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1     Úvod 
 

 
Tato Strategie rozvoje Mikroregionu Pernštejn 2013 je rozvojový dokument, který aktualizuje 
dokument Strategie rozvoje Mikroregionu Pernštejn z roku 2008 zpracovaný společností 
DringCosulting, s.r.o. Zadavatelem pro zpracování aktualizovaného strategického dokumentu je 
Mikroregion Pernštejn.  
 
Cílem tohoto dokumentu je  

 Zachytit změny v zájmovém území, tj. na území mikroregionu Pernštejn 
 Aktualizovat potřeby zadavatele a jeho členů 
 Připravit rámcové podklady pro rozvojové projekty mikroregionu a jeho členů 

v programovacím období 2014-2020. 
 

Určitým handicapem dokumentu, který autoři nemohli nijak ovlivnit, je doba jeho zpracování. Ta je 

navázána na dotaci, kterou Mikroregion Pernštejn obdržel od Jihomoravského kraje. To znamená, že 
dokument musí být zpracován do konce roku 2013 za situace, kdy probíhá formování nové vlády po 
předčasných podzimních volbách a počátek jejího fungování lze předpokládat nejdříve na počátku 
roku 2014. Zcela určitě ale bude mít nově vznikající vládní koalice odlišnou představu od představ 
předchozí vlády o nastavení zejména evropských fondů. V současné době proto není jasné, kde se 
budou moci mikroregiony a malé obce ucházet o podporu z veřejných zdrojů, která je pro realizaci 
jejich projektů naprosto zásadní. Není jasné, zda plány na zrušení Regionálních operačních 

programů a jejich centralizaci, jak je plánovala předchozí vláda, budou dokončeny. Není jasné, jak 
budou nastavena pravidla pro malé obce při očekávaných změnách v gesci jednotlivých resortů - 
Ministerstvo zemědělství, jež mělo ve své agendě rozvoj venkovských oblastí, zřejmě předá část 
této agendy na Ministerstvo životního prostředí a na Ministerstvo pro místní rozvoj. O tom se však 
v předchozím vládním období spekulovalo, že bude úplně zrušeno. Za této situace je tedy krajně 
obtížné konkretizovat zdroje pro jednotlivé projekty mikroregionu a jeho členů.  
 

Dá se ale předpokládat, že vzhledem k množství zkušeností, které obce i samotný mikroregion 

získali v předchozím období 2007-2013, nebude pro ně obtížné se v nové situaci orientovat a včas a 
kvalifikovaně se o podporu z veřejných zdrojů ucházet.   
 
Metodika při přípravě aktualizované strategie byla v porovnání s předchozím dokumentem 
změněna, byly vypuštěny kulaté stoly s občany. Důvodem je to, že část plánů stanovených na 

základě kulatých stolů v předchozím období byla naplněna a dále to, že některé z takto 
stanovených priorit (například vzdělávání) by měly být naplněny spíše privátními podnikatelskými 
aktivitami a neměly by je suplovat obce. Tato agenda je tedy mnohem vhodnější pro MAS, místní 
akční skupiny, kde jsou členy rovněž podnikatelé. Současně zpracovatelé zastávají názor, že volení 
zastupitelé jsou těmi, kdo rozhodují o realizaci konkrétního projektu v té či oné obci, přičemž tyto 
projekty vycházejí z debat s občany, z dříve definovaných potřeb a finančních možností obce. Při 
mapování aktuálních potřeb a hodnocení dosažených výsledků v porovnání s dříve definovanými 

plány byla zvýšená pozornost věnována návštěvám jednotlivých obcí a diskusím s jejich 
představiteli, pojetí strategického dokumentu pak bylo opakovaně v jednotlivých fázích 
projednáváno na zasedáních mikroregionu.     

 
Rozsah aktualizované strategie se oproti předchozí verzi změnil, neboť není účelné opakovat fakta, 
která jsou víceméně neměnná, například popisy turistických zajímavostí nebo profily vyznačených 
cyklotras. Pokud existují novější specializované strategické dokumenty (například Marketingová 

strategie cestovního ruchu Tišnovsko), byly pro tento materiál využity. Navržena byla rovněž nová 
časová platnost strategie a to na období 2014 - 2020 tak, aby byla v souladu s programovacím 
obdobím EU. Důvodem je to, že bez prostředků EU nebude převážná část záměrů realizována 
z důvodu nedostatečných zdrojů v rozpočtech obcí. Číselné údaje byly čerpány převážně z Českého 
statistického úřadu, kde jsou k dispozici podrobná data ze sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011, 
množství údajů je pak zveřejněno v tzv. veřejné databázi dostupné na adrese http://vdb.czso.cz/. 

Vybrané statistické údaje k jednotlivým obcím jsou k dispozici v Příloze 5.2 tohoto dokumentu.     
 
 
 
 

http://vdb.czso.cz/
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2 Aktualizace jednotlivých oblastí  
 

2.1 Členové mikroregionu 

Oproti původnímu stavu z roku 2008 se počet členů mikroregionu rozšířil – přistoupily dvě obce, a 
to Býšovec a Pernštejnské Jestřabí. Aktuální stav uvádí následující tabulka.    

 
Tab. č.1: Adresář Mikroregionu Pernštejn k 30.11.2013 
 

název statutární zástupce adresa  telefon 
 

e-mail 
 

web 

Mikroregion 
Pernštejn 

Ing. Pavel Vejrosta, 
předseda svazku 
Kontaktní osoba: 
Petra  Zbořilová 

Nedvědice 42, 
Nedvědice 592 62 

511 119 173 
603 992 474 

ticmikroregionpernstejn@s
eznam.cz 

 
www.pernstejnsko.cz 

Býšovec Josef Lukas 
Obec Býšovec, 

Býšovec 26, 
59301 Bystřice n.P. 

566 556 349, 
724 181 892 

obec.bysovec@seznam.cz 
 

www.bysovec.cz 

Černvír Josef Dufek 
Obec Černvír, 

Černvír 50, 
592 62 Nedvědice 

566 566 500 
724 161 138 

cernvir@seznam.cz www.cernvir.cz 

Doubravník 
Zdeněk Kundrata, 

místopředseda svazku 

 
Městys Doubravník 

592 61 Doubravník 75 
 

566 566 331 
724 159 584 

mestys@doubravnik.cz www.doubravnik.cz 

Drahonín Jiří Kotas 
Obec Drahonín, 
Drahonín  10, 

592 61 Doubravník 

602 310 735 
725 597 506 

obec@drahonin.cz www.drahonin.cz 

Nedvědice Ing. Pavel Vejrosta 

 
Městys Nedvědice, 

592 62 Nedvědice 42 
 

566 566 131 
728 715 529 

mestys@nedvedice.cz www.nedvedice.cz 

Olší Ing. Martin Pavlíček 

 
Obec Olší, Olší 28, 
592 61 Doubravník 

 

566 566 484 
737 784 133 

obec@olsi.cz www.olsi.cz 

Pernštejnské 
Jestřabí 

Pavlína Martinková 

Obec Pernštejnské 
Jestřabí, Pernštejnské 

Jestřabí 6, 592 61 
Doubravník 

547 723 013, 
724 181 884 

pern.jestrabi@centrum.cz 
www.pernstejnskejestrabi

.cz 

Sejřek Jiří Mazour 

 
Obec Sejřek, Sejřek 35, 

592 62 Nedvědice 
 

566 566 956 
775 578 090 

obec@sejrek-bor.cz www.sejrek-bor.cz 

Skorotice Ing. Roman Knop 

 
Obec Skorotice, 

Chlébské 27, 
592 62 Nedvědice 

 

566 566 828 
603 208 538 

skorotice@volny.cz 
www.obecskorotice.eud.c

z 

Ujčov Vladislav Mitáš 

 
Obce Ujčov, Ujčov 19, 

592 62 Nedvědice 
 

566 566 394 
724 161 139 

obec.ujcov@seznam.cz www.ujcov.cz 

 
 
 
 

 
 

mailto:ticmikroregionpernstejn@seznam.cz
mailto:ticmikroregionpernstejn@seznam.cz
http://www.pernstejnsko.cz/
mailto:obec.bysovec@seznam.cz
http://www.bysovec.cz/
mailto:cernvir@seznam.cz
http://www.cernvir.cz/
mailto:mestys@doubravnik.cz
http://www.doubravnik.cz/
mailto:obec@drahonin.cz
http://www.drahonin.cz/
mailto:mestys@nedvedice.cz
http://www.nedvedice.cz/
mailto:obec@olsi.cz
http://www.olsi.cz/
mailto:pern.jestrabi@centrum.cz
http://www.pernstejnskejestrabi.cz/
http://www.pernstejnskejestrabi.cz/
mailto:obec@sejrek-bor.cz
http://www.sejrek-bor.cz/
mailto:skorotice@volny.cz
http://www.obecskorotice.eud.cz/
http://www.obecskorotice.eud.cz/
mailto:obec.ujcov@seznam.cz
http://www.ujcov.cz/
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2.2 Území a rozloha mikroregionu  

Mikroregion je rozložen na území dvou krajů – Jihomoravského (Černvír, Doubravník, Drahonín, 
Nedvědice, Olší, Pernštejnské Jestřabí) a kraje Vysočina (Býšovec, Sejřek, Skorotice, Ujčov).  
 
Obr. č.1: Hranice mikroregionu Pernštejn k 30.11. 2013 
 
 

 
Zdroj: www.risy.cz 
 
 
Tab. č.2: Výměra katastru mikroregionu Pernštejn v roce 2008  

 

název katastrální výměra km2 

Černvír 1,36 

Doubravník 11,46 

Drahonín 6,68 

Nedvědice 6,54 

Olší 8,71 

Sejřek 7,50 

Skorotice 7,10 

Ujčov 11,98 

Celkem 61,33 

 
Zdroj: Strategie mikroregionu Pernštejn 2008 
 
 

Tab. č.3: Výměra katastru mikroregionu Pernštejn k 30.11. 2013 
 

název katastrální výměra km2 

Býšovec 5,81 

Černvír 1,36 

Doubravník 11,46 

Drahonín 6,68 

Nedvědice 6,54 

Olší 8,71 

Pernštejnské Jestřabí 7,50 

Sejřek 7,50 

Skorotice 7,10 

http://www.risy.cz/
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Ujčov 11,98 

Celkem 74,64 

 
Zdroj: www.risy.cz 

 
 
Území mikroregionu Pernštejn se od svého založení zvětšilo přistoupením obcí Býšovec a 
Pernštejnské Jestřabí z 61,33 km2 na 74,64 km2.  
 
 

 
 

2.3 Obyvatelstvo  

 

2.3.1 Počet obyvatel a věková struktura 
 
Údaje vycházejí z dat zveřejňovaných Českým statistickým úřadem a jsou porovnávány s daty 

uveřejněnými ve Strategii mikroregion Pernštejn 2008.  
 
 
Tab. č.4: Počet obyvatel a věková struktura Mikroregionu Pernštejn dle Strategie 2008 
 
  Počet obyvatel Věková struktura obyvatel 

Obec celkem muži Ženy 0-14 15-64 65 a více 

Černvír 162 85 77 21 106 35 

Doubravník 804 400 404 123 572 109 

Drahonín 115 56 59 16 83 16 

Nedvědice 1 337 668 669 198 926 213 

Olší 291 145 146 54 213 24 

Sejřek 156 70 86 25 98 33 

Skorotice 141 68 73 21 84 36 

Ujčov 502 240 262 88 338 76 

Celkem 3508 1732 1776 546 2420 542 

 
Zdroj: Strategie mikroregionu Pernštejn 2008 

 
 
Tab. č.5: Počet obyvatel a věková struktura Mikroregionu Pernštejn dle sčítání lidu 2011 
 

původní členové 
mikroregion 

   
    

  Počet obyvatel Věková struktura obyvatel 

Obec celkem muži Ženy 0-14 15-59 60-64 65 a více 

Černvír 168 90 78 25 91 19 33 

Doubravník 819 417 402 115 489 69 146 

Drahonín 119 56 63 20 76 5 18 

Nedvědice 1 325 648 677 189 792 89 255 

Olší 296 157 139 43 196 24 33 

Sejřek 166 78 88 29 93 7 37 

Skorotice 148 70 78 24 84 7 33 

Ujčov 494 234 260 74 315 33 72 

Celkem 3535 1750 1785 519 2136 253 627 

        
včetně nových členů 
mikroregionu        

  Počet obyvatel Věková struktura obyvatel 

Obec celkem muži Ženy 0-14 15-59 60-64 65 a více 

Býšovec 154 82 72 24 69 18 43 

Černvír 168 90 78 25 91 19 33 

Doubravník 819 417 402 115 489 69 146 

http://www.risy.cz/
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Drahonín 119 56 63 20 76 5 18 

Nedvědice 1 325 648 677 189 792 89 255 

Olší 296 157 139 43 196 24 33 

Pernštejnské Jestřabí 164 83 81 9 108 5 42 

Sejřek 166 78 88 29 93 7 37 

Skorotice 148 70 78 24 84 7 33 

Ujčov 494 234 260 74 315 33 72 

Celkem 3853 1915 1938 552 2313 276 712 
 

Zdroj: ČSÚ, data zpracována autory dokumentu  

 

 

Porovnáním jednotlivých tabulek lze dojít k závěru, že v součtu počet obyvatel v obcích 
mikroregionu stoupl a to nejenom v absolutním počtu přistoupením nových obcí, ale i při 
porovnání hodnot původních členských obcí.   
 
