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PŘEDMLUVA  
 
Aktualizace Plánu rozvoje Mikroregionu Konicko probíhala už od podzimu 2013 v několika fázích 
a za účasti a pomoci představitelů jednotlivých členských obcí. Je to střednědobý dokument, u 
kterého se předpokládá sedmiletý časový horizont (do roku 2020). Vychází z potřeb mikroregionu 
jako územního celku a současně respektuje i zájmy jednotlivých obcí svazku a akceptuje hlavní 
směry rozvoje, priority a cíle vyšších územních celků, zejména Program rozvoje územního obvodu 
Olomouckého kraje. 
Tento plán je základním dokumentem pro další rozvoj území Konicka. Budou na něho navazovat 
individuální projekty dílčího významu, které budou zaměřeny jednak na řešení mikroregionální 
problematiky jako celku a dále pak na řešení problematiky týkající se jednotlivých obcí či 
podnikatelských subjektů v území.  
 
Mgr. Petr Vařeka 
předseda Mikroregionu Konicko 



 

 

A. ANALÝZA SOU ČASNÉ SITUACE MIKROREGIONU  
 
1. VZNIK MIKROREGIONU  
 
1.1 Charakteristika mikroregionu 
 
Mikroregion Konicko vznikl 4. listopadu 1999 v městě Konici jako zájmové sdružení. Založení se 
účastnili starostové všech 21 zakládajících obcí včetně předsedy mikroregionu a starosty města 
Konice pana Petra Kašparovského. 
 
V prosinci 2003 se změnila právní subjektivita na dobrovolný svazek obcí. Tyto stanovy jsou 
podepsány starosty 20 obcí – chybí Ludmírov. K 31.3.2011 opustil Mikroregion Konicko Šubířov, 
naopak Ludmírov se 2.2.2011 opět připojil. 
 
Centrem mikroregionu je město Konice, které jako jediné má v mikroregionu statut města.  
 
Mikroregion Konicko je součástí okresu Prostějov, resp. Olomouckého kraje. Mikroregion leží 
v severozápadní části okresu Prostějov a sousedí s okresy Olomouc, Blansko a Svitavy. 
 
Mikroregion je právnickou osobou. Hlavním účelem jeho založení byl a je regionální rozvoj 
členských obcí, dále mikroregion usiluje o hospodářský, sociální a kulturní rozvoj svých obcí. 
 
Celková rozloha Mikroregionu Konicko je cca 175,53 km2, celkový počet obyvatel činí cca 10 905 
(stav k 1. 1. 2012). 
 
1.2 Obce mikroregionu a jejich místní části 
 
Mikroregion Konicko je tvořen následujícími obcemi -v závorce jsou uvedeny místní části obce – 
(stav k 1.1.2012): 
 

- Bohuslavice, 

- Brodek u Konice (Lhota u Konice),  

- Březsko, 

- Budětsko (Slavíkov, Zavadilka), 

- Dzbel, 

- Hačky, 

- Horní Štěpánov (Nové Sady, Pohora), 

- Hvozd (Klužínek, Otročkov, Vojtěchov), 

- Jesenec, 

- Kladky, 

- Konice (Čunín, Křemenec, Ladín, Nová Dědina, Runářov), 

- Lipová (Hrochov, Seč), 

- Ludmírov (Dětkovice, Milkov, Ospělov, Ponikev), 

- Ochoz, 



 

 

- Polomí, 

- Raková u Konice, 

- Rakůvka, 

- Skřípov, 

- Stražisko (Maleny, Růžov), 

- Suchdol (Jednov, Labutice). 
 
1.3 Charakteristika největších obcí mikroregionu 
 
Největší obcí mikroregionu je Konice.  
 
Dalšími obcemi, které se mohou svou rozlohou a počtem obyvatel řadit na přední místa jsou Horní 
Štěpánov, Brodek u Konice a Lipová. 

 
Konice 
 
Konice se rozkládá v mírně zvlněné krajině Drahanské vrchoviny, okolí města nabízí pestrou 
nabídku k pěší turistice i k cykloturistice. První písemná zpráva o Konici se váže k 1. září 1200, 
tehdy tu na místě dnešního zámku stála tvrz, která měla za úkol chránit obchodní cesty vedoucí přes 
Moravu do Čech.  
 
Obrázek 01 – Pohled na Konici  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statut města získala Konice v roce 1970 a spolu se svými pěti místními částmi je správním 
obvodem s rozšířenou působností, tato působnost je vykonávána právě v obcích mikroregionu. Nyní 
má Konice cca 2 873 obyvatel (stav k 1. 1. 2012) a je městem, které má kvalitní občanskou 
vybavenost a bohaté rekreační útočiště.  
 

 
Horní Štěpánov 
 
Horní Štěpánov je nejvýše položenou obcí v mikroregionu. Leží v severní části Drahanské 
vrchoviny, samotná obec je situována od jihu na sever v délce asi tří kilometrů. Horní Štěpánov byl 
založen ve 13. století kolonizací lesů hradišťského kláštera a svoje jméno dostal po patronovi 
kláštera sv. Štěpánovi. Obec několikrát zanikla a dvakrát byla téměř zničena požáry (v roce 1885 a 
1899).  
 



 

 

Ve 20. století ovšem prošla vesnice poměrně velkým vývojem a výstavbou zařízení občanské 
vybavenosti. Nyní má Horní Štěpánov cca 979 obyvatel (stav k 1. 1. 2012) a je významným 
střediskem mikroregionu.   
 
Brodek u Konice 
 
První písemná zmínka o Brodku je v Olomouckých půhonech z roku 1557. 
 
S cca 922 obyvateli (stav k 1. 1. 2012) se Brodek u Konice může chlubit kvalitní občanskou 
vybaveností i kulturním zázemím.   
 
Lipová 
 
Lipová se nachází ve velmi vlnitém terénu Drahanské vrchoviny. Nejstarší písemné zmínky o obci 
pocházejí z roku 1379. Obec byla za třicetileté války vypálena a zničena, za 2. světové války se 
obec významně podílela na protifašistickém odboji na Drahanské vrchovině. 
 
Obec s 746 obyvateli (stav k 1. 1. 2012) byla a je dodnes proslulá svou řemeslností a umem 
v oblasti zpracovávání dřeva, slámy a jiných přírodních materiálů. Má rovněž bohatou občanskou 
vybavenost a rekreační zázemí.  
 



 

 

2. OBCE MIKROREGIONU  
 
2.1 Přehled obcí  
 
Mikroregion Konicko se skládá z 20 obcí včetně Konice, která má postavení obce s rozšířenou 
působností.  
 
K největším obcím mikroregionu patří Konice, pak následuje Horní Štěpánov,  Brodek u Konice a 
Lipová. K nejmenším patří obce Hačky, Rakůvka a Polomí.  
 
Některé obce mají i místní části (viz kapitola 1, oddíl 1.2), celkem je jich 43, protože se do nich  
započítávají i samotné obce. Katastrálních území je v mikroregionu 37. 
 
Historie obcí mikroregionu sahá převážně do 14. století. 
 
Tabulka 01 – Přehled obcí s vybranými údaji  
Zdroj: ČSÚ a Internet (fulltext), stav k 12. 3. 2012 
 

Název obce Číslo  
ZÚJ 

Výměra  
(ha) 

Počet První 
písemná 
zpráva  
o obci 
(rok) 

Webové stránky obce místní 
části 
obce 

katastry  
obce 

Bohuslavice 589 292 485.1737 1 1 1288 http://www.obec-bohuslavice.cz/ 
Brodek u Konice 589 314 1 413.9392 2 3 1557 www.brodek-u-konice.cz 
Březsko 589 331 404.1202 1 1 1351 http://www.obecbrezsko.cz/ 
Budětsko 589 349 580.6882 3 1 1384 http://www.obecbudetsko.cz/ 
Dzbel 589 497 744.8802 1 1 1351 http://www.obecdzbel.cz/ 
Hačky 549 967 268.0080 1 1 1318 www.hacky.cz 
Horní Štěpánov 589 519 2 000.1051 3 1 1275 www.hornistepanov.wz.cz 
Hvozd 589 560 1 237.2711 4 3 1279 www.hvozd.cz 
Jesenec 589 586 481.1748 1 1 1351 http://www.jesenec.cz/ 
Kladky 589 594 1 312.1626 1 1 1317 http://www.obeckladky.cz/ 
Konice 589 624 2 446.9273 6 6 1200 www.konice.cz 
Lipová 589 691 1 215.2865 3 3 1379 www.obec-lipova.cz 
Ludmírov 589 705 1 502.9148 5 4 1382 www.ludmirov.cz 
Ochoz 589 811 331.4679 1 1 1351 http://www.obecochoz.cz 
Polomí 549 983 289.5057 1 1 1349 http://www.polomi.cz 
Raková u Konice 589 951 420.3529 1 1 1286 www.rakova.cz 
Rakůvka 589 969 288.2648 1 1 1371 http://www.rakuvka.cz/ 
Skřípov 590 002 1 107.9021 1 1 1553 http://www.ou-skripov.cz/ 
Stražisko 590 070 354.9644 3 3 1379 http://strazisko.vesnice.net/ 
Suchdol 590 088 668.0232 3 2 1379 http://www.obec-suchdol.cz/ 
 
 
 
 
 



 

 

 
2.2 Územní plán obcí  
 
Plán představuje jednotlivé obce ORP Konicko a jejich územní vymezení. 
 
Obrázek 02 – Územní plán obcí  
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3.  ORGANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V MIKROREGIONU  
 
3.1 Všeobecná charakteristika  
 
Mikroregion Konicko je téměř shodný jako správní obvod obce s rozšířenou působností Konice. 
Obec Šubířov není členem Mikroregionu Konicko (od března 2011), ale je součástí obvodu ORP 
Konice. Laicky řečeno, v obci Konice, jež má statut města, sídlí městský úřad, jakožto pověřený 
obecní úřad s rozšířenou působností. V ostatních obcích jsou pak jednotlivé obecní úřady.  
 
Městský úřad v Konici vykonává samostatnou a přenesenou působnost. Ve věcech samostatné 
působnosti spravuje městský úřad území města Konice a obce, které mají příslušnost (spádovost) 
k matričnímu úřadu v Konici. Jedná se o obce Březsko, Budětsko, Dzbel, Jesenec, Ochoz. Městský 
úřad tedy spravuje záležitosti, které jsou v zájmu těchto obcí a jejich občanů. 
 
Pověřený obecní úřad v Konici dále vykonává přenesenou působnost, město se tak podílí na výkonu 
státní správy ve věcech, které stanovuje zvláštní zákon. Při tom se úřad řídí právními předpisy, 
usnesením vlády a směrnicemi ústředních správních orgánů. Tuto působnost město Konice 
vykonává ve všech ostatních 19 obcích mikroregionu.  
 
3.2 Obec s rozšířenou působností 
 
Veřejnou správu obce s rozšířenou působností vykonávají orgány obce, tzn. zastupitelstvo obce, 
rada obce, starosta obce a obecní úřad s rozšířenou působností. 
 
Zastupitelstvo obce 
 
Zastupitelstvo města Konice je nejvyšším orgánem města a má 15 členů. Rozhoduje zejména 
o většině majetkoprávních úkonů města, schvaluje rozpočet města a jeho vyúčtování, obecně 
závazné vyhlášky města a volí členy rady obce, starostu a místostarostu obce. 
 
Rada obce 
 
Rada města Konice je výkonným orgánem města, má 5 členů (včetně starosty a místostarosty obce) 
a je odpovědná zastupitelstvu města. Vydává nařízení města, zabezpečuje hospodaření města podle 
schváleného rozpočtu, projednává a řeší podněty předložené členy zastupitelstva města, rozděluje 
pravomoci v obecním úřadu a vykonává další činnost stanovenou zvláštním zákonem.  
 
Starosta obce 
 
Starostou města Konice je pan František Novák. 
 
Obecní úřad s rozšířenou působností 
 
Městský úřad v Konici sídlí na Masarykově náměstí 27-28, odbor výstavby, odbor životního 
prostředí a odbor sociálních věcí se nachází v ulici Na Příhonech 405. Telefonní číslo městského 
úřadu je 582 401 411 a emailová adresa mesto-konice@konice.cz.  
 



 

 

Kromě hlavních organizačních složek úřadu (odbory a oddělení), které jsou dále popsány, jsou zde 
i zvláštní orgány v podobě finančního a kontrolního výboru. Městský úřad v Konici se tedy skládá 
z následujících odborů a oddělení: 
 
Vedení městského úřadu                         
 

starosta města: František Novák  <starosta@konice.cz> 
 
místostarosta města: Mgr. Petr Vařeka  <mistostarosta@konice.cz> 
 

tajemník městského úřadu: Ing. Bc. Dušan Opletal  <tajemnik@konice.cz> 

 

• plní úkony zaměstnavatele - uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci úřadu, řídí a kontroluje 
jejich činnost, 

• vydává spisový, skartační a pracovní řád úřadu,  
• vede agendu, která se týká obecně závazných vyhlášek a nařízení města. 

 
1. Odbor vnitřních věcí                         
 

• zajišťuje výkon státní správy na úseku matriční agendy, evidence obyvatelstva, občanských průkazů, 
cestovních dokladů a v oblasti střelných zbraní a střeliva, 

• provádí ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, 
• eviduje územněsprávní členění a názvy obcí, 
• zajišťuje spisovou službu a skartaci dokumentů, vede centrální archiv města a úřadu, 
• zajišťuje sčítání lidu, referenda a volby a provádí další úkony. 

 
2. Odbor finanční  
 
 

• vede účetnictví o úvěrech a půjčkách,  
• vede účetnictví o fondech,  
• vede účetnictví o majetku města, včetně výkaznictví,  
• vede evidenci hmotného i nehmotného majetku města, cizího majetku a majetku předaného k hospodaření,  
• sjednává pojištění majetku města,  
• vede agendu daňové doloženosti pro DPH,  
• sestavuje inventární soupisy a předkládá je k ověření správcům majetku,  
• ověřuje výsledky inventarizace a zpracovává závěrečný protokol,  
• zabezpečuje likvidaci veškerých plateb vyplývajících ze smluvních vztahů města,  
• na základě podkladů odborů a smluvních vztahů vystavuje faktury, sleduje jejich splatnost včetně výzev k 

úhradě po splatnosti,  
• sestavuje rozpočet města v části příjmové a výdajové a předkládá jej k projednání a schválení v orgánech 

města,  
• ověřuje plnění schváleného rozpočtu a navrhuje rozpočtová opatření,  
• sestavuje závěrečný účet hospodaření města a předkládá jej k projednání a schválení v orgánech města,  
• připravuje podklady pro zpracování daně z příjmu právnických osob,  
• zabezpečuje tvorbu fondů a vykonává jejich správu,  
• zajišťuje přechodné výpomoci, úvěry a půjčky, včetně jejich splácení,  
• financuje činnost organizací a zařízení, které město založilo nebo zřídilo,  
• spolupracuje s příspěvkovými organizacemi při sestavování návrhů rozpočtů na další rok,  
• provádí kontrolu rozborů hospodaření příspěvkových organizací,  
• sleduje výsledky inventarizací příspěvkových organizací,  
• vede agendu cenných papírů,  
• je správcem místních poplatků a zajišťuje v této věci činnost vyhledávací, vyměřovací a vymáhací včetně 

opravných prostředků,  
• zajišťuje komplexní pokladní služby,  
• řeší odpisy nedobytných pohledávek,  
• vede agendu pokutových bloků, tzn. evidenci včetně vyúčtování, zajišťování a distribuci pověřeným 



 

 

pracovníkům úřadu a Městské policie,  
• zajišťuje poskytování účelových půjček z „Fondu rozvoje bydlení“ a sleduje jejich návratnost,  
• zajišťuje podmínky v souladu se zákonem o konání sbírky na území města,  
• povoluje tomboly podle zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách,  
• provádí cenovou kontrolu v oblasti své působnosti při stanovení maximálních cen na území města 

nařízením města,  
• vede agendu stravenek a cestovních příkazů,  
• zajišťuje chod podatelny a související činnosti:  

• zpracovává a expeduje vnitřní a vnější poštovní zásilky v souladu se spisovým řádem 
(elektronická spisová služba),  

• přijímá a odesílá za město dokumenty prostřednictvím datových schránek,  
• poskytuje prvotní informace občanům přicházejícím na úřad,  
• eviduje hlášení občanů o ztrátách a nálezech, provádí příjem a správu nalezených věcí,  
• zabezpečuje ve spolupráci s odborem informatiky spotřební materiál pro administrativní práce,  
• zabezpečuje zveřejňování dokumentů na úřední desce úřadu, včetně zveřejňování na elektronické 

úřední desce,  
• obsluhuje telefonní ústřednu,  
• vyvěšuje státní vlajku dle zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky,  
• vyhotovuje ověřené výstupy ze systému Czech Point, provádí konverzi dokumentů,  

• provozuje vozový park a zajišťuje jeho údržbu,  
• zabezpečuje evidenci a vykazování jízd služebních vozidel,  
• odpovídá za řádné pojištění vozidel a vyřizování pojistných událostí z nich plynoucích.  

 
3. Odbor výstavby                         
 

• zajišťuje výkon státní správy na úseku územního plánování, stavebního řádu a v oblasti státní památkové 
péče (odbor výstavby má postavení Stavebního úřadu), 

• zajišťuje technickou pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace včetně evidence územně 
plánovací činnosti obcí a zajištění uložení schválených územně plánovacích dokumentací obcí, 

• zajišťuje metodickou pomoc obcím při programech obnovy venkova, 
• plní úkoly spojené s procesem podpory regionálního rozvoje, 
• zajišťuje výkon státní správy na úseku pohřebnictví a provádí další úkony. 

 
4. Odbor majetkoprávní 
 

• zajišťuje výkon státní správy na úseku územního plánování, stavebního řádu a v oblasti státní památkové 
péče (odbor výstavby má postavení Stavebního úřadu), 

• zajišťuje technickou pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace včetně evidence územně 
plánovací činnosti obcí a zajištění uložení schválených územně plánovacích dokumentací obcí, 

• zajišťuje metodickou pomoc obcím při programech obnovy venkova, 
• plní úkoly spojené s procesem podpory regionálního rozvoje, 
• zajišťuje výkon státní správy na úseku pohřebnictví a provádí další úkony. 

 
5. Odbor životního prostředí                         
 

• zajišťuje výkon státní správy na úseku vodního a odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, přírody 
a krajiny, myslivosti, rybářství, veterinární péče, lesního hospodářství, zemědělského půdního fondu 
a rostlinolékařské péče, 

• zajišťuje výkon státní správy na úseku zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, zákona 
o ekologickém zemědělství a zákona o zbraních a střelivu, 

• zabezpečuje činnost povodňové komise, zajišťuje zpracování povodňových plánů a provádí další úkony. 

 



 

 

6. Odbor sociálních věcí                         
 

• zajišťuje výkon státní správy a péči o rodinu a děti, o těžce zdravotně postižené a staré občany a o občany, 
kteří potřebují zvláštní pomoc, 

• vykonává funkce opatrovníka a poručníka dle zvláštních zákonů, 
• poskytuje výchovnou a poradenskou pomoc dětem, dospělým a poradenskou činnost pro romskou 

komunitu, 
• vede evidenci přijatých žádostí o dávky a zabezpečuje výplaty dávek sociální péče, 
• spolupracuje s pracovními úřady, OSSZ, Policií ČR a dalšími orgány na úseku sociální péče, 
• komunikuje s Krajským úřadem Olomouckého kraje v rámci odvolacích řízení a provádí další úkony. 

 
7. Odbor dopravy                         
 

• Zajišťuje výkon přenesené působnosti v oblasti dopravy, pozemních komunikací, provozu na pozemních 
komunikacích, v oblasti podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích a na úseku dopravně 
správních agend v rozsahu stanoveném městu a městskému úřadu, včetně působnosti pověřeného 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zejména: 

 
Úsek dopravy a komunikací 

• zajišťuje výkon státní správy na úseku silničního hospodářství 
• vykonává působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a 

veřejně přístupných účelových komunikací 
• vykonává působnost silničního správního úřadu a výkon státního dozoru ve věcech silnic II. a III. třídy, 

místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací  
• stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích 
• podílí se na zajišťování dopravní obslužnosti pověřeného území a vede agendu spojenou s dopravní 

obslužností města Konice, 
• vykonává státní správu na úseku zákona o drahách 
• zajišťuje výkon státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích  

Úsek vozidel 
• vede a zajišťuje agendu registrace silničních vozidel a zvláštních vozidel 
• schvaluje technickou způsobilost jednotlivě vyrobeného, přestavěného nebo dovezeného vozidla 
• rozhoduje o udělení (odnětí) oprávnění k měření emisí ve stanicích měření emisí a vydává souhlas 

k zahájení činnosti stanice měření emisí  
• provádění veškeré evidenční činnosti vztahující se k dopravně správním agendám 
• zajišťuje archivování dokumentace související s činností dopravně správních agend 

Úsek řidičů 
• vede a zajišťuje agendu podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti 

k řízení motorových vozidel a změnách jiných zákonů 
• rozhoduje o registraci k provozování autoškoly 
• vede registr řidičů a zajišťuje agendu řidičských průkazů 
• vykonává činnost dopravního úřadu pro taxislužbu, záležitosti provozování taxislužby na území města 
• vyhodnocuje přestupky a jejich bodové hodnocení, zaznamenává body v registru řidičů, rozhoduje o 

námitkách proti zaznamenání bodů 
• podává informace a výpisy z registru řidičů 
• odnímá a vrací řidičská oprávnění  
• zajišťuje přezkoušení žadatelů o řidičská oprávnění 

Úsek přestupků v dopravě 
• projednává přestupky na úseku silniční dopravy a ukládání příslušných sankcí 
• rozhoduje o přestupcích dle § 22 zákona č. 200/1990 Sb., v platném znění, v návaznosti na zákon č. 

168/1999 Sb., v platném znění 



 

 

• rozhoduje o prominutí zbytku sankce zákazu činnosti 
• rozhoduje o předběžném zadržení řidičského průkazu 
• přijímá a zajišťuje úschovu kaucí vybraných policií 

Oddělení krizového řízení  
• zabezpečuje činnosti bezpečnostní rady a krizového štábu, 
• v rámci řešení mimořádných situací spolupracuje s Krajským úřadem Olomouckého kraje, okolními 

obcemi a dalšími právnickými subjekty a podnikajícími fyzickými osobami daného území, 
• zajišťuje v součinnosti s ÚO HZS zpracování krizového plánu včetně jeho dílčích částí, 
• zajišťuje krizové a havarijní plánování, režimová opatření a zpracování dokumentace pro činnost po 

vyhlášení stupňů pohotovosti a za BPS, 
• odpovídá za ochranu utajovaných informací v oblasti vedení, nakládání s nimi, ukládání a skartaci 

utajovaných písemností, vede tajnou spisovnu úřadu, 
• zabezpečuje v součinnosti s Krajským úřadem Olomouckého kraje úkoly pro zajištění potřeb Armády ČR 

v oblasti příprav k obraně státu, včetně plnění úkolů při odvodech branců, zabezpečuje zproštění vojenské 
služby, 

• připravuje a koordinuje opatření ve spolupráci OŘ Policie ČR v oblasti ochrany veřejného pořádku a 
bezpečnosti za krizové situace, 

• koordinuje činnost odborů úřadu při vyhlášení krizových stavů, včetně zpracování potřebné dokumentace, 
• zajišťuje výkon státní správy v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy včetně dalších povinností 

v přenesené působnosti, 
• zabezpečuje spolupráci a koordinaci se složkami, orgány a subjekty ve spravovaném území, podílejícími 

se na zabezpečení úkolů integrovaného záchranného systému (IZS), 
• zpracovává a udržuje agendu a dokumentaci na úseku příprav obrany a civilní ochrany v územním obvodu 

podle zvláštních předpisů v rozsahu své působnosti 
 
8. Odbor informatiky                         
 

• zajišťuje provoz a údržbu informačního a telefonního systému úřadu, 
• zajišťuje kancelářskou techniku a její údržbu a zabezpečuje spotřební materiál pro administrativní práce, 
• zajišťuje tvorbu internetových stránek města, kontroluje aktuálnost jejich údajů a provádí další úkony. 

 
9. Obecní živnostenský úřad 
 
1. v oblasti registrace 

• vykonává činnost v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na úseku živnosti ohlašovací volné, ohlašovacích 
řemeslných a vázaných a živností koncesovaných, v rámci toho:  

• zpracovává elektronicky ohlášení nebo žádosti na přání klientů či přijímá ohlášení živností a 
žádosti o vydání koncesí na příslušných formulářích včetně oznámení příslušných změn,  

• vede řízení ve věci rozhodnutí o udělení koncese, o změně rozhodnutí o udělení koncese, o 
schválení ustanovení odpovědného zástupce a uložení či změně podmínek provozování 
koncesovaných živností, o pozastavení provozování živnosti, o zrušení živnostenského oprávnění, 
o tom, že ohlášením živnostenské oprávnění nevzniklo nebo že nebyly splněny podmínky pro 
vznik živnostenského oprávnění podle příslušných ustanovení živnostenského zákona,  

• eviduje oznámení podnikatele o přerušení provozování živnosti,  
• zabezpečuje evidenci a archivaci spisových materiálů obecního živnostenského úřadu,  
• vyměřuje a vybírá správní poplatky podle zákona o správních poplatcích,  
• je provozovatelem živnostenského rejstříku v rozsahu stanoveném odstavci 2 až 5 § 60 

živnostenského zákona, na požádání vydává výpisy z živnostenského rejstříku nebo potvrzení o 
určitém zápisu, popřípadě potvrzení o tom, že v rejstříku určitý zápis není,  

• poskytuje odborné konzultace a informace podnikatelům, popřípadě budoucím podnikatelům,  
• je centrálním registračním místem (CRM) a vykonává činnosti z toho vyplývající,  
• vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, v 



 

 

rámci toho:  
• eviduje zemědělské podnikatele,  
• vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele a o změnách v evidenci,  
• rozhoduje o vyřazení z evidence zemědělského podnikatele,  
• vydává potvrzení o vyřazení z evidence osob vedené podle zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém 

podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb.  

2. v oblasti kontroly 

• vykonává živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona,  
• vykonává dozor nad dodržováním vybraných ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v 

oblasti obchodu a služeb, ve znění pozdějších předpisů, včetně ukládání pokut za jeho porušení,  
• vykonává dozor nad dodržováním zákazu prodeje tabákových výrobků a lihovin podle zákona č. 353/2003 

Sb., o spotřebních daních, včetně ukládání pokut a sankcí za jeho porušení,  
• spolupracuje s dalšími orgány státní správy, které provádí kontrolu podle zvláštních předpisů, s orgány 
činnými v trestním řízení, případně dalšími subjekty zřízenými nebo založenými k ochraně spotřebitelů,  

• vyřizuje podněty, připomínky a oznámení v rozsahu působnosti obecního živnostenského úřadu,  
• vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, v 

rámci toho ukládá a vybírá pokuty.  

provozuje pracoviště Czech Point. 

3. v oblasti samostatné působnosti 

• provádí cenovou kontrolu na území města Konice podle zvláštních právních předpisů.  

 
3.3 Ostatní obce 
 
V ostatních obcích veřejnou správu také vykonávají orgány obce, tj. zastupitelstvo obce, rada obce, 
starosta obce a obecní úřad. Následující tabulka nabízí přehled o adrese, telefonním čísle a emailu 
jednotlivých obecních úřadů v Mikroregionu Konicko (obec s rozšířenou působností zde již 
uvedena není). Jsou zde rovněž jména a příjmení starostů obcí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabulka 02 – Obecní úřady v obcích  
Zdroj: ČSÚ a Internet (fulltext), stav k 31. 3. 2013 
 

Název obce 
Obecní úřad 

adresa telefon email starosta 
Bohuslavice Bohuslavice 25 582 383 025 ou@obec-bohuslavice.cz Ing. Miroslav Pluháček 
Brodek u Konice Brodek u Konice 187 582 391 125 ou.brodek@worldonline.cz Radomír Novák 
Březsko Březsko 12 582 396 034 obec@obecbrezsko.cz Hana Kubová 
Budětsko Budětsko 31 582 396 579 budetsko@quick.cz Jiří Sedláček 
Dzbel Dzbel 23 582 396 917 dzbel@volny.cz Jana Konečná 
Hačky Hačky 29 582 383 478 obec@hacky.cz Josef Vychodil 
Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326 582 391 032 obechornistepanov@tiscali.cz Vladimír Svoboda 
Hvozd Hvozd 90 582 383 125 obec@hvozd.cz Ing. Josef Šmíd 
Jesenec  Jesenec 117 582 396 923 oujesenec@c-mail.cz Jan Kvapil 
Kladky Kladky 19 582 383 424 obec.kladky@volny.cz Ing. Josef Hofman 
Lipová Lipová 71 582391433 info@obec-lipova.cz Ing. František Šustr 
Ludmírov Ludmírov 56 582 383 130 ouludmirov@volny.cz Jana Grézlová 
Ochoz Ochoz 75 582 396 844 obec@obecochoz.cz Ing. Martin Bílý 
Polomí Polomí 20 582 383 052 obec@polomi.cz Stanislav Pišták 
Raková u Konice Raková u Konice 34 582 383 454 ou@rakova.cz Petr Hajkr 
Rakůvka Rakůvka 29 582 383 011 rakuvka@seznam.cz Josef Mikulka 
Skřípov Skřípov 169 582 396 283 skripov@volny.cz Miroslav Kadlec 
Stražisko Stražisko 1 582 376 520 strazisko@volny.cz Jaroslav Kröner 

Suchdol Suchdol - Jednov 38 582 391 431 obecsuchdol@volny.cz 
Ing. Mgr. Jitka 
Zahálková 

 
 



 

 

4. OBYVATELSTVO 
 
4.1 Počet a věková struktura obyvatel v obcích  
 
Celkový počet obyvatel v Mikroregionu Konicko je cca 10 896 obyvatel (stav k 26. 3. 2011), z toho 
je 5 392 mužů a 5 504 žen.  
 
K nejlidnatějším obcím mikroregionu patří Konice, pak následuje Horní Štěpánov, Brodek u Konice 
a Lipová. K nejméně osídleným patří obce Hačky a Rakůvka. 
 
Tabulka 03 – Počet a věková struktura obyvatel v obcích  
Zdroj: ČSÚ, stav k 26. 3. 2011 http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/92002EAF19/$File/cz071_pvkr13-
.pdf 
 

Název obce 
Počet obyvatel Věková struktura obyvatel 

celkem muži ženy 0 – 14 let 15 – 59 let 60 let a více 
Bohuslavice 459 222 237 66 330 63 
Brodek u Konice 906 440 466 118 606 182 
Březsko 216 118 98 26 154 36 
Budětsko 416 220 196 51 297 68 
Dzbel 257 127 130 37 181 39 
Hačky 105 52 53 11 66 28 
Horní Štěpánov 971 463 508 148 672 151 
Hvozd 620 322 298 96 423 101 
Jesenec  299 156 143 38 186 75 
Kladky 364 174 190 46 244 74 
Konice 2884 1408 1476 422 2050 412 
Lipová 742 375 367 95 510 137 

Ludmírov 575 278 297 81 397 
97 

 
Ochoz 191 96 95 29 135 27 
Polomí 152 78 74 19 106 27 
Raková u Konice 210 98 112 34 135 41 

Rakůvka 103 48 55 13 72 
18 

 
Skřípov 357 178 179 54 256 47 
Stražisko 440 214 226 66 281 93 
Suchdol 629 325 304 92 420 117 
       

C E L K E M 10896 5392 5504 1542 7521 1833 
 
Počet obyvatel v posledních několika letech v Mikroregionu Konicko převážně klesá, v lepších 
případech stagnuje.  
 
Především obyvatelé s vyšším vzděláním a mladé rodiny se stěhují do větších měst. Je to také dáno 
nedostatečným množstvím pracovních příležitostí v obcích a větší vybaveností měst.  
 



 

 

Mikroregion Konicko patří k těm mikroregionům, které mají mimo obyvatel s trvalým pobytem 
i tzv. rekreační klientelu. Zejména se jedná o rekreanty a chataře z řad obcí Stražisko, Lipová, 
Šubířov aj.  



 

 

5. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA 
 
5.1 Technická infrastruktura  
 
Následující tabulka přehledně uceluje stav technické infrastruktury v jednotlivých obcích 
Mikroregionu Konicko. Rozvody elektrické energie a telekomunikační sítě jsou samozřejmostí 
ve všech obcích, proto nejsou v tabulce uvedeny. 
 
Tabulka 04 – Stav technické infrastruktury v obcích  
Zdroj: ČSÚ a informace od starostů jednotlivých obcí stav k 30. 6. 2013 
 

Název obce 

Kanalizace 

Plynofikace Vodovod 
Sbor 

dobrovolných 
hasičů 

Požární 
nádrž 

Požární 
hydrant  

s 
napojením 
na ČOV 

bez  
napojení 
na ČOV 

Bohuslavice ano ne ano ano ano ano ano 
Brodek u Konice ano ne ano ano ano ano ne 
Březsko ano ne ano ano ano ano ano  
Budětsko ano ne ano ano ano ano ano 
Dzbel ne ano ano ano ano ano ano 
Hačky ne ano ano ano ano ano ano 
Horní Štěpánov ne ano ano ano ano ano ano 
Hvozd ne ano ano ano ano ano ano 
Jesenec  ne ano ano ano ano ano 
Kladky ne ano ano ano ano ano 
Konice ano ne ano ano ano ne ano 
Lipová ne ano ano ano ano ano ano 
Ludmírov ne ano ano ano ano ano 
Ochoz ne ano ano ano ano ano ano 
Polomí ne ano ano ano ano ano ano 
Raková u Konice ne ano ano ano ano ano ano 
Rakůvka ne ano ano ano ano ano ano 
Skřípov ano ne ano ano ano ano ano 
Stražisko ne ano ano ano ano ano ne 
Suchdol ne ano ano ano ano ano ano 

 
5.2 Dopravní infrastruktura 
 
Na území Mikroregionu Konicko se vyskytují silnice II. a III. třídy. Dopravní křižovatkou 
mikroregionu je město Konice, kterým prochází všechny tři silnice II. třídy, jedná se o: 
 
- silnici č. II/366, která vede z Prostějova, přes obce mikroregionu a prochází dále mimo okres 

Prostějov,  
- silnici č. II/373, která vede z Litovle, přes obce mikroregionu a prochází dále mimo okres 

Prostějov, 
- silnici č. II/448, která vede z Olomouce, přes obce mikroregionu a u Konice se napojuje 

na silnici č. II/366. 
 



 

 

Zbytek dopravní infrastruktury tvoří silnice III. třídy, které jsou ve většině případů ve špatném stavu 
- jsou úzké, nerovné a v zimních měsících nedostatečně udržované. Mrazivé počasí má za následek 
i to, že se na silnicích tvoří veliké výtluky. 
 
Silnice II. a III. třídy jsou méně frekventované, ale dobře propojené se všemi obcemi mikroregionu. 
 
Autobusová doprava 
 
Hlavními centry autobusové dopravy jsou obce Konice, Brodek u Konice a Horní Štěpánov. 
Do těchto obcí dojíždějí lidé do zaměstnání a především děti do základních škol z okolních obcí. 
 
Autobusové spoje zajíždí do všech obcí mikroregionu. Dopravu zajišťuje FTL a. s. se sídlem 
v Prostějově, Autobusová doprava Studený se sídlem v Konici a další dopravci se sídly mimo okres 
Prostějov. 
 
Železniční doprava 
 
Osobní doprava je vedena na jednokolejovém traťovém úseku č. 271 Prostějov - Dzbel o celkové 
délce jiná délka cca 31 km. Trasa má stanice ve čtyřech obcích Mikroregionu Konicko, jedná se o 
obce Stražisko, Konice, Jesenec, Dzbel, a o místní části obce Konice Čunín a Křemenec. Bohužel 
byla zrušena trať dál na Chornici, čímž bylo zrušeno přímé spojení na Českou Třebovou. 
 
Lidé tuto trať využívají k dojíždění do zaměstnání, která mají v Konici, resp. v Prostějově 
a k rekreační dopravě (obce, ve kterých motorový vlak zastavuje, jsou chatařskými oblastmi). 
 
  
 



 

 

6. MIKROREGIONÁLNÍ GEOGRAFIE  
 
6.1 Charakteristika geografických a přírodních poměrů mikroregionu 
 
Mikroregion Konicko leží v severní části Drahanské vrchoviny. Většinu území zde však zaujímá 
Konická vrchovina a z malé části také Zábřežská vrchovina. Nejvyšším bodem mikroregionu jsou 
Skalky (735 m n. m.), které se nacházejí jihozápadně od obce Lipová. 
 
Mikroregion je položen ve členitém terénu, který je tvořen horninami, mírně zvrásněnými. Horniny 
vytvořily kerné pohoří s tektonickými sníženinami a brázdami. Na tvář reliéfu krajiny má vliv 
i horninová skladba, výrazné je zastoupení žul, rul, čedičů, vápenců a břidlic. Zastoupena je oblast 
koncentrace povrchových i podzemních vod, často s těžkými půdami.  
 
Mikroregion se nachází v mírném pásu střední Evropy, tato poloha má velký vliv na silnou 
proměnlivost počasí, v létě se projevuje stálým počasím s malou oblačností a s vysokými teplotami, 
v zimě pak vlivy přinášejí mrazy.  
 
Průměrná nadmořská výška v mikroregionu činí 492 metrů nad mořem.  
 
Tabulka 05 - Nadmořská výška  
Zdroj: ČSÚ, stav k 31. 12. 2003   Obrázek 03 – Geografická mapa obcí 
- 

Název obce 
Nadmořská 

výška 
(m n. m.) 

Bohuslavice 409 
Brodek u Konice 595 
Březsko 510 
Budětsko 438 
Dzbel 493 
Hačky 473 
Horní Štěpánov 605 
Hvozd 502 
Jesenec  474 
Kladky 505 
Konice 423 
Lipová 567 
Ludmírov 458 
Ochoz 557 
Polomí 455 
Raková u Konice 404 
Rakůvka 434 
Skřípov 578 
Stražisko 407 
Suchdol 490 
  

P R Ů M Ě R 492 
 



 

 

6.2 Geografické rozložení ploch v mikroregionu 
 
Mikroregion Konicko zaujímá plochu o celkové rozloze 175.53 km2.  
 
Velmi různorodě jsou plochy rozloženy v jednotlivých obcích mikroregionu, velký podíl má lesní 
půda (lesy Drahanské, Konické a Zábřežské vrchoviny, Ptenské polesí aj.). Nejvýznamnější vodní 
toky jsou následující říčky a potoky: Romže, Brodecký potok, Bukovanka, Okluka, Šumice. 
Nejvýznaměnjší rybníky potom: nádrž N1 Skřípov (1,7 ha) Závlahová nádrž Kladky (1,69 ha), Za 
Tandlemi Skřípov (1,03 ha).  
 
 



 

 

7. HOSPODÁŘSTVÍ  
 
7.1 Ekonomická situace mikroregionu  
 
Obvod ORP Konice měl k 31.12.2012 2104 ekonomických subjektů. Z toho 1645 ekonomických 
subjektu jsou fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona nezařazených v obchodním 
rejstříku. 
 
 
Graf 01 – Odvětvová struktura počtu ekonomických subjektů v mikroregionu   
Zdroj: ČSÚ, stav k 31. 12. 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.2 Průmysl 
 
Mezi největší průmyslové podniky v Konici patří: 
 
- MODĚVA oděvní družstvo, výroba konfekce, 
- STAMO s.r.o., stavební výroba, 
- Dřevovýroba Grepl s.r.o., dřevovýroba, 
- Stolařství Grulich, výroba nábytku, 
- Sklenářství Krampol, sklenářství, 
- DAPAS s.r.o., výroba obalových materiálů, 
- KOVO v.d., výroba čerpadel a vah. 
 
Mezi největší průmyslové podniky v ostatních obcích patří: 
 
- Preciosa, a.s. -Brodek u Konice 
- Akord spol. s r.o., kovovýroba, Lipová, 
- Stolařství Růžička, dřevovýroba, Lipová, 
- Stolařství a sklenářství Čepl Radomír, výroba nábytku a schodů, Budětsko, 
- Likérka Stražisko, výroba aromatických nápojů, Stražisko, 
- Jarmila Podhorná, výroba bylinných tinktur, Brodek u Konice. 
 
7.3 Zemědělství 
 
Mikroregion Konicko je průmyslově-zemědělskou oblastí, která z větší části na území Drahanské 
vrchoviny a má tradici intenzivní rostlinné a živočišné výroby. Rostlinná výroba je zaměřena 
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především na pěstování brambor, potravinářské pšenice, sladovnického ječmene a řepky. 
U živočišné výroby převažuje chov skotu dojeného i masného a omezeně i chov prasat.   
 
 Co se týká půdních poměrů, jsou zde úrodné hnědozemě. Fytogeograficky patří mikroregion do 
tzv. středoevropské teplomilné květeny a produkčně do oblasti obilnářsko-bramborářské. 
  
Na území mikroregionu působí hned několik ekonomických subjektů v odvětví zemědělství - 
zemědělská družstva, samostatně hospodařící rolníci, zemědělské společnosti apod.  
 
 

7.4 Podnikání, obchod a služby 
 
Rozptyl druhu podnikání, obchodu a služeb je v mikroregionu velice široký. Zastoupeno je 
převážně malé podnikání a v menší míře i střední podnikání.  
 
Obchodní síť je v mikroregionu zastoupena dostatečně. V menších obcích jsou to obchody se 
smíšeným zbožím, převážně provozovány jako soukromé. Pokud chtějí obyvatelé obcí 
mikroregionu nakupovat ve větších obchodech s konkrétními druhy zboží, musí navštívit Konici.  
 
Mezi největší podnikatelské subjekty v Konici a v ostatních obcích patří: 
 
- T & J Computers, servis a prodej výpočetní a kancelářské techniky, Konice, 
- BRILANT elektro - Tescoma, prodej elektroniky a poskytování kancelářských služeb, Konice, 
- Elektro Pavel Zbořil, elektronika a jiné spotřebiče, Konice, 
- Železářství Šmída, železářství a sádrokartony, Konice, 
- Autobusová doprava Studený, autobusová doprava, Konice, 
- Fiala Pneuservis, pneuservis, Březsko,  
- Autoopravna Jindřich Kočiřík, opravy osobních vozů a odtahová služba, Konice, 
- Autoškola Kalvoda, autoškola, Konice, 
- DOST, prodejny potravin, Konice, 
- Kosmetika Eva Kočí, kompletní kosmetické služby, Bohuslavice, 
- Služby města Konice, technické a provozní služby, Konice, 
- Ing. Zdeněk Opletal, projekční kancelář, Konice. 
 
 
 



 

 

8. OBČANSKÁ VYBAVENOST  
 
8.1 Školství 
 
Oblast školství je v rámci Mikroregionu Konicko v průměrném zastoupení - 10 mateřských škol, 
3 malotřídní základní školy, 4 základní školy a 1 střední škola. 
 
Mateřské školy 
 
 Mateřské školy se nacházejí v 11 obcích Mikroregionu Konicko, jedná se o obce Brodek u Konice, 
Horní Štěpánov, Hvozd, Kladky, Konice, Lipová, Raková u Konice, Skřípov, Stražisko, Suchdol. 
 
Základní školy 
 
Základní školy jsou v mikroregionu rozděleny do dvou skupin: 
 
- základní školy poskytující vzdělání nižšího stupně (1. - 5. ročník), tyto školy jsou zastoupeny 

v obcích Hvozd, Kladky a Lipová, 
- základní školy poskytující vzdělání v plném rozsahu (1. - 9. ročník), tyto školy jsou zastoupeny 

v obcích Bohuslavice, Brodek u Konice, Horní Štěpánov a Konice. 
 
Děti z ostatních obcí, které neposkytují základní vzdělání nebo vzdělání vyššího stupně (6. - 9. 
ročník), dojíždějí do příslušné základní školy podle místa svého bydliště. 
 
Střední školy 
 
V mikroregionu je pouze jediná instituce střední školství. Jedná se o Gymnázium města Konice, 
které vzniklo až v roce 1993 transformací základní školy na základní školu s gymnáziem. O vznik 
gymnázia se zasloužil tým tehdejších pedagogů, obecní zastupitelstvo města Konice a Školský úřad 
v Prostějově. Gymnázium nabízí žákům pátých tříd osmiletý studijní obor.  
 
 
8.2 Zdravotnictví a sociální péče 
 
Zdravotnictví  
 
V Konici se nachází budova polikliniky, ta se skládá z jednotlivých ordinací lékařů, dopravní 
zdravotní služby, výjezdového stanoviště zdravotnické záchranné služby, laboratoře a prostor 
k rehabilitaci. 
 
V poliklinice mají ordinace obvodní lékaři, dětský, zubní, kožní a oční lékař, dále jsou zde 
ambulance (gynekologická, chirurgická, urologická, neurologická, logopedická), ortopedické 
oddělení a interní a diabetologická poradna. Dále zde působí soukromí obvodní a zubní lékaři 
a soukromá ušní, nosní a krční ambulance.  
 
V Konici se nachází také 2 lékárny a pobočka České průmyslové zdravotní pojišťovny.   
 
Menší zdravotnická střediska se nacházejí v obcích Bohuslavice a Brodek u Konice. Tyto střediska 
s ordinacemi praktických lékařů, kteří svoje ordinační hodiny mají i v ordinacích v několika dalších 



 

 

obcích mikroregionu, jsou dostatečně vybavena a jsou schopna pokrýt poptávku po zdravotní péči 
a dostupnosti léků občanů z okolních obcí.  
 
 
Sociální péče 
 
Mikroregion Konicko má kvalitní zázemí v oblasti sociální péče. V Konici sídlí nezisková 
organizace Charita Konice, která se v mikroregionu stará o potřebné, nemocné a staré spoluobčany. 
Toto účelové zařízení římskokatolické církve zde má institut Charitní ošetřovatelské a pečovatelské 
služby. 
 
Klíčovým zařízeními v péči o seniory jsou Dům pokojného stáří v obci Bohuslavice, Domov pro 
seniory v Jesenci a Domov pro seniory v Ludmírově. Tyto instituce nabízejí starým a nemocným 
lidem poklidný, pokojný a důstojný způsob dožití v kolektivu. Domy pokojného stáří nabízejí těmto 
lidem kompletní služby - ubytování, stravování, kulturní vyžití, zdravotnickou a sociální péči, 
duchovní útěchu apod. Součástí zařízení jsou venkovní plochy k procházkám a odpočinku.  
 
Obrázek 04 – Dům pokojného stáří v Bohuslavicích (vlevo) a Domov pro seniory v Ludmírově   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostatními zařízeními, které v mikroregionu Konicko poskytují sociální péči, jsou: dětský domov 
v Konici, dětská ozdravovna se speleoterapií ve Hvozdě a domov důchodců v Jesenci.  
 
 
8.3 Kultura a sport 
 
Kultura  
 
Každá obec v Mikroregionu Konicko má možnost pořádat pro své obyvatele kulturní a společenské 
akce, tyto události se provozují ve vnitřních prostorech kulturních domů, venkovních a sportovních 
areálech apod.  
 
Centrem kultury v mikroregionu je město Konice, kde se nachází Městské kulturní středisko. To 
zajišťuje kulturní, společenské a vzdělávací pořady ve městě, organizuje zájezdy, vydává městský 
zpravodaj apod.  
 
Městské kulturní středisko sídlí v konickém zámku, veřejnosti je přístupný koncertní a výstavní sál, 
ostatní místnosti zámku jsou vyhrazeny městské knihovně a základní umělecké škole. Pod Městské 
kulturní středisko patří:  
 
- Městská knihovna, která nabízí služby typu půjčování knih a časopisů, literární besedy 

a soutěže, informace z příruční knihovny, kopírovací služby a přístup na internet, 



 

 

- Kino o celkové kapacitě 250 míst, které však pozastavilo z technických důvodů promítání, 
- Kruh přátel hudby, náplní tohoto hudebního sdružení jsou umělecké koncerty v zámeckém sále, 

za svoji dosavadní činnost získal Kruh přátel hudby v roce 1999 zvláštní uznání od ředitele 
Nadace Českého hudebního fondu. 

 
Další kulturní institucí, která má spíše vzdělávací a výchovný charakter, je Základní umělecká 
škola, která je rovněž umístěna v budově konického zámku.  
 
K významným kulturním událostem v mikroregionu patří i poutě a hanácké slavnosti. 
Nejvýznamnějším střediskem tohoto kulturního počinu je poutní místo Jednov (místní část obce 
Suchdol), kde se nachází barokní poutní kostel se studánkou. Během roku se zde koná 5 poutí, 
z nichž má největší význam „velká pouť“ na svátek Navštívení Panny Marie, pouť se slaví první 
neděli v červenci a pravidelně na ní míří poutníci z mikroregionu a okolních obcí. 
 
 
Sport 
 
Ve většině obcí mikroregionu je sportovní zázemí (hřiště, tělocvičny a sportovní plochy), které 
z větší části využívají děti a mládež. V obci Stražisko se nachází koupaliště s velkým a malým 
bazénem. 
 
V Konici má sídlo TJ Sokol a je zde mj. i místní organizace Klubu českých turistů a Moravského 
rybářského svazu. V rámci rekreačního sportu město Konice provozuje orientační běh, turistiku, 
nohejbal, volejbal, kulturistiku, aerobik aj.  
 
 
 



 

 

9.  CESTOVNÍ RUCH A REKREACE  
 
9.1 Turistické a rekreační možnosti  
 
Mikroregion Konicko nabízí několik turistických a rekreačních možností, které lze snadno 
kombinovat a uspokojit tak širokou řadu zájemců o turistiku a rekreaci.  
 
Přírodní park Kladecko 
 
Severně od Konice se nachází přírodní park Kladecko, jehož součástí je i naučná stezka. Přírodní 
park je ceněn především pro zachovalý krajinný ráz a výskyt vzácných a ohrožených rostlinných 
i živočišných druhů. V přírodním parku se nachází několik maloplošných chráněných území - 
Na Kozénku, U nádrže, Rudka, Skalky, Průchodnice, Taramka. 
 
Samotná naučná stezka je vedena jižní částí přírodního parku, má délku 8 km a 12 zastavení, 
u kterých jsou tabule seznamující s historií i přírodou kraje. Naučná stezka začíná v Nectavském 
údolí u železniční zastávky Šubířov a končí v obci Jesenec, je dostupná pěšky i na kole.  
 
Obrázek 05 – Naučná stezka Kladecko, Roudenská cesta  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Koupaliště ve Stražisku 
 
Koupaliště v obci Stražisko je vyhledávaným a vhodným místem letního osvěžení a odpočinku. 
Ke koupání je k dispozici velký a malý bazén, dále jsou zde venkovní sprchy, sociální zařízení, 
restaurace s vnitřním i venkovním posezením, hřiště, herní automaty apod. 
 
Za zmínku stojí i zhlédnutí chaty herce Ladislava Peška, která se nachází u železniční zastávky. 
Také tu má vilu vynálezce kontaktních čoček Otto Wichterle, vila dominuje celému okolí obce, 
poněvadž se nachází na svahu nad silnicí. 
 
Obrázek 06 – Koupaliště ve Stražisku  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Nenáročné výlety do okolí obcí mikroregionu 
 
Většina obcí Mikroregionu Konicko nabízí zalesněné kopcovité terény, které lákají k pěší 
i cyklistické turistice.  
 
V letním období jsou v přilehlých lesích obcí vynikající podmínky pro houbaření a sběr malin 
a ostružin. V zimním období lze využít přilehlé lesy a svahy jako běžecké tratě, v provozu bývá 
i lyžařský vlek v obci Kladky. 
 
Ostatní turistické a rekreační možnosti za hranicemi mikroregionu 
 
Pěší turisté mohou severně od obce Hvozd navštívit krasové Javoříčské jeskyně, jižně od obce 
Lipová keltské oppidum v Malém Hradisku a jihozápadně od obce Šubířov zaniklé středověké 
osady Durana.  
 
9.2 Turistická infrastruktura 
 
Mikroregion Konicko nabízí několik možností ubytování a stravování.  
 
V Konici je k ubytování a stravování k dispozici restaurace a penzion Živnostenský dům.  
 
Další služby stejného charakteru nabízí turistická ubytovna v obci Kladky, turistická základna 
v obci Ochoz a tříhvězdičkový Penzion U Zedníků v Seči (místní část obce Lipová). V drtivé 
většině obcí mikroregionu jsou pohostinství nebo hospůdky.   
 
Turisté a rekreanti z širokého okolí se do příslušných turistických a rekreačních center mohou 
dopravit na kole, autobusem nebo vlakem, železniční zastávky jsou v obcích Stražisko, Konice, 
Jesenec, Dzbel, a v místních částech obce Konice Čunín a Křemenec. 
 
Území Mikroregionu Konicko má velký potenciál k trávení volného času (zejména chataření 
a chalupaření), turistice a rekreaci.  
 
9.3 Kulturní památky 
 
V Mikroregionu Konicko je celá řada významných a atraktivních kulturních památek. Mezi 
nejvýznamnější však patří následující pamětihodnosti. 
 
Barokní zámek v Konici - zámek byl postaven v letech 1703 až 1705 olomouckým stavitelem 
Lukášem Glöckelem, jedná se o volně stojící jednopatrovou budovu, kterou uzavírá přibližně 
čtvercový dvůr s otevřenými patrovými arkádami. V západním křídle budovy se nachází 
nejvzácnější interiér zámku, někdejší jídelna řádových bratří. Její strop zdobí vzácná freska 
„Stolování sv. Rodiny“, kterou vytvořil Jan Jiří Etgens. K zámku přiléhá bývalá Horní zahrada 
(dnes park) s barokní kašnou, naproti vchodu do zámku stojí socha sv. Floriana. Dnes v budově 
zámku sídlí městské kulturní středisko, městská knihovna. Na zámku byla opravena spojovací 
chodba, ve které se nyní nachází galerie.  
 
K dalším památkám města Konice patří raně středověký kostel Narození Panny Marie, který se 
chlubí dřevěnou přízemní kazatelnou s vyřezávanými sochami apoštolů a hřbitovní kostel sv. Jana 
Křtitele.  



 

 

 
Obrázek 07 – Barokní zámek v Konici 

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Kostel sv. Libora v Jesenci - kostel elipsovitého tvaru byl postaven v roce 1710 a je dílem 
barokního mistra Giovanni Santiniho. 
 
Barokní zámek v Jesenci - zámek byl vystavěn o rok později a sloužil jako klášterní rezidence. 
Současným vlastníkem zámku je Krajský úřad Olomouckého kraje, který zde provozuje domov 
důchodců.  
 
Obrázek 08 – Kostel sv. Libora v Jesenci (vlevo) a barokní zámek v Jesenci   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barokní poutní kostel Navštívení Panny Marie v Jednově (místní část obce Suchdol) - kostel byl 
zbudován v letech 1763 až 1765 díky studánce zvané Svatá voda, kde podle zbožné pověsti 
docházelo k zázračným uzdravením. Do dnešní podoby byl kostel zkompletován v letech 1905 až 
1910, kdy byla přistavěna věž a průčelí chrámu se sochami sv. Františka z Assisi a sv. Benedikta, 
původní pramen vyvěrá pod hlavním oltářem a je vyveden mimo kostel do kaple, která je umístěna 
pod kostelem. Chrámová valená klenba je vyzdobena medailonem zobrazujícím Kristovo narození, 
hlavní oltář má nad svatostánkem původní dřevěnou sochu Bolestné Matky Boží. 
 
Obrázek 09 – Barokní poutní kostel Navštívení Panny Marie v Jednově s kaplí (vlevo) a hlavní oltář   

 

 
  
 
 
 
 
 
 
       



 

 

 
 
Barokní kostel Andělů strážných ve Stražisku - dominující kostel obci a celému okolí byl vystavěn 
v roce 1728, ke chrámu vede 14 půvabných zastavení křížové cesty z roku 1854. 
 
Obrázek 10 – Barokní kostel Andělů strážných ve Stražisku (vlevo) a zastavení křížové cesty   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Větrný mlýn v Jednově - zachovaný větrný mlýn z roku 1842, v roce 1952 byl upraven na obilí. 
 
Obrázek 11 – Větrný mlýn v Jednově 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabulka č. 6 Seznam památek Mikroregionu Konicko evidovaných Národním památkovým 
ústavem 
Zdroj: http://monumnet.npu.cz/, stav k 2.6.2014 
 

Obec Památka 

Bohuslavice kostel sv. Bartoloměje 

Brodek u Konice kostel sv. Petra a Pavla 

Brodek u Konice kaplička sv. Anny 

Brodek u Konice krucifix 

Budětsko kaple Panny Marie 

Čunín kaple Nejsvětější Trojice 

Čunín kaplička 

Dešná krucifix 

Dzbel kaplička P. Marie 



 

 

Dzbel kaplička sv. Anny 

Dzbel krucifix 

Dzbel krucifix 

Horní Štěpánov kostel sv. Vavřince 

Hrochov kaplička sv. Vavřince a krucifix 

Hvozd boží muka 

Chobyně zvonice 

Jednov kostel Navštívení P. Marie 

Jednov krucifix 

Jesenec kaplička sv. Antonína 

Jesenec socha sv. Jana Nepomuckého 

Jesenec socha sv. Libora 

Jesenec zámek 

Kladky kostel sv. Cyrila a Metoděje 

Kladky krucifix 

Konice kostel Narození P. Marie 

Konice kostel sv. Jana Křtitele 

Konice kaple P. Marie 

Konice boží muka - nenalezena 

Konice socha sv. Floriána 

Konice socha sv. Jana Nepomuckého 

Konice zámek 

Konice fara 

Labutice kaplička sv. Štěpána se zvonicí 

Ladín kaplička sv. Libora 

Lhota u Konice kaplička 

Ludmírov boží muka 

Ludmírov venkovská usedlost 

Nová Dědina venkovská usedlost 

Nová Dědina venkovská usedlost 

Nové Sady kaple 

Polomí zvonice 

Polomí boží muka 

Ponikev kaplička sv. Libora 

Runářov zvonice 

Růžov kaple sv. Gottharda 

Seč kaple sv. Martina 

Skřípov kostel Nanebevstoupení Páně 



 

 

Skřípov 
kaple - čtyři (Panny M. Lurdské, 
Božského srdce, P. M. Lurdské, P. 
M. Královny nebes) 

Skřípov krucifix 

Stražisko 
kostel Andělů Strážných s 
křížovou cestou 

Suchdol kaple sv. Anny 

Suchdol kaple sv. Jana Nepomuckého 

Zavadilka kaplička se zvonicí 

 



 

 

10. ROZVOJOVÉ ZÁMĚRY OBCÍ  
 
10.1 Všeobecná charakteristika  
 
Rozvojové záměry obcí jsou základní přípravou ke zvládnutí stabilizace hospodářství a následného 
dlouhodobého, trvale udržitelného rozvoje.  
 
Rozvojovým záměrům obcí, resp. rozvojovým záměrům celého mikroregionu je pro účely této 
práce věnován spíše blok C - Program strategického rozvoje mikroregionu.  
 
10.2 Rozvojové záměry 
 
Oblast technické infrastruktury  
 
V oblasti technické infrastruktury se počítá s dobudováním kanalizace v obcích, kde ještě není. 
Složitou projektovou přípravu a finanční náročnost však má vybudování čističek odpadních vod. 
 
Oblast dopravní infrastruktury  
 
Nejvíce rozšířenými záměry a akcemi obcí jsou opravy místních komunikací. Mikroregion Konicko 
je pokryt sítí silnic III. třídy, které jsou ve většině případů ve špatném stavu - jsou úzké, nerovné, 
mnohdy s velkými výtluky.  
 
K činnosti rozvoje dopravní infrastruktury patří i budování chodníků, které v mnohých obcí zatím 
chybí. 
 
Oblast kultury a sportu 
 
Obce mikroregionu mají ve svém majetku mnoho sakrálních staveb - hřbitovy, pomníky, kapličky, 
kříže, sochy apod., a s velkou úctou o ně pečují. Obce každoročně opravují nebo inovují tyto 
významné pamětihodnosti, které jsou mnohdy jejich pýchou.  
 
Moderním trendem většiny obcí jsou výstavby víceúčelových hřišť nebo sportovních miniareálů pro 
děti a mládež.  
 
Podpora bydlení a podnikání 
 
Obyvatelé obcí s vyšším vzděláním a mladé rodiny s dětmi se často stěhují do větších měst, obce se 
tedy snaží o podporu bydlení, která spočívá ve výstavbě bytových jednotek.  
 
Mikroregion Konicko má mimo obyvatel s trvalým pobytem v obci i dostatečné množství 
nemovitostí v podobě chalup a chat. Tato rekreující se klientela tedy také podporuje bydlení 
v obcích, i když dočasně. Největší chatové oblasti se postupně rozšiřují především v obcích Lipová 
a Stražisko.  
 
Rozptyl druhu podnikání je v mikroregionu velice široký. Zastoupeno je převážně malé podnikání 
a v menší míře i střední podnikání. Průmyslové zóny v mikroregionu sice chybí, ale ploch a objektů 
k podnikatelské činnosti je dostatek. 

 



 

 

B. SWOT ANALÝZA MIKROREGIONU  
 

1. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA   
 
SILNÉ STRÁNKY  

 

� dokončené jednotlivé typy technické infrastruktury ve většině obcí,  
� zajištění složek sborů dobrovolných hasičů pro případ zásahu, 
� dobré dopravní propojení a dostupnost mezi obcemi,  
� dobrá úroveň dopravní obslužnosti ve vztahu k okresnímu městu Prostějov,  
� malá frekvence silničního provozu, 
� existence železničního úseku, 
 
SLABÉ STRÁNKY  
 

� absence některých typů technické infrastruktury (zejména kanalizace a ČOV), 
� morální a fyzická zastaralost vodohospodářské infrastruktury v obcích, 
� nedostatečně zajištěná kontrola, sběr a čistění vypouštěných odpadních vod v malých obcích 

a ze zemědělských činností, 
� staré nezrekultivované skládky na území mikroregionu,  
� velmi špatný stav pozemních komunikací, 
� nedostatek objízdných tras kolem města Konice, 
� vysoké finanční nároky na zajištění kvalitní přepravy lidí vyplývající z nevyváženého rozmístění 

služeb a pracovních příležitostí v mikroregionu.   
 
PŘÍLEŽITOSTI  
 

� dosáhnutí optimálního využití zdrojů a kapacit na výstavbu a obnovu vodovodů i kanalizací, 
intenzifikaci čištění odpadních vod a zajištění kvalitního čištění odpadních vod pro rozvoj 
bydlení a podnikání,  

 

� zkvalitňování dopravní infrastruktury jako nástroje zvyšování atraktivity obcí pro bydlení, 
podnikání a rekreaci včetně modernizace a inovace silnic II. a III. třídy. 

 
HROZBY  
 

� nejasnost cenové politiky a nedostatek finančních prostředků na dořešení technické 
infrastruktury a opravy pozemních komunikací, 

 

� neochota některých obyvatel spolupracovat při likvidaci komunálního odpadu, 

 

� nebezpečné a některé neprovozuschopné silnice III. třídy zejména v zimním období. 
 

 



 

 

2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ POM ĚRY 
 
SILNÉ STRÁNKY  
 

� příznivá geografická poloha mikroregionu, která přináší kvalitní životní prostředí, klidné 
prostředí a jež si klade za cíl dosažitelnost pro denní návštěvnost, 

 

� členitá a udržovaná krajina s množstvím nepoškozených přírodních lokalit, 
 

� významná biocentra a parky ekologické stability, 

 

� bohaté zásoby povrchových a podzemních vod, 

 

� vysoký podíl zastoupení lesů, resp. lesní půdy, 

 

� relativně nízké znečištění ovzduší emisemi škodlivin ze stacionárních zdrojů, 

 

� rozšiřování ploch veřejné zeleně. 
 
SLABÉ STRÁNKY  
 

� nedostatečně zajištěná kontrola, sběr a čistění vypouštěných odpadních vod v malých obcích 
a ze zemědělských činností, 

� nedořešená koncepce protipovodňových opatření, 
� vyšší stupeň poškození lesů vlivem nevhodné druhové, prostorové a věkové skladbě lesů. 
 
PŘÍLEŽITOSTI  
 

� zavádění ekologických norem do života mikroregionu,  

 

� vhodná dotační politika pro využití ekologických aktivit, 

 

� nedocenění významu lokalit přírodního bohatství. 
 
HROZBY  
 

� negativní zásahy člověka do celků přírodního charakteru (lesy, parky, chráněná území), 
� chátrání a znehodnocení krajinotvorných prvků v důsledku nevhodných a necitlivých stavebních 

zásahů, 
� vis maior katastrofy a události, které ničí bytové, kulturní a sakrální stavby. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. HOSPODÁŘSTVÍ  
 
SILNÉ STRÁNKY   
 

� dostatek ploch a prostoru pro budování kapacit a rozvoj nových hospodářských 
a podnikatelských aktivit, 

 

� existence několika významnějších zaměstnavatelů,  

 

� vhodné podmínky pro tradiční zemědělskou produkci, vysoce úrodná půda, 
 

� zastoupení malého i středního podnikání. 
 
SLABÉ STRÁNKY  
 

� rostoucí ekonomické problémy významnějších zaměstnavatelů, přetrvávající malá ekonomická 
efektivnost a konkurenceschopnost firem ohrožující situaci na pracovním trhu, 

� nízká účast zahraničního kapitálu a zahraničních investorů na hospodářské základně 
mikroregionu, 

� nízké zastoupení velkých podniků a růstových firem střední velikosti, 
� nepřítomnost obchodních řetězců a obchodů s určitým segmentem zboží,  
� podprůměrná úroveň mzdových příjmů pracujících obyvatel, 
� míra nezaměstnanosti vyšší než celostátní průměr, vysoký počet dlouhodobě nezaměstnaných, 
� nedostatek pracovních příležitostí v mikroregionu, zejména pro obyvatele s vyšším vzděláním, 

nutné dojíždění do okresního města, 
� lokálně malá nabídka a rozmanitost rekvalifikačních a resocializačních programů. 
 
PŘÍLEŽITOSTI  
 

� využití poznatků ze zemí EU při tvorbě strategie a rozvoje regionální ekonomiky, 

 

� vyšší úroveň koordinace obcí v některých hospodářských činnostech, 

 

� vytvoření stabilního politického a sociálně ekonomického klimatu pro zajištění přitažlivého 
podnikatelského prostředí pro tuzemské a zahraniční investory, 

 

� příprava podmínek pro vznik podnikatelských a průmyslových zón a parků, 

 

� pestřejší oživení zemědělské výroby, využití kvalitní zemědělské půdy pro rozvoj zemědělství, 

 

� vytvoření podmínek pro fungování strukturovaného konkurenčního a motivujícího trhu práce 
provázáním počátečního a dalšího vzdělávání obyvatel podle aktuální poptávky znalostí 
a dovedností, 

 

� podpora rekvalifikací, odborného vzdělávání, kurzů, poradenství apod. 
 
HROZBY  
 

� nedostatečná podpora hospodářství ze strany státní správy, 

 

� obecný problém nedostatku kapitálu na investice, 

 

� měnící se podmínky v odbytu zemědělských produktů, 
� budoucí nedostatek tradičních učebních oborů na trhu práce, 

 

� nárůst nezaměstnaných obyvatel v důsledku upadání zemědělské činnosti a výroby. 
 

 



 

 

4. OBČANSKÁ A TURISTICKÁ VYBAVENOST  
 
SILNÉ STRÁNKY  
 

� fungující mateřské školy a základní školy ve většině obcí,  
� stabilizovaná a dostačující síť lékařské ambulantní péče, 
� kvalitní zázemí sociální péče o potřebné a staré spoluobčany, 
� možnost pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí v kulturních zařízeních nebo 

venkovních areálech obcí, 
� velký počet kulturních památek regionálního významu, 
� dobré podmínky pro individuální výstavbu, růst obliby bydlení na venkově, 
� vynikající možnosti turistického a rekreačního charakteru,  
� dostatek prvků turistické infrastruktury, 
� velmi vysoký podíl chatařských oblastí,  
� vysoký potenciál obcí pro rozvoj cestovního ruchu. 
 
SLABÉ STRÁNKY  
 
 

� nedostatek financí pro údržbu a péči o památky, 
� zastaralost a nízká technická kvalita bytového fondu a dlouhodobě nízké tempo bytové 

výstavby, 
� absence poštovních a informačních služeb v obcích. 
 
PŘÍLEŽITOSTI  
 

� podpora a rozvoj společenského života, 

 

� kulturní aktivity regionálního významu, 

 

� zlepšení stavu památek a historických objektů, 

 

� rekonstrukce sportovních zařízení a jejich doplnění, budování koupališť a plováren, 

 

� rezervy v územních plánech pro individuální výstavbu,   

 

� využití zájmu občanů o nájemní bydlení nebo výstavbu obecních bytů, 

 

� široký prostor pro rozvoj turistiky a cykloturistiky a vybavenost turistické infrastruktury, 

 

� vyvolání trvalého zájmu o kulturní, historické i přírodní hodnoty obce podporou únosného 
turistického ruchu, nabídkou atraktivních akcí a programů apod. 

 
HROZBY  
 

� sociální degradace některých venkovských lokalit, nebudou-li doplněné o další vybavenost 
(pracovní příležitosti, vzdělávací, zdravotní a sociální služby), 

 

� zvyšující se podíl starých a zdravotně postižených občanů, 

 

� vyšší poptávka po studiu znamená odliv mladé generace, 
 

� nedostatek kvalifikovaných učitelů (cizí jazyky, informační technologie) ohrožuje kvalitu výuky 
a počítačovou gramotnost dětí a mládeže. 

 
 
 



 

 

5. OSTATNÍ PROBLÉMOVÉ OKRUHY  
 
SILNÉ STRÁNKY   
 
� dobré mezilidské vztahy, vzájemná pomoc mezi občany 
 
SLABÉ STRÁNKY  
 

� životní úroveň pod celostátním průměrem, 
� nedostatečná reprezentace a propagace Mikroregionu Konicko, 
� nepříznivý demografický vývoj a struktura obyvatelstva,  
� malá informovanost a koordinovanost vztahů mezi obecní, resp. veřejnou správou a občany. 
 
PŘÍLEŽITOSTI  
 

� vytvoření informačního systému pro správu a veřejnost, 
 

� využití změn v územní správě ke zvýšení průhlednosti a kvality obecní i územní správy pro 
občany a podnikatelskou sféru, 

 

� využívání všech dostupných programů na získání dotací pro rozvoj obcí, využití ustavení 
Olomouckého kraje při koordinaci rozvojových záměrů mikroregionu, 

 

� společná aktivita při řešení společných problémů v mikroregionu, 

 

� zlepšení vybavenosti obcí výpočetní technikou a informačními systémy. 
 
HROZBY  
 

� přetrvávající rivalita mezi obcemi, samosprávou a ostatními orgány, pokud jde o rozsah a dělbu 
kompetencí, 

 

� nízká spolupráce orgánů státní správy a samosprávy s podnikateli a občany, která následně 
vyvolává pasivitu veřejnosti a malou účast mikroregionu na správě vyššího územně správního 
celku, 

 

� otrávenost občanů z politického dění a rozdílných názorů, zvyšování rizik negativních 
politických důsledků, 

 

� pokračující současná tendence demografického vývoje (pokles porodnosti, stárnutí, vysídlování) 
vedoucí k negativním důsledkům v ekonomické i sociální oblasti, 

 

� nahodilé hrozby a problémy. 
 

 



 

 

C. PROGRAM STRATEGICKÉHO ROZVOJE MIKROREGIONU  
 
 
1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA   
 
Příprava a rozvoj strategických projektů mikroregionu je základní přípravou ke zvládnutí stabilizace 
hospodářství a následného dlouhodobého, trvale udržitelného rozvoje.  
 
Rozvoj území mikroregionu musí být založen na produktivní, výkonné a ekologicky šetrné 
ekonomice, využívající místních zdrojů a komparativních výhod, na všestranné kultivaci lidského 
potenciálu, na vytváření venkovské krajiny a sídel, na kvalitní a fungující technické i dopravní 
infrastruktuře, na vytvoření pracovních příležitostí a podmínek pro bydlení a pro kulturní, 
společenskou a sportovní činnost a v neposlední řadě na propagaci území mikroregionu.  
 
 



 

 

2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA  
 
Smysl a zdůvodnění 
 

Kvalitní technická a dopravní infrastruktura je předpokladem pro úspěšný ekonomický rozvoj 
mikroregionu, hraje důležitou roli při posuzování kvality života v něm a v neposlední řadě má též 
výrazný vliv na životní prostředí.  
 
Smyslem tohoto problémového okruhu je vytvořit takové podmínky v oblasti technické 
infrastruktury, které by jasným způsobem podporovaly rozvoj ekonomických aktivit za předpokladu 
udržitelného stavu životního prostředí nebo dokonce zvýšení jeho kvality, a které by obyvatelům 
mikroregionu usnadňovaly komunikaci s jejich okolím.  
 
Globální cíl 
 

Cílem tohoto problémového okruhu je zajistit rozvoj technické a dopravní infrastruktury za účelem 
zlepšení podmínek ekonomického rozvoje mikroregionu a za účelem celkového zkvalitnění života 
obyvatel mikroregionu. 
 
Konkrétní cíle 
 

Nezbytnou podmínkou rozvoje infrastruktury je zabezpečení a ochrana zdrojů pitné vody, vybavení 
obcí kanalizací a ČOV, ochrana obyvatel před povodněmi, stejně tak jako šetrné zacházení 
s energiemi a využívání obnovitelných zdrojů energie. 
 
Zkvalitněním silniční a železniční infrastruktury, stejně tak jako rozvoj informačních technologií je 
podmínkou rozvoje ekonomických aktivit v mikroregionu a rozvoje lidských zdrojů.  
 
V oblasti dopravní infrastruktury bude nutné zajistit dopravní obslužnost a dostupnost odlehlých 
částí mikroregionu. 

 
 
 



 

 

3. ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A PŘÍRODNÍ POM ĚRY 
 
Smysl a zdůvodnění 
 

Ve srovnání s ostatními mikroregiony je stav životního prostředí Mikroregionu Konicko dobrý, 
i když i v tomto území se projevují některé negativní vlivy. Díky přírodním, historickým 
a kulturním předpokladům nabízí mikroregion vysoký potenciál pro turistiku a využití v oblasti 
cestovního ruchu.  
 
Smyslem tohoto problémového okruhu je zachovat ekologicky cenné oblasti mikroregionu, zamezit 
jejich degradaci, stabilizovat a přeměňovat ty oblasti, které představují ekologicky nestabilní 
prostory, a obecně chránit životní prostředí mikroregionu v souladu s pravidly udržitelného rozvoje 
tak, aby do budoucnosti docházelo ke zhodnocování krajiny a životního prostředí vůbec. 
 
Globální cíl 
 

Posílit prostředí pro trvale udržitelný rozvoj životních podmínek obyvatel a konkurenceschopných 
hospodářských činností. 
 
Konkrétní cíle 
 

Zachování a další rozvoj ekologických funkcí krajiny má zásadní dopad na stav životního prostředí 
a atraktivitu mikroregionu do budoucnosti. Cílem je zamezit dalšímu omezování ekologicky 
přirozených a stabilních oblastí a podporovat stabilizaci ekologicky labilních částí krajiny, které 
jsou ohroženy zejména erozí, imisemi, ale i organickými škůdci. Soustředěnou pozornost je v tomto 
ohledu nutné věnovat zemědělským honům v nížinných částech mikroregionu, jejichž nepřirozená 
velikost a rozmáchlost představuje hrozbu nejen pro krajinný ráz kraje, ale pro životní prostředí 
vůbec.  
 
Za účelem zachování ekologické funkčnosti krajiny je nutné podporovat aktivní ochranu přírodních 
oblastí mikroregionu, protipovodňovou ochranu a udržitelný rozvoj. Na výrazně ohrožených 
velkých honech zemědělské půdy a v oblastech s vysokým zorněním je nutné krajinu vybavit 
přirozenými krajinnými prvky, které pro ni byly dříve typické, jako například roztroušená krajinná 
zeleň. 
 
Životní prostředí je fenomén, který vyžaduje neustálý vývoj v posuzování a hodnocení změn, jevů a 
programových opatření. Přitom výsledky a dopady v přímé souvislosti s péčí o životní prostředí 
doprovázejí účinky vůči ostatním problémovým okruhům a tématům programu rozvoje.  
 
Vzhledem k tomu, že životní prostředí je současně programováno jako problémový okruh a téma, je 
potřeba hodnocení dalších a často protichůdných vlivů nezbytná. 

 
 
 



 

 

4. EKONOMICKÝ ROZVOJ  
 
Smysl a zdůvodnění 
 

Podporovat rozvoj stávajících a potenciálních ekonomických aktivit, jejichž obsah by bylo v co 
možná největší míře exportovat do oblastí, jejichž kupní síla a poptávka po daném zboží by 
zabezpečila růst výkonů v mikroregionu.  
 
Další rozvoj Mikroregionu Konicko závisí na jeho výkonech a na množství a pestrosti 
ekonomických aktivit, které se v něm budou odehrávat. 
 
Propagace mikroregionu, jeho marketing, relativně levná, dostupná a kvalitní pracovní síla, poměrně 
dobré vyhlídky v oblasti dopravní infrastruktury se musí stát hlavními argumenty pro příchod 
investorů. Tyto aktivity je dále naprosto nezbytné podpořit vhodnými lokalitami se zavedenou 
infrastrukturou, ale zejména také rychlými, seriózními a bezchybnými službami všech 
zainteresovaných stran - zejména státní správy a místní samosprávy. 
 
V souladu s přípravou průmyslových pozemků je též nutné vytvořit odpovídající logistickou 
základnu, jež by dokázala absorbovat zvýšené požadavky kladené zejména na infrastrukturu, které 
vzniknou současně se zvýšením objemu výkonů podniků.  
 
Významným ekonomickým prvkem rozvoje regionu je cestovní ruch. Pro některé oblasti 
Mikroregionu Konicko (zejména chatové v obcích Hvozd, Lipová, Stražisko a Šubířov) představuje 
dominantní směr rozvoje. Hlavní prioritou v oblasti cestovního ruchu by měla být podpora rozvoje 
infrastruktury cestovního ruchu, vznik nových lokálních a regionálních produktů a programů 
cestovního ruchu a to s ohledem na stále se zostřující konkurenci v této oblasti. 
 
Vzhledem k omezením českého trhu a vzhledem k tomu, že mnohé podniky nedisponují dostatečně 
velkou sítí odběratelů, která by ve střednědobém a dlouhodobém horizontu dokázala zabezpečit 
kontinuitu produkce, je nutné podporovat projekty mezinárodní spolupráce, které by svou podstatou 
otevřely podnikům v mikroregionu přístup na zahraniční trhy a umožnily by jim diverzifikovat 
rizika. 
 
Globální cíl 
 

Celkovým cílem problémového okruhu Ekonomický rozvoj je podpora rozvoje dynamické 
podnikatelské základny průmyslových, zemědělských, obchodních podniků, podniků služeb a aktivit 
cestovního ruchu při řešení problémů na trhu a vytváření příhodných podmínek trvale udržitelného 
konkurenceschopného prostředí.  
 
Konkrétní cíle 
 

V rámci tohoto problémového okruhu bude podporováno vzdělání, samovzdělávání a následné 
uplatnění v ekonomických, sociálních a kulturních oblastech života mikroregionu. 

 
 



 

 

5. VENKOV A ZEM ĚDĚLSTVÍ  
 
Smysl a zdůvodnění 
 

Zemědělství v mikroregionu je stejně jako v ostatních oblastech ČR negativně ovlivňováno 
nedokončenou transformací, projevující se složitou finanční situací u všech forem zemědělské 
prvovýroby, která v současné době představuje jejich přímé existenční ohrožení.  
 
Problematická je rovněž konkurenceschopnost produktů zemědělské výroby ve srovnání s dovozem 
potravin ze zemí s vyspělými ekonomikami, dále chybí propracovaný institucionální rámec, který by 
odpovídal požadavkům trhu, téměř neexistuje kapitálová provázanost na zpracovatelské kapacity. 
 
Realizace navrženého opatření je klíčovým prostředkem k dosažení účelné údržby krajiny bez 
negativních dopadů na zachování kulturního rozvoje venkova a ochrany životního prostředí. Vytváří 
předpoklad pro přežití zemědělského stavu v mikroregionu a podporuje jeho trvale udržitelný 
rozvoj. 
 
Globální cíl 
 

Základním cílem tohoto problémového okruhu je posílit ekonomickou a sociální stabilitu 
venkovského prostoru. Posílení této stability lze považovat ve dvou specifických cílových oblastech, 
kterými jsou zvyšování konkurenceschopnosti zemědělství a zpracovatelského průmyslu a 
zachování, obnova a rozvoj venkova včetně krajinného rázu s cílem zvýšit příjmy venkovského 
obyvatelstva. 
 
Konkrétní cíle 
 

Je nutné stabilizovat a zabezpečit rozvoj zemědělských aktivit v oblastech s příhodnými 
podmínkami pro agrární produkci a rozvinout zemědělskou produkci více do oblasti zpracovatelství.  
 
Tím se jednak usnadní průnik zemědělských firem na trhy, a také zabezpečí hospodaření v horských 
lokalitách nevhodných pro rostlinnou výrobu, nebo v lokalitách, které podléhají zvláštnímu režimu 
hospodaření na nich.  
 
Pro další pozitivní rozvoj venkovského prostoru v budoucnosti je nutné zajistit možnosti profesního 
uplatnění. Toho lze dosáhnout rozvojem infrastruktury a služeb obyvatelstvu a podnikům, podporou 
životaschopných ekonomických aktivit a zpřístupněním vzdělání.  

 
 
 



 

 

6. LIDSKÉ ZDROJE  
 
Smysl a zdůvodnění 
 

Rozvoj lidských zdrojů je životně důležitý faktor jak pro dlouhodobě udržitelné ekonomické 
prostředí, tak pro posílení sociální koheze. Největší problémy představují strukturální a dlouhodobá 
nezaměstnanost, které mohou paradoxně vést až k neschopnosti místního trhu práce pokrýt 
poptávku zaměstnavatelů po pracovní síle (zejména kvalitativně). Vedle regionálních a profesních 
vln nezaměstnanosti a následného sociálního a hospodářského propadu lze očekávat nabídku nových 
výhodných možností zaměstnání.  
 
Kvalita pracovní síly a úroveň dovedností jsou určujícími faktory konkurenceschopnosti podniků. 
Nedostatek požadovaných dovedností pracovní síly se projevuje na trhu práce ve všech částech 
mikroregionu. Podpora rozvoje lidských zdrojů bude přímo ovlivňovat snižování ekonomické 
a sociální nestability v zaostávajících venkovských oblastech.  
 
Významnou charakteristikou obyvatelstva je jeho vzdělanost a adaptabilita. Vzdělání a nároky 
na kvalifikaci se nesmírně internacionalizují. Roste a dále poroste role firemního vzdělávání 
a celoživotního učení. Na tyto výzvy musí program rozvoje mikroregionu adekvátně reagovat. Proto 
budou aktivity podporované programem směřovat k poskytování dovedností přenosných mezi 
profesemi a doplňování klíčových kompetencí. 
 
Globální cíl 
 

Celkový cíl okruhu rozvoje lidských zdrojů je vyjádřen tezemi specifických cílů - zvýšit 
zaměstnanost obyvatelstva a zlepšit kvalitativní nabídku pracovních míst, zvýšit otevřenost systému 
vzdělávání a vzdělanostní flexibilitu obyvatelstva, zlepšit životní podmínky a kvalitu života 
obyvatel mikroregionu a rozvíjet kulturu, tradici a volnočasové aktivity. 
 
Konkrétní cíle 
 

Životní podmínky a kvalitu života ovlivňuje škála volnočasových prvků (sportovních, kulturních, 
aj.), ale také přístupy k rozhodování a podílení se na veřejných záležitostech a společenském životě. 
Jen některé z těchto prvků mikroregion ovlivňuje legislativně uloženou a zdroji krytou aktivitou. 
 
Strategickým přístupem bude především stimulace aktivit občanských, respektive nevládních 
iniciativ a motivace partnerství mezi obcemi. Bude to stimulace cílená do oblastí, kde tyto formy 
slibují významné užitky a efektivnost. Předpokládá se, že přímý vstup místních nevládních 
neziskových iniciativ do podporovaných oblastí může odstranit část nynější administrativní 
a agenturní spotřeby zdrojů. 
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