá do priorit Strategie MAS Šternbersko 
zabývajících se údržbou komunikací a chodníků (priorita 1.3 Strategie MAS 
Šternbersko), rozvojem cyklostezek (1.4) a podporou firem (2.1, 3.1–3.5). 

 

Oblast Sociální začleňování, vzdělávání 

Prioritní oblast  Prioritní oblast Územní soudržnost. 

Priorita  Priorita 3 Zkvalitnění sociálního prostředí rozvojových území. 



Opatření 

 Průřezové opatření 3.X Podpora integrace sociálně vyloučených a sociálním 
vyloučením ohrožených skupin obyvatelstva. 

 3.1 Zvýšení kvality a vybavenosti veřejnými službami. 

 3.2 Rozvoj a zlepšování podmínek pro volnočasové aktivity obyvatel a pro 
využití kulturního potenciálu. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

 3.X – Strategická linie č. 4: Vzdělávání a začleňování do společného života. 

 3.1 – Strategická linie č. 4: Vzdělávání a začleňování do společného života. 

 3.2 – Strategická linie č. 1: Šternbersko – prostředí pro náš život. 

Míra vazby 3 – vysoká. 

Komentář 

Průřezové opatření 3.X se zabývá integrací sociálně vyloučených skupin 
obyvatelstva, což Strategie MAS Šternbersko podporuje rozvojem služeb pro 
sociálně vyloučené (včetně ubytovacích zařízení), specifickou podporou 
zaměstnanosti, bezbariérovosti apod. Opatření 3.1 je zaměřeno na oblast 
vzdělávání, která je také nedílnou součástí Strategie, a to skrze údržbu 
školských zařízení, podporou školních aktivit a rozvojem vzdělávání. 
Volnočasové a kulturní vyžití v rámci opatření 3.2 se projevilo ve Strategické 
linii č. 1 podporou pohybových aktivit (1.1, 1.2 atd.) i podporou další činnosti 
(např. 1.7). 

 

Oblast Sociální začleňování, vzdělávání, dostupnost služeb 

Prioritní oblast  Prioritní oblast Územní soudržnost. 

Priorita  Priorita 5 Oživení periferních území 

Opatření 
 5.2 Podpora zvýšení kvality pracovní síly 

 5.3 Zajištění základních služeb a obslužnosti 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

 5.2 – Strategická linie č. 4: Vzdělávání a začleňování do společného života. 

 5.3 – Strategická linie č. 1: Šternbersko – prostředí pro náš život. 

Míra vazby 3 – vysoká. 

Komentář 

Opatření 5.2 má mimo jiné za cíl podporovat vzdělávání sociálně vyloučených 
a ohrožených skupin obyvatelstva a podporovat aktivní politiku zaměstnanosti. 
MAS Šternbersko tak činí skrze aktivity jako zaměstnávání osob s mentálním 
postižením, podporované a prostupné zaměstnávání či sociální podnikání. 
Opatření 5.3 je zaměřeno na zajištění adekvátní dopravní dostupnosti a 
dostupnosti služeb (školství, zdravotnictví, sociální péče). Dostupnost je 
součástí Strategické linie č. 1, například v prioritě zabývajících se údržbou 
komunikací (1.3) v případě dopravy, nebo v prioritách zaměřených na podporu 
městské policie (1.10) a sborů dobrovolných hasičů (1.11). 

 

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Národní sít Místních akčních skupin České republiky 

Rok zpracování: 2011 



Základní deskripce: Jedná se o strategický materiál, tematicky a časově zaměřený na 

uplatnění metody LEADER v rozvoji venkova v období po roce 

2013. Národní strategický plán LEADER 2014+ předkládá analýzy a 

návrhy v daných oblastech a tématech z hlediska rozvoje venkova 

v daném období a s ohledem na možnost uplatnění metody 

LEADER v těchto aktivitách. 

 

Oblast Sociální začleňování, sociální služby 

Prioritní osa  Prioritní osa I. Člověk a společnost. 

Priorita  Priorita 1.1 Zlepšování podmínek pro zdravý a spokojený život na venkově. 

Cíl 

 Cíl 2 Podporovat venkovská společenství rozvojem specifických sociálních 
služeb. 

 Cíl 3 Podporovat sociální začleňování znevýhodněných skupin obyvatel a 
snižovat rizika chudoby. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

 Strategická linie č. 4: Vzdělávání a začleňování do společného života. 

Míra vazby 3 – střední. 

Komentář 

Cíl 2 podporuje rozvoj všech typů sociálních služeb, které mohou prospět 
venkovským společenstvím (je zde snaha o široké pojetí problematiky). Cíl 3 je 
již více zaměřen na trh práce a vzdělávání, které povede k uplatnění skupin 
ohrožených vyloučením. Rozvoj služeb pro znevýhodněné obyvatelstvo 
obsahuje Strategická linie č. 4 v aktivitách jako např. nízkoprahové centrum 
pro děti a mládež či rekonstrukce zařízení sociálních služeb. Tato strategická 
linie obsahuje i aktivity podporující zaměstnávání znevýhodněných osob, třeba 
prostřednictvím rozvoje sociálního podnikání. 

 

Oblast Rozvoj podnikání 

Prioritní osa  Prioritní osa II. Ekonomika a inovace. 

Priorita 
 Priorita 2.1 Podpora dynamiky národní ekonomiky a posilování 

konkurenceschopnosti v průmyslu, zemědělství i ve službách. 

Cíl 

 Cíl 1 Vytvořit příznivější podnikatelské prostředí a podpořit soukromou 
iniciativu 

 Cíl 2 Podpořit podnikání a konkurenceschopnost 

 Cíl 3 Zefektivnit podporu malých a středních podniků 

 Cíl 4 Zkvalitnit a zefektivnit dopravu a zvýšit její bezpečnost 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

 Cíl 1 – Strategická linie č. 3: Rozvíjíme podnikání a služby. 

 Cíl 2 – Strategická linie č. 2 – Trvale udržitelný rozvoj zemědělských aktivit; 
Strategická linie č. 3: Rozvíjíme podnikání a služby. 

 Cíl 3 – Strategická linie č. 3: Rozvíjíme podnikání a služby. 

 Cíl 4 – Strategická linie č. 1: Šternbersko – prostředí pro náš život. 

Míra vazby 3 – vysoká. 



Komentář 

Součástí Cíle 1 je snížení administrativní zátěže. Tomu se snaží Strategie MAS 
Šternbersko napomoci prostřednictvím Strategické linie č. 3 například 
podporou ve zprostředkování dotací EU (priorita 3.1 a 3.3) či společnou 
propagací (3.2) – podnikatel pak musí vynaložit méně úsilí na marketing a více 
může se více zaměřit na vlastní výrobu. 
Cíl 2 vidí zvyšování konkurenceschopnosti ve spolupráci podniků. Ta je 
Strategií podporována v prioritách 3.1 a 3.2. Konkurenceschopnost je dále 
spatřována ve snižování energetické náročnosti, což je součástí i Strategické 
linie č. 4, konkrétně priority 2.3 Využívání biomasy. 
Cíl 3 se zaměřuje na efektivní podporu podniků například skrze zvyšování 
podnikatelské motivace, zavádění sociálních podniků nebo podporou řemesel. 
Motivování podnikatelů má za cíl především priorita 3.4. Skrze budování 
průmyslových zón a následné marketingové aktivity se zvýší podíl zájemců o 
podnikání v regionu. Sociální podnikání je součástí Strategické linie č. 3 
(priorita 3.5). Součástí stejné strategické linie je i podpora řemesel (priorita 
3.2). 
Cíl 4 se týká zkvalitnění dopravní obslužnosti především v sektoru veřejné 
dopravy. Strategie MAS Šternbersko se o tento cíl zasazuje prostřednictví 
priority 1.8, a to výstavbou a rekonstrukcí autobusových zastávek. Součástí cíle 
je i bezpečnost cyklodopravy. To je ve Strategii řešeno prostřednictvím 
zasíťování cyklostezek a cyklotras (1.4). Odklonění cyklostezek od 
frekventovaných komunikací bude mít na bezpečnost vliv. Tyto aktivity 
výrazně ovlivní dojížďku do zaměstnání, a tím i dostupnost pracovních sil. 

 

Oblast Rozvoj podnikání 

Prioritní osa  Prioritní osa II. Ekonomika a inovace. 

Priorita  Priorita 2.3 Rozvoj lidských zdrojů, podpora vzdělávání, výzkumu a vývoje. 

Cíl  Cíl 1 Podpořit vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů pro ekonomiku 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

 Strategická linie č. 3: Rozvíjíme podnikání a služby. 

Míra vazby 2 – střední. 

Komentář 

Daný cíl Národního strategického plánu LEADER 2014+ je věnován získání a 
udržení kvalifikace vhodné pro trh práce. Mimo jiné se zaměřuje i 
na podnikatele. Vzdělanost a dovednost pracovní síly venkova do budoucna 
vnímá jako komparativní výhodu. 
Ve Strategické linii č. 3 je uvedeno vzdělávání a rekvalifikace. Obě aktivity mají 
stejný účel jako výše uvedený cíl, tedy zajistit kvalifikovanou pracovní sílu. 
Přestože vzdělávání pracovníků hraje významnou roli na trhu práce, je to jen 
jedna z oblastí zaměření této strategické linie 

 

Oblast Kvalita života: infrastruktura, vzdělávání 

Prioritní osa  Prioritní osa III. Rozvoj území. 

Priorita  Priorita 3.2 Zvyšování kvality života obyvatel rozvojem území. 



Cíl 

 Cíl 2 Zvýšit a zkvalitnit dopravní dostupnost, technologickou, energetickou, 
informační a znalostní úroveň sídel, a tím dosáhnout i zlepšení životního 
prostředí v sídlech. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 3: Rozvíjíme podnikání a služby. 

Strategická linie č. 4: Vzdělávání a začleňování do společného života. 

Míra vazby 2 – střední. 

Komentář 

Národní strategický plán LEADER 2014+ má za cíl zajištění kvalitní a vyspělé 
(inovativní) infrastruktury, zajištění regionální a nadregionální dopravní 
obslužnosti a modernizaci zdrojů a úpraven vody, rozšíření a rekonstrukci 
vodovodních a kanalizačních systémů a čistíren odpadních vod, systémů 
nakládání s odpady a ploch veřejné zeleně. Zkvalitnění dopravní dostupnosti 
odpovídá Strategii MAS Šternbersko, která má ve svých prioritách komunikace 
a chodníky, cyklostezky, autobusové zastávky apod. Lze říci, že v strategie se 
zde snaží konkretizovat LEADER 2014+. Znalostní úrovni (část cíle 2) se věnují 
průřezově některé části strategie. Především pak Strategická linie 3 a 
Strategická linie 4. 

 

KRAJSKÁ ÚROVEŇ 

PROGRAM ROZVOJE ÚZEMNÍHO OBVODU OLOMOUCKÉHO KRAJE 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Olomoucký kraj 

Rok zpracování: 2011 

Základní deskripce: Dokument je základním dokumentem strategického řízení 

Olomouckého kraje směrem k udržitelnému rozvoji. Obsahuje 

čtyři rozvojové priority, které se týkají různých oblastí. Každá 

z rozvojových priorit pak obsahuje dané cíle a aktivity. 

 

Oblast Hospodářský rozvoj 

Rozvojová priorita  Rozvojová priorita: A. Podnikání a ekonomika. 

Cíl priority 

 Zvyšování životní úrovně obyvatel celého území kraje prostřednictvím 
podpory znalostní ekonomiky, její internacionalizace a využití potenciálu 
tradičních oblastí podnikání. 

Aktivity naplňující cíl 

 Podpora vzniku firem a pracovních příležitostí: Podpora vzniku nových firem; 
Podpora realizace podnikatelských záměrů osob vstupujících do podnikání; 
Usnadnění přístupu k financování a podřízeným úvěrům, leasingu a 
mikroúvěrům a sekuritizace portfolií pohledávek MSP; Podpora zakládání a 
rozvoje mikropodniků s cílem vytváření pracovních míst a rozvoje bohaté 
hospodářské struktury nezemědělských aktivit; Podpora vzdělávání osob na 
trhu práce i osob připravujících se na vstup na trh práce. 

 Internacionalizace ekonomiky kraje: Podpora marketingových aktivit a 
vytváření nových odbytišť pro podnikatele. 

 Podpora tradiční ekonomiky a stabilizace podniků: Výstavba a modernizace 



základní a doplňkové infrastruktury; Podpora vytváření a rozvoje územně 
koncentrovaných odvětvových nebo oborových seskupení (klastrů); Podpora 
spolupráce mezi soukromým a veřejnoprávním sektorem; Budování 
tematických parků, turistického informačního systému a všech kategorií 
stezek, včetně jejich značení (pro účely cestovního ruchu); Rozvoj lidských 
zdrojů z pohledu zlepšování poskytovaných služeb a zkvalitňování výroby; 
Podpora diverzifikace činností zemědělských subjektů směrem do služeb v 
cestovním ruchu. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 3: Rozvíjíme podnikání a služby. 

Míra vazby 3 – vysoká. 

Komentář 

Strategická linie č. 3 má za cíl podpořit rozvoj podnikání, což obecně 
podporuje skrze rozvojovou prioritu A i Program rozvoje územního obvodu 
Olomouckého kraje. Zejména část cíle „využití potenciálu tradičních oblastí 
podnikání“ koresponduje s podporou regionálních řemesel. Aktivity 
dokumentu pak zahrnují téměř vše podstatné, co je k úspěšnému podnikání 
potřeba. Z aktivit však není zcela jasná podpora podnikání v sektoru 
zemědělství. 

 

Oblast Vzdělávání 

Rozvojová priorita  Rozvojová priorita: B. Rozvoj lidských zdrojů. 

Cíl priority 
 Zajistit systematický a koordinovaný rozvoj lidských zdrojů v Olomouckém 

kraji. 

Aktivity naplňující cíl 

 Zvýšení kvality ve vzdělávání, výzkumu a vývoji: Rozvoj a zkvalitnění 
předškolního a základního vzdělávání; Rozvoj a zkvalitnění středního 
vzdělávání; Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání; Podpora rozvoje dalšího 
vzdělávání; Podpora environmentálního vzdělávání. 

 Rovné příležitosti a začleňování na trh práce a do společnosti: Podpora 
rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami; Prevence socio-patologických jevů; Podpora 
sociální integrace, včetně integrace osob sociálně vyloučených. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 4: Vzdělávání a začleňování do společného života. 

Míra vazby 3 – vysoká. 

Komentář 

Strategickou linii č. 4 lze rozdělit na dvě části. První část je orientovaná 
především na samotnou vzdělanost. Rozvojová priorita B Programu rozvoje 
územního obvodu Olomouckého kraje se ve svých aktivitách zaměřuje na 
mimo jiné právě na zkvalitnění této úrovně vzdělávání tak, aby vzrostl zájem o 
technické obory. Druhá část navazuje na tu první, nicméně více se soustředí na 
začlenění obyvatel do společnosti. Tomu také odpovídají některé aktivity 
Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje. 

 

Oblast Doprava a další infrastruktura 

Rozvojová priorita  Rozvojová priorita: C. Doprava a technická infrastruktura 

Cíl priority 
 Vytvoření podmínek pro interakci a kooperaci obyvatel a subjektů 

prostřednictvím racionalizace dopravních a energetických sítí kraje. 



Aktivity naplňující 
priority a cíle 

 Výstavba a modernizace silniční sítě: Výstavba nových a modernizace 
stávajících částí silniční sítě (silnice I. - III. tříd); Opatření na snížení vlivů 
silniční dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví; Opatření na zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu (odstraňování nebezpečných míst, realizace 
prvků zklidňování dopravy); Výstavba, modernizace a rekonstrukce místních 
komunikací. 

 Rozvoj veřejné dopravy: Výstavba a modernizace infrastruktury pro veřejnou 
dopravu (dopravní terminály, zastávky veřejné dopravy aj.). 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 1: Šternbersko – prostředí pro náš život. 

Míra vazby 2 – střední. 

Komentář 

Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje považuje dopravu za 
oblast s největším multiplikačním efektem pro další rozvoj. Investice do 
dopravní infrastruktury jsou podle něj žádoucí. Jmenovitě navíc mezi jinými 
udává okres Šternberk jako oblast, ve které je vhodné zlepšit dopravní 
dostupnost. Strategická linie se však nezabývá pouze dopravní infrastrukturou. 
Navíc, technickou infrastrukturu obsahuje pouze v minimálním množství. 
Přesto však byla Strategie MAS Šternbersko v případě dopravy ovlivněna 
zněním zkoumaného dokumentu. 

 

Oblast Životní prostředí a krajina 

Rozvojová priorita  Rozvojová priorita: D. Kvalita života 

Cíl priority 

 Zajištění dobrých životních podmínek prostřednictvím rozvoje fyzického a 
společenského prostoru založeného na hloubkové znalosti prostředí a 
potřeb obyvatel. 

Aktivity naplňující 
priority a cíle 

 Rozvoj zemědělství a venkova: Udržitelné využívání zemědělské a lesní půdy; 
Podpora konkurenceschopného, multifunkčního a diverzifikovaného 
zemědělství; Zvyšování kvality výroby v agrárním sektoru, budování 
regionálních značek; Podpora odbytu a využití zemědělské produkce; 
Podpora ekologicky šetrných a tradičních způsobů hospodaření. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 2: Trvale udržitelný rozvoj zemědělských aktivit. 

Míra vazby 1 – nízká. 

Komentář 

Zemědělskými aktivitami se zabývá Strategická linie č. 2. Program rozvoje 
územního obvodu Olomouckého kraje se zaměřuje spíše na ochranu 
zemědělské půdy jako takové, nicméně jeho aktivity tuto ochranu následně 
převádějí do spojitosti se zemědělskými podniky (například kvalita výroby, 
budování regionálních značek apod.). Ve výsledku tedy došlo k využití 
některých informací ze zkoumaného dokumentu pro zpracování priorit a cílů 
Strategie MAS Šternbersko. 

 

Oblast Sociální začleňování 

Rozvojová priorita  Rozvojová priorita: D. Kvalita života 

Cíl priority 

 Zajištění dobrých životních podmínek prostřednictvím rozvoje fyzického a 
společenského prostoru založeného na hloubkové znalosti prostředí a 
potřeb obyvatel. 

Aktivity naplňující 
priority a cíle 

 Neinvestiční podpora poskytovatelů sociálních a zdravotnických služeb: 
Podpora sociálních služeb a dalších nástrojů ve prospěch sociálního 



začleňování cílových skupin. 

 Sociální podpora příslušníkům vyloučených romských komunit: Podpora 
sociálních služeb a dalších nástrojů vedoucích k sociálnímu začleňování 
příslušníků sociálně vyloučených romských komunit. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 4: Vzdělávání a začleňování do společného života. 

Míra vazby 2 – střední. 

Komentář 

Podpora začlenění sociálně slabých a vyloučených menšin je sice pro MAS 
Šternbersko aktuální záležitostí, nicméně pouze část dané Strategické linie č. 4 
je tvořena oblastí sociálního začleňování na menšiny. Začleňování je zde 
myšleno spíše prostřednictvím aktivit pro nemajetné či zdravotně postižené 
obyvatelstvo. 

 

Oblast Tělovýchova a sport 

Rozvojová priorita  Rozvojová priorita: D. Kvalita života 

Cíl priority 

 Zajištění dobrých životních podmínek prostřednictvím rozvoje fyzického a 
společenského prostoru založeného na hloubkové znalosti prostředí a 
potřeb obyvatel. 

Aktivity naplňující 
priority a cíle 

 Rozvoj infrastruktury pro sportovní a jiné volnočasové aktivity. 

 Podpora pořádání sportovních a jiných volnočasových akcí. 

 Podpora zpřístupňování sportovních zařízení veřejnosti. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 1: Šternbersko – prostředí pro náš život. 

Míra vazby 3 – vysoká. 

Komentář 

Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje podporuje údržbu 
infrastruktury sportovních zařízení a jejich zpřístupnění veřejnosti. Rovněž 
pořádání sportovních akcí je podporováno. V případě relevantní strategické 
linie se jedná některé z aktivit, které jsou jejich součástí – budování sportovišť 
a dětských hřišť a podpora spolkové činnosti. 

 

ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE OLOMOUCKÉHO KRAJE 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Olomoucký kraj 

Rok zpracování: 2011 

Základní deskripce: Jedná se o územně plánovací dokumentaci pro území celého kraje. 

Jsou stanoveny zejména základní požadavky na účelné a 

hospodárné uspořádání území kraje, vymezeny plochy 

nadmístního významu a stanoveny požadavky na jejich využití. 

Součástí dokumentu je i vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 

území. 

 

Oblast Dopravní infrastruktura, podpora podnikání. 
Dokumentem 
dotčené obce 
MAS Šternberska 

 Bělkovice – Lašťany, Bohuňovice, Dolany, Hlušovice, Samotišky, Tovéř, 
Šternberk 

Relevantní úkoly pro 
územní plánování 
obcí 

 Optimalizovat řešení veřejné infrastruktury v koordinaci s lokalizací 
průmyslových zón. 

 Minimalizovat negativní dopady na životní prostředí v návaznosti na hlavní 



rozvojové impulsy v oblasti, tj. dopravu a lokalizaci podnikatelských aktivit 
(zejména průmyslových zón). 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 3: Rozvíjíme podnikání a služby. 

Míra vazby 2 – střední. 

Komentář 

Relevantní úkoly Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje se týkají 
především rozvoje podnikání, který je součástí Strategické linie č. 3. (např. 
dopravní infrastruktura průmyslových zón). 

 

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE OLOMOUCKÉHO KRAJE 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Olomoucký kraj 

Rok zpracování: 2011 

Základní deskripce: Cílem dokumentu je podpora růstu konkurenceschopnosti místní 

ekonomiky a tvorby kvalitních pracovních míst prostřednictvím 

systematického vytváření příznivých podmínek pro rozvoj 

inovačního podnikání a excelentního výzkumu v kraji. 

 

Oblast Hospodářský rozvoj – podnikání a inovace 

Prioritní oblast  B. Regionální systém podpory transferu technologií  

Cíl 
 B.1. Zvýšení rozsahu a intenzity spolupráce a transferu znalostí mezi 

akademickou sférou a firmami v kraji. 

Opatření  B.1.2. Finanční nástroje 

Nástroje  Inovační vouchery. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

 Strategická linie č. 2: Trvale udržitelný rozvoj zemědělských aktivit. 

 Strategická linie č. 3: Rozvíjíme podnikání a služby. 

Míra vazby  1 – nízká. 

Komentář 

Inovační vouchery představují podporu financování služeb v oblasti výzkumu, 
což je záležitost uplatnitelná i v podnikání v oblasti zemědělství. Nicméně, 
služba není vhodná pro oblast drobného podnikání a řemesel. Pro Strategii 
MAS Šternbersko se tak jedná spíše o doplňující záležitost. 

 

Oblast Hospodářský rozvoj – podnikání a inovace 

Prioritní oblast  C. Služby a podpora inovací ve firmách  

Cíl 

 C.1 Podpořit inovace ve stávajících firmách s největším potenciálem rozvoje, 
cestou poskytování specializovaných informací, služeb a potřebné 
infrastruktury. 

Opatření  C.1.1. Služby pro firmy 

Nástroje 

 Právní servis pro malé a střední firmy. 

 Zprostředkování nabídky existujících služeb (zejména koučing a mentoring). 

 Zapojení firem do mezinárodních programů. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 3: Rozvíjíme podnikání a služby. 

Míra vazby 3 – vysoká. 
Komentář Tato prioritní oblast v sobě obsahuje některé poměrně důležité nástroje 



podpory podnikání, které jsou vhodné jak pro drobné podnikání, tak i pro větší 
podniky. Strategie MAS Šternbersko ve své Strategické linii č. 3 do jisté míry 
vychází z této prioritní oblasti a cíle, nicméně její směřování je spíše na menší 
podniky, než je operováno v Regionální inovační strategii Olomouckého kraje. 

 

KONCEPCE ZEMĚDĚLSKÉ POLITIKY A ROZVOJE VENKOVA V OLOMOUCKÉM KRAJI 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Olomoucký kraj 

Rok zpracování: 2005 

Základní deskripce: Koncepce se zabývá trvale udržitelným rozvojem venkovských 

oblastí Olomouckého kraje, zemědělstvím a jeho rolí v oblasti 

venkova, urbanismem venkova, lidskými sídly, sociálně-kulturní 

sférou a ekologickou stabilitou. 

 

Oblast Dopravní a technická infrastruktura 

Priorita  II.3.1.1. Priorita : Rozvoj infrastruktury a vybavenosti venkovských sídel 

Opatření  II.3.1.1.1 Opatření: Rozvoj technické a dopravní infrastruktury 

Cíle 

1. Zajištění kvalitní dostupnosti, prostupnosti území a zklidňování dopravy. 

2. Zlepšení infrastrukturální vybavenosti sídel. 

Vhodné aktivity a 
projekty 

 Zkvalitňování a rekonstrukce místních komunikací včetně chodníku. 

 Výstavba přístupových komunikací k exponovaným plochám, k lokalitám pro 
ekonomické aktivity, k lokalitám s obytnou funkcí, obchvaty obcí. 

 Výstavba a rekonstrukce složek klidové infrastruktury (parkoviště, odstavné 
plochy, zastávky). 

 Udržení rozsahu hromadné dopravy, hledání nových forem zajištění 
hromadné dopravy. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 1: Šternbersko – prostředí pro náš život. 

Míra vazby 3 – vysoká. 

Komentář 

Strategická linie č. 1 má mimo jiné za cíl podporu rozvoje místní dopravní 
infrastruktury. V této částí dochází ke shodě, jelikož Koncepce zemědělské 
politiky a rozvoje venkova v Olomouckém kraji zahrnuje většinu relevantních 
činností výstavby a úpravy komunikací. V koncepci však chybí napojení na 
komunikace vyššího řádu. 

 

Oblast Sociální infrastruktura a místní kultura 

Priorita  II.3.1.1. Priorita : Rozvoj infrastruktury a vybavenosti venkovských sídel 

Opatření  II.3.1.1.2 Opatření: Rozvoj sociální infrastruktury a místní kultury 

Cíle 

1. Zvýšení vybavenosti a kvality zařízení sociální infrastruktury v obcích. 

2. Udržení a posílení sociální aktivity venkovských sídel pro jejich obyvatele i 
návštěvníky. 

3. Posílení identifikace obyvatelstva s daným územím. 

Vhodné aktivity a 
projekty 

 Rekonstrukce stávajících kulturních, sportovních zařízení a souvisejícího 
vybavení. 

 Výstavba nových kulturních, sportovních zařízení a zařízeních pro volný čas a 



souvisejícího vybavení. 

 Investiční a neinvestiční podpora venkovským školským zařízení (ZŠ, MŠ). 

 Pořádání tradičních kulturních a společenských akcí. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 1: Šternbersko – prostředí pro náš život. 
Strategická linie č. 4: Vzdělávání a začleňování do společného života. 

Míra vazby 3 – vysoká. 

Komentář 

Pro Koncepci zemědělské politiky a rozvoje venkova v Olomouckém kraji je 
vybavenost sídel sociální infrastrukturou zásadní. Podobně tomu je i u 
Strategie MAS Šternbersko, kde se téma prolíná hned dvěma strategickými 
liniemi. Jak cíle, tak i aktivity koncepce ovlivňují cíle strategie. 

 

Oblast Podnikání a zaměstnanost 

Priorita 
 II.3.1.2. Priorita: Rozvoj informačních služeb, místních aktivit a partnerství 

pro udržení a rozvoj venkovského dědictví. 

Opatření  II.3.1.2.1 Opatření : Rozvoj lidských zdrojů. 

Cíle 

1. Zvýšit zaměstnanost. 

2. Zvýšit kvalitu zaměstnanosti. 

3. Zkvalitnit sociální a občanskou infrastrukturu. 

Vhodné aktivity a 
projekty 

 Poradenství (informační servis pro podnikatele – zejména ve vztahu 
k finančním zdrojům), zřizování poradenských center. 

 Celoživotní vzdělávání dospělých. 

 Podpora zaměstnanosti občanů postižených sociální inkluzí a rovných 
příležitostí na trhu práce. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 3: Rozvíjíme podnikání a služby. 
Strategická linie č. 4: Vzdělávání a začleňování do společného života. 

Míra vazby 2 – střední. 

Komentář 

Zvýšení zaměstnanosti i její kvality je navázáno na Strategickou linii č. 3 
(souvislost s rozvojem podnikání). Zaměstnanost sociálně vyloučených je již 
spíše tématem Strategické linie č. 4. Ovlivněny jsou tedy některé z aktivit 
Strategie MAS Šternbersko. 

 

Oblast Podnikání a zaměstnanost 

Priorita  II.3.1.3. Priorita: Rozvoj alternativních ekonomických činností na venkově. 

Opatření  II.3.1.3.2 Opatření : Podpora multifunkční venkovské ekonomiky 

Cíle 

1. Zvýšení intenzity podnikatelských aktivit v území, podpora podnikatelských 
subjektu. 

2. Rozvoj prostředí pro ekonomické aktivity. 

3. Zlepšení vazeb mezi podnikatelskou a veřejnou správou. 

Vhodné aktivity a 
projekty 

 Podpora zakládání a rozvoje malých podniku (do 10 zaměstnanců). 

 Využití opuštěných a nevyužívaných objektu k podnikání. 

 Propagace místních produktu. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 3: Rozvíjíme podnikání a služby. 

Míra vazby 3 – vysoká. 



Komentář 

Strategie MAS Šternbersko plně vychází z uvedených opatření, cílů a aktivit. 
Podnikatelský rozvoj je totiž zaměřen především na malé podnikatelské 
subjekty (především řemeslníky). Pro dlouhodobou úspěšnost podnikatelských 
subjektů je důležitá i propagace produktů. Proto je i ta součástí Strategie MAS 
Šternbersko. 

 

Oblast Partnerské vztahy 

Priorita 

 II.3.1.2. Priorita: Rozvoj informačních služeb, místních aktivit a partnerství 
pro 

 udržení a rozvoj venkovského dědictví. 

Opatření  II.3.1.2.2 Opatření : Podpora vnitřních vztahů. 

Cíle 

1. Posílení a budování formálních a neformálních sítí mezi subjekty v daném 
venkovském regionu. 

2. Podpora aktivního partnerství. 

Vhodné aktivity a 
projekty 

 Tvorba společných projektu. 

 Společenské, kulturní a sportovní akce. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 1: Šternbersko – prostředí pro náš život. 

Míra vazby 3 – vysoká. 

Komentář 
Uvedené cíle a i aktivity poměrně přesně odpovídají některým částem 
Strategické linie č. 1, především v rámci podpory spolkové činnosti. 

 

Oblast Zemědělství 

Priorita 
 II.3.2.1. Priorita: Zvyšování konkurenceschopnosti zemědělství, 

zpracovatelského průmyslu. 

Opatření  II.3.2.1.1 Opatření : Posílení adaptability lidského potenciálu. 

Cíle 

1. Zvyšovat znalosti a dovednosti vedoucích pracovníku. 

2. Zajistit přiměřené příjmy a důstojné podmínky pro starší zemědělce. 

3. Zlepšit pracovní podmínky zemědělských pracovníku. 

Vhodné aktivity a 
projekty 

 Profesní vzdělávání pracovníku v agrárním sektoru. 

 Podpora osamostatňování mladých zemědělců. 

 Podpora poradenských a informačních služeb v zemědělství a lesnictví. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 2: Trvale udržitelný rozvoj zemědělských aktivit. 

Míra vazby 3 – vysoká. 

Komentář 

Zemědělským aktivitám je věnovaná celá Strategická linie č. 2. Zemědělství lze 
rozvíjet i pomocí zkvalitňování lidských zdrojů (vzdělávání, podpora 
podnikání). Existují však i další přístupy rozvoje zemědělství – např. inovace 
výrobních procesů. 

 

Oblast Zemědělství 

Priorita 
 II.3.2.1. Priorita: Zvyšování konkurenceschopnosti zemědělství, 

zpracovatelského průmyslu. 

Opatření  II.3.2.1.2 Opatření : Zvyšování kvality výroby v agrárním sektoru. 



Cíle 

1. Zlepšit výkonnost zemědělských podniku. 

2. Přizpůsobení výroby a odbytu požadavkům trhu. 

Vhodné aktivity a 
projekty 

 Podpora modernizace zemědělského majetku. 

 Zavádění nových technologií šetrných k životnímu prostředí. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 2: Trvale udržitelný rozvoj zemědělských aktivit. 

Míra vazby 3 – vysoká. 
Komentář Jedná se o další z přístupů k rozvoji zemědělství – úpravu výrobních procesů. 

 

Oblast Zemědělství 

Priorita  II.3.2.2. Priorita: Prohlubování diverzifikace zemědělství. 

Opatření  II.3.2.2.1 Opatření : Podpora využití zemědělské produkce. 

Cíle 

1. Zlepšení přijmu zemědělských podniku a rodin na venkově. 

2. Zlepšení image zemědělství. 

Vhodné aktivity a 
projekty 

 Podpora výroby, zpracování a přímého prodeje zemědělských výrobku. 

 Výroba a zpracování nepotravinářských zemědělských výrobku a jejich 
uvádění na trh. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 2: Trvale udržitelný rozvoj zemědělských aktivit. 

Míra vazby 2 – střední. 

Komentář 

Strategická linie č. 2 byla ovlivněna i touto částí Koncepce zemědělské politiky 
a rozvoje venkova v Olomouckém kraji, avšak jedná se spíše o podpůrné 
aktivity. 

 

ÚZEMNÍ STUDIE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY V OLOMOUCKÉM KRAJI 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Olomoucký kraj 

Rok zpracování: 2009 

Základní deskripce: Koncepce řeší otázky provázanosti místních, regionálních a 

nadregionálních cyklistických tras, informačního systému cyklotras 

v celém kraji a využití cyklostezek a cyklotras jako alternativního 

způsoby dopravy nejen při volném využití času, ale i při cestě do 

práce a do školy. 

 

Oblast Doprava – cyklistika 

Priorita  Priorita I. - Rozvoj cyklistické infrastruktury a dopravy 

Cíl  Cíl 1.1 Podpora budování cyklostezek a komunikací vhodných pro cyklisty 

Opatření 

 Opatření 1.1.1 Podpora projektové přípravy budování cyklistických stezek. 

o Zajištění projektové připravenosti obcí. 

o Budování úseků, které stahují cyklisty ze silnic I. a II. třídy. 

o Zpracování potřebné dokumentace. 

 Opatření 1.1.2 Realizovat opatření ve prospěch cyklistiky v rámci novostaveb 
a rekonstrukcí pozemních komunikací, které patří kraji. 

Vazba na Strategické Strategická linie č. 1: Šternbersko – prostředí pro náš život. 



linie Strategie MAS 

Míra vazby 2 – střední. 

Komentář 

Jednou z hlavních zásad dokumentu je oddělení cyklotras od automobilové 
dopravy, což odpovídá požadavkům obcí MAS Šternbersko. Obce chtějí podle 
Strategie MAS Šternbersko oddělení cyklodopravy od silnic vyššího řádu. Jedná 
se však pouze o součást Strategické linie č. 1.  Dochází tedy k ovlivnění daným 
cílem Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji i zde. 

 

Oblast Doprava – cyklistika 

Priorita  Priorita II. - Rozvoj rekreační cyklistiky a navazujících služeb 

Cíl  Cíl 2.2 Podpora související cyklistické infrastruktury 

Opatření 

 Opatření 2.2.1 Podpora realizace doprovodné cyklistické infrastruktury 
(odpočívky, infopanely, apod.). 

 Opatření 2.2.2 Zajištění údržby značení cyklotras. 

 Opatření 2.2.3 Podpora realizace a údržby areálů pro náročnou terénní 
cyklistiku a pro extrémní cyklistiku. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 1: Šternbersko – prostředí pro náš život. 

Míra vazby 2 – střední. 

Komentář 
S budováním cyklotras pochopitelně souvisí i jejich označování a údržba. Je to 
však doplňková aktivita. 

 

Oblast Doprava – cyklistika 

Priorita  Priorita II. - Rozvoj rekreační cyklistiky a navazujících služeb 

Cíl  Cíl 2.3 Podpora kvalitních služeb 

Opatření 
 Opatření 2.3.1 Podpora projektů integrujících kolo do jednotlivých druhů 

dopravy. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 1: Šternbersko – prostředí pro náš život. 

Míra vazby 1 – nízká. 

Komentář 

Toto opatření pohlíží na cyklistiku z dopravního a turistického hlediska. 
Výstupem tohoto opatření jsou především cyklovlaky a cyklobusy. Zde se 
jedná o součást vhodné dopravní infrastruktury zvyšující atraktivitu 
šternberského regionu. Takovouto vhodnou integrací dopravní infrastruktury 
se z části zabývá Strategická linie č. 1 – výstavbou a rekonstrukcí autobusových 
zastávek. 

 

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE OLOMOUCKÉHO KRAJE 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Olomoucký kraj 

Základní deskripce: Dokument představuje podrobnou energetickou bilanci 

stávajícího stavu poptávky a spotřeby energie na území 

Olomouckého kraje. 

 

Oblast Energetika 

Program  Program „tepelná ochrana objektů“. 



Cíl  Snížení tepelné ztráty objektu v rámci jeho obnovy. 

Aktivity 

 Sanace stávajících rodinných domů a budov včetně zateplování rozvíjí malé a 
střední podnikání a snižuje provozní náklady na bydlení a užívání budov. 
Tepelné izolace a termosolární systémy nespoří pouze energii, nýbrž také 
prodlužují životnost pláště budovy. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 3: Rozvíjíme podnikání a služby. 

Míra vazby 1 – nízká. 

Komentář 

Tepelná ochrana objektů pochopitelně šetří přírodní zdroje, dochází k úspoře 
energií. V dané aktivitě byl naznačen i nepřímý důsledek v podobě rozvoje 
malého a středního podnikání – konkrétně rozvoje firem provádějících sanační 
úpravy. Rozvojem podnikání, a zejména řemeslného, se zabývá Strategická 
linie č. 3. 

 

Oblast Energetika 

Program  Program „teplo biomasou“. 

Cíl  Poskytnout alternativu vůči spalování uhlí. 

Aktivity  Využití kotlů spalujících biomasu pro vytápění objektů. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 2: Trvale udržitelný rozvoj zemědělských aktivit. 

Míra vazby 3 – vysoká. 

Komentář 

Strategie MAS Šternbersko přímo řeší využívání biomasy ve smyslu využití 
ploch pro kompostárny a cíleného využívání bioodpadu. Strategie také hodlá 
využívat  odpadní teplo z bioplynových stanic (tedy nejen tvorba, ale i využití 
plynu). 

 

KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PŘÍLEŽITOSTÍ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Olomoucký kraj 

Rok zpracování: 2010 

Základní deskripce: Cílem plánu je podpora zapojení osob se zdravotním postižením 

do aktivního života, podpora lidských práv osob se zdravotním 

postižením, včetně těch osob, které potřebují vyšší míru podpory 

a minimalizace ekonomických a sociálních dopadů zdravotního 

postižení. 

 

Oblast Sociální problematika – vzdělávání 

Cíle 

 Všechny děti jsou vzdělávány, a to prioritně v jejich běžném komunitním 
prostředí. Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly zjištěny 
speciální vzdělávací potřeby na základě speciálně pedagogického, popřípadě 
psychologického vyšetření ve školském poradenském zařízení. 

Opatření 

 V případě přijetí žáka (studenta) se smyslovým postižením do škol 
zřizovaných Olomouckým krajem, v rámci možností podporovat převod 
studijních materiálů např. z černotisku do Braillova písma, pořízení 
počítačového software usnadňujícího čtení, připojení k internetu s hlasovým 
výstupem, pořízení speciálních pomůcek pro sluchově postižené v 
Olomouckém kraji apod. 



 Dle finančních možností zajistit bezbariérové přístupy do škol, ubytovacích 
zařízení škol (internátu či domova mládeže), stravovacích zařízení škol či 
sportovních areálů u škol v Olomouckém kraji. 

 Podporovat zřizování speciálních tříd pro žáky s autismem na speciálních 
Školách. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 1: Šternbersko – prostředí pro náš život. 
Strategická linie č. 4: Vzdělávání a začleňování do společného života. 

Míra vazby 1 – nízká. 

Komentář 

Konkrétní opatření tohoto cíle Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro 
osoby se zdravotním postižením jsou pro Strategii MAS Šternbersko spíše 
doplňková a rozšiřují plány na udržení standardu školství na venkově (součást 
Strategické linie č. 1) a některé části Strategické linie č. 4 (např. bezbariérovost 
obcí a města Šternberk). 

 

Oblast Sociální problematika – doprava 

Cíle 

 Veřejná doprava a další dopravní služby jsou zcela přístupné osobám se 
sníženou schopností pohybu a orientace a umožňují jim bezproblémový 
přesun po Olomouckém kraji. 

Opatření 

 Podporovat rozšiřování světelných a akustických signalizačních systémů v 
dopravních prostředcích veřejné linkové osobní dopravy pro osoby se 
smyslovým postižením. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 4: Vzdělávání a začleňování do společného života. 

Míra vazby 1 – nízká. 

Komentář 
Tento cíl včetně opatření se částečně dotýká podporované aktivity Strategické 
linie č. 4 v souvislosti s bezbariérovosti obcí a města Šternberk. 

 

Oblast Sociální problematika – volný čas, rekreace a sport 

Cíle 

 Sportovní vyžití občanů se zdravotním postižením je ze strany Olomouckého 
kraje všestranně podporováno. Jsou podporováni i jednotlivci se zdravotním 
postižením v prezentaci jejich schopností a pozitivní medializaci. 
Zpřístupňování sportovních aktivit osobám se zdravotním postižením bude i 
nadále podporováno. 

Opatření 

 Podporovat zpřístupňování sportovních zařízení pro osoby se zdravotním 
postižením. 

 Podporovat rekreační aktivity nejen pro osoby se zdravotním postižením – 
turistické a informační materiály vydávané Olomouckým krajem obsahují 
informace o přístupnosti a rozvoji cestovního ruchu v souladu s různými 
potřebami osob se zdravotním postižením. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 1: Šternbersko – prostředí pro náš život. 
Strategická linie č. 4: Vzdělávání a začleňování do společného života. 

Míra vazby 1 – nízká. 

Komentář 

Ve Strategické linii č. 1 se daná opatření tematicky dotýkají budování 
sportovišť a dětských hřišť. Cíl se však svým zaměřením cílové skupiny více blíží 
Strategické linii č. 4. 

 



STRATEGICKÝ PROTIDROGOVÝ PLÁN OLOMOUCKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2011–2014 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Olomoucký kraj 

Rok zpracování: 2011 

Základní deskripce: Jedná se o základní strategický dokument pro oblast protidrogové 

politiky Olomouckého kraje. Má za cíl aktivní zapojení co největší 

části společnosti do souvisejících činností. 

 

Oblast Sociální problematika – sociální služby, prevence kriminality 

Strategické cíle 

 Snížit míru problémového a intenzivního užívání drog (léčba a sociální 
začleňování). 

 Snížit potenciální rizika spojená s užíváním drog pro jedince společnost 
(snižování rizik). 

Dílčí cíle 

 Zachování stávající sítě služeb. 

 Zvýšení regionální dostupnosti služeb pro osoby s návykovým jednáním a 
pro osoby užívající legální návykové látky v jednotlivých okresech 
Olomouckého kraje. 

 Zachování a zlepšení provázanosti sociálních a zdravotních služeb – Zákony 
č. 108/2006 Sb.,ve znění pozdějších předpisů a č. 379/2005 Sb., o změně 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 4: Vzdělávání a začleňování do společného života. 

Míra vazby 2 – střední. 

Komentář 

Strategické a dílčí cíle Strategického protidrogového plánu Olomouckého kraje 
na období 2011–2014, zejména dostupnost a provázanost sociálních služeb, se 
v některých částech kryje se Strategickou linii č. 4. Protidrogová opatření a 
práce s touto cílovou skupinou totiž spadá i do sociálního začleňování. 

STRATEGIE PREVENCE KRIMINALITY OLOMOUCKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2013–2016 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Olomoucký kraj 

Rok zpracování: 2012 

Základní deskripce: Prevence kriminality zahrnuje soubor nerepresivních opatření 

směřující k předcházení páchání kriminality a snižování obav z ní. 

Dokument umožňuje přerozdělovat státní účelově vázané finanční 

prostředky obcím na území kraje. 

 

Oblast Sociální problematika – prevence kriminality 

Cíl 
 Zapojení příslušných subjektů do systému prevence kriminality, podpora 

vzájemné spolupráce, koordinace činností, vzdělávání a osvěta veřejnosti   

Opatření  Informovanost, medializace, vzdělávání a spolupráce 

Aktivity naplňující 
opatření 

 Průběžná medializace preventivních aktivit na webových stránkách, v tisku, 
TV a rozhlase. 

 Průběžné předávání informací z oblasti sociálně patologických jevů mezi 
odborníky, realizace pracovních jednání a konferencí. 

 Průběžná realizace vzdělávacích seminářů a školení. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 4: Vzdělávání a začleňování do společného života. 

Míra vazby 1 – nízká. 



Komentář 

Některé aktivity Strategické linie č. 4 – např. nízkoprahové centrum pro 
mládež, oprava a rekonstrukce zařízení sociálních služeb – budou mít vliv (i 
když v některých případech spíše nepřímo) na prevenci kriminality v MAS 
Šternbersko. 

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OLOMOUCKÉM KRAJI PRO ROKY 2011–2014 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Olomoucký kraj 

Rok zpracování: 2010 

Základní deskripce: Prioritou strategického dokumentu je zajištění dostupnosti a 

zvyšování kvality sociálních služeb na území Olomouckého kraje 

prostřednictvím metody komunitního plánování. Aktuální 

Střednědobý plán se opírá o jednotlivé komunitní plány lokalit 

jako kompromisu mezi potřebami a možnými zdroji jejich 

uspokojení. 

 

Oblast Sociální problematika – děti, mládež a rodina 

Cíl 
 Cíl 1: Podpora stávajících a rozvoj nových sociálních služeb zaměřených na 

rodiny s dětmi. 

Opatření  Opatření 1.1: Udržení stávajících služeb zaměřených na rodiny s dětmi. 

Aktivity naplňující 
opatření 

 Podpora místních zadavatelů sociálních služeb k podpoře služeb zaměřených 
na cílovou skupinu děti, mládež a rodina. 

 Vytvoření podmínek pro podporu stávajících služeb pro děti, mládež a 
rodinu na základě jejich místní potřebnosti. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 4: Vzdělávání a začleňování do společného života. 

Míra vazby 3 – vysoká. 

Komentář 

Strategická linie č. 4 ve většině aktivit vychází z výše jmenovaných cílů, 
opatření a aktivit. Příkladem je zahrnutí aktivit jako nízkoprahové centrum pro 
děti a mládež a další. 

 

Oblast Sociální problematika – děti, mládež a rodina 

Cíl 
 Cíl 1: Podpora stávajících a rozvoj nových sociálních služeb zaměřených na 

rodiny s dětmi. 

Opatření 
 Opatření 1.2: Podpora vzniku nových a rozvoje stávajících sociálních služeb 

zaměřených na rodiny s dětmi na základě místní potřebnosti. 

Aktivity naplňující 
opatření 

 Podpora nově vznikajících a rozvoj stávajících sociálních služeb na základě 
místní potřebnosti. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 4: Vzdělávání a začleňování do společného života. 

Míra vazby 3 – vysoká. 

Komentář 

Strategická linie č. 4 ve své aktivitě sociální rehabilitace – vznik nové služby 
vychází z výše jmenovaných cílů, opatření a aktivit. Ty se dotýkají i dalších 
aktivit v této strategické linii. 

 

Oblast Sociální problematika – osoby se zdravotním postižením 
Cíl  Cíl 2: Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb pro osoby 



se zdravotním postižením 

Opatření 
 Opatření 2.1: Zajištění metodické podpory a pomoci v procesu transformace 

vytipovaného zařízení. 

Aktivity naplňující 
opatření 

 Podpora při vytvoření a postupném naplňování transformačních plánů 
Vincentina – poskytovatele sociálních služeb Šternberk, p.o., a případných 
dalších poskytovatelů sociálních služeb. 

 Pravidelné metodické porady transformačního týmu. 

 Analýza potřebnosti nově tvořených sociálních služeb, zpracování metodik s 
ohledem na charakter poskytované sociální služby a cílovou skupinu 
uživatelů. 

 Spolupráce s místními komunitami, obcemi a jinými poskytovateli sociálních 
služeb v daném regionu. 

 Individuální sociální práce s osobami, které vstupují do transformačního 
procesu. 

 Zajištění personálního obsazení nově tvořených sociálních služeb, vzdělávání 
pracovníků, supervize. 

 Medializace transformačního procesu v tisku, obrazových a zvukových 
záznamech. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 4: Vzdělávání a začleňování do společného života. 

Míra vazby 3 – vysoká. 

Komentář 
Výše zmíněné aktivity podporují realizaci aktivit Strategie MAS Šternbersko ve 
sféře začleňování do společného života, především rozvoj sociálních služeb. 

 

Oblast Sociální problematika – osoby se zdravotním postižením 

Cíl 
 Cíl 3: Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb pro osoby 

se zdravotním postižením 

Opatření 

 Opatření 3.3: Udržení a rozvoj stávající sítě ambulantních, terénních i 
pobytových sociálních služeb podle potřeb osob se zdravotním postižením 
v jednotlivých regionech Olomouckého kraje. 

Aktivity naplňující 
opatření 

 Provést analýzu stávající sítě sociálních služeb pro osoby se zdravotním 
postižením. 

 Zohlednit potřeby osob se zdravotním postižením v daných regionech v 
souvislosti s dostupností sociálních služeb. 

 Jednat se stávajícími poskytovateli sociálních služeb o možnostech změny 
jejich kapacity, dostupnosti a provozních podmínkách. 

 Podporovat projekty vztahující se k sociálním službám pro osoby se 
zdravotním postižením na základě jejich potřeb a dle finančních možností 
partnerů projektu. 

 S aktivitami realizátorů projektů seznamovat pracovní skupinu Osoby se 
zdravotním postižením. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 4: Vzdělávání a začleňování do společného života. 

Míra vazby 3 – vysoká. 

Komentář 
Výše zmíněné aktivity podporují realizaci aktivit Strategie MAS Šternbersko ve 
sféře začleňování do společného života, především rozvoj sociálních služeb. 

 



Oblast Sociální problematika – etnické menšiny a cizinci 

Cíl 

 Cíl 2: Optimalizace sítě a zajištění provázanosti odborných poradenských 
služeb a návazných fakultativních služeb (zaměstnanost, bydlení, prevence 
předluženosti, vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí). 

Opatření 
 Opatření 2.3: Zajištění koordinovaného postupu pro podporu vzdělanosti 

cílové skupiny prostřednictvím multidisciplinárních programů. 

Aktivity naplňující 
opatření 

 Zajištění metodického vedení při realizaci společných jednání veřejné správy 
a poskytovatelů sociálních služeb při řešení problémů konkrétních rodin a 
jednotlivců. 

 Zajištění realizace lokálního komunitního plánování s dosahem na všechny 
obce kraje, poskytnutí metodického vedení a koordinace plánování. 

 Vytvořit metodiku tvorby lokálních strategií sociálního začleňování. 

 Podpořit tvorbu lokálních strategií a zajistit začlenění komunitních plánů a 
dalších relevantních strategických dokumentů. 

 Podpořit realizaci jednotlivých specifických inovativních nástrojů sociálního 
začleňování formulovaných ve strategiích. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 4: Vzdělávání a začleňování do společného života. 

Míra vazby 3 – vysoká. 
Komentář Výše zmíněné aktivity podporují průřezově celou Strategickou linii č. 4. 

 

Oblast Sociální problematika – etnické menšiny a cizinci 

Cíl  Cíl 3: Napojení sociálních služeb na oblast zaměstnanosti. 

Opatření 
 Opatření 3.1: Podpora systematizace spolupráce poskytovatelů sociálních 

služeb a subjektů na poli zaměstnanosti. 

Aktivity naplňující 
opatření 

 Nastavení spolupráce mezi poskytovateli služeb a úřady práce. 

 Vytvoření sítě pro podporu zaměstnanosti etnických menšin a sociálně 
znevýhodněných osob a jejich pilotní ověření. 

 Podpora informovanosti obcí o možnostech podporovaného zaměstnávání a 
sociálního podnikání. 

 Zvýšení informovanosti o užitečnosti spolupráce NNO při podpoře 
zaměstnávání znevýhodněných osob. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 4: Vzdělávání a začleňování do společného života. 

Míra vazby 1 – nízká. 

Komentář 
Výše zmíněné aktivity jsou v souvislosti se Strategii MAS Šternbersko, 
Strategickou linii č. 4 pouze doplňkové. 

 

Oblast Sociální problematika – osoby v krizi 

Cíl 
 Cíl 1: Vytvoření uceleného systému pomoci pro osoby v krizi a oběti 

mimořádných událostí. 

Opatření 
 Opatření 1.3: Udržení a podpora stávajících sociálních služeb pro osoby v 

krizi s rozvojem v místech, kde jsou postrádány. 

Aktivity naplňující 
opatření 

 Podpora stávajících sociálních služeb pro osoby v krizi. 

 Iniciace rozvoje sociálních služeb pro osoby v krizi v místech, kde jsou 
postrádány. 



Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 4: Vzdělávání a začleňování do společného života. 

Míra vazby 3 – vysoká. 

Komentář 
Výše zmíněné aktivity podporují realizaci aktivit Strategie MAS Šternbersko ve 
sféře začleňování do společného života, především rozvoj sociálních služeb. 

 

Oblast Sociální problematika – osoby sociálně vyloučené 

Cíl 
 Cíl 1: Optimalizace sítě sociálních služeb určených osobám ohroženým 

sociálním vyloučením. 

Opatření 
 Opatření 1.1: Udržení počtu a kapacity stávajících sociálních služeb, jejich 

zkvalitnění a nezbytný rozvoj. 

Aktivity naplňující 
opatření 

 Podpora zajištění poskytování sociálních služeb: 

o Azylové domy. 

o Noclehárny. 

o Nízkoprahová denní centra. 

o Terénní programy. 

o Domy na půli cesty. 

o Sociální rehabilitace. 

 Krizová pomoc souvisejících služeb: 

o Sociální bydlení. 

o Pracovní a dluhové poradenství. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 4: Vzdělávání a začleňování do společného života. 

Míra vazby 3 – vysoká. 

Komentář 

Výše zmíněné aktivity podporují realizaci aktivit Strategie MAS Šternbersko ve 
sféře začleňování do společného života, především rozvoj sociálních služeb. 
Například noclehárny tvoří jednu z konkrétních aktivit. 

 

DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY OLOMOUCKÉHO KRAJE 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Olomoucký kraj 

Rok zpracování: 2012 

Základní deskripce: Jedná se o základní strategický dokument stanovující základní 

směry rozvoje v oblasti vzdělávání. Podává návrhy a záměry 

vzdělávání v Olomouckém kraji na všech stupních školství. 

 

Oblast Vzdělávání – mateřské školy 

Střednědobé návrhy 
a záměry krajského 
vzdělávání 

 Pokračovat ve stabilizaci sítě mateřských škol s ohledem na demografický 
vývoj ve spolupráci s obcemi jako jejich zřizovateli, zachovávat mateřské 
školy v malých obcích. 

 Podporovat vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích žáků 
mateřských škol. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 1: Šternbersko – prostředí pro náš život. 

Míra vazby 3 – vysoká. 

Komentář 
Strategie MAS Šternbersko se snaží o udržení standardu školství na venkově, 
např. opravou školních budov či vybavením novými výukovými prvky. Tím jsou 



zohledněny střednědobé záměry krajského vzdělávání. 

 

Oblast Vzdělávání – základní školy 

Střednědobé návrhy 
a záměry krajského 
vzdělávání 

 Zvyšovat aprobovanost učitelů základních škol, zejména v oblasti výuky 
cizích jazyků. 

 Podporovat organizování kurzů k doplnění základního vzdělání základními 
školami. 

 Podpora vzniku škol zřizovaných svazky obcí. 

 Řešit komplexně oblast uměleckého školství a to v souladu s jejich aktivitami 
v rámci měst a obcí a v případě zájmu měst a obcí jednat o možném 
přechodu do jejich zřizovatelské kompetence. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 1: Šternbersko – prostředí pro náš život. 

Míra vazby 1 – nízká. 

Komentář 
Strategie MAS Šternbersko se snaží o udržení standardu školství na venkově, 
avšak většina z těchto střednědobých návrhů je spíše doplňková. 

KONCEPCE ROZVOJE KULTURY A PAMÁTKOVÉ PÉČE OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2014–

2016 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Olomoucký kraj 

Rok zpracování: 2014 

Základní deskripce: Dokument vymezuje podporované cíle a aktivity v Olomouckém 

kraji, které souvisí s uměním, kulturním dědictvím, kulturními 

tradicemi apod. Důraz je kladen na podporu kulturních záležitostí 

v přímé souvislosti s Olomouckým krajem. 

 

Oblast Kultura 

Základní cíle převzaté 
z minulé Koncepce 
rozvoje kultury a 
památkové péče 
Olomouckého kraje 

 Podpora tvůrčích kulturních aktivit. 

 Podpora prezentace výsledků kulturních aktivit. 

 Podpora rovnocenného přístupu ke kulturním hodnotám. 

 Podpora kulturní výměny. 

 Podpora péče o hmotné kulturní dědictví. 

 Podpora regionálních a lokálních kulturních tradic. 

 Podpora kulturních aktivit plnících současně více funkcí a sloužících jako 
prostředek kultivace člověka. 

 Podpora činností vedoucích ke zvýšení koordinace a výkonnosti subjektů 
působících v oblasti kultury na území Olomouckého kraje. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 1: Šternbersko – prostředí pro náš život. 

Míra vazby 3 – vysoká. 

Komentář 

Koncepce ve svých základních cílech vychází ze své předchozí verze. S většinou 
z nich je Strategická linie č. 1 v části zabývající se obnovou a údržbou památek 
místního významu a zachováním kulturního dědictví v plném souladu. 

 

Oblast Kultura 



Aktivity převzaté 
koncepcí z Programu 
rozvoje územního 
obvodu 
Olomouckého kraje 

 Projekty obnovy a využití památkových objektů či souborů zapsaných v 
Ústředním seznamu kulturních památek. 

 Projekty obnovy a využití památkových objektů či souborů, drobných 
památek a historických staveb nezapsaných v Ústředním seznamu kulturních 
památek. 

 Obnova movitého kulturního dědictví (umělecká díla, knižní památky, 
archivní dokumenty, archeologické nálezy a sbírkové předměty obecně). 

 Propagace nemovitého a movitého kulturního dědictví v cestovním ruchu. 

 Podpora kulturních akcí a místních kulturních tradic, zejména s důrazem na 
regionální a lokální kulturní zvláštnosti a odlišnosti. 

 Podpora rozvoje tvůrčích kulturních aktivit vedoucích ke zvýšení kulturní 
nabídky v regionu. 

 Propagace a podpora kulturních a společenských akcí a kulturního dědictví. 

 Vytváření informačních systémů památek, kulturních zařízení a aktivit. 

 Tvorba plánů a programů zachování a obnovy památkového fondu. 

 Podpora činnosti knihoven. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 1: Šternbersko – prostředí pro náš život. 

Míra vazby 3 – vysoká. 

Komentář 

Koncepce navazuje na aktivity z Programu rozvoje územního obvodu 
Olomouckého kraje. S většinou z nich je Strategická linie č. 1 v části zabývající 
se obnovou a údržbou památek místního významu a zachováním kulturního 
dědictví v plném souladu. 

 

Oblast Kultura 

Cíle převzaté 
koncepcí 
z Programového 
prohlášení ROK pro 
volební období 2012–
2016 

 Projekty obnovy a využití památkových objektů či souborů zapsaných v 
Ústředním seznamu kulturních památek. 

 Projekty obnovy a využití památkových objektů či souborů, drobných 
památek a historických staveb nezapsaných v Ústředním seznamu kulturních 
památek. 

 Obnova movitého kulturního dědictví (umělecká díla, knižní památky, 
archivní dokumenty, archeologické nálezy a sbírkové předměty obecně). 

 Propagace nemovitého a movitého kulturního dědictví v cestovním ruchu. 

 Podpora kulturních akcí a místních kulturních tradic, zejména s důrazem na 
regionální a lokální kulturní zvláštnosti a odlišnosti. 

 Podpora rozvoje tvůrčích kulturních aktivit vedoucích ke zvýšení kulturní 
nabídky v regionu. 

 Propagace a podpora kulturních a společenských akcí a kulturního dědictví. 

 Vytváření informačních systémů památek, kulturních zařízení a aktivit. 

 Tvorba plánů a programů zachování a obnovy památkového fondu. 

 Podpora činnosti knihoven. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 1: Šternbersko – prostředí pro náš život. 

Míra vazby 3 – vysoká. 

Komentář 
Koncepce přebírá některé další cíle z Programového prohlášení ROK pro 
volební období 2012–2016. S většinou z nich je Strategická linie č. 1 v části 



zabývající se obnovou a údržbou památek místního významu a zachováním 
kulturního dědictví v plném souladu. 

 

KONCEPCE ROZVOJE TĚLOVÝCHOVY A SPORTU V OLOMOUCKÉM KRAJI 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Olomoucký kraj 

Rok zpracování: 2007 

Základní deskripce: Program dokumentu zahrnuje posloupnost základních 

koncepčních a strategických rozhodnutí a prezentuje souborný 

dokument k programové podpoře komplexního rozvoje tělesné 

výchovy a sportu v rámci regionální politiky. V mnohých oblastech 

je provázán s Programem rozvoje cestovního ruchu, se kterým má 

několik společných záměrů a cílů. 

 

Oblast Sport 

Cíle 

 Podporovat specifické a lokální tradice v tělovýchově a sportu. 

 Trvale zlepšovat podmínky pro sportovní aktivity dětí, mládeže a 
handicapovaných osob. 

 Rozvoj sportovních zařízení vnitřního a venkovního charakteru. 

 Zlepšení organizování volné přístupnosti sportovních a tělovýchovných 
zařízení. 

 Vybudování cyklostezek a doprovodných zařízení. 

 Vytvořit celoroční nabídku aktivit, která vychází z historické zkušenosti, ale 
současně reaguje na aktuální stav potřeb a požadavků všech věkových a 
sociálních skupin obyvatel kraje. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 1: Šternbersko – prostředí pro náš život. 

Míra vazby 3 – vysoká. 

Komentář 

Výše uvedené cíle jsou použity ve více částech Strategické linie č. 1 – např. 
v podpoře výstavby sportovišť a dětských hřišť, zasíťováním  území MAS 
cyklostezkami a cyklotrasami. 

OLOMOUCKÁ AGLOMERACE 

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE ÚZEMÍ OLOMOUCKÉ AGLOMERACE 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Statutární město Olomouc 

Rok zpracování: 2014 

Základní deskripce: Integrované územní investice představují nástroj určený k realizaci 

rozvoje na základě místního přístupu, který umožňuje odblokování 

nevyužitého potenciálu místní a regionální úrovně. 

 

Oblast Podpora podnikání a trh práce 

Vize 
 Využitý rozvojový potenciál území – atraktivní a konkurenceschopná 

aglomerace. 

Strategické cíle  Klesající atraktivita aglomerace. 



 Nízká ekonomická výkonnost aglomerace. 

 Selhávání trhu práce. 

 Nedostatečná infrastruktura. 

Prioritní oblasti  PO1: Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce 

Dílčí cíle 

 Rozvoj místního podnikání a podpora začínajících podnikatelů. 

 Zvýšení internacionalizace místních podniků. 

 Rozvoj infrastruktury pro podnikání. 

 Rozvoj kompetencí zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání. 

 Rozvoj kompetencí žáků a studentů. 

 Vznik a podpora sociálních podniků. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 3: Rozvíjíme podnikání a služby. 

Míra vazby 3 – vysoká. 

Komentář 

Podpora podnikání je pro MAS Šternbersko velmi důležitá. Proto jmenované 
dílčí cíle Strategie ITI odpovídají cílům a aktivitám Strategie MAS Šternbersko, 
a to včetně budování průmyslových zón či vzdělávání. 

 

Oblast Mobilita obyvatelstva 

Vize 
 Využitý rozvojový potenciál území – atraktivní a konkurenceschopná 

aglomerace. 

Strategické cíle 

 Klesající atraktivita aglomerace. 

 Nízká ekonomická výkonnost aglomerace. 

 Selhávání trhu práce. 

 Nedostatečná infrastruktura. 

Prioritní oblasti  PO3: Rozvoj infrastruktury a zlepšení životního prostředí 

Dílčí cíle  Zlepšení mobility v rámci aglomerace. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 1: Šternbersko – prostředí pro náš život. 

Míra vazby 2 – střední. 

Komentář 

Mobilita obyvatelstva je Strategií MAS Šternbersko podporována ve srovnání 
se směřováním Strategie ITI spíše místně, a to v případě údržby komunikací, 
cyklostezek a autobusových zastávek. 

 

ÚROVEŇ MIKROREGIONU 

STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU PRO MĚSTO ŠTERNBERK A MIKROREGION 

ŠTERNBERSKO NA OBDOBÍ 2008–2010 (VÝHLED DO ROKU 2013) 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Statutární město Olomouc 

Rok zpracování: 2008 

Základní deskripce: Cílem dokumentu je ve městě Šternberk a mikroregionu 

Šternbersko zhodnotit stávající situaci v oblasti cestovního ruchu 

a v návaznosti na to navrhnout vhodnou strategii, která zde 

podnítí rozvoj cestovního ruchu a povede k ekonomické 



prosperitě Šternberska. Strategie jednoznačně vychází z klíčových 

atraktivit a aktivit. 

 

Oblast Cestovní ruch / Infrastruktura 

Priorita  Priorita č. 1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných služeb CR 

Podpriority 
1.1 Rozvoj dopravy 
1.1.1 Oblast silniční dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti 

Opatření naplňující 
priority 

 Vybudovat v centrální části města Šternberk (pod hradem) parkoviště pro 
osobní vozy a autobusy. 

 Připravit plán zajištění dopravní obslužnosti atraktivit CR (např. ve vazbě na 
železniční stanici) a potřebné navazující dopravní infrastruktury ve městě 
Šternberk v případě, že dojde k budování nových atraktivit CR, tak jak jsou 
definovány v této strategii. 

 Podporovat stávající dopravní obslužnost turistických cílů (hrad Šternberk) 
v regionu Střední Morava zajišťovanou SM – SCR a podporovanou 
Olomouckým krajem a městem Olomouc. 

 Zapojit se do přípravy projektu „Zajištění dopravní dostupnosti cílových 
lokalit cestovního ruchu v OK“ připravovaného na roky 2009–10 OK. Cílem 
zapojení je, aby významu města Šternberk byla v této studii věnována 
patřičná pozornost. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 1: Šternbersko – prostředí pro náš život. 

Míra vazby 1 – nízká. 

Komentář 

Cestovní ruch a dopravní infrastruktura jsou Strategií MAS Šternbersko 
podporovány, a to v případě údržby komunikací, cyklostezek a autobusových 
zastávek. V tomto ohledu je však Strategie rozvoje cestovního ruchu pro 
město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008–2010 
konkrétnější, zaměřena pouze na mikroregion Šternbersko a projekty lze 
vzhledem k zastaralosti strategie považovat spíše za indikativní. 

 

Oblast Cestovní ruch / Infrastruktura 

Priorita  Priorita č. 1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných služeb CR 

Podpriority 
1.1 Rozvoj dopravy 
1.1.2 Oblast infrastruktury pro cykloturistiku a doprovodné služby 

Opatření naplňující 
priority 

 Připravit koncepci označení (a následně označit cykloturistické trasy, 
zajímavá místa na trasách...) a vybudování doprovodné turistické 
infrastruktury, a to jak z pohledu cykloturistiky, tak také pěší turistiky 
(lavičky, stoly, přístřešky). 

 Prověřit možnost zavedení nové cyklobusové linky na trase Olomouc – 
Šternberk – Dolní Žleb – Dalov – Horní Loděnice – Lipina – Těšíkov – 
Domašov nad Bystřicí – Olomouc v průběhu prázdnin ve víkendové dny. 

 Zavést cyklobusovou linku Olomouc – Šternberk – Dolní Žleb – Dalov – Horní 
Loděnice – Lipina – Těšíkov – Domašov nad Bystřicí – Olomouc 

 Podporovat zavádění služeb pro cykloturisty u soukromého sektoru a 
zapojení do projektu „Cyklisté vítáni“ (půjčovny, úschovny kol, vybavení 
ubytovacích zařízení – např. možnost sušení prádla, cyklokemp). 

 Zpracovat Generel cyklistické dopravy v mikroregionu Šternbersko s cílem 
detailního posouzení stavu infrastruktury cyklotras a návaznosti tras 



mikroregionu na trasy regionálního a mezinárodního významu. 

 Vybudovat cyklostezky, které jsou připraveny pro realizaci (Šternberk – 
Lužice, Šternberk – Babice) a které jsou v projektových záměrech města 
(Šternberk – Dolní Žleb a další viz Generel cyklistické dopravy ve městě 
Šternberk a připravovaný Generel cyklistické dopravy v mikroregionu 
Šternbersko). Nové stezky budovat s možností využití také pro in-line 
aktivity. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 1: Šternbersko – prostředí pro náš život. 

Míra vazby 1 – nízká. 

Komentář 

Cestovní ruch a dopravní infrastruktura jsou Strategií MAS Šternbersko 
podporovány a to v případě údržby komunikací, cyklostezek a autobusových 
zastávek. V tomto ohledu je však Strategie rozvoje cestovního ruchu pro 
město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008–2010 
konkrétnější, zaměřena pouze na mikroregion Šternbersko a projekty lze 
vzhledem k zastaralosti strategie považovat spíše za indikativní. 

 

Oblast Cestovní ruch / Infrastruktura 

Priorita  Priorita č. 1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných služeb CR 

Podpriority 

1.1. Rozvoj dopravy 
1.1.1. Oblast silniční dopravní infrastruktury a dopravní obslužnosti 
1.1.2. Oblast infrastruktury pro cykloturistiku a doprovodné služby 

1.2 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných služeb CR ve městě 
Šternberk 
1.2.1 Oblast infrastruktury pro kulturně-poznávací aktivity, akce a doprovodné 
služby 

Opatření naplňující 
priority 

 Podporovat rozvoj stávajících a budování nových expozic (prohlídkových 
okruhů), doplňkových služeb a akcí na hradě Šternberk vč. stavebních úprav. 

 Zpracovat studii využitelnosti bývalého augustiniánského kláštera pro účely 
kultury a CR s odhadem finančních nákladů na investice a provoz. 

 Podporovat (nadále) opravy fasád soukromých budov při vjezdu do MPZ a 
v MPZ vč. zajímavých znamení na fasádách. 

 Podporovat kulturní akce a také vytipovat prioritní akci, které bude 
věnována nejsilnější podpora, např. Šternberský kopec. 

 Posoudit a připravit s podnikateli koncepci akce kulinářského charakteru 
např. Hanácké ochutnávání, Týden hanácké kuchyně apod. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 1: Šternbersko – prostředí pro náš život. 

Míra vazby 1 – nízká. 

Komentář 

Cestovní ruch je Strategií MAS Šternbersko podporován, a to v případě údržby 
komunikací, cyklostezek a autobusových zastávek. V tomto případě ještě 
existuje spojení s obnovou a zachováním památek místního významu. 
Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a mikroregion 
Šternbersko na období 2008–2010 je však konkrétnější, zaměřena pouze na 
mikroregion Šternbersko a projekty lze vzhledem k zastaralosti strategie 
považovat spíše za indikativní. 

 

Oblast Cestovní ruch / Infrastruktura 



Priorita  Priorita č. 1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných služeb CR 

Podpriority 

1.2 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných služeb CR ve městě 
Šternberk 
1.2.2 Oblast infrastruktury pro sportovně-rekreační aktivity, akce a doprovod. 
služby 

Opatření naplňující 
priority 

 Venkovní koupaliště. 

 Tenisové kurty, přetlaková tenisová hala. 

 Krytý plavecký bazén + doprovodné aktivity: squash, bowling, masáže, 
kosmetika, restaurace, ubytování. 

 Ecce Homo. 

 Pěší turistika. 

 Cykloturistika. 

 Zimní sporty – běžecké lyžování, sjezdové lyžování. 

 Pobyty u vody a v přírodě, volnočasové aktivity. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 1: Šternbersko – prostředí pro náš život. 

Míra vazby 1 – nízká. 

Komentář 

Cestovní ruch a dopravní infrastruktura jsou Strategií MAS Šternbersko 
podporovány a to v případě údržby komunikací, cyklostezek a autobusových 
zastávek. V tomto ohledu je však Strategie rozvoje cestovního ruchu pro 
město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008–2010 
konkrétnější, zaměřena pouze na mikroregion Šternbersko a projekty lze 
vzhledem k zastaralosti strategie považovat spíše za indikativní. 

 

Oblast Cestovní ruch / Infrastruktura 

Priorita  Priorita č. 1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných služeb CR 

Podpriority 

1.2 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných služeb CR ve městě 
Šternberk 
1.2.4 Oblast infrastruktury ubytování, stravování a doprovodných služeb CR 

Opatření naplňující 
priority 

 Metodická pomoc při zpracování žádostí individuálních podnikatelských 
projektů. 

 Zapojení podnikatelů v CR do přípravy a aktualizací akčních plánů. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 3: Rozvíjíme podnikání a služby. 

Míra vazby 1 – nízká. 

Komentář 

V rámci zkoumaného dokumentu je snaha o podporu podnikání s cílem 
nápomoci cestovnímu ruchu. Existuje zde tedy spojitost s podporou podnikání 
Strategické linie č. 3. V tomto ohledu je však Strategie rozvoje cestovního 
ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008–2010 
konkrétnější, zaměřena pouze na mikroregion Šternbersko a projekty lze 
vzhledem k zastaralosti strategie považovat spíše za indikativní. 

 

Oblast Cestovní ruch / Infrastruktura 

Priorita  Priorita č. 1 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných služeb CR 

Podpriority 
1.3 Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných služeb CR v mikroregionu 
Šternbersko 

Připravované  Zpřístupnění údolí řeky Bystřice a mikroregionu Bystřička pro cyklistickou 



projekty dopravu a jiné sportovní aktivity. 

 Lyžařské běžecké a cyklistické tratě Nízký Jeseník. 

 Areál zdravého pohybu Mutkov. 

Návrhy projektů 

 Babice 

o Realizovat projekt: Cyklostezka Šternberk – Babice 
 Bělkovice-Lašťany 

o Opravit cestu u hájenky pro rozvoj cykloturistiky 
o Prodloužit cyklostezku Olomouc – Hlušovice, Olomouc – 

Hlušovice – Bohuňovice – Bělkovice-Lašťany 
 Dolany 

o Spolupracovat při realizaci projektu: Lyţařské běţecké a 
cyklistické tratě Nízký Jeseník  

o Prodlouţit turistickou sportovní zónu ze Sv. Kopečku do 
Pohořan a dále do Šternberka: turistická stezka a cyklotrasa 
Svatý Kopeček – Dolany – Véska – Pohořany 

o Vyřešit krizový stav v dopravě – zastávky autobusů 
neodpovídají předpisům, zřídit přestupový terminál pro více 
obcí v Dolanech, návaznost na doprovodné prvky – informační 
středisko a orientační značení pro návštěvníky a občany 
(cykloturistika, pěší turistika...) 

o Dostavba a rekonstrukce sportovního areálu v Dolanech, 
rozšíření sportovišť, vybudování akumulačního rybníka v 
areálu, zřízení hřišť na tenis, volejbal a malou kopanou, 
rekonstrukce kabin a další nutné úpravy. 

 Domašov u Šternberka 

o Realizovat obnovu dětského hřiště (nad kapličkou). 
 Hnojnice 

o Prodloužit plánovanou cyklostezku Šternberk – Lužice, 
Šternberk – Lužice – Stádlo. 

 Jívová 

o Realizovat projekt cyklostezky Bělkovice – Bohuňovice – 
Hlušovice podél Trusovického potoka, v Hlušovicích trasa 
naváže na již hotovou cyklostezku do Olomouce. 

 Huzová 

o Vybudovat (odpočinkový) lyžařský vlek v Huzové a Veveří, 
podporovat udržování běžeckých tras. 

 Jívová 

o Spolupracovat při realizaci projektu: Zpřístupnění údolí řeky 
Bystřice a mikroregionu Bystřička pro cyklistickou dopravu a 
jiné sportovní aktivity. 

o Spolupracovat při realizaci projektu: Lyžařské běžecké a 
cyklistické tratě Nízký Jeseník. 

o Podpořit vybudování cyklostezky Jívová – Hrubá Voda (v 
současné době polní a lesní cesta). 

o Vybudovat víceúčelové hřiště. 
 Lužice 

o Napojit a vést cyklostezku Šternberk – Lužice podél hřiště. 
 Samotišky 

o Realizovat cyklostezku Samotišky – Chválkovice. 



o Realizovat II. etapu cyklostezky Samotišky – Chválkovice, dále 
pod kruhovým objezdem, zahradami kolem hospody směrem 
na Tovéř. 

o Realizovat projekt na vybudování dětského hřiště a klidové 
zóny v lokalitě cihelny. 

 Štarnov 

o Prodloužit cyklostezku Štarnov, Štarnov – Moravská Loděnice – 
Bohuňovice. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 1: Šternbersko – prostředí pro náš život. 

Míra vazby 1 – nízká. 

Komentář 

Cestovní ruch a dopravní infrastruktura jsou Strategií MAS Šternbersko 
podporovány a to v případě údržby komunikací, cyklostezek a autobusových 
zastávek. Zde se také objevuje podpora výstavby hřišť a sportovišť. V tomto 
ohledu je však Strategie rozvoje cestovního ruchu pro město Šternberk a 
mikroregion Šternbersko na období 2008–2010 konkrétnější, zaměřena pouze 
na mikroregion Šternbersko a projekty lze vzhledem k zastaralosti strategie 
považovat spíše za indikativní. 

 

OBECNÍ ÚROVEŇ 
Soulad s Územními plány obcí není pro zkoumání návaznosti relevantní. Tyto plány vychází 

z dokumentu Olomouckého kraje (musí s nimi být v souladu), které byly podrobně zkoumány 

v předchozí kapitole. 

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŠTERNBERKA 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Město Šternberk 

Rok zpracování: 2007 

Základní deskripce: Strategie rozvoje města shrnuje v obecné rovině nejdůležitější 

rozvojové priority města Šternberka. 

 

Oblast Technická a dopravní infrastruktura 

Priorita  Priorita 1: Technická a dopravní infrastruktura. 

Aktivita 
A. Odstranění havarijního stavu těch prvků infrastruktury, kdy jejich stav 
znemožňuje řádné užívání. 

Postupné kroky 

 Jednání se správci sítí a hledání havarijních míst nebo míst, kde havarijní stav 
akutně hrozí. 

 Sjednocení projektů oprav sítí na stejných úsecích. 

 Hledání možností oprav těchto sítí – rozpočet města, rozpočet správců sítí, 
dotace. 

 Realizace oprav. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 1: Šternbersko – prostředí pro náš život. 

Míra vazby 1 – nízká. 

Komentář 

Aktivita Strategického plánu rozvoje města Šternberka se průřezově objevuje 
v některých aktivitách Strategické linie č. 1. V tomto ohledu je však Strategický 
plán rozvoje města Šternberka zaměřen pouze na město Šternberk. 

 



Oblast Technická a dopravní infrastruktura 

Priorita  Priorita 1: Technická a dopravní infrastruktura. 

Aktivita C. Zásobování vodou, vodní zdroje. 

Postupné kroky 

 Dostavba a modernizace vodovodů v částech města, kde stále chybí, jsou 
v nevyhovujícím a zastaralém technickém stavu – zajištění projektové 
přípravy, financování a realizace. 

 Vyhledávat vhodné zdroje pro zásobování pitnou vodou v místních částech.  

 Modernizace provozu vodárenského celku instalací snímacích a řídicích 
systémů – dovybavení automatickými řídicími systémy. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 1: Šternbersko – prostředí pro náš život. 

Míra vazby 1 – nízká. 

Komentář 

Aktivita Strategického plánu rozvoje města Šternberka se objevuje ve 
Strategické linii č. 1, konkrétně v podmínkách pro péči o krajinu, a to nepřímo 
v návaznosti na zabezpečení dostatečného množství kvalitní pitné vody. 
V tomto ohledu je však Strategický plán rozvoje města Šternberka zaměřen 
pouze na město Šternberk. 

 

Oblast Technická a dopravní infrastruktura 

Priorita  Priorita 1: Technická a dopravní infrastruktura. 

Aktivita D. Rekonstrukce a dostavba regionálních a místních komunikací. 

Postupné kroky 

 Generel dopravy. Systém dopravy městem. Obnova dopravního značení. 

 Podpora projektu elektrifikace tratě Olomouc – Šternberk – Uničov, podpora 
výstavby I46 – administrativní a investiční zapojení Města Šternberka do 
procesu přípravy a realizace projektů. 

 Rekonstrukce a úpravy povrchů, zvýšení kapacity a průchodnosti na místních 
komunikacích, prvky pro zvýšení bezpečnosti. 

 Opravy a vybudování chodníků s navázáním na občanskou vybavenost.  
Rozšiřování bezpečnostních prvků pro chodce (přechody). 

 Rekonstrukce a příprava komunikací pro statickou dopravu. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 1: Šternbersko – prostředí pro náš život. 

Míra vazby 2 – střední. 

Komentář 

Jedná se o aktivitu odpovídající obnově a údržbě komunikací uvnitř obcí 
včetně budování a obnovy chodníků Strategické linie č. 1. V tomto ohledu je 
však Strategický plán rozvoje města Šternberka zaměřen pouze na město 
Šternberk. 

 

Oblast Životní prostředí 

Priorita  Priorita 3: Životní prostředí. 

Aktivita A. Ochrana, rehabilitace a tvorba krajiny, uchování typického krajinného rázu. 

Postupné kroky  Realizace projektů v kontextu zachování a obnovy krajinného rázu.  

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 2: Trvale udržitelný rozvoj zemědělských aktivit. 

Míra vazby 1 – nízká. 

Komentář 
S touto aktivitou je v souladu především péče o krajinu uvedena ve Strategické 
linii č. 2. V tomto ohledu je však Strategický plán rozvoje města Šternberka 



zaměřen pouze na město Šternberk. 

 

Oblast Architektonické dědictví 

Priorita  Priorita 3: Životní prostředí. 

Aktivita B. Péče o vzhled města, ochrana architektonického dědictví. 

Postupné kroky 

 Pokračování projektu regenerace MPZ. 

 Stanovení postupu obnovy území, zpracování konkrétních projektů obnovy 
území, architektonických prvků – spolupráce a partnerství s partnery ve 
městě. 

 Realizace projektů. 

 Odborná údržba, osvěta a zapojení veřejnosti. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č.  

Míra vazby 1 – nízká. 

Komentář 

S touto aktivitou je v souladu především obnova a údržba památek místního 
významu a zachování kulturního dědictví uvedené ve Strategické linii č. 1. 
V tomto ohledu je však Strategický plán rozvoje města Šternberka zaměřen 
pouze na město Šternberk. 

 

Oblast Podpora podnikání 

Priorita  Priorita 4: Podpora podnikatelských aktivit. 

Aktivita 
A. Podpora přípravy nových a stávajících nemovitostí pro rozvoj podnikání, 
podpora investorům. 

Postupné kroky 

 Vytvořit přehled lokalit a areálů vhodných pro revitalizaci, identifikace 
vlastníků a základních problémů. Určení priorit v přípravě lokalit a objektů. 

 Ve spolupráci s potencionálními investory příprava projektů pro revitalizace 
ploch, scelování pozemků, řešení problémů. 

 S investory dobudování dopravní a technické infrastruktury, kompletní 
příprava pozemků a objektů. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 3: Rozvíjíme podnikání a služby. 

Míra vazby 1 – nízká. 

Komentář 

S touto aktivitou je v souladu především podpora podnikání uvedena ve 
Strategické linii č. 3. V tomto ohledu je však Strategický plán rozvoje města 
Šternberka zaměřen pouze na město Šternberk. 

 

DOTAČNÍ PROGRAMY 

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014–2020 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Ministerstvo životního prostředí České republiky 

Rok zpracování: 2014 

Základní deskripce: Hlavním cílem realizace Operačního programu Životní prostředí 

2014-2020 je ochrana a zajištění kvalitního a zdravého prostředí 

pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání 



zdrojů a eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní 

prostředí a s tím související zmírňování dopadů změn klimatu. 

 

Oblast Zemědělství a venkov 

Prioritní osa 
Priorita 1: Podpora předávání znalostí a inovací v zemědělství, lesnictví a na 
venkovských oblastech 

Podporované aktivity 

 Podpora inovací, spolupráce a rozvoje znalostní základny ve venkovských 
oblastech. 

 Posílení vazeb mezi zemědělstvím, produkcí potravin a lesnictvím a 
výzkumem inovacemi, mimo jiné za účelem zlepšení řízení v oblasti životního 
prostředí a environmentálního profilu. 

 Podpora celoživotního vzdělávání a odborné přípravy v odvětvích 
zemědělství a lesnictví. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 2: Trvale udržitelný rozvoj zemědělských aktivit. 

Míra vazby 3 – vysoká. 

Komentář 

Strategie MAS Šternbersko je svými aktivitami plně v souladu se zkoumanými 
aktivitami – konkrétně ve Strategické linii č. 2 v rámci investic do 
zemědělských firem a podporou místních producentů. Aktivity Strategie MAS 
Šternbersko mohou být potenciálně podporovány touto prioritní osou. 

 

Oblast Zemědělství a venkov 

Prioritní osa 

Priorita 2: Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a 
konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a 
podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného 
obhospodařování lesů 

Podporované aktivity 

 Zvýšení hospodářské výkonnosti všech zemědělských podniků a usnadnění 
jejich restrukturalizace a modernizace, zejména s ohledem na zvýšení míry 
účasti a orientace na trhu, jakož i zemědělské diverzifikace. 

 Zvýšení hospodářské výkonnosti všech lesnických podniků, zejména s 
ohledem na zvýšení míry účasti a orientace na trhu. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 2: Trvale udržitelný rozvoj zemědělských aktivit. 

Míra vazby 3 – vysoká. 

Komentář 

Strategie MAS Šternbersko je svými aktivitami plně v souladu se zkoumanými 
aktivitami – konkrétně ve Strategické linii č. 2 v rámci investic do 
zemědělských firem. Aktivity Strategie MAS Šternbersko mohou být 
potenciálně podporovány touto prioritní osou. 

 

Oblast Zemědělství a venkov 

Prioritní osa 
Priorita 4: Obnova, ochrana a zlepšování ekosystémů závislých na zemědělství 
a lesnictví 

Podporované aktivity 
 Lepší hospodaření s vodou, včetně nakládání s hnojivy a pesticidy. 

 Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 2: Trvale udržitelný rozvoj zemědělských aktivit. 

Míra vazby 3 – vysoká. 
Komentář Strategie MAS Šternbersko je svými aktivitami ve velké míře v souladu se 



zkoumanými aktivitami – konkrétně ve Strategické linii č. 2 v rámci podmínek 
pro péči o krajinu. Aktivity Strategie MAS Šternbersko mohou být potenciálně 
podporovány touto prioritní osou. 

 

Oblast Zemědělství a venkov 

Prioritní osa 

Priorita 6: Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a 
hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech se zaměřením na tyto 
oblasti. 

Podporované aktivity 

 Usnadnění dodávek a využívání energie z obnovitelných zdrojů, vedlejších 
produktů, odpadu, reziduí a jiných nepotravinářských surovin pro účely 
biologického hospodářství. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 2: Trvale udržitelný rozvoj zemědělských aktivit. 

Míra vazby 3 – vysoká. 

Komentář 

Strategie MAS Šternbersko je svými aktivitami plně v souladu se zkoumanými 
aktivitami – konkrétně ve Strategické linii č. 2 v rámci využívání biomasy. 
Aktivity Strategie MAS Šternbersko mohou být potenciálně podporovány touto 
prioritní osou. 

 

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OLOMOUCKÉHO KRAJE 2014 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Olomoucký kraj 

Rok zpracování: 2014 

Základní deskripce: Program je hlavním nástrojem krajské samosprávy v rozvoji 

venkova. Je zaměřen na podporu budování a obnovy 

infrastruktury obce, realizaci integrovaných projektů venkovských 

mikroregionů a na podporu zpracování územně plánovací 

dokumentace. 

 

Oblast Výstavba, rekonstrukce, oprava 

Oblast podpory  Oblast podpory č. 1: Podpora budování a obnovy infrastruktury obce 

Cíl 
 Zlepšení kvality života venkovských oblastí, zvýšení atraktivity a dostupnosti 

území. 

Aktivity 

Výstavba, obnova, rekonstrukce infrastruktury a objektů v majetku obce: 
a) výstavba, rekonstrukce, oprava místních komunikací a chodníků, 
b) výstavba, rekonstrukce, oprava staveb v majetku obce, 
c) výstavba, rekonstrukce, oprava veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 1: Šternbersko – prostředí pro náš život. 

Míra vazby 3 – vysoká. 

Komentář 

Strategie MAS Šternbersko je svými aktivitami plně v souladu se zkoumanými 
aktivitami – konkrétně ve Strategické linii č. 1 v rámci rekonstrukcí obecních 
budov, revitalizace obcí, opravy školních budov apod. 

 

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014–2020 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Ministerstvo životního prostředí České republiky 



Rok zpracování: 2014 

Základní deskripce: Hlavním cílem realizace Operačního programu Životní prostředí 

2014-2020 je ochrana a zajištění kvalitního a zdravého prostředí 

pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání 

zdrojů a eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní 

prostředí a s tím související zmírňování dopadů změn klimatu. 

 

Oblast Povrchové i pozemní vody 
Prioritní osa Prioritní osa 1: Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 

Specifický cíl 

1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních 
vod z komunálních zdrojů a zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a 
množství. 

Podporované aktivity 

 Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody, 
výstavba, a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně 
souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 2: Trvale udržitelný rozvoj zemědělských aktivit  

Míra vazby 2 – střední. 

Komentář 

Podporované aktivity programu Životní prostředí 2014-2020 se částečně kryje 
se Strategickou linií č. 2. Jedná se především o bod – zabezpečení 
dostatečného množství kvalitní vody. Dané aktivity Strategie MAS Šternbersko 
mohou být potenciálně podporovány z tohoto programu. 

 

Oblast Odpadové hospodářství 
Prioritní osa Prioritní osa 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 
Specifický cíl 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů. 

Podporované aktivity 

 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy 
pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady 
komunálního odpadu, systémy pro separaci komunálních odpadů, nadzemní 
a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury). 

 Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů (např. 
kompostárny a jiná vhodná zařízení pro materiálové využití odpadů), 

 Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související 
infrastruktury. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 2: Trvale udržitelný rozvoj zemědělských aktivit 

Míra vazby 3 – vysoká. 

Komentář 

Prostřednictvím cíle 3.2 bude pravděpodobně možné financovat projekty 
Strategie MAS Šternbersko v oblasti využití ploch pro kompostárny nebo 
využívání veřejné zeleně, bioodpad od občanů v zemědělských 
kompostárnách, bioplynových stanicích apod. 

 

Oblast Energetika 
Prioritní osa Prioritní osa 5: Energetické úspory 

Specifický cíl 
5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití 
obnovitelných zdrojů energie. 

Podporované aktivity 
 Snižování spotřeby energie zlepšením tepelně technických vlastností 

obvodových konstrukcí budov, včetně dalších opatření vedoucích ke snížení 



energetické náročnosti budov. 

 Realizace technologií na využití odpadního tepla. 

 Realizace nízkoemisních a obnovitelných zdrojů tepla. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 1: Šternbersko – prostředí pro náš život; č. 2: Trvale 
udržitelný rozvoj zemědělských aktivit 

Míra vazby 3 – vysoká. 

Komentář 

Specifický cíl 5.1 OP Životní prostředí 2014 – 2020 je v souladu s cíli  Strategie 
MAS Šternbersko a bude z nich zřejmě možno financovat projekty 
energetických úspor školních budov, obecních budov, veřejného osvětlení 
nebo projekt systémového využití odpadního tepla z bioplynových stanic. 

 

OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Ministerstvo životního prostředí České republiky 

Rok zpracování: 2014 

Základní deskripce: Hlavním cílem realizace Operačního programu Životní prostředí 

2014-2020 je ochrana a zajištění kvalitního a zdravého prostředí 

pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání 

zdrojů a eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní 

prostředí a s tím související zmírňování dopadů změn klimatu. 

 

Oblast Inovace 
Prioritní osa PO 1: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace 
Specifický cíl 1.1 Zvýšit inovační výkonnost podniků 

Podporované aktivity 

 Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center ve vazbě na 
jasně definovanou, životaschopnou strategii firmy. 

 Zavádění inovací výrobků a služeb do výroby a jejich uvedení na trh (např. 
up-scaling, pilotní výrobní linky apod.). 

 Zavádění procesních a marketingových inovací. 

 Ochrana duševního vlastnictví v podnicích. 

 Průmyslový výzkum a vývoj. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 3: Rozvíjíme podnikání a služby 

Míra vazby 1 – nízká. 

Komentář 

Strategie MAS Šternbersko se zabývá podporou propagace a marketingu 
v podnikání, v řemeslech a při budování průmyslových zón. Tento specifický cíl 
OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 tyto aktivity 
podporuje. 

 

Oblast Rozvoj podnikání 
Prioritní osa PO 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků 
Specifický cíl 2.1 Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP 

Podporované aktivity 

 Realizace podnikatelských záměrů začínajících podniků (do 5 let) a 
rozvojových podniků prostřednictvím vhodných finančních nástrojů (úvěry, 
záruky za bankovní úvěry, rizikový kapitál) a dotací v případě začínajících 
mikropodniků. 

 Poskytování poradenských služeb a služeb pro začínající podniky v 



nemetropolitních, zejména periferních regionech (např. prostřednictvím 
podnikatelských inkubátorů). 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 3: Rozvíjíme podnikání a služby 

Míra vazby 2 – střední. 

Komentář 

Z tohoto specifického cíle budou potenciálně podporovány projekty Strategie 
MAS Šternbersko v oblasti Mikropodniků, Investic do rozvoje malého a 
středního podnikání. 

 

Oblast Energetika 

Prioritní osa 

PO 3: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a 
obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti 
nakládání energií a druhotných surovin 

Specifický cíl 3.2 Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru 

Podporované aktivity 

 Modernizace či nahrazení stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní 
potřebu vedoucí ke zvýšení jejich účinnosti. 

 Zavádění a modernizace systémů měření a regulace. 

 Modernizace, rekonstrukce a snižování ztrát v rozvodech elektřiny a tepla, v 
budovách a výrobních závodech. 

 Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v 
podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace 
otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na 
energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací 
odpadního tepla). 

 Využití odpadní energie ve výrobních procesech. 

 Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních 
a technologických procesů. 

 Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku. 

 Instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné 
energie pro vlastní spotřebu podniku. 

 Podpora vícenákladů na dosažení standardu budovy s téměř nulovou 
spotřebou a pasivního energetického standardu v případě rekonstrukce či 
výstavby nových podnikatelských budov. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 3: Rozvíjíme podnikání a služby 

Míra vazby 1  – nízká. 

Komentář 

Strategie MAS Šternebersko se v oblasti podpory zasíťování technickou 
infrastrukturou v průmyslových zónách částečně shoduje s tímto specifickým 
cílem. Je možně, že z něj bude tento projekt podpořen. 

 

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Ministerstvo životního prostředí České republiky 

Rok zpracování: 2014 

Základní deskripce: Hlavním cílem realizace Operačního programu Životní prostředí 

2014-2020 je ochrana a zajištění kvalitního a zdravého prostředí 

pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání 



zdrojů a eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní 

prostředí a s tím související zmírňování dopadů změn klimatu. 

 

Oblast Vzdělávání 

Prioritní osa 
PO 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 
vzdělávání. 

Investiční priorita 
Investiční priorita 1: Boj proti všem formám diskriminace a prosazování 
rovných příležitostí (čl. 3. bod 1 b) iii) nařízení o ESF). 

Specifický cíl Specifický cíl 1: Vzdělávání k sociální integraci dětí a žáků  

Podporované aktivity 

 Posílení kompetencí pedagogických pracovníků všech stupňů běžných škol 
ve vzdělávání dětí a žáků se SVP. 

 Aktivity vedoucí ke zlepšení pedagogicko-psychologického poradenství a 
speciálně pedagogického poradenství k zajištění lepšího diagnostikování 
individuálních potřeb dětí a žáků a navrhování vhodných vyrovnávacích a 
podpůrných opatření v součinnosti s MŠ a ZŠ, NNO a Orgánu sociálně-právní 
ochrany dětí. 

 Ověřování a zavádění vyrovnávacích a podpůrných opatření (včetně 
asistenta pedagoga) na ZŠ, rozvoj školních poradenských pracovišť, 
zlepšování sociálního klimatu ve školách začleňujících žáky se SVP, a rozvoj 
diferencované výuky v ZŠ. 

 Realizace programů zaměřených na prevenci školní neúspěšnosti dětí se 
SVP. 

 Realizace opatření prevence a intervence předčasného ukončování 
středního vzdělávání. 

 Aktivity podporující žáky se SVP při přechodu ze základních na střední školy a 
při jejich vstupu na trh práce. 

 Aktivity vedoucí k vyšší míře začleňování (zvýšení počtu) dětí a žáků se SVP 
do již existujících organizací zájmového a neformálního vzdělávání a 
propojení s formálním vzděláváním. 

 Zavedení nových terapeutických přístupů a principů a implementace 
standardů kvality výchovy a vzdělávání. 

 Programy podpory mládeže v zařízeních institucionální výchovy při vstupu na 
trh práce. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 4: Vzdělávání a začleňování do společného života 

Míra vazby 1 – nízká. 

Komentář 
V rámci specifického cíle by mohl být podpořen projekt Nízkoprahového 
centra pro děti a mládež. 

 

Oblast Vzdělávání 

Prioritní osa 
PO 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 
vzdělávání. 

Investiční priorita 

Investiční priorita 2: Omezování a prevence předčasného ukončování školní 
docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního 
rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a 
neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu 
vzdělávání a odborné přípravy (čl. 3, bod 1 c) i) nařízení o ESF). 

Specifický cíl Specifický cíl 1: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění 



přechodu dětí na ZŠ. 

Podporované aktivity 

 Tvorba a realizace místních plánů rozvoje vzdělávání. 

 Profesní podpora (mentoring, supervize) pedagogů. 

 Systematické vzdělávání pedagogických pracovníků ve stěžejních oblastech 
(matematická a čtenářská pregramotnost, přírodovědné a polytechnické 
vzdělávání, pedagogická diagnostika, problematika začleňování dětí se SVP, 
práce s heterogenní skupinou). 

 Osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků a ostatních 
vzdělavatelů – prohloubení či rozšíření jejich kompetencí pro rozvoj 
klíčových kompetencí dětí. 

 Sdílení profesních zkušeností ředitelů, učitelů a k jejich spolupráci s učiteli 
prvního stupně ZŠ, rodiči a dalšími odborníky na předškolní vzdělávání. 

 Aktivity vedoucí k včasnému začleňování dětí se SVP. 

 Rozvoj spolupráce pedagogických a sociálních služeb a rodiny ve vzdělávání. 

 Prevence v oblasti logopedie a komunikačních dovedností. 

 Podpora aktivit rozvíjejících podnikavost a kompetence k podnikání na všech 
stupních škol. 

 Podpora kariérového poradenství směřujícího ke zvýšení atraktivity 
odborného vzdělávání a překonávající stereotypy spojené s první profesní 
volbou. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 4: Vzdělávání a začleňování do společného života 

Míra vazby 1 – nízká. 
Komentář OP se dotýká Strategické linie: Vzdělávání a začleňování do společného života 

 

Oblast Vzdělávání 

Prioritní osa 
PO 3: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu 
vzdělávání. 

Investiční priorita 

Investiční priorita 2: Omezování a prevence předčasného ukončování školní 
docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního 
rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a 
neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu 
vzdělávání a odborné přípravy (čl. 3, bod 1 c) i) nařízení o ESF). 

Specifický cíl 
Specifický cíl 5: Zvyšování kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení 
jejich relevance pro trh práce. 

Podporované aktivity 

 Začleňování dětí a žáků: 

o Zavádění podpůrných opatření. 
o Rozvoj školních poradenských pracovišť. 
o Zlepšování sociálního klimatu při začleňování žáků se SVP. 
o Rozvoj diferenciované výuky v klíčových kompetencích. 

 Ověřování nových forem personalisovaného učení a netradičních forem 
organizace výuky jako např. „ELO“, „Flip teaching“, výuka ve věkově 
heterogenních skupinách, mobility apod. 

 Zájmové a neformální vzdělávání cíleně rozvíjející klíčové kompetence dětí a 
žáků. 

 Aktivity vedoucí k většímu pochopení změn ve výuce a významu rozvoje žáků 
a dětí v klíčových kompetencích ze strany široké veřejnosti a zejména rodičů. 



 Učitelé všech stupňů: Vzdělávání v praxi s reflexí pod odborným vedením, 
zejména formou mentoringu (metodické vedení učitelů) a supervize a 
využitím metodického portálu pro učitele rvp.cz., podporou kvalitního 
didaktického výzkumu s mezinárodním dopadem, podporou vzniku a 
fungování předmětových metodických skupin na školách. 

 Vedoucí pracovníci škol: Rozvoj jejich kompetencí v oblasti vedení škol 
k lepším výsledkům žáků a podpory profesního rozvoje pedagogických 
pracovníků. 

 Zlepšení spolupráce škol a školských zařízení a zaměstnavatelů NNO, 
ostatních aktérů ve vzdělávání a institucí VaV (realizace odborného výcviku 
či odborné praxe, inovace obsahu vzdělávání). 

 Aktivity rozvíjející podnikavost a kompetence k podnikání na všech stupních 
škol. 

 Kariérové poradenství směřující ke zvýšení atraktivity odborného vzdělávání 
a překonávající stereotypy spojené s první profesní volbou. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 4: Vzdělávání a začleňování do společného života 

Míra vazby 1 – nízká. 

Komentář 
Strategie MAS Šternbersko se prolíná se specifickým cílem 5: Zvyšování kvality 
vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce. 

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO OBDOBÍ 2014–2020 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Ministerstvo životního prostředí České republiky 

Rok zpracování: 2014 

Základní deskripce: Hlavním cílem realizace Operačního programu Životní prostředí 

2014-2020 je ochrana a zajištění kvalitního a zdravého prostředí 

pro život obyvatel České republiky, podpora efektivního využívání 

zdrojů a eliminace negativních dopadů lidské činnosti na životní 

prostředí a s tím související zmírňování dopadů změn klimatu. 

 

Oblast Doprava 
Prioritní osa Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

Specifický cíl 
Specifický cíl 1.1: Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a 
rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T 

Podporované aktivity 

 Rekonstrukce, modernizace, popř. výstavba silnic a budování obchvatů sídel 
na vybrané regionální silniční síti s cílem zvýšit konektivitu k síti TEN-T; 
doplňující zeleň podél silnic, např. zelené pásy, aleje a výsadby, a prvky 
silniční infrastruktury za účelem snížení fragmentace krajiny (ekodukty, 
podchody a nadchody). 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 2: Trvale udržitelný rozvoj zemědělských aktivit 

Míra vazby 1 – nízká. 

Komentář 
V rámci Strategie MAS Šternebersko by z tohoto OP mohl být podpořeny 
projekty typu – péče o příkopy u cest a o stromy. 

 

 

Oblast Doprava 



Prioritní osa Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 
Specifický cíl Specifický cíl 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy 

Podporované aktivity 

e) rozvoj cyklodopravy 
- výstavba a rekonstrukce cyklostezek a cyklotras; 
- budování doprovodné infrastruktury ve vazbě na další systémy dopravy; 
- realizace cyklistických jízdních pruhů. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 1: Šternbersko – prostředí pro náš život 

Míra vazby 3 – vysoká. 

Komentář 
V rámci OP a specifického cíle 1.2: Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, 
zřejmě bude podpořeno Zasíťování území MAS cyklostezkami a cyklotrasami. 

  

Oblast Sociální problematika 

Prioritní osa 
Prioritní osa 2: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele 
regionů 

Specifický cíl Specifický cíl 2.1: Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi  

Podporované aktivity 

 Podpora bude směřovat ke službám terénního a ambulantního charakteru, 
ke službám pobytového charakteru, který odpovídá současným principům 
sociálního začleňování a k deinstitucionalizaci. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 4: Vzdělávání a začleňování do společného života 

Míra vazby 2 – střední. 

Komentář 

Strategie MAS Šternbersko se shoduje se specifickým cílem 2.1 a je 
pravděpodobně, že z něj budou podpořeny projekty na opravu a rekonstrukce 
zařízení sociálních služeb, klubu seniorů s jídelnou a krizový dispečink pro 
seniory nebo noclehárna. 

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST 2014–2020 

Vlastník/pořizovatel dokumentu: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

Rok zpracování: 2014 

Základní deskripce: Operační program Zaměstnanost vymezuje čtyři základní věcné 

prioritní osy, které pokrývají problematiku podpory 

zaměstnanosti, rovných příležitostí žen a mužů, adaptability 

zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, sociálního 

začleňování a boje s chudobou, zefektivnění veřejné správy a 

veřejných služeb a podpory mezinárodní spolupráce a sociálních 

inovací v oblasti zaměstnanosti, sociálního začleňování a veřejné 

správy. 

 

Oblast Vzdělávání a trh práce 
Prioritní osa Prioritní osa 1: Podpora zaměstnanosti a adaptibility pracovní síly. 

Investiční priorita 
Investiční priorita 3: Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům 
přizpůsobovat se změnám. 

Specifický cíl 
Specifický cíl 1: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí 
pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce 

Podporované aktivity 

 Další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli, 
zaměřené na odborné i klíčové kompetence, včetně podpory dalšího 
profesního vzdělávání OSVČ. 



 Tvorba a realizace podnikových vzdělávacích programů, včetně přípravy 
podnikových lektorů a instruktorů. 

 Podpora a poradenství při vytváření a zavádění moderních systémů řízení a 
rozvoje lidských zdrojů v podnicích. 

 Podpora sdružování malých a středních podniků za účelem vzdělávání (např. 
formou vzdělávacích klastrů). 

 Tvorba a realizace vzdělávacích programů pro zaměstnance, kteří jsou 
ohroženi propouštěním. 

 Podpora odborné praxe a stáží v podnicích. 

 Podpora spolupráce podniků a vzdělávacích institucí za účelem slaďování 
kvalifikační úrovně a kvalifikační struktury pracovní síly s požadavky trhu 
práce. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 3: Rozvíjíme podnikání a služby. 

Míra vazby 1 – nízká. 

Komentář 
Strategický cíl 1 OP je v souladu se Strategií MAS Šternebrsko v bodu 
vzdělávání a rekvalifikace ve Strategické linii č. 3. 

 

Oblast Vzdělávání 
Prioritní osa Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou. 

Investiční priorita 
Investiční priorita 1: Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na 
podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti. 

Specifický cíl 
Specifický cíl 1: Zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením 
nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce. 

Podporované aktivity 

 Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním 
vyloučením ohrožených prostřednictvím sociálních služeb, služeb pro rodiny 
a děti a dalších služeb obecného zájmu. 

 Podpora plánování sociální bytové politiky obcí; vznik a rozvoj nástrojů 
sociálního/dostupného/podporovaného bydlení jako prevence prostorového 
vyloučení, vzniku sociálně vyloučených lokalit a bezdomovectví. 

 Vzdělávání a poradenství, aktivizační, asistenční a motivační programy (na 
podporu rodičovských kompetencí, uplatnění se na trhu práce, 
společenského začlenění osob vystavených institucionalizaci, aktivního a 
zdravého stárnutí, právní a finanční gramotnosti, dobrovolnictví apod.). 

 Podpora mladým lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí při vstupu do 
samostatného života a na trh práce po ukončení vzdělání. 

 Posilování koordinační role obcí s rozšířenou působností, tvorba strategií 
spočívajících na odpovědnosti místních samospráv a spolupráci klíčových 
aktérů za účelem předcházení a komplexního řešení problémů sociálního 
vyloučení. 

 Podpora aktivit místních samospráv při optimalizaci pokrytí regionů 
sociálními službami, službami pro rodiny a děti a dalšími navazujícími 
službami podporujícími sociální začleňování osob v jejich přirozeném 
prostředí; včetně aktivit posilujících sociální kapitál, vzájemnost a sociální 
soudržnost v místě/komunitě. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie 4: Vzdělávání a začleňování do společného života. 

Míra vazby 2 – střední. 



Komentář 
V rámci specifického cíle mohou být podpořeny programy Společensky 
přijatelného sociálního bydlení nebo nízkoprahové centrum pro děti a mládež. 

 

Oblast Sociální začleňování 
Prioritní osa Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou. 

Investiční priorita 
Investiční priorita 1: Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na 
podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti. 

Specifický cíl Specifický cíl 2: Rozvoj sektoru sociální ekonomiky. 

Podporované aktivity 

 Aktivity k posílení postavení sociálně vyloučených osob na trhu práce 
prostřednictvím aktivního začleňování osob v sociálně-podnikatelských 
subjektech. 

 Vznik a rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání, 
zavedení systému podpory startu, rozvoje a udržitelnosti sociálních podniků 
(zapojení i soukromého sektoru), včetně aktivit vedoucích k zajištění 
snadnějšího přístupu k jejich financování. 

 Zavedení vzdělávacích programů, vzdělávání a poradenství související s 
podporou vzniku, založením, provozem a marketingem sociálního podniku. 

 Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků, včetně 
společensky odpovědného zadávání zakázek. 

 Zvyšování povědomí a informovanosti o sociálním podnikání a spolupráce 
všech relevantních aktérů. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 3: Rozvíjíme podnikání a služby 

Míra vazby 2 – střední. 

Komentář 

Strategie MAS Šternbersko se v bodě sociální podnikání a zaměstnanost 
shoduje se specifickým cílem a podporovanými aktivitami. Projekty v této 
oblasti mohou být z OP podpořeny. 

 

Oblast Sociální začleňování 
Prioritní osa Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou. 

Investiční priorita 
Investiční priorita 2: Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce 
kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu. 

Specifický cíl 

Specifický cíl 1: Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb 
pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální 
začleňování. 

Podporované aktivity 

 Podpora systému sociálního bydlení a s ním spojených preventivních, 
následných a doprovodných služeb. 

 Systémová, koncepční, strategická, osvětová a metodická opatření v oblasti 
sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti, služeb na ochranu práv dětí a 
jejich oprávněných zájmů, služeb napomáhajících rozvoji rodičovských 
kompetencí, služeb péče o děti, náhradní rodinné péče a sociálního 
začleňování. 

 Budování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména 
prostřednictvím vzdělávání pracovníků NNO a opatření na zvyšování 
profesionality, organizačního řízení, plánování, transparentnosti a 
vícezdrojového financování NNO. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie 4: Vzdělávání a začleňování do společného života. 



Míra vazby 1 – nízká. 
Komentář Z OP mohou být podpořeny programy přijatelného sociálního bydlení.  

 

Oblast Sociální začleňování 
Prioritní osa Prioritní osa 2: Sociální začleňování a boj s chudobou. 
Investiční priorita Investiční priorita 3: Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 

Specifický cíl 
Specifický cíl 1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů 
nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech. 

Podporované aktivity 

 Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni. 

 Podpora spolupráce aktérů na místní úrovni při řešení lokální 
nezaměstnanosti, zjišťování potřeb lokálních zaměstnavatelů. 

 Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků. 

 Vzdělávání venkovského obyvatelstva v oblastech relevantních pro zvýšení 
lokální zaměstnanosti a poradenství pro získání zaměstnání. 

 Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním 
vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci 
sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní 
formou, podpora komunitní sociální práce. 

 Vznik a rozvoj specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů v sociálně 
vyloučených lokalitách (zohledňující rovněž kriminalitu a veřejný pořádek) s 
využitím znalosti lokálního prostředí. 

Vazba na Strategické 
linie Strategie MAS 

Strategická linie č. 3: Rozvíjíme podnikání a služby 

Míra vazby 2 – střední. 

Komentář 

V rámci Strategie MAS Šternbersko se specifický cíl vztahuje na projekty 
podpory NNO a podnikatelů v sociálním podnikání. Mohou být tedy finančně 
podpořeny. 

 



 

ZÁVĚR 
Pro Strategii MAS Šternbersko byl zkoumán soulad se strategickými dokumenty nadnárodní, národní, 

regionální a místní úrovně. Rovněž byla ověřena spojitost s Operačními programy pro období 2014–

2020 ve smyslu potenciálních možností podpory. Průměrné míry souladu udávané níže se vztahují 

pouze k hodnoceným částem dokumentů a neuvažují ty kapitoly, které se zabývají oblastmi pro 

Strategii MAS Šternbersko nerelevantními. Průměrná míra má tak vypovídající hodnotu pouze 

s ohledem na výčet hodnocených částí zkoumaných dokumentů, který lze získat z přílohy Strategie 

MAS Šternbersko. 

Na Evropské úrovni se jedná o dokument Evropa 2020: Strategie pro inteligentní a udržitelný růst 

podporující začlenění. Soulad je zde hodnocen jako 2 – střední, a to zejména z důvodu diametrálně 

odlišné velikosti území dopadu obou dokumentů. Strategie MAS Šternbersko se však snaží nápomoci 

naplňování cílů dokumentu Evropa 2020. Mezi oblasti v souladu patří inovace, vzdělávání, životní 

prostředí a sociální začleňování. 

Na národní úrovni byly hodnoceny dva nejrelevantnější dokumenty: Strategie regionálního rozvoje 

ČR na období 2014–2020 a Národní strategický plán LEADER 2014+. Průměrné hodnocení je 2,63 – 

blíže vysoké míře souladu. Důvodem takové hodnoty je, že se jedná o základní dokumenty 

regionálního rozvoje, které pokrývají všechny důležité oblasti, které Strategie MAS Šternbersko řeší. 

Další dokumenty hodnoceny nebyly, a to z důvodu věnování větší pozornosti dokumentům krajské 

úrovně, které každopádně musí být v souladu s úrovní národní. Mezi oblasti v souladu patří 

infrastruktura, adaptabilita pracovníků, sociální začleňování, vzdělávání a rozvoj podnikání. 

Krajská úroveň byla hodnocena nejpodrobněji. Existuje totiž velké množství relevantních dokumentů, 

a zároveň se hierarchicky jedná o rovinu těsně nad místní akční skupinou – je zde tedy přímá vazba. 

Mezi základní hodnocené dokumenty patří například Program rozvoje územního obvodu 

Olomouckého kraje (průměrná hodnota 2,33), Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje (2), 

Regionální inovační strategie Olomouckého kraje (2) a Koncepce zemědělské politiky a rozvoje 

venkova v Olomouckém kraji (2,75). Celková hodnota souladu krajských dokumentů je 2,32 – blíže 

střední míře souladu. Toto číslo je pro krajskou úroveň velmi dobré a značí odpovídající soulad 

Strategie MAS Šternbersko s hodnocenými oblastmi dokumentů Olomouckého kraje. Mezi oblasti 

v souladu patří hospodářský rozvoj, vzdělávání, doprava, životní prostředí, sociální problematika, 

podnikání, sport, zemědělství, energetika a kultura. 

Mezi krajskou a místní rovinou se nachází Olomoucká aglomerace, která vznikla zejména kvůli 

specifickému financování projektů v novém programovacím období. Zkoumán byl tedy soulad i na 

této rovině, konkrétně s dokumentem Integrovaná strategie rozvoje území Olomoucké aglomerace. 

Průměrná míra vazby zkoumaných oblastí je 2,5 – mezi střední a vysokou hodnotou. Nutno 

podotknout, že se jedná o oblasti podpory podnikání a mobility obyvatelstva. Mezi oblasti v souladu 

patří podpora podnikání, trh práce a mobilita obyvatelstva. 

Na úrovni mikroregionu byl zkoumán pouze již dnes zastaralý dokument Strategie rozvoje cestovního 

ruchu pro město Šternberk a mikroregion Šternbersko na období 2008–2010 (výhled do roku 2013). 

S ohledem na to, že aktivity zkoumaného dokumentu, byť konkrétní, byly brány jako indikativní, je 



míra vazby 1 – nízká. Aktivity sice korespondují se Strategii MAS Šternbersko, nicméně dále pro ni 

žádný velký význam. Mezi oblasti v souladu patří cestovní ruch a infrastruktura. 

Na obecní úrovni byl zkoumán dokument Strategický plán rozvoje města Šternberka. Dokument byl 

v rámci strategie brán jako zdroj popisující problematiku některých členů MAS Šternberska. Jako 

takový byl, co se týče souladu se Strategií MAS Šternbersko, ohodnocen na 1,14 – téměř nízká míra 

souladu. To znamená, že dokument skutečně sloužil pouze jako zdroj informací pro zpracování 

Strategie MAS Šternbersko. Mezi oblasti v souladu patří technická a dopravní infrastruktura, životní 

prostředí, architektonické dědictví a podpora podnikání. 

Co se týče dotačních programů, bylo využito stejného způsobu hodnocení, avšak s ohledem nejen na 

soulad se Strategií MAS Šternbersko, ale také na možnost financování aktivit. Celkové hodnocení 

dotačních programů je 2 – střední. To představuje náležitě odpovídající možnost potenciální podpory 

aktivit MAS Šternbersko. 



Zápis z veřejného projednání Integrované strategie (SCLLD) rozvoje území 

MAS Šternbersko konané dne 24. 6. 2014. 

________________________________________________________________ 

Přítomni: viz prezenční listina 

Program: 

1. Úvod – zahájení předsedou správní rady 

2. Základní principy MAS 

3. Metoda LEADER 

4. Tvorba SCLLD MAS Šternbersko 

5. Činnost pracovních skupin a analýzy sledovaných oblastí 

6. Strategické linie a priority MAS na 2014 + 

7. Prvotní nástin připravované SWOT analýzy 

8. Diskuse 

9. Závěr 

Zápis: 

1. Předseda správní rady MAS Šternbersko, Ing. Stanislav Orság zahájil veřejné 

projednání Integrované strategie (SCLLD) rozvoje území MAS Šternbersko. 

Přivítal přítomné a poděkoval za účast. Poté předal slovo Ing. Pavlu Horákovi, 

řediteli MAS Šternbersko.  

 

2. Ředitel MAS Šternbersko krátce připomněl základní principy MAS:   

 Místní akční skupina z anglického Local Action Group (LAG).  

 Je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, 

neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy 

(obcí).  

 Spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční 

podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER.  

 Zodpovídá za uplatňování metody LEADER a může působit na území 10 

až 100 tis. (sídla do 25tis.) obyvatel. 

 

3. Poté představil sedm klíčových prvků metody LEADER:  

1. Strategie místního rozvoje  

2. Partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem 

3. Přístup zdola nahoru 

4. Víceodvětvové navrhování a provádění strategie založené na součinnosti 

     mezi subjekty a projekty z různých odvětví místního hospodářství 

5. Uplatňování inovačních přístupů 

6. Provádění projektů spolupráce 

7. Vytváření sítí místních partnerství (MAS). 

 



4. Zmínil základní informace o MAS Šternbersko, o tom, že členská základna se 

postupně rozrůstá, rozkládá se na území větší jak 250 km2 s více jak 29 tis. 

obyvateli a k dnešnímu dni ji tvoří 47 členů. Sdružuje již 22 obcí (včetně dvou 

nových obcí, Žerotín a Horní Loděnice), 10 podnikatelů, 8 neziskových 

organizací a 7 fyzických osob. Dále seznámil přítomné se stavem 

rozpracovanosti analytické části komunitně vedené strategie místního rozvoje 

(CLLD) MAS Šternbersko. Informoval o průběhu dotazníkové šetření a také, 

že byly získány materiály od všech obcí, 33 podnikatelů, 20 neziskových 

organizací a přes 585 od veřejnosti. Dále hovořil o tom, že pro zpracování 

výsledků budou použity výstupy z veřejného projednání, z dat Českého 

statistického úřadu, Agentury ochrany přírody a krajiny, Strategie správního 

obvodu ORP Šternberk o udržitelném rozvoji a další.  

 

5. Bylo ustaveno celkem 6 pracovních skupin, resortně a dle počtu priorit:  

1) Podnikání a služby Garant: Ing. Pavel Horák, Vlastimil Malík 

2) Zemědělství Garant: Ing. Pavel Stonawský 

3) Kvalita života na venkově (občanská vybavenost) Garant: David Berka 

4) Infrastruktura a ŽP Garant: Ing. Aleš Calábek 

5) Vzdělávání Garant: Mgr. Jana Kameníčková 

6) Sociální oblast Garant: Bc. Pavlína Vyvozilová. 

Ing. Horák podrobně představil výsledky práce jednotlivých skupin seznámil 

přítomné s analýzou slabých i silných stránek a příležitostmi i hrozbami. 

Uvedl, že jednání pracovních skupin bylo vedeno formou brainstormingu, kde 

byla popsána řešená oblast včetně její charakteristiky, popis slabých míst, 

nedostatků apod. Stanovené cíle by měly být realizovány v horizontu 7 let 

s navrženými prostředky k jejích dosažení. 

 

6. Dále byly představeny základní strategické linie MAS Šternbersko na 2014 + 

s celkem šesti prioritami. 

1. Šternbersko – prostředí pro náš život. 

Zde je prostor pro projekty obcí – projekty pro podporu kultury, sportu, rozvoje 

obcí obecně, ZŠ, MŠ (investiční projekty), atd. 

Projekty zájmových spolků a sdružení, sportovci, atd. 

2. Trvale udržitelný rozvoj zemědělských aktivit. 

Modernizace a rozvoj zemědělských podniků, diverzifikace zemědělských 

aktivit. 

3. Rozvíjíme podnikání a služby. 

Podpora podnikání v regionu, především drobného, podpora regionálních 

řemesel, atd. 

4. Vzdělávání a začleňování do společného života. 

Projekty pro podporu vzdělání, projekty pro ZŠ, MŠ (spíše neinvestiční), 

sociální začleňování, charita, atd. 

5. Šetrné využívání přírodních zdrojů a infrastruktura. 



Projekty na podporu životního prostředí, úspory energií a emisí, odpadové 

hospodářství, dopravní infrastruktura, environmentální vzdělávání, atd. 

6. Společně pro rozvoj. 

Projekty spolupráce mezi MAS a regiony (poznávací a výměnné akce, 

spolupráce při rozvoji CR, propagaci, atd.), společné projekty více subjektů 

v rámci MAS (např. ZŠ - sportovní hry, fotbal, tenis, turnaje, atd...). 

7.   Ing. Aleš Calábek v powerpoint prezentaci podrobně okomentoval tzv. „prvotní  

nástin“ připravované SWOT analýzy v části infrastruktura a životní prostředí.  

8.   V následné diskuzi se účastníci setkání zajímali o vize do budoucna v oblasti  

volnočasových aktivit, životního prostředí či zemědělství, z jejich úst zazněla 

potřeba rozšíření stávající kapacity hřišť, sportovních hal apod.  

      Pan David Berka: navrhuje, aby v části Strategické linie a priority MAS na 

2014+ v oddíle „Šternbersko – prostředí pro náš život“ byl rozšířen bod        

1.9. o – rozvoj, údržba a zavádění moderních komunikačních technologií 

v obcích MAS (vysokorychlostní internet, rozvody optickými kabely, kabelová 

TV, kamerový systém, odečet spotřeby vody apod.)  

       Ing. Miloš Porč: hovořil o důležité roli ochrany životního prostředí ve 

zpracovávané strategii, informoval o tom, že ČR bude klást v blízké 

budoucnosti velký důraz na ochranu nejen zdrojů pitné vody, ale i toků, neboť 

ČR by měla v budoucnu být pro celou Evropu zdrojem nezávadné vody 

s ohledem na to, že se zde téměř nepoužívají hnojiva, obsahující dusičnany.  

Mgr. Miroslav Sadil: kladl důraz na možnost rozvíjení volnočasových aktivit 

v ORP Šternberk, poukazoval na nedostatek tělocvičen, sportovišť 

a sportovních hal. Např. v horolezeckém oddíle mají přes padesát členů 

a v Olomouci mohou využívat stěnu pouze jednu hodinu v týdnu a to je málo. 

Dále hovořil o tom, že Atletickému klubu, který má přes 380 členů chybí 

atletický stadion, jezdí trénovat do Olomouce a mají reprezentanty ČR. 

Potřebovali by atletický stadion s předepsanými parametry, aby mohli 

uspořádat celostátní nebo i mezinárodní soutěže (z republikových soutěží vozí  

8 - 10 medailí). 

Pan David Berka: upozornil na provozování a financování sportovních 

zařízení. Jsou obce, které vlivem dotování takového zařízení se dostávají do 

finančních problémů. Proto je nutné vždy zvažovat, zda budou mít dostatek 

financování na provoz.  

Ing. Stanislav Orság: uvedl, že náklady na stavbu jedné haly by se mohly 

blížit celkové roční alokace určené pro projekty MAS Šternbersko (25 – 30 mil. 

Kč). Proto je bude třeba na velké investiční akce hledat potřebné zdroje 

i z jiných programů. 

Ing. Lubomír Sklenář: doporučil, aby se do budoucna řešila spíše realizace 

menších sportovišť, které by mohlo využívat těch 30 tis. občanů na území 

MAS a aby každá obec mohla mít své hřiště. 



Ing. Miloš Porč: zdůraznil, že se nacházíme na úrodné Hané, proto by ve 

strategii měla být dvakrát podtržena zásada správného hospodaření 

a ochrana ŽP. Např. máme zde 70 tis. ha zemědělské půdy a na ¾ z ni 

hospodaří velké zemědělské podniky a ti dostávají slušné dotace z EU. Proto 

se přiklání hlavně za podporu malým a začínajícím zemědělcům. 

U hospodaření s lesy je to obdobné i zde by se spíše orientovat na malé firmy. 

Ing. Bc. Richard Gadas: upozornil na nutnost prevence v řešení protierozní 

ochrany (např. budováním remízků, výsadby alejí v extravilánu, větrolamů 

a pod). Navrhl, aby se z důvodu velké rozmanitosti řešení problémových 

okruhů v této oblasti uváděl v textové části SCLLD tzv. univerzální termín 

„Zvyšování rostlinné rozmanitosti v území“, pod což se dá schovat skoro 

všechna řešení. 

Mgr. Petr Kladivo Ph.D.: vidí území MAS Šternbersko značně heterogenní 

např. jih představuje Olomoucká suburbia, naproti tomu zase sever - obce 

vykazující vnitřní periferii. Potřeby lidí jsou v těchto území odlišné. Některé 

obce hlavně na jihu se rozrůstají a v ostatních je většinou problém tam 

obyvatele udržet. Tento fakt by se v  analytické části měl určitě objevit. Dále 

MAS by se měla umět prodat a měla by se dostat do podvědomí lidí. 

Z dotazníkového šetření v terénu u více jak 600 respondentů, tři ze čtyřech 

neví co MAS znamená. Celkem 75% dotazovaných o MAS nic neví.  

Pan Gustav Repaň: připomněl, aby se při sestavování cílů v oblasti sociální 

podpory nezapomnělo na důležitost péče o seniory a zřizování domů 

s pečovatelskou službou. 

        

9. Na závěr Ing. Pavel Horák poděkoval za účast a plodnou diskusi a ujistil 

přítomné, že žádný z diskusních příspěvků nezůstane bez odezvy, protože 

všechny jsou pečlivě zaznamenány. 

    

 

 
Ve Šternberku dne 25. 6. 2014   

 

 

Zapsal:  Josef Londa 

 

 

Ověřil: Pavel Horák 

 

 

 

 



Seznam nemovitých kulturních památek 
č. Obec Památka čp. 

1 Bělkovice-Lašťany hraniční kámen   

2 Bohuňovice kostel sv. Jana Křtitele   

3 Dolany klášter kartouzský Vallis Josaphat, zřícenina   

4 Dolany kostel sv. Matouše   

5 Dolany schodiště ke kostelu   

6 Dolany socha sv. Libora   

7 Dolany socha sv. Floriána   

8 Dolany socha sv. Antonína Poustevníka   

9 Dolany socha kartuziána   

10 Dolany socha kartuziána   

11 Dolany socha sv. Rocha   

12 Dolany socha sv. Šebestiána   

13 Dolany zvonice   

14 Dolany letohrádek   

15 Dolany sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého   

16 Dolany fara čp. 24 

17 Dolany zámek čp. 58 

18 Dolany park   

19 Hlušovice boží muka   

20 Hnojice kaple sv. Floriána   

21 Hnojice socha sv. Jana Nepomuckého   

22 Hnojice sousoší Kalvárie   

23 Hnojice fara čp. 58 

24 Huzová kostel sv. Jiljí   

25 Huzová sloup se sochou P. Marie   

26 Huzová sloup se sochou P. Marie Immaculaty   

27 Komárov krucifix   

28 Mladějovice náhrobek Ignáce Müllera   

29 Mladějovice náhrobek Theodora Bratise   

30 Samotišky sloup se sochou Krista na hoře Olivetské   

31 Samotišky sloup se sochou Bičování Krista   

32 Samotišky sloup se sochou Krista korunovaného trním   

33 Samotišky sloup se sochou Krista nesoucího kříž   

34 Samotišky sloup se sochou Ukřižovaného Krista a Panny Marie   

35 Samotišky sloup se sochou Panny Marie Svatokopecké   

36 Samotišky socha sv. Jana Nepomuckého   

37 Samotišky jiné drobné dílo - podstavec   

38 Štarnov kaple P. Marie Bolestné   

39 Štarnov smírčí kříž   

40 Štarnov smírčí kříž   

41 Šternberk měšťanský dům čp. 1142, z toho jen: portál   

42 Šternberk měšťanský dům čp. 1168, z toho jen: portál   

43 Šternberk měšťanský dům čp. 1174, z toho jen: portál   



44 Šternberk měšťanský dům čp. 13, z toho jen: portál   

45 Šternberk měšťanský dům čp. 140, z toho jen: portál   

46 Šternberk měšťanský dům čp. 79, z toho jen: portál   

47 Šternberk kostel Nejsvětější Trojice   

48 Šternberk kostel Zvěstování P. Marie   

49 Šternberk altán - Kiosk   

50 Šternberk městské opevnění   

51 Šternberk krucifix   

52 Šternberk socha sv. Jana Nepomuckého   

53 Šternberk sloup se sochou Ecce Homo   

54 Šternberk sloup se sochou P. Marie   

55 Šternberk sloup se sousoším - Mariánský sloup   

56 Šternberk smírčí kříž   

57 Šternberk smírčí kříž   

58 Šternberk kašna   

59 Šternberk měšťanský dům čp. 6 

60 Šternberk měšťanský dům čp. 7 

61 Šternberk měšťanský dům čp. 9 

62 Šternberk měšťanský dům čp. 10 

63 Šternberk měšťanský dům čp. 12 

64 Šternberk měšťanský dům čp. 21 

65 Šternberk měšťanský dům čp. 23 

66 Šternberk měšťanský dům čp. 27 

67 Šternberk měšťanský dům čp. 42 

68 Šternberk měšťanský dům čp. 46 

69 Šternberk činžovní dům čp. 47 

70 Šternberk měšťanský dům s dvorním křídlem u čp. 48 čp. 49 

71 Šternberk klášter augustiniánů čp. 53 

72 Šternberk měšťanský dům čp. 57 

73 Šternberk spořitelna čp. 80 

74 Šternberk měšťanský dům čp. 82 

75 Šternberk měšťanský dům čp. 83 

76 Šternberk měšťanský dům čp. 84 

77 Šternberk měšťanský dům čp. 88 

78 Šternberk měšťanský dům čp. 90 

79 Šternberk měšťanský dům čp. 93 

80 Šternberk měšťanský dům čp. 94 

81 Šternberk měšťanský dům čp. 97 

82 Šternberk měšťanský dům čp. 98 

83 Šternberk měšťanský dům čp. 102 

84 Šternberk měšťanský dům čp. 105 

85 Šternberk měšťanský dům čp. 113 

86 Šternberk měšťanský dům čp. 118 

87 Šternberk měšťanský dům čp. 142 

88 Šternberk měšťanský dům čp. 159 



89 Šternberk měšťanský dům čp. 161 

90 Šternberk měšťanský dům čp. 162 

91 Šternberk měšťanský dům čp. 163 

92 Šternberk měšťanský dům čp. 164 

93 Šternberk měšťanský dům čp. 165 

94 Šternberk hrad Šternberk čp. 170 

95 Šternberk vstupní budovy čp. 170 

96 Šternberk budova Muzea hodin   

97 Šternberk torzo věže   

98 Šternberk zámecký park   

99 Šternberk společenský dům - Dělnický dům čp. 307 

100 Šternberk měšťanský dům 
čp. 
1151 

101 Šternberk měšťanský dům 
čp. 
1154 

102 Šternberk měšťanský dům 
čp. 
1160 

103 Šternberk měšťanský dům 
čp. 
1166 

104 Šternberk měšťanský dům 
čp. 
1172 

105 Šternberk městský dům 
čp. 
1252 

106 Šternberk činžovní dům 
čp. 
1280 

107 Šternberk měšťanský dům 
čp. 
1282 

108 Šternberk měšťanský dům 
čp. 
1283 

109 Šternberk měšťanský dům 
čp. 
1294 

110 Šternberk měšťanský dům 
čp. 
1315 

111 Šternberk měšťanský dům 
čp. 
1380 

112 Tovéř boží muka   

113 Tovéř sloup se sousoším Nejsvětější Trojice   

114 Žerotín zámek čp. 35 

115 Žerotín hospodářský objekt s bývalou zámeckou sýpkou   

116 Žerotín zámecký park   

 