 

Pro porovnání dat o pohybu obyvatelstva v letech 2007-2012 jsou k dispozici následující statistické 
údaje.  

 
 
Tab. č. 6: Vybraná statistická data Mikroregionu Pernštejn v letech 2007-2012 
 

Rok obec 

Stav 
1.1. 

Narození Zemřelí 
Přistě- 
hovalí 

Vystě- 
hovalí 

Přírůstek 
přirozený 

Přírůstek 
migrační 

Přírůstek 
celkový 

Stav 
31.12. 

2007 Býšovec 130 1 1 - - - - - 130 

2008   130 2 1 6 - 1 6 7 137 

2009   137 2 2 3 3 - - - 137 

2010   137 1 2 8 - -1 8 7 144 

2011   151 2 - 4 3 2 1 3 154 

2012   154 1 1 2 4 - -2 -2 152 

2007 Černvír 162 2 1 2 - 1 2 3 165 

2008   165 1 - 4 10 1 -6 -5 160 

2009   160 1 2 5 3 -1 2 1 161 

2010   161 3 2 - 1 1 -1 - 161 

2011   171 1 4 - - -3 - -3 168 

2012   168 - 5 1 5 -5 -4 -9 159 

2007 Doubravník 804 10 5 13 16 5 -3 2 806 

2008   806 6 6 15 9 - 6 6 812 

2009   812 7 4 13 16 3 -3 - 812 

2010   812 7 6 12 13 1 -1 - 812 

2011   805 11 7 18 8 4 10 14 819 

2012   819 10 8 10 26 2 -16 -14 805 

2007 Drahonín 115 - 2 4 2 -2 2 - 115 

2008   115 4 3 1 1 1 - 1 116 

2009   116 2 2 1 2 - -1 -1 115 

2010   115 3 1 2 - 2 2 4 119 

2011   118 2 1 - - 1 - 1 119 

2012   119 - - 2 1 - 1 1 120 

2007 Nedvědice 1 337 17 14 27 30 3 -3 - 1 337 

2008   1 337 15 17 37 25 -2 12 10 1 347 

2009   1 347 16 11 37 18 5 19 24 1 371 

2010   1 371 10 10 15 29 - -14 -14 1 357 

2011   1 317 13 9 30 26 4 4 8 1 325 

2012   1 325 15 11 22 31 4 -9 -5 1 320 
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2007 Olší 291 3 5 5 2 -2 3 1 292 

2008   292 2 3 10 4 -1 6 5 297 

2009   297 1 2 2 6 -1 -4 -5 292 

2010   292 2 - 10 5 2 5 7 299 

2011   292 3 4 9 4 -1 5 4 296 

2012   296 6 2 11 6 4 5 9 305 

2007 
Pernštejnské 
Jestřabí 167 - - 3 1 - 2 2 169 

2008   169 2 3 4 3 -1 1 - 169 

2009   169 - - 5 1 - 4 4 173 

2010   173 - 5 2 5 -5 -3 -8 165 

2011   166 2 2 1 3 - -2 -2 164 

2012   164 2 2 5 2 - 3 3 167 

2007 Sejřek 156 4 - 3 1 4 2 6 162 

2008   162 2 2 1 3 - -2 -2 160 

2009   160 1 - - 2 1 -2 -1 159 

2010   159 1 - 2 - 1 2 3 162 

2011   168 2 2 1 3 - -2 -2 166 

2012   166 1 3 1 1 -2 - -2 164 

2007 Skorotice 141 1 1 5 7 - -2 -2 139 

2008   139 2 2 2 3 - -1 -1 138 

2009   138 1 3 11 9 -2 2 - 138 

2010   138 2 4 9 6 -2 3 1 139 

2011   146 3 1 3 3 2 - 2 148 

2012   148 1 2 1 5 -1 -4 -5 143 

2007 Ujčov 502 1 4 8 5 -3 3 - 502 

2008   502 5 5 7 14 - -7 -7 495 

2009   495 4 4 5 6 - -1 -1 494 

2010   494 9 4 4 9 5 -5 - 494 

2011   489 6 2 6 5 4 1 5 494 

2012   494 6 8 3 8 -2 -5 -7 487 

    
Zdroj: ČSÚ, data zpracována autory dokumentu  

 

 

Interpretace těchto dat není jednoznačná. Nelze říci, že velikost obce nebo občanská vybavenost je 
automatickým předpokladem růstu počtu obyvatelstva a naopak. Zatímco některé malé obce mají 
víceméně vyrovnaný přírůstek i úbytek obyvatel (Sejřek, Pernštejnské Jestřabí), některé větší obce 
(Ujčov) vykazují stálý pokles počtu obyvatel, zatímco například v Nedvědici je přirozený úbytek 

vyrovnáván přistěhováním, ale současně se v některých letech projevuje i silné vystěhování. 
Statistika rovněž nezachycuje fakt, že v mnoha případech jsou obyvatelé obcí hlášeni jinde (často 
v Brně), zatímco v obcích mikroregionu bydlí se všemi důsledky (nároky na infrastrukturu, neplatí 

za odpad, obec na ně nedostává příspěvek ze státního rozpočtu atd.). Atraktivita jednotlivých obcí 
roste s nabídkou pracovních příležitostí, nepochybně ale určujícím faktorem je dostatek 
rozvojových ploch pro bydlení. Například v Nedvědici poptávka po stavebních parcelách silně 
převyšuje nabídku, avšak obec nemá s ohledem na konfiguraci terénu dostatek vhodných ploch a 
situaci nelze příliš změnit – obec je situována v údolích vodních toků, kolem nichž jsou rozsáhlá 
záplavová území, ve stejném koridoru jsou vedeny silnice i železnice a veškeré sítě s ochrannými 

pásmy. Tuto úvahu by potvrzovala situace v Olší, kdy stavební parcely pomohly přílivu obyvatel se 
všemi pozitivními přínosy – viz následující kapitola.   
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2.3.2 Vzdělanostní struktura 
 

Údaje o vzdělanostní struktuře jsou aktualizovány prostřednictvím sčítání lidu, domů a bytů. 
Strategie mikroregionu Pernštejn 2008 uvádí poslední dostupná data z roku 2001, kdy proběhlo 
předchozí sčítání.   

 
Tab. č.7: Procentní podíl obyvatel obcí Mikroregionu Pernštejn na dosaženém vzdělání  
k 31.12.2001 
 

 
 

Obec 

 
Počet 

obyvatel 
nad 15 let 

 
Bez 

vzdělání 

 
Základní 
včetně 

neukonč. 

Vyuč. a 
střed. odbor. 
bez maturity 

 
Úplné střední 
s maturitou 

 
Vyšší 

odborné a 
nástavbové 

 
Vysoko- 
školské 

 
Nezjištěno 

Nedvědice 1120 0,0 19,7 43,9 21,3 3,3 7,6 4,2 

Doubravník 712 0,6 19,7 39,2 27,0 4,2 8,4 1,0 

Ujčov 398 0,8 27,6 48,2 17,8 2,0 3,0 0,5 

Olší 240 0,0 22,9 47,1 23,8 2,9 2,5 0,8 

Černvír 135 0,0 28,1 48,9 14,8 5,2 3,0 0,0 

Sejřek 132 0,0 22,7 47,7 23,5 2,3 3,8 0,0 

Skorotice 119 0,0 31,1 52,1 11,8 1,7 3,4 0,0 

Drahonín 103 0,0 25,2 45,6 22,3 1,0 3,9 1,9 

 
Zdroj: Strategie mikroregionu Pernštejn 2008 

 
 

Další sčítání lidu, domů a bytů proběhlo v roce 2011. Data o vzdělanostní struktuře obyvatelstva 
mikroregionu Pernštejn jsou uvedena v následující tabulce.   

 
Tab. č.8: Vzdělanostní struktura v obcích Mikroregionu Pernštejn v počtech osob k 26.3. 2011 
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Celkem 113 141 688 101 1 141 240 150 145 127 419 

z 
to

ho
 o

so
b

 

bez vzdělání 2 - - - - 1 2 - 2 3 

základní vč. 
Neukončeného 

25 29 105 26 182 35 40 29 27 86 

střední vč. vyučení 
(bez maturity) 

45 66 242 39 431 100 61 54 65 175 

úplné střední 
s maturitou 

24 28 192 23 325 71 31 39 21 103 

nástavbové 
studium 

3 5 22 - 43 4 4 6 3 6 

vyšší odborné 
vzdělání 

4 - 12 4 11 4 3 1 1 7 

Vysokoškolské 8 11 91 5 134 16 5 9 5 28 

z 
toho 

Bakalářské - 3 14 - 15 4 1 1 - 7 

magisterské 7 8 68 5 111 12 4 7 4 20 

 
Zdroj: ČSÚ, data zpracována autory dokumentu  
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Tab. č. 9: Vzdělanostní struktura v obcích Mikroregionu Pernštejn v % k 26.3. 2011 
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celkem osob 113 141 688 101 1 141 240 150 145 127 419 

z 
to

ho
 %

 

bez vzdělání 1,8 - - - - 0,4 1,3 - 1,6 0,7 

základní vč. 
neukončeného 

22,1 20,6 15,3 25,7 16,0 14,6 26,7 20,0 21,3 20,5 

střední vč. vyučení 
(bez maturity) 

39,8 46,8 35,2 38,6 37,8 41,7 40,7 37,2 51,2 41,8 

úplné střední s 
maturitou 

21,2 19,9 27,9 22,8 28,5 29,6 20,7 26,9 16,5 24,6 

nástavbové 
studium 

3,5 3,5 3,2 - 3,8 1,7 2,7 4,1 2,4 1,4 

vyšší odborné 
vzdělání 

7,1 - 1,7 4,0 1,0 1,7 2,0 0,7 0,8 1,7 

vysokoškolské 2,7 2,1 13,2 5,0 11,7 6,7 3,3 6,2 3,9 6,7 

z toho 

bakalářsk
é 

- 5,7 2,0 - 1,3 1,7 0,7 0,7 - 1,7 

magisters
ké 

6,2 7,8 9,9 5,0 9,7 5,0 2,7 4,8 3,1 4,8 

 
Zdroj: ČSÚ, data zpracována autory dokumentu  

 
Porovnáním dat z obou sčítání lze zjistit, že se za posledních 10 let zvýšil podíl obyvatel s vyšším 

vzděláním a to i v malých obcích. Závěr strategie z roku 2008 říká, že „podíl vysokoškolsky 
vzdělaných lidí klesá s poklesem počtu obyvatel dané obce a naopak,  s poklesem  počtu  
obyvatel  obce vzrůstá  počet  obyvatel, kteří mají základní či  neukončené vzdělání“. Výjimkou 
z tohoto tvrzení je obec Olší. Tato výjimka má zcela určitě souvislost s vysokým nárůstem počtu 
obyvatel, resp. nově přistěhovalých v důsledku nové výstavby, neboť lidé s vyšším vzděláním mají 
vyšší příjmy a ty investují do nového bydlení.    
 

 
 

2.4 Občanská vybavenost a infrastruktura  

 

2.4.1 Občanská vybavenost 
 

Strategie mikroregionu Pernštejn 2008 uvádí následující strukturu vybavenosti jednotlivých obcí 
v oblasti vzdělávání, sportu a volného času s tím, že tento faktor zásadně ovlivňuje hodnocení 
spokojenosti obyvatel se životem v obci. 
 
Tab. č. 10: Občanská vybavenost v obcích Mikroregionu Pernštejn k 31.12.2007 
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základní škola 

1. – 5. 
ročník 

1. – 9. 
ročník 

Černvír 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Doubravník 1 0 2 2 2 1 1 1 1 0 

Drahonín 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 

Nedvědice 1 1 2 4 2 1 1 1 1 1 
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Olší 1 1 4 1 0 0 0 1 1 0 

Sejřek 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 

Skorotice 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 

Ujčov 1 3 4 5 0 0 0 0 0 0 

Celkem 6 11 18 17 4 2 2 3 3 1 

 
Zdroj: Strategie mikroregionu Pernštejn 2008 

 
Přistoupením dvou nových obcí a realizací některých projektů se souhrn vybavenosti změnil.  
 
Tab. č. 11: Občanská vybavenost v obcích Mikroregionu Pernštejn k 30.11.2013 
 

O
b

ec
 

kn
ih

o
vn

a 

ku
lt

u
rn

í z
ař

íz
en

í 

sa
kr

ál
n

í s
ta

vb
a

 

h
ři

št
ě 

tě
lo

cv
ič

n
a 

p
o

št
a 

zd
ra

vo
tn

ic
ké

 

za
ří

ze
n

í 

m
at

eř
sk

á 
šk

o
la

 

základní škola 

1. – 5. 
ročník 

1. – 9. 
ročník 

Býšovec 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 

Černvír 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

Doubravník 1 0 2 2 2 1 1 1 1 0 

Drahonín 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 

Nedvědice 1 1 2 4 2 1 1 1 1 1 

Olší 1 1 4 1 0 0 0 1 0 0 

Pernštejnské Jestřabí 0 1)* 3 1)** 0 0 0 0 0 0 

Sejřek 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 

Skorotice 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 

Ujčov 1 3 4 5 0 0 0 0 0 0 

Celkem 6 14 23 20 4 2 2 3 3 1 

 
Zdroj: Obce mikroregionu, data zpracována autory dokumentu  

 
)* Sokolovna v Jilmoví, není v majetku obce 
)** Volejbalové hřiště v Jilmoví, svépomocná realizace před mnoha lety v nevyhovujícím technickém stavu 

 

Situace v oblasti zásobování a obchodní sítě je víceméně stabilizovaná. V malých obcích resp. 
v jejich místních částech byly obchody většinou již před časem zrušeny. V obci Olší je v provozu 
prodejna COOP, s ohledem na malý obrat a vysoké provozní náklady (mj. na vytápění, budova je 
nezateplena) COOP požaduje od obce dotaci na provoz, v opačném případě navrhuje jako alternativu 
zrušení provozovny. Obratu místních prodejen nepomáhá to, že pokud obyvatelé dojíždějí do 
zaměstnání do větších center (zejména Brno a Bystřice), nakupují tam – mají zde větší výběr a 

většinou i nižší ceny. Místní prodejny v obcích mikroregionu jsou pak často závislé na tržbách od 

ekonomicky neaktivních (důchodci). Do některých obcí s úspěchem zajíždějí v poslední době pojízdné 
prodejny masa. Zásadní zlepšení ve vybavenosti mikroregionu prodejnami  nelze očekávat.    
 
V oblasti knihoven nebyla identifikována potřeba zásadních investic do obnovy vyjma Nedvědice, 
kde je knihovna umístěna v patře v prostorách obtížně přístupných pro osoby se sníženou 
pohyblivostí. Řešením je přesun knihovny do přízemních bezbariérových prostor. V Býšovci řeší 

zájem o výpůjčky knih jednoduše dojížděním do nedaleké Bystřice n.P. Stále se rozšiřující 
dostupnost elektronických knih na webu a jejich popularita pak není důvodem pro rezignaci na širší 
a nové funkce knihoven jako míst pro setkávání. Příklady odjinud svědčí o tom, že je možné vzbudit 
zájem o klasické knihy i u mladší veskrze „elektronické“ generace, cestovatelské besedy nebo 
kulturní pořady malých forem pak dokáží přitáhnout i množství lidí, kteří běžně do knihovny 
nechodí. V mikroregionu Pernštejn je proto prostor pro společný projekt živých knihoven.        
  

Kulturní zařízení (kulturní domy) v obcích mikroregionu jsou většinou v technicky nevyhovujícím 
stavu a vyžadují rekonstrukci. Takových projektů je v seznamu plánovaných akcí celá řada (viz 

Příloha 5.1). Otázkou je, zda bude na takové projekty možné získat veřejné zdroje vzhledem 
k tomu, že v mikroregionu převažují malé obce a některé z nich mají několik místních částí. Využití 
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kulturních zařízení v přepočtu na počet akcí za rok a počet zúčastněných osob je pak nízké. Za 
těchto okolností bude obtížné dosáhnout dobrého hodnocení žádosti o podporu projektu ve smyslu 
přínosů (pozitivních dopadů) takové rekonstrukce a nejeví se reálné všechny projekty plánované 
v této oblasti realizovat s využitím externích veřejných zdrojů. Možným řešením by byla společná 
investice do vybraných kulturních zařízení, jež by sloužila svému účely pro více obcí mikroregionu. 

Handicapem takového řešení je však značná rozlehlost území mikroregionu a omezená dopravní 
dostupnost pro mnoho obyvatel odlehlých obcí a jejich místních částí.  
 
V oblasti se nachází množství sakrálních staveb, některé ve vlastnictví obcí. Objekty jsou většinou 
stavebně obnovovány postupně s využitím vlastních různých příležitostných dotací a z vlastních 
zdrojů. Společným úsilím mikroregionu i jednotlivých obcí se v minulosti podařilo opravit řadu 
drobných staveb, některé stavby v této oblasti však ještě na svou obnovu čekají (Příloha 5.1).  

 
I nadále platí, že v souladu se závěry Strategie mikroregion Pernštejn 2008 je region nedostatečně 
vybaven infrastrukturou pro volnočasové a sportovní aktivity (hřiště, tělocvičny). Problém není 
ani tak v počtu, jako v kvalitě těchto zařízení, jež jsou většinou ve špatném technickém stavu. Úprava a 

obnova hřišť se pak objevuje ve zvýšené míře mezi plánovanými projekty (Příloha 5.1). Pokud by 
byly i v nastávajícím plánovacím období zachovány principy, které byly platné v PRV (Programu 

rozvoje venkova Ministerstva zemědělství 2007-2013), pak je vysoká pravděpodobnost, že by se 
situace v této oblasti i v malých obcích radikálně zlepšila. Otazník zůstává nad rekonstrukcemi či 
výstavbou ve větších obcích, (například sokolovna a sportovní hala v Nedvědici), byť v roce 2013 
Nedvědice získala prostředky na rekonstrukci školních hřišť.   
 
Po přistoupení dvou nových obcí se situace v mikroregionu v oblasti školství a lékařské péče nijak 
nezměnila. Přirozenými centry nadále zůstávají Nedvědice a Doubravník. Přestože pro obyvatele 

většiny obcí znamená tato struktura nutnost dojíždění do škol či k lékaři, nelze realisticky očekávat 
rozšíření tohoto typu vybavenosti do dalších obcí. Úspěchem a prioritou v dalším období bude 
udržení stávajícího rozsahu jak lékařských služeb, tak školství. Docházka dětí do škol mikroregionu 
se řídí často tím, kde rodiče dětí pracují. Pokud dojíždějí autem do práce například do Tišnova, Brna 
nebo Bystřice n.P., pak často vozí děti do škol v těchto městech. „Venkovské“ školy Mikroregionu 
Pernštejn pak těžko konkurují. Rekonstrukci místní školy plánuje obec Olší, rekonstrukce objektu je 

spojena s jeho dalšími funkcemi. Počet míst v mateřských školách celkem pokrývá poptávku 

regionu, některé žádosti odmítnuté v Nedvědici jsou uspokojovány v Doubravníku.  
 
Samostatnou kapitolou je úprava veřejných budov a prostranství v obcích mikroregionu. Sem 
spadají jednak opravy obecních úřadů, jednak úpravy a zkrášlování návsí a dalších veřejných 
prostranství v obcích. Součástí je i revitalizace veřejné zeleně. V této oblasti je zřejmá značná 
podinvestovanost. Seznam těchto potřeb je uveden v Příloze 5.1.    

 
Budování a rekonstrukce objektů občanské vybavenosti je předmětem velké části 
projektů. Otázkou však zůstává financování těchto potřeb. V první řadě jsou řešením 
postupné dílčí rekonstrukce z vlastního rozpočtu obcí, rozsah takových aktivit však bude 
omezený a postup pomalý. Velmi vhodným nástrojem by byly programy obnovy venkova, 
realizované kraji, kde byla dosud slušná šance získat na řadu záměrů dotaci ve výši 50%. Je však 
jenom obtížné odhadnout, jak se tyto programy budou vyvíjet a zda budou podporovat i výše 

uvedené investice do občanské vybavenosti, neboť jejich objem se každý rok zmenšuje. Dalším 
teoreticky možným zdrojem financování jsou „velké“ dotační programy MMR, ROP, MZe nebo 

MŽP, v době zpracování studie však jejich nastavení není známo (viz kap. 1).         
 
 

2.4.2  Technická infrastruktura 

 
Obsahem této kapitoly je aktualizace stavu v oblasti napojení obcí mikroregionu na vodovodní a 
kanalizační síť, rozvod plynu a další sítě, zejména televizní signál, resp. internet.  
   
Tab. č. 12: Stav v oblasti technické infrastruktury dle Strategie mikroregionu 2008  

 

Obec Vodovod 
kanalizace s 

napojením na ČOV 
Plyn 

kabelová 
televize  

Černvír 0 0 1 nezjišťováno 

Doubravník 1 1 1 nezjišťováno 
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Drahonín 1 0 0 nezjišťováno 

Nedvědice 1 1 1 nezjišťováno 

Olší 1 1 0 nezjišťováno 

Sejřek 0 0 0 nezjišťováno 

Skorotice )* 1 0 0 nezjišťováno 

Ujčov 1 0 1 nezjišťováno 

Celkem 6 3 4  

 
Zdroj: Strategie mikroregionu Pernštejn 2008 
 
 
 

Tab. č. 13: Současný stav v oblasti technické infrastruktury  
 

Obec vodovod 
kanalizace s napojením 

na ČOV 
plyn 

kabelová 
televize  

Býšovec 0 0 0 1 

Černvír 1 0 1 1 

Doubravník 1 1 1 1 

Drahonín 1 0 0 0 

Nedvědice 1 1 1 1 

Olší 1 1 0 0 

Pernštejnské 
Jestřabí 

0 0 0 0 

Sejřek 0 0 0 0 

Skorotice  1 )* 0 1 1 

Ujčov  1 0 1)** 1 

Celkem 7 3 5 6 

)* Pouze Skorotice, ne Chlébské 

)** Pouze Ujčov a Čepí 
 
Zdroj: Obce regionu, data zpracována autory dokumentu  

 
V uplynulém období byly realizovány některé rozsáhlé stavby v oblasti infrastruktury, zejména 
v Nedvědici (několik etap budování kanalizační sítě), k dokončení chybí několik menších úseků 
v okrajových částech a místní části Pernštejn. Černvír výstavbu kanalizace připravuje, u jiných obcí 
je výstavba předmětem úvah, brzdí ji vysoká finanční náročnost.   
 
Pro pokrytí obcí mikroregionu televizním signálem pořídil mikroregion Pernštejn společnou licenci, 

samotné šíření signálu a technická údržba v členských obcích je pak v gesci jednotlivých správců 
jmenovaných obcemi.  
 

Výzvy v oblasti napojení na vodovodní síť jsou pak zejména před obcemi ve výše položených 
oblastech (Pernštejnské Jestřabí, Sejřek), které mají jednak rozsáhlý katastr, jednak leží u hranic 
kraje, které ale nekorespondují s působností vodárenských svazků (Žďár n.S., Tišnov) a tak se 

jejich připojení na vodovodní síť může komplikovat. V každém případě je nezbytné zahájit 
projektovou přípravu, byť se výstavba neobejde bez významných externích zdrojů.      
 
Porovnáním vybavenosti obcí po stránce technické infrastruktury  s předcházející 
kapitolou „občanská vybavenost“ můžeme  konstatovat, že existuje přímá úměra mezi 
přírůstkem obyvatel mikroregionu, jenž je založen na nové bytové výstavbě a ta je zase 
závislá na dostupnosti technické infrastruktury, nikoliv na občanské vybavenosti. Proto je 

technická infrastruktura a její budování životně důležitou prioritou mikroregionu.   
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2.4.3  Komunikace a doprava 
 

Stav silniční sítě není vyhovující, byť se v posledních letech situace částečně zlepšila. Regionem 
procházejí hlavní spojnice ve směru (Brno) Tišnov – Bystřice nad Pernštejnem (Nové Město na 
Moravě) sloužící jak pro dojíždění obyvatel mikroregionu za prací, tak pro rekreační dopravu do 
mikroregionu a dále na Vysočinu. Komunikace č. 38710 (Nedvědice – Dolní Rožínka) pak slouží jako 
spojka na dálnici D1.  
 
Zatíženost jednotlivých komunikací sleduje ŘSD prostřednictvím sčítání vozidel. Poslední proběhlo 

v roce 2010 (výsledky jsou dostupné na adrese http://scitani2010.rsd.cz).  
 
Nejzatíženější je silnice č. 387 (Ujčov-Nedvědice-Doubravník) s bezmála 2600 vozidly za den, 
z toho těžká nákladní doprava přesahuje 260 vozidel. Tato trasa na svou rekonstrukci teprve čeká. 
Potěšitelné je, že alespoň most v havarijním stavu přes řeku Svratku mezi Ujčovem a Nedvědicí, jež 
tvoří hranicí mezi krajem Jihomoravským a krajem Vysočina, čeká v brzké době oprava (v době 

zpracování studie se očekávalo vydání stavebního povolení). Té dosáhlo soustředěné a dlouhodobé 

úsilí představitelů okolních obcí z obou krajů.  
 
Silnice č. 385 (Dolní Rožínka – Pernštejnské Jestřabí – Olší) prošla v letech 2012 - 2013 rozsáhlou 
rekonstrukcí povrchu a stav je uspokojivý. Tato komunikace má zátěž okolo 1500 vozidel za den, 
z toho těžká doprava činí 155 aut.   
 

V roce 2013 byl opraven na území kraje Vysočina povrch silnice č. 38810 od hradu Pernštejna na 
Smrček a Býšovec (denní frekvence 470 vozidel). Podobně prošla opravami silnice č. 390 v úseku 
Nedvědice – Sejřek (denní frekvence 150 vozidel). Oproti tomu silnice vedoucí do méně 
frekventovaných míst mikroregionu jsou často v tristním stavu. Do této skupiny patří i silnice 
č. 38710 (Nedvědice – Dolní Rožínka) sloužící jako spojka na dálnici D1 (cca 460 vozidel/den, z toho 
50 těžká motorová doprava).  
 

Nedvědice pak zahajuje v roce 2014 výstavbu parkoviště u hradu Pernštejna, které významně 
posune kvalitu služeb u této význačné národní kulturní památky a současně zlepší dopravní situaci 

v Nedvědici.   
 
Aby bylo dosaženo dalšího pokroku v obnově údržbě silniční sítě Mikroregionu Pernštejn, 
jeví se nezbytné ustanovení širší (nad)regionální akční skupiny, která bude prosazovat 
tyto investice. Předchozí zkušenosti říkají, že pokud obce postupují samostatně, není na 

jejich potřeby brán žádný zřetel a výsledek přináší až společné úsilí (viz oprava mostu 
přes Svratku)..  
 
 
Železniční trať Bystřice n.P. – Nedvědice – Doubravník – Tišnov slouží jako frekventovaná 
spojnice pro dopravu do školy, do zaměstnání, k lékaři, za službami i pro rekreační 

dopravu do regionu, přičemž v mikroregionu jsou dvě nádraží (Nedvědice, Doubravník) a jedna 
zastávka (Prudká). Tuto trať je nezbytné zachovat a případné snahy o „úsporné řešení“ 
zrušením této regionální trati jednoznačně odmítnout. Pro potřeby budoucí argumentace 
lze doporučit provést sčítání cestujících.   

 
 
Za prací nebo do školy dojíždí v mikroregionu značné množství obyvatel. Svědčí o tom výstupy 

ze sčítání lidu domů a bytů v roce 2011. Cílem je Tišnov (Kuřim, Brno) a případně Bystřice nad 
Pernštejnem a Nové Město na Moravě.  
 
Tab. č. 14: Počet osob v Mikroregionu Pernštejn dojíždějících do školy nebo zaměstnání 
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Celkem 134 167 800 119 1 317 283 157 175 150 487 

vyjíždějící 
celkem 

Celkem 35 48 244 38 404 89 25 51 38 150 

http://scitani2010.rsd.cz/
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vyjíždějící 
do škol 

Celkem 9 18 66 12 114 27 3 17 11 59 

v tom 
v rámci obce - - 4 - 36 1 - - - - 

mimo obec 9 18 62 12 78 26 3 17 11 59 

vyjíždějící 
do 
zaměstnání 

Celkem 26 30 178 26 290 62 22 34 27 91 

v tom 

v rámci obce 1 - 9 2 38 5 2 2 - 19 

do jiné obce 
okresu 

16 19 77 16 73 35 12 4 4 27 

do jiného 
okresu kraje 

- 8 58 6 94 15 6 - - - 

do jiného 
kraje 

9 3 30 2 81 6 2 27 22 43 

do zahraničí - - 4 - 4 1 - 1 1 2 

 
Zdroj: ČSÚ, data zpracována autory dokumentu  

 
Dopravní obslužnost mikroregionu vykazuje z tohoto pohledu rezervy. Ačkoliv jsou na trati 
Bystřice n.P. – Nedvědice – Doubravník – Tišnov (zde cestující přesedají na spoje do Brna) 
nasazovány rekonstruované soupravy Regionova, vlakové spojení je pomalé. Ostatní spoje jsou 
zajišťovány autobusy. Projevuje se značná nekonzistentnost existujícího dopravního spojení. 
Ta vyplývá z toho, že území mikroregionu je rozloženo mezi dva kraje. Zatímco Jihomoravský kraj 

provozuje Integrovaný dopravní systém (IDS JMK), kraj Vysočina se zatím k integrovanému řešení 
nerozhodl a tak spoje mezi kraji na sebe ne vždy navazují. Sousední Bystřicko vyvíjí aktivity ve 
směru napojení se na IDS JMK a je žádoucí tyto snahy podpořit. Bystřice n.P. očekává, že by jí 
propojení s IDS JMK přineslo lepší dopravní obslužnost a zvýšenou frekvenci spojů a zvýšilo by tak 
atraktivitu města. Tentýž efekt by pak zcela jistě mělo toto propojení zejména na „vysočinskou“ část 
mikroregionu Pernštejn.  
 

Obr. č. 2: Propojení obcí mikroregionu hromadnou dopravou. Červeně jsou naznačeny autobusové 

spoje, vedení železniční tratě je patrná z mapového podkladu.  
 

 

Zdroj: Zpracováno autory dokumentu  
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Autobusové linky zajíždějí do všech obcí mikroregionu kromě některých místních částí, ne všechny 
obce jsou ale autobusovými linkami propojeny. Četnost spojů na méně frekventovaných linkách je 
nízká. Úvahy o případných dalších spojích hromadnou dopravou mezi dosud nepropojenými obcemi 

mikroregionu musí být samozřejmě podloženy seriózní analýzou. Hlavní roli bude hrát počet 
případných cestujících a náklady na takovou službu. Zajištění dopravního spojení v tomto 
momentě přesahuje možnosti mikroregionu jako celku, nota bene možnosti zainteresovaných 
obcí a je třeba spoléhat na služby veřejného dopravce v systému IDS JMK (Integrovaný dopravní 
systém Jihomoravského kraje), případně kraje Vysočina.       
 
V případě komunikací v intravilánu obcí mikroregionu jde především o vybudování nebo 

rekonstrukci chodníků, případně místních komunikací. Chodníky jsou v drtivé většině malé dílčí 
projekty, které jsou obce většinou schopny realizovat z vlastních zdrojů, případně s podporou 
krajských dotací, budou-li nadále existovat. V případě místních komunikací není jasné, zda budou 
moci být rekonstruovány v rámci obnovy veřejných prostranství, jak tomu bylo v programovacím 

období 2007-2013 z PRV (Programu rozvoje venkova Ministerstva zemědělství). 
  

Cyklodoprava je samostatnou kapitolou spadající spíše do oblasti cestovního ruchu. Postupně jsou 
naplňovány plány na budování specializovaných cyklostezek okolo řeky Svratky. Dokončení 
propojení z Tišnova na Pernštejn je součástí plánů mikroregionu (projekt cyklostezky Doubravník-
Černvír, viz Příloha 5.1). Možnosti budoucího financování, jeho rozsah, resp. výše spoluúčasti, 
nejsou v současné době známy.    
 

2.4.4  Územní dokumentace 

 
Všechny obce mikroregionu mají platný územní plán, který je průběžně aktualizován.    
 

2.4.5  Projektová dokumentace 

 
Členské obce mají své projekty, jak jsou zaznamenány v Příloze 5.1, v různém stupni 
rozpracovanosti. Jelikož projektová příprava váže množství finančních prostředků, často jsou u 
menších obcí projekční práce odkládány na dobu, kdy bude jasné, zda budou takové akce moci být 

podpořeny z veřejných zdrojů. Tato taktika se ale nemusí vyplatit. V případě, že součástí žádosti o 
podporu projektu je například stavební povolení, je prakticky nemožné zajistit si podklady včas 
(dvojnásob to platí u dopravních a infrastrukturních staveb) a tak se podání žádosti v lepším případě 
odkládá na další kolo výzvy (přičemž se v každém dalším kole snižuje šance uspět pro přetlak 
poptávky a zpřísňování podmínek ze strany financujícího orgánu), v horším se pak šance uspět 
ztrácí úplně. Lze důrazně  doporučit   všem obcím zahájit neprodleně co nejširší projekční 
přípravu klíčových projektů a vyčlenit na tento účel vlastní prostředky, případně usilovat 

o podporu této činnosti z veřejných zdrojů.  
  

2.5 Hospodářství   

2.5.1 Trh práce 
 
Tato kapitola dokumentuje stav v oblasti zaměstnanosti resp. nezaměstnanosti v obcích 

mikroregionu. Údaje vycházejí ze sčítání lidu, domů a bytů 2011. Podrobné údaje o zaměstnanosti 
za jednotlivé obce v časových řadách včetně věkové a profesní struktury jsou uvedeny v Příloze 5.2.  
 
Tab. č. 15: Počty osob v ekonomicky aktivním věku v obcích mikroregionu celkem 
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v 
to

m
 

ekonomicky aktivní 53 69 391 57 611 139 78 80 66 235 

v tom 
zaměstnaní 44 63 354 47 545 124 63 70 57 203 

nezaměstnaní 9 6 37 10 66 15 15 10 9 32 

ekonomicky neaktivní 79 97 388 60 678 132 73 84 77 242 

nezjištěno 2 1 21 2 28 12 6 11 7 10 

 
Zdroj: ČSÚ, data zpracována autory dokumentu  

 
Tab. č. 16: Počet zaměstnaných osob podle charakteru činností v obcích mikroregionu celkem   
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celkem 134 167 800 119 1 317 283 157 175 150 487 

z 
to

ho
 z

am
ěs

tn
an
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celkem 44 63 354 47 545 124 63 70 57 203 

zaměstnanci, 
zaměstnavatelé,   
samostatně činní, 
pomáhající 

41 60 320 43 508 118 58 63 55 189 

pracující studenti a 
učni 

- 1 5 - 4 1 2 - - 2 

pracující důchodci 2 - 24 1 17 2 2 6 - 7 

ženy na mateřské 
dovolené 

1 2 5 3 16 3 1 1 2 5 

 
Zdroj: ČSÚ, data zpracována autory dokumentu  

 

 

2.5.2 Ekonomické činnosti obecně 
 
Kapitola shrnuje podíl jednotlivých odvětví na ekonomických činnostech mikroregionu. Údaje 

vycházejí ze sčítání lidu, domů a bytů 2011.  
 
Tab. č. 17: Počty ekonomicky aktivních osob v jednotlivých odvětvích  
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  134 167 800 119 1 317 283 157 175 150 487 

celkem 44 63 354 47 545 124 63 70 57 203 

z 
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zemědělství, 
lesnictví, rybářství 

3 8 5 5 10 9 4 13 2 26 

průmysl 17 24 117 10 187 34 16 20 17 62 

stavebnictví 5 7 32 7 37 13 14 5 4 15 

velkoobchod a 
maloobchod; opravy 
a údržba 
motorových vozidel 

1 4 32 5 38 5 2 4 10 17 

doprava a 
skladování 

1 1 16 4 31 4 3 2 2 14 
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ubytování, 
stravování a 
pohostinství 

- 1 7 1 25 2 1 - 1 5 

informační a 
komunikační 
činnosti 

1 - 10 - 10 6 - 1 - 5 

peněžnictví a 
pojišťovnictví 

- - 3 1 10 2 1 - 1 1 

činnosti v oblasti 
nemovitostí, 
profesní, vědecké a 
technické činnosti   
a administrativní a 
podpůrné činnosti 

1 6 13 4 34 6 2 3 3 16 

veřejná správa a 
obrana; povinné 
sociální 
zabezpečení 

3 3 22 3 27 6 4 1 1 5 

vzdělávání 2 5 19 - 48 7 1 4 4 10 

zdravotní a sociální 
péče 

4 1 31 3 39 15 4 9 6 7 

nezjištěno 5 2 39 3 38 11 11 7 5 18 

 
Zdroj: ČSÚ, data zpracována autory dokumentu  

  

 
Tab. č.18: Počty ekonomických subjektů v mikroregionu – porovnání se stavem ze Strategie rozvoje 
mikroregionu Pernštejn 2008    
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Býšovec - 32     1   19 1 1 10 

Černvír 29 30     1   16 1 10 2 

Doubravník 148 169 1   7   137 7 1 16 

Drahonín 30 29         22   3 4 

Nedvědice 242 259 1 1 26   189 11   31 

Olší 59 72 1   3 3 47 1 11 6 

Pernštejnské Jestřabí - 44     2   27 1 9 5 

Sejřek 39 43     6   23   10 4 

Skorotice 22 27         19 1 2 5 

Ujčov 77 94   1 7 1 68 3 5 9 

 
Zdroj: ČSÚ, data zpracována autory dokumentu  

 
Z tabulky je zřejmé, že se počet podnikatelských subjektů v mikroregionu za poslední 
období zvýšil (především živnostníci). Otázkou, na kterou nelze jednoznačně odpovědět je, zda se 
jedná o nové činné podniky svědčící o rostoucí prosperitě, nebo o přesun ze zaměstnaneckých pozic 

ke „švarc“ systému. Ani sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 odpovědi nepřineslo.  
 

Současně lze z výše uvedených údajů v kombinaci s údaji v kapitole Komunikace a doprava (vysoký 
počet osob vyjíždějících za prací, limitované dopravní spojení) dovodit, že mikroregion není 
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předurčen pro větší rozvoj průmyslové výroby. Stávající dopravní infrastruktura a modelace 
terénu neumožňují mikroregionu konkurovat těm regionům, které mohou nabídnout rovinaté 
pozemky v blízkosti dálnic na výstavbu rozsáhlejších průmyslových areálů. Současně je ale tento 
stav zárukou, že region neztratí svou přitažlivost pro bydlení, rekreaci a cestovní ruch z důvodu 
rozvoje průmyslové výroby. Prioritou mikroregionu by měla proto být podpora drobného podnikání,  

cestovního ruchu, zlepšení dopravního spojení a investice do ploch vhodných k bydlení.          
 

2.5.3  Cestovní ruch 
 

Cestovní ruch má pro mikroregion Pernštejn zvláštní význam, proto je mu věnována 
samostatná kapitola. Celá oblast je nejenom turisticky atraktivní, přičemž nejnavštěvovanější 
památkou je státní hrad Pernštejn, ale je i tradičním rekreačním územím zejména pro 
obyvatele Brna. Cílem tohoto dokumentu proto není znovu popisovat jednotlivé turistické 
atraktivity nebo ubytovací a stravovací kapacity, ale vyhodnotit dosavadní výsledky v této 

aktivitě a navrhnout další postup. Vždyť cestovní ruch je jednou z typických společných aktivit 
a zájmů členů mikroregionu vedle dopravy, školství a zdravotnictví.  

 
V uplynulých letech byla v mikroregionu rozvoji cestovního ruchu věnována značná pozornost. 
Byl realizován projekt „Vyšlápněte si k nám“, jehož součástí bylo mj. i značení okruhů 
v mikroregionu, vydání informačních/propagačních materiálů, vznik Turistického informačního 
centra v Nedvědici, webové stránky mikroregionu s důrazem na cestovní ruch. Další realizací 
byla síť naučných stezek na hrad Pernštejn (I. etapa), Nedvědice připravuje v  současné době 

realizaci parkoviště u národní kulturní památky hradu Pernštejna, na něž získala veřejné zdroje 
z ROP JV. Mezi připravované projekty rozvoje cestovního ruchu patří další etapy naučných 
stezek na hrad Pernštejn a další úsek cyklostezky okolo Svratky Doubravník-Černvír (viz 
Příloha 5.1).   
 
Hlavní atraktivitou mikroregionu, po němž má i své jméno, je národní kulturní památka 
hrad Pernštejn. Hrad je jednak cílem přes 60 000 návštěvníků za rok, jednak je často využíván 

filmaři.   
 
Mikroregion nedisponuje detailními údaji o struktuře svých návštěvníků a turistů ani o jejich 
počtu. Lze proto doporučit nezávislé systematické sledování návštěvnosti zejména ve 
spojitosti s hradem Pernštejnem s důrazem na strukturu zahraničních návštěvníků, aby bylo 
možno lépe cílit nové produkty a jejich jazykové mutace.  
 

Jako podklad pro další úvahy a plány rozvoje cestovního ruchu mikroregion Pernštejn byly 
použity závěry a doporučení Marketingové strategie cestovního ruchu regionu Tišnovsko 
(prosinec 2011, dostupná na adrese  
http://www.dsotisnovsko.cz/dokumenty/market_strategie.pdf) kam mikroregion Pernštejn patří 
přinejmenším svou jihomoravskou částí.  
 

1) Slabým místem současného cestovního ruchu mikroregionu je (letní) jednosezónnost. Tento 
handicap vzhledem k podmínkám území nelze změnit s vynaložením rozumných a realistických 
nákladů. Lze však posílit intenzitu využití letní sezóny například pomocí nových produktů 

s orientací na Brno jako hlavní zdrojové území, byť tím může být posilována právě jednodenní 
návštěvnost, viz dále.   
 
2) Druhým slabým místem současného cestovního ruchu mikroregionu je silná převaha 

jednodenních návštěvníků a tedy malý podíl přenocování. Souvisí to jednak s tím, že region je 
tradičním výletním cílem obyvatel města Brna, jednak s tím, že region je sice vybaven relativně 
dostatečným počtem lůžek, avšak převážně v nízkém standardu. Většina podniků tak obsluhuje 
nízkoutrácející segment individuálních turistů, případně obchodních cestujících, řemeslníků nebo škol 
v přírodě, region ztrácí atraktivitu pro přenocování solventnější klientely. To vede k velmi nízké 
průměrné celoroční obsazenosti na úrovni mezi 20 – 30% a k nízkým výnosům z cest. ruchu. Situace 
se bude postupně pomalu vylepšovat, mikroregion samotný v této oblasti nemůže přímo mnoho 

udělat, neboť ubytovací a stravovací služby jsou individuální podnikatelské aktivity. Pomoc lze 
spatřovat v soustředěné propagaci regionu. Je ale pravděpodobné, že cesta k podpoře investic do 
půjde přes funkční MAS. Dalším důvodem pro jednodenní návštěvnost je malá rozloha regionu 
z pohledu turisty a tedy omezené možnosti pro přípravu produktů na více dní. To lze řešit 

spoluprací s vedlejšími regiony (Tišnovsko, Bystřicko). 
  

http://www.dsotisnovsko.cz/dokumenty/market_strategie.pdf
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3) Hlavními atributy destinace, které jsou současně její silnou stránkou,  jsou:  
 výjimečné kulturní památky v čele s hradem Pernštejnem 
 mírný krajinný ráz, zachovalé přírodní prostředí 

 vhodné terény pro aktivní pohyb a sport, zejména pěší turistiku a cykloturistiku 
 relativní blízkost Brna jako silného zdrojového území. 

 
4) Marketingová doporučení CzechTourism pro region jsou: 

 zvýšit atraktivitu pro rodiny s dětmi 

 zvýšit provázanost jednotlivých produktů se sousedními regiony 
 komunikovat dobré spojení vlakem  
 komunikovat příjemnou atmosféru regionu 
 soustředit se na propagaci prostřednictvím internetu a sociálních sítí 

 
5) Z výše uvedeného vyplývá doporučené zaměření produktů a prioritní návštěvnické 
segmenty: 

 
Segment aktivní návštěvníci  
 cyklisté- hlavní nabídka - jak osoby s běžnou výkonností, tak milovníci adrenalinových 

zážitků (např. off-road cykloprogramy a trasy) 
 pěší turisté – hlavní nabídka 
 lyžaři – okrajová nabídka, propagace zejména v rovině informací v elektronických médiích 

zejména pokud budou realizovány plány na upravované běžecké tratě    

 sportoviště – okrajová nabídka, pokud vůbec, propagace pouze v rovině informací na webu 
 
Segment poznávací turistika   
 hlavní nabídka s přirozeným akcentem na hrad Pernštejn - jak běžní turisté, preferující 

vyrovnaný mix aktivit, tak osoby s určitými specifickými potřebami – osoby se sníženou 
mobilitou, rodiny s dětmi apod. 

 
Segment sportovní a kulturní akce   
 propagace vybraných akcí regionu (tradiční Pernštejnské slavnosti, nově Pernštejnský 

střelecký pohár, Zubr cup apod.) 
 
6) Hlavní reklamní sdělení vyplývají z předchozího:    

- z Brna je to k nám coby kamenem dohodil 

- u nás je příjemně a zeleno 
- u nás je skvěle na kole i pěšky; když prší, je tu spousta kulturního dědictví 
- u nás je dobře v každém věku. 

 
Zatím neprozkoumaná je možnost využít pro rozvoj cestovního ruchu faktu, že se na hradě 
Pernštejně natáčí množství filmů. Lze si představit přinejmenším festival filmů natočených na 
Pernštejně apod.   

 
 

2.6 SWOT analýza    

  
SWOT analýza zpracovaná v předchozí Strategii rozvoje mikroregionu Pernštejn byla 
zjednodušena a aktualizována takto:  
 
Silné stránky 

 hrad Pernštejn, jedna z nejnavštěvovanějších památek kraje 

 turistická atraktivnost regionu obecně (krajinný ráz, malebnost), jeho známost jako 
rekreačního zázemí pro obyvatele města Brna 

 funkční mikroregion, členství v ambiciózní MAS 
 zkušená samospráva (realizace projektů s podporou veřejných zdrojů) 
 relativně dobrá dostupnost z Brna 
 spojení vlakem, kdy samotný vlak může být atrakcí 

 levnější stavební pozemky 
 zachovalé životní prostředí lákající k bydlení (mírný nárůst počtu obyvatel mikroregionu). 
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Slabé stránky 
 převažující malá velikost obcí v kombinaci s rozsáhlým katastrem (vysoká investiční 

náročnost při napojování na sítě, při budování občanské vybavenosti, vysoké náklady na 
veřejnou dopravu při nízké obsazenosti)  

 nevyrovnaná občanská a technická vybavenost obcí, místy v neuspokojivém technickém 

stavu 
 neuspokojivá kvalita dopravní infrastruktury 
 neuspokojivá dopravní obslužnost  
 malá nabídka pracovních příležitostí v regionu, vysoká potřeba dojíždět za prací a do škol 
 neuspokojivá kvalita služeb v cestovním ruchu (nízký standard, obsazenost a výtěžnost) 
 vysoká sezónnost v cestovním ruchu, pouze jedna (letní) sezóna 
 mikroregion se rozkládá na území dvou krajů (nestejné příležitosti a možnosti). 

 
Příležitosti  

 náskok v podobě funkčního mikroregionu a ambiciózní MAS 
 pozitivní vnímání cestovního ruchu místními 

 relativní blízkost Brna jako zdrojového území 
 budování nadregionální infrastruktury (např. cyklostezka kolem řeky Svratky)  

 budování centra Eden v Bystřici n.P., možnost spolupráce v cestovním ruchu 
 mikroregion sousedí s regiony s podobným charakterem (Tišnovsko, Bystřicko), příprava a 

propagace společných vícedenních produktů 
 technická obnova místních lyžařských areálů (zasněžování, parkování, upravované běžecké 

stopy)   
 veřejné prostředky nového programovacího období 2014-2020. 

 

Hrozby 
 přetrvávající nedostatek pracovních příležitostí a ploch pro bydlení vedoucí k odlivu obyvatel 
 zvyšování průměrného věku obyvatel a s tím spojené zvyšování podílu ekonomicky 

neaktivních 
 malá projektová připravenost a nízké využití veřejných prostředků nového programovacího 

období 2014-2020. 



3 Návrhová část 
 

Tato kapitola vychází z předchozí Strategie mikroregionu Pernštejn 2008. V některých oblastech 
však strukturu a rozsah opatření upravuje a to na základě dosažených výsledků a zkušeností 
získaných v programovacím období 2007 – 2013. Pro stanovení cílů je rovněž podstatná schopnost 
financovat či spolufinancovat jednotlivé záměry a priority vnímané vedením jednotlivých obcí.   
 

3.1 Vize Mikroregionu 2014 - 2023 

 
Původní vize byla navržena pro roky 2008-2018. Zde dochází k úpravě tak, aby perioda 
odpovídala nadcházejícímu programovacímu období, tj. rokům 2014 - 2023. Důvodem je to, že 

v programovacím období vázané veřejné prostředky jsou nutným předpokladem pro realizaci 

většiny projektů (viz Příloha 5.1). Současně platí, že objem dostupných veřejných prostředků se 
bude postupně snižovat, co se nepodaří realizovat v nadcházejícím období, bude se o mnoho 
složitěji realizovat později.   
 
Strategie mikroregionu staví na projektových záměrech jednotlivých obcí, přičemž některá 
témata jsou společná (zejména doprava, školství, zdravotnictví, síťová infrastruktura, cestovní 

ruch, odpady). V platnosti zůstává, že mikroregion bude v nadcházejícím období usilovat o 
zlepšování vybavenosti obcí a rozvoj služeb, aby bylo zabráněno nejen odlivu obyvatelstva, 
ale zároveň aby byly vytvořeny podmínky vedoucí ke zvýšenému přistěhování nových 
občanů. Z tohoto pohledu jsou zvláště významná nová stavební místa pro 
individuální výstavbu  ruku v ruce s budováním potřebné technické 
infrastruktury. Zvláštní důraz bude kladen na ochranu a rozvoj kulturního a přírodního 
dědictví mikroregionu, výstavbu infrastruktury pro rozvoj cestovního ruchu a jeho systematická 

propagace.    
 

3.2 Stanovení prioritních oblastí rozvoje 

 
Strategie rozvoje mikroregionu Pernštejn 2008 stanovovala tři prioritní oblasti:  
 
SPOKOJENÝ ŽIVOT - SPOLEČNÉ PROJEKTY - CESTOVNÍ RUCH 
 
Jelikož řada úkolů v oblasti „připravenost pro společné projekty“ a „cestovní ruch“ byla splněna na 

rozdíl od řady rozsáhlejších a nákladnějších infrastrukturních staveb, je možné rozdělení poněkud 
zjednodušit v návaznosti na aktuální potřeby rozsah a charakter připravovaných projektů takto:     
 
 

Priorita 1 - KVALITA ŽIVOTA 

Priorita 2 – ROZVOJ PODNIKÁNÍ A CESTOVNÍHO RUCHU 

 
 

Priorita 1: KVALITA ŽIVOTA 
 
Tato priorita se zaměřuje na rozvoj těch elementů, které zvyšují atraktivitu mikroregionu jako 
dobrého místa pro život. Zahrnuje projekty úpravy veřejných prostranství, budování nové a 
obnovu stávající technické a dopravní infrastruktury a občanské vybavenosti. Součástí je péče o 
volnočasová a sportovní zařízení a vybavení. Do této priority patří také obnova objektů 
samosprávy. Důraz by měl být kladen vedle budování bytů zejména na přípravu ploch 

vhodných pro bydlení, s čímž úzce souvisí výstavba technické infrastruktury. 
 
V rámci priority jsou plánovány následující projekty:  
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Tab. č. 19: Seznam projektů zařazených do Priority 1 

 

BÝŠOVEC   

č. Název projektu / záměru 
Předpokládaná výše 

nákladů mil. Kč 

1 Rekonstrukce požární nádrže 0,90 

2 Rekonstrukce kulturního domu Býšovec 0,50 

3 Rekonstrukce kulturního domu Smrček 0,50 

4 Rekonstrukce autobusové zastávky  Smrček 0,10 

5 Revitalizace obecní zeleně 0,10 

6 Rekonstrukce veřejného osvětlení 0,50 

7 Oslavy 120 let hasičů Býšovec 0,10 

CELKEM  2,70 

ČERNVÍR   

č. Název projektu / záměru 
Předpokládaná výše 

nákladů mil. Kč 

1 Výstavba kanalizace 32,00 

2 Oprava chodníků a místních komunikací 0,70 

3 Výstavba části vodovodu 5,00 

4 Oprava střechy kulturního domu 0,50 

5 Výměna oken a dveří kulturního domu 0,14 

6 Rekonstrukce obecního rozhlasu 0,05 

7 Rekonstrukce hřiště 0,30 

8 Zpevnění komunikace k samotám 1,00 

CELKEM  39,69 

DOUBRAVNÍK   

č. Název projektu / záměru 
Předpokládaná výše 

nákladů mil. Kč 

1 Místní komunikace č. D 13 1,00 

2 Sběrný dvůr odpadů 3,50 

3 Výstavba chodníku 2,00 

4 Oprava mostku 0,50 

5 Opravy místních komunikací 3,00 

6 Prodloužení vodovodu 1,50 

7 Rekonstrukce kanalizace 2,00 

8 Oprava kašny, úpravy náměstí 1,50 

9 Rekonstrukce požární zbrojnice 1,00 

11 Studie zástavby 0,10 

12 Areál kravína 20,00 

13 Rekonstrukce veřejného osvětlení 2,00 

14 Koupaliště 10,00 

15 Kompostovací technika 2,00 

16 Klidová zóna za sokolovnou 0,50 

17 Koldova vila 5,00 

18 Střelnice 2,00 

20 Areál HČ 5,00 

21 Stará radnice 5,00 

22 Základní škola 2,00 

23 Bytový dům 5,00 

CELKEM  74,60 

DRAHONÍN   
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č. Název projektu / záměru 
Předpokládaná výše 

nákladů mil. Kč 

1 Obnova místních komunikací 2,50 

2 Výstavba splaškové kanalizace - část 0,50 

3 Zateplení a zabezpečení OÚ 0,30 

4 Modernizace kulturního areálu  0,25 

CELKEM  3,55 

NEDVĚDICE   

č. Název projektu / záměru 
Předpokládaná výše 

nákladů mil. Kč 

1 MŠ – celková oprava střechy 1,00 

2 ZŠ – oprava střechy na budovách A a B 2,50 

3 Chodník Nedvědice-Černvír 2,50 

4 Vodovod Pernštejn 0,75 

5 Kanalizace u rybníka 2,00 

6 Rozšíření veřejného rozhlasu 0,50 

9 Kanalizace Žlíbky II 7,00 

10 Kanalizace Klečany pod tratí 2,50 

11 Kanalizace Ke křížku 1,40 

13 Parkoviště u hřbitova 1,60 

14 Chodník u zdravotního střediska 0,40 

15 Autobusové čekárny Nedvědice u zdr. střediska a Pernštejn 0,50 

16 ZŠ – rekonstrukce topného systému 2,00 

17 ZŠ – venkovní hřiště s umělým povrchem 2,20 

19 Rekonstrukce veřejného osvětlení (LED) 2,00 

20 Rekonstrukce KTV 0,50 

21 Parkoviště u kostela 0,75 

22 Rekonstrukce Sokolovny II.etapa 10,00 

23 Revitalizace koupaliště 2,50 

24 Stavební úpravy obchodního domu 15,00 

25 Rozšíření místní komunikace za MEZem 6,00 

26 Rozšíření hřbitova 25,00 

27 Rekonstrukce radnice 35,00 

29 ZŠ – oprava WC – budova B 0,80 

30 Oprava vstupu do budovy A 0,80 

31 Oprava vstupů do budovy C 0,30 

32 Sociální zázemí tělocvičny 3,40 

33 Celková revize a rekonstrukce vodoinstalace 2,50 

34 Celková revize a rekonstrukce elektro  2,50 

35 Opravy chodníků  2,00 

36 Přestavba areálu zimního stadionu 30,00 

37 Vjezd do hasičské zbrojnice 0,15 

38 Oprava schodiště na Nové čtvrti 0,20 

39 Oprava zdi a schodiště u požární zbrojnice  2,00 

41 Oprava MK Žlíbky 0,75 

42 Oprava MK Bejrút 0,75 

43 Oprava vstupní venkovního prostoru do areálu zdravotního střediska 1,50 

44 Sportovní hala 55,00 

45 Přesun knihovny 1,00 

CELKEM  227,25 
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OLŠÍ   

č. Název projektu / záměru 
Předpokládaná výše 

nákladů mil. Kč 

1 Rekonstrukce budovy školy 4,00 

2 Rekonstrukce obecního úřadu na multifunkční objekt 2,50 

3 Výstavba víceúčelového hřiště Litava 1,50 

CELKEM  8,00 

PERNŠTEJNSKÉ JESTŘABÍ  

č. Název projektu / záměru 
Předpokládaná výše 

nákladů mil. Kč 

1 Výstavba vodovodu ve všech částech 16,00 

2 Revitalizace návsí a komunikací Jestřabí a Jilmoví 2,50 

3 Obnova rybníka Husle a Jestřabí 1,20 

4 Oprava propojovacích komunikací mezi místními částmi  1,60 

5 Rekonstrukce veřejného rozhlasu ve všech částech 0,22 

6 Obnova sportovně-kulturního areálu 1,50 

7 Zalesňování parcel 0,20 

8 Oprava drobných sakrálních staveb 0,20 

CELKEM  23,42 

 SEJŘEK  

č. Název projektu / záměru 
Předpokládaná výše 

nákladů mil. Kč 

1 Rekonstrukce místní komunikace Olší - Raková 1,50 

2 Vodovod a kanalizace 35,00 

3 Oprava požární nádrže 0,80 

4 Projekční práce pro výstavbu technické infrastruktury 0,90 

5 Chodníky 0,40 

6 Modernizace obecního úřadu vč. zateplení 1,80 

CELKEM  40,40 

 SKOROTICE  

č. Název projektu / záměru 
Předpokládaná výše 

nákladů mil. Kč 

1 Rozšíření vodovodní sítě Chlébské 3,00 

2 Rekonstrukce a dostavba víceúčelového a dětského hřiště 1,90 

3 Opravy místních komunikací 2,80 

4 Výměna oken OÚ 0,70 

5 Oprava požární nádrže Skorotice 0,50 

CELKEM  8,90 

UJČOV   

č. Název projektu / záměru 
Předpokládaná výše 

nákladů mil. Kč 

1 Kanalizace vč. ČOV 50,00 

3 Vrt pitné vody 0,25 

4 Komunální technika 1,10 

5 Revitalizace kulturního domu Lískovec 0,40 

6 Revitalizace kulturního domu D. Čepí 0,40 

7 Oprava požární zbrojnice Kovářová 0,50 

8 Optický kabel pro přenos dat 1,50 

CELKEM  54,15 

   

 SPOLEČNÉ  PROJEKTY MIKROREGIONU  
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č. Název projektu / záměru 
Předpokládaná výše 

nákladů mil. Kč 

1 Živé knihovny 0,50 

CELKEM  0,50 

   

MIKROREGION JAKO CELEK 483,16 

  

  
Zdroj: Obce mikroregionu  

 
 
 

Priorita 2: ROZVOJ PODNIKÁNÍ A CESTOVNÍHO RUCHU 
 
Tato priorita zahrnuje veškeré projekty a aktivity směřující k rozvoji ekonomických aktivit včetně 

cestovního ruchu tak, aby bylo předcházeno ohrožení plynoucí z nedostatku pracovních příležitostí 
s důsledkem vystěhování. Součástí priority je péče o kulturní a přírodní dědictví regionu jako 
důležitých prvků zvyšujících turistickou atraktivitu regionu a dále budování související 
infrastruktury.  Důraz by měl být kladen na zvýšení výtěžnosti cestovního ruchu jak přípravou 

nových produktů ve spolupráci s okolními regiony s cílem prodloužení pobytu (tj. usilovat o 
přeměnu jednodenních návštěvníků v turisty, kteří v regionu vícekrát přenocují) a systematickou 
propagací, tak podporou a posilováním kvality služeb poskytovaných místními podnikateli. 
V regionu převládají malé firmy (živnostníci), jejich iniciativa jako samostatných subjektů ve 
směru rozvoje mikroregionu je malá. Stejně jako v případě žádoucích řešení v dopravě (společný 
postup obcí, jedna obec má malou sílu) je i zde třeba se pokusit o odstranění komunikačních 
bariér mezi podnikateli vzájemně a mezi podnikateli a samosprávou. Strategickým cílem je také 

rozvoj meziobecní spolupráce v mikroregionu – vzájemná podpora kulturních a sportovních akcí, 
např. nákupem různého společného vybavení (party stany, pódia, mobilní toalety, 
projekční/ozvučovací/osvětlovací technika atd…). 
 
V rámci priority jsou plánovány následující projekty:  

 

 
Tab. č. 20: Seznam projektů zařazených do Priority 2 
 

ČERNVÍR   

č. Název projektu / záměru 
Předpokládaná výše 

nákladů mil. Kč 

9 Oprava hřbitovní zdi 0,03 

10 Konzervace dřevěného mostu 0,06 

CELKEM  0,09 

DOUBRAVNÍK   

č. Název projektu / záměru 
Předpokládaná výše 

nákladů mil. Kč 

10 Opravy sakrálních staveb 1,00 

19 Cyklostezka Doubravník - Černvír 5,00 

CELKEM  6,00 

NEDVĚDICE   

č. Název projektu / záměru 
Předpokládaná výše 

nákladů mil. Kč 

7 Po naučných stezkách na hrad Pernštejn – II.etapa 0,25 

8 Po naučných stezkách na hrad Pernštejn – III.etapa 0,75 

12 Opravy studánek 0,50 

18 Parkoviště pro hrad Pernštejn  27,00 

28 Obnova historických studní (3x) 2,00 

40 Boží muka U křížku 0,25 
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CELKEM  30,75 

PERNŠTEJNSKÉ JESTŘABÍ  

č. Název projektu / záměru 
Předpokládaná výše 

nákladů mil. Kč 

9 Ošetření památných stromů 0,20 

CELKEM  0,20 

 SKOROTICE  

č. Název projektu / záměru 
Předpokládaná výše 

nákladů mil. Kč 

6 Oprava křížku Chlébské 0,15 

CELKEM  0,15 

UJČOV   

č. Název projektu / záměru 
Předpokládaná výše 

nákladů mil. Kč 

2 Oprava kostela D. Čepí 2,00 

CELKEM  2,00 

   

 SPOLEČNÉ  PROJEKTY MIKROREGIONU  

č. Název projektu / záměru 
Předpokládaná výše 

nákladů mil. Kč 

1 Středisko cestovního ruchu Kovářová 1,50 

2 Komunikační platforma obce-podnikatelé 0,05 

3 Pernštejnské slavnosti 1,0 

4 Pernštejnský pohár 0,1 

5 Zubr cup 0,1 

CELKEM  2,75 

   

MIKROREGION JAKO CELEK 41,94 

 
Zdroj: Obce mikroregionu 
 
Vedle záměrů výše uvedených v prioritách vznikají čas od času na úrovni mikroregionu projekty ad 
hoc, tj. když se objeví možnost realizovat určitý záměr společně. Příkladem takového projektu 

z minula je nákup žací lišty na údržbu zeleně kolem komunikací. Ty obce, které na nákup přispěly, 
teď mají možnost využít kapacitu za výhodnou cenu, ostatní zájemci si mohou službu objednat za 
tržní cenu. Jiným příkladem je společný nákup licence na příjem a šíření kabelové televize, přičemž 
samotnou službu si po technické stránce zajišťují účastnické obce samy.  
 
 
 

3.3 Finanční kvantifikace  

Finanční objem potřebný pro realizaci plánovaných projektů v celém mikroregionu pro 

období 2014-2020 je vypočten jako součet odhadovaných nákladů jednotlivých projektů. Tyto 
projekty jsou v různém stupni připravenosti, proto se bude celkový objem ještě mírně měnit v 
důsledku zpřesňování projektové dokumentace jednotlivých projektů.   
 
Celkový objem potřebných financí činí cca 525 mil. Kč (podrobně viz Příloha 5.1).  
 
Porovnáním s kvantifikací uvedenou ve Strategii rozvoje mikroregionu Pernštejn 2008 (1 457,3 

mil. Kč) je zřejmé, že došlo k úpravě požadavků na objem financí potřebných k realizaci 
projektů ze zásobníku (Příloha 5.1). Ani poté nelze očekávat, že by bylo možné realizovat 
100% všech plánů a to i s ohledem na stav projekčních příprav, kdy u některých projektů ještě 
nezačaly.   
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3.4 Dotační audit  

V současné době nejsou známy podrobnosti k možným zdrojům veřejných financí. Jak již bylo 
uvedeno v úvodní kapitole, v závěru roku 2013 probíhá formování nové vlády po předčasných 
podzimních volbách a není známa podoba operačních programů, jejich gesce, časování a 
objemy. Rovněž není znám časový harmonogram jednotlivých výzev. Lze však doporučit, aby 
v každém případě jednotliví žadatelé (obce) zahájili projekční přípravu zásadních akcí bez 
ohledu na současnou situaci a zřídili si bezplatný elektronický informační servis 

z důležitých institucí spravujících veřejné finance.   
 
 
 

4 Závěr 
 

Strategie rozvoje mikroregionu Pernštejn – aktualizace 2013 je rozvojový dokument, jehož cílem 
bylo zachytit změny v zájmovém území, tj. na území mikroregionu Pernštejn od doby vzniku 
prvního strategického dokumentu v roce 2008, aktualizovat potřeby zadavatele a jeho členů a 
připravit se rámcově na maximální využití programovacího období 2014-2020, byť podrobnosti o 
nastavení operačních programů nejsou v době zpracování studie známy. Přesto zdroje EU 

zůstávají i nadále zásadní pro dosažení cílů mikroregionu a jeho členů, rozvojové projekty nelze 
realizovat jenom z rozpočtu obcí.   
 
Mikroregion má značný potenciál pro bydlení, rekreaci a cestovní ruch. Poptávka po pozemcích 
vhodných k individuální zástavbě je vysoká, modelace terénu a místy chybějící technická 
infrastruktura však limituje možnosti nabídnout větší množství takových ploch. Tam, kde se to 
daří, obyvatel přibývá (obec Olší).  

 
V oblasti cestovního ruchu je nezbytné zvýšit jeho výtěžnost například v podobě vícedenních 
produktů ve spolupráci s okolními regiony, postupem času se také pokusit iniciovat vyšší standard 
služeb u podnikatelů například prostřednictvím místní akční skupiny. Obtížné bude snížit vysokou 
jednosezónnost (prakticky pouze letní sezóna), která je podporována blízkostí Brna (mikroregion 

jako cíl jednodenních výletů Brňanů). Toto zdrojové území je ale současně pro mikroregion 

nepochybnou výhodou v oblasti cestovního ruchu.        
 
Mikroregion nemůže vzhledem ke své poloze a modelaci terénu konkurovat rovinatějším regionům 
v blízkosti dálnic, které jsou pro rozvoj větší průmyslové výroby atraktivnější. Klíčem k trvalé 
prosperitě regionu je spíše menší podnikání. I to však potřebuje zlepšení v oblasti dopravního 
spojení, které je současně důležitým faktorem při zvýšení atraktivity regionu pro cestovní ruch i 
bydlení. Mikroregion proto bude vytvářet společně se svými sousedy tlak na zlepšení kvality 

dopravní infrastruktury.         
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5 Přílohy 
 

5.1 Přehled projektů mikroregionu na období 2014-2020   

 
 

BÝŠOVEC   

č. Název projektu / záměru 
Předpokládaná výše 

nákladů mil. Kč 

1 Rekonstrukce požární nádrže 0,90 

2 Rekonstrukce kulturního domu Býšovec 0,50 

3 Rekonstrukce kulturního domu Smrček 0,50 

4 Rekonstrukce autobusové zastávky  Smrček 0,10 

5 Revitalizace obecní zeleně 0,10 

6 Rekonstrukce veřejného osvětlení 0,50 

7 Oslavy 120 let hasičů Býšovec 0,10 

CELKEM  2,70 

ČERNVÍR   

č. Název projektu / záměru 
Předpokládaná výše 

nákladů mil. Kč 

1 Výstavba kanalizace 32,00 

2 Oprava chodníků a místních komunikací 0,70 

3 Výstavba části vodovodu 5,00 

4 Oprava střechy kulturního domu 0,50 

5 Výměna oken a dveří kulturního domu 0,14 

6 Rekonstrukce obecního rozhlasu 0,05 

7 Rekonstrukce hřiště 0,30 

8 Zpevnění komunikace k samotám 1,00 

9 Oprava hřbitovní zdi 0,03 

10 Konzervace dřevěného mostu 0,06 

CELKEM  39,78 

DOUBRAVNÍK   

č. Název projektu / záměru 
Předpokládaná výše 

nákladů mil. Kč 

1 Místní komunikace č. D 13 1,00 

2 Sběrný dvůr odpadů 3,50 

3 Výstavba chodníku 2,00 

4 Oprava mostku 0,50 

5 Opravy místních komunikací 3,00 

6 Prodloužení vodovodu 1,50 

7 Rekonstrukce kanalizace 2,00 

8 Oprava kašny, úpravy náměstí 1,50 

9 Rekonstrukce požární zbrojnice 1,00 

10 Opravy sakrálních staveb 1,00 

11 Studie zástavby 0,10 

12 Areál kravína 20,00 

13 Rekonstrukce veřejného osvětlení 2,00 

14 Koupaliště 10,00 

15 Kompostovací technika 2,00 
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16 Klidová zóna za sokolovnou 0,50 

17 Koldova vila 5,00 

18 Střelnice 2,00 

19 Cyklostezka Doubravník - Černvír 5,00 

20 Areál HČ 5,00 

21 Stará radnice 5,00 

22 Základní škola 2,00 

23 Bytový dům 5,00 

CELKEM  80,60 

DRAHONÍN   

č. Název projektu / záměru 
Předpokládaná výše 

nákladů mil. Kč 

1 Obnova místních komunikací 2,50 

2 Výstavba splaškové kanalizace - část 0,50 

3 Zateplení a zabezpečení OÚ 0,30 

4 Modernizace kulturního areálu  0,25 

CELKEM  3,55 

NEDVĚDICE   

č. Název projektu / záměru 
Předpokládaná výše 

nákladů mil. Kč 

1 MŠ – celková oprava střechy 1,00 

2 ZŠ – oprava střechy na budovách A a B 2,50 

3 Chodník Nedvědice-Černvír 2,50 

4 Vodovod Pernštejn 0,75 

5 Kanalizace u rybníka 2,00 

6 Rozšíření veřejného rozhlasu 0,50 

7 Po naučných stezkách na hrad Pernštejn – II.etapa 0,25 

8 Po naučných stezkách na hrad Pernštejn – III.etapa 0,75 

9 Kanalizace Žlíbky II 7,00 

10 Kanalizace Klečany pod tratí 2,50 

11 Kanalizace Ke křížku 1,40 

12 Opravy studánek 0,50 

13 Parkoviště u hřbitova 1,60 

14 Chodník u zdravotního střediska 0,40 

15 Autobusové čekárny Nedvědice u zdr. střediska a Pernštejn 0,50 

16 ZŠ – rekonstrukce topného systému 2,00 

17 ZŠ – venkovní hřiště s umělým povrchem 2,20 

18 Parkoviště pro hrad Pernštejn  27,00 

19 Rekonstrukce veřejného osvětlení (LED) 2,00 

20 Rekonstrukce KTV 0,50 

21 Parkoviště u kostela 0,75 

22 Rekonstrukce Sokolovny II.etapa 10,00 

23 Revitalizace koupaliště 2,50 

24 Stavební úpravy obchodního domu 15,00 

25 Rozšíření místní komunikace za MEZem 6,00 

26 Rozšíření hřbitova 25,00 

27 Rekonstrukce radnice 35,00 

28 Obnova historických studní (3x) 2,00 

29 ZŠ – oprava WC – budova B 0,80 

30 Oprava vstupu do budovy A 0,80 
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31 Oprava vstupů do budovy C 0,30 

32 Sociální zázemí tělocvičny 3,40 

33 Celková revize a rekonstrukce vodoinstalace 2,50 

34 Celková revize a rekonstrukce elektro  2,50 

35 Opravy chodníků  2,00 

36 Přestavba areálu zimního stadionu 30,00 

37 Vjezd do hasičské zbrojnice 0,15 

38 Oprava schodiště na Nové čtvrti 0,20 

39 Oprava zdi a schodiště u požární zbrojnice  2,00 

40 Boží muka U křížku 0,25 

41 Oprava MK Žlíbky 0,75 

42 Oprava MK Bejrút 0,75 

43 Oprava vstupní venkovního prostoru do areálu zdravotního střediska 1,50 

44 Sportovní hala 55,00 

CELKEM  257,00 

OLŠÍ   

č. Název projektu / záměru 
Předpokládaná výše 

nákladů mil. Kč 

1 Rekonstrukce budovy školy 4,00 

2 Rekonstrukce a přestavba obecního úřadu na multifunkční objekt 2,50 

3 Výstavba víceúčelového hřiště Litava 1,50 

CELKEM  8,00 

PERNŠTEJNSKÉ JESTŘABÍ  

č. Název projektu / záměru 
Předpokládaná výše 

nákladů mil. Kč 

1 Výstavba vodovodu ve všech částech 16,00 

2 Revitalizace návsí a komunikací Jestřabí a Jilmoví 2,50 

3 Obnova rybníka Husle a Jestřabí 1,20 

4 Oprava propojovacích komunikací mezi místními částmi  1,60 

5 Rekonstrukce veřejného rozhlasu ve všech částech 0,22 

6 Obnova sportovně-kulturního areálu 1,50 

7 Zalesňování parcel 0,20 

8 Oprava drobných sakrálních staveb 0,20 

9 Ošetření památných stromů 0,20 

CELKEM  23,62 

 SEJŘEK  

č. Název projektu / záměru 
Předpokládaná výše 

nákladů mil. Kč 

1 Rekonstrukce místní komunikace Olší - Raková 1,50 

2 Vodovod a kanalizace 35,00 

3 Oprava požární nádrže 0,80 

4 Projekční práce pro výstavbu technické infrastruktury 0,90 

5 Chodníky 0,40 

6 Modernizace obecního úřadu vč. zateplení 1,80 

CELKEM  40,40 

 SKOROTICE  

č. Název projektu / záměru 
Předpokládaná výše 

nákladů mil. Kč 

1 Rozšíření vodovodní sítě Chlébské 3,00 

2 Rekonstrukce a dostavba víceúčelového a dětského hřiště 1,90 
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3 Opravy místních komunikací 2,80 

4 Výměna oken OÚ 0,70 

5 Oprava požární nádrže Skorotice 0,50 

6 Oprava křížku Chlébské 0,15 

CELKEM  9,05 

UJČOV   

č. Název projektu / záměru 
Předpokládaná výše 

nákladů mil. Kč 

1 Kanalizace vč. ČOV 50,00 

2 Oprava kostela D. Čepí 2,00 

3 Vrt pitné vody 0,25 

4 Komunální technika 1,10 

5 Revitalizace kulturního domu Lískovec 0,40 

6 Revitalizace kulturního domu D. Čepí 0,40 

7 Oprava požární zbrojnice Kovářová 0,50 

8 Optický kabel pro přenos dat 1,50 

CELKEM  56,15 

 SPOLEČNÉ  PROJEKTY MIKROREGIONU  

č. Název projektu / záměru 
Předpokládaná výše 

nákladů mil. Kč 

1 Středisko cestovního ruchu Kovářová 1,50 

2 Komunikační platforma obce-podnikatelé 0,05 

3 Pernštejnské slavnosti 1,0 

4 Pernštejnský pohár 0,1 

5 Zubr cup 0,1 

6 Živé knihovny 0,50 

CELKEM  3,25 

   

MIKROREGION JAKO CELEK 525,10 

 
 
 
 

5.2 Údaje o obcích   

 

Následující tabulky uvádějí podrobné statistické údaje o jednotlivých obcích. Zdrojem dat byl ČSÚ, 
tabulky byly vygenerovány autory dokumentu.    
 

Vybrané statistické údaje za obec Území 
Obec 
Býšovec 

    

  Údaj 

Kód obce 595 420 

Druhy pozemků [1] Celková výměra pozemku (ha) 581 [4] 

Orná půda (ha) 170 [5] 

Chmelnice (ha) - [5] 

Vinice (ha) - [5] 

Zahrady (ha) 17 [5] 

Ovocné sady (ha) 1 [5] 

Trvalé trávní porosty (ha) 140 [5] 

Zemědělská půda (ha) 329 [5] 
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Lesní půda (ha) 187 [5] 

Vodní plochy (ha) 1 [5] 

Zastavěné plochy (ha) 5 [5] 

Ostatní plochy (ha) 59 [5] 

Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 32 [6] 

podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 4 [6] 

Průmysl celkem 3 [6] 

Stavebnictví 2 [6] 

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových 
vozidel 

6 [6] 

Doprava a skladování - [6] 

Ubytování, stravování a pohostinství 1 [6] 

Informační a komunikační činnosti 1 [6] 

Peněžnictví a pojišťovnictví - [6] 

Činnosti v oblasti nemovitostí - [6] 

Profesní, vědecké a technické činnosti 1 [6] 

Administrativní a podpůrné činnosti 1 [6] 

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 3 [6] 

Vzdělávání 1 [6] 

Zdravotní a sociální péče - [6] 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 4 [6] 

Ostatní činnosti 4 [6] 

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností 
produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní 
potřebu 

- [6] 

Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů - [6] 

Nezjištěno 1 [6] 

podle právní formy Státní organizace - [6] 

Akciové společnosti - [6] 

Obchodní společnosti 1 [6] 

Družstevní organizace - [6] 

Finanční podniky - [6] 

Živnostníci 19 [6] 

Samostatně hospodařící rolníci - [6] 

Svobodná povolání 1 [6] 

Zemědělští podnikatelé 1 [6] 

Ostatní právní formy 10 [6] 

Kultura Veřejná knihovna vč. poboček . 

Stálá kina . 

Multikino . 

Divadlo . 

Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) . 

Galerie (vč. poboček a výstavních síní) . 

Kulturní zařízení ostatní 2 [7] 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže . 

Zoologická zahrada . 

Sakrální stavba  . 

Hřbitov . 

Krematorium . 

Smuteční síň . 

Lázně Lázeňske léčebny - [5] 
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Obecná 
charakteristika 

Katastrální plocha (ha)  581 [8] 

Počet katastrů 2 [4] 

Počet územně technických jednotek 2 [5] 

Počet částí obce 2 [4] 

Obyvatelstvo Živě narození celkem 1 [9] 

muži - [9] 

ženy 1 [9] 

Zemřelí celkem 1 [9] 

muži 1 [10] 

ženy 1 [10] 

Přirozený přírůstek celkem - [9] 

muži -1 [9] 

ženy 1 [9] 

Přistěhovalí celkem 2 [9] 

muži - [9] 

ženy 2 [9] 

Vystěhovalí celkem 4 [9] 

muži 1 [9] 

ženy 3 [9] 

Saldo migrace celkem -2 [9] 

muži -1 [9] 

ženy -1 [9] 

Přírůstek/úbytek celkem -2 [9] 

muži -2 [9] 

ženy - [9] 

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 152 [6] 

muži 80 [6] 

ženy 72 [6] 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 23 [6] 

muži 12 [6] 

ženy 11 [6] 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 86 [6] 

muži 45 [6] 

ženy 41 [6] 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 43 [6] 

muži 23 [6] 

ženy 20 [6] 

Střední stav obyvatel k 1.7. [2] 150 

muži [2] 80 

ženy [2] 70 

Průměrný věk 46,6 [6] 

Školství [3] Mateřská škola - 

Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) - 

Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) - 

Střední školy obory gymnázií - 

obory středních odborných škol a praktických škol - 

obory středních odborných učilišť a odborných učilišť - 

obory nástavbového studia - 

Základní umělecká škola - 
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Konzervatoře - 

Jazyková škola - 

Vyšší odborná škola - 

Vysoká škola-počet . 

Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem - [5] 

z toho Domovy pro seniory - [5] 

Domovy pro osoby se zdravotním postižení - [5] 

Azylové domy - [5] 

Chráněné bydlení - [5] 

Denní stacionáře - [5] 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - [5] 

Sociální poradny - [5] 

Domy s pečovatelskou službou - [8] 

Sport Koupaliště a bazény . 

- z toho kryté bazény . 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1 [7] 

Tělocvičny (vč. školních) . 

Stadiony otevřené . 

Stadiony kryté . 

Zimní stadiony kryté i otevřené . 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 2 [7] 

Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení - [6] 

Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení - [6] 

Ambulantní zařízení - [6] 

Detašované pracoviště ambulantního zařízení - [6] 

Nemocnice  - [6] 

Detašované pracoviště nemocnice - [6] 

Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) - [6] 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné - [6] 

Ostatní lůžková zařízení - [6] 

Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení - [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé - [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa - [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa - [6] 

Samostatná ordinace lékaře specialisty  - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty - [6] 

Ostatní samostatná zařízení - [6] 

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení - [6] 

Zařízení lékárenské péče - [6] 

Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče - [6] 

Jesle - [6] 

Další dětská zařízení - [6] 

Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc - [6] 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci - [6] 
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Okresní zdravotní ústav - [6] 

Transfuzní stanice - [6] 

    

    

Poznámky:    

[1] zdroj ČÚZK    

[2] období: 1.7.2011    

[3] školní rok 
2010/2011    

[4] období: 1.1.2012    

[5] období: 
31.12.2011    

[6] období: 
31.12.2012    

[7] období: 
31.12.2006    

[8] období: 
31.12.2010    

[9] období: rok 2012    

[10] období: rok 2010    

 
 

Vybrané statistické údaje za obec Území 
Obec 
Černvír 

    

  Údaj 

Kód obce 595 446 

Druhy pozemků [1] Celková výměra pozemku (ha) 136 [4] 

Orná půda (ha) 14 [5] 

Chmelnice (ha) - [5] 

Vinice (ha) - [5] 

Zahrady (ha) 6 [5] 

Ovocné sady (ha) 4 [5] 

Trvalé trávní porosty (ha) 31 [5] 

Zemědělská půda (ha) 54 [5] 

Lesní půda (ha) 66 [5] 

Vodní plochy (ha) 3 [5] 

Zastavěné plochy (ha) 3 [5] 

Ostatní plochy (ha) 10 [5] 

Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 30 [6] 

podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 15 [6] 

Průmysl celkem 6 [6] 

Stavebnictví 1 [6] 

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 4 [6] 

Doprava a skladování - [6] 

Ubytování, stravování a pohostinství - [6] 

Informační a komunikační činnosti - [6] 

Peněžnictví a pojišťovnictví - [6] 

Činnosti v oblasti nemovitostí - [6] 

Profesní, vědecké a technické činnosti 1 [6] 

Administrativní a podpůrné činnosti 1 [6] 

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 1 [6] 
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Vzdělávání - [6] 

Zdravotní a sociální péče - [6] 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 1 [6] 

Ostatní činnosti - [6] 

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností 
produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu 

- [6] 

Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů - [6] 

Nezjištěno - [6] 

podle právní formy Státní organizace - [6] 

Akciové společnosti - [6] 

Obchodní společnosti 1 [6] 

Družstevní organizace - [6] 

Finanční podniky - [6] 

Živnostníci 16 [6] 

Samostatně hospodařící rolníci - [6] 

Svobodná povolání 1 [6] 

Zemědělští podnikatelé 10 [6] 

Ostatní právní formy 2 [6] 

Kultura Veřejná knihovna vč. poboček . 

Stálá kina . 

Multikino . 

Divadlo . 

Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) . 

Galerie (vč. poboček a výstavních síní) . 

Kulturní zařízení ostatní 1 [7] 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže . 

Zoologická zahrada . 

Sakrální stavba  1 [7] 

Hřbitov 1 [7] 

Krematorium . 

Smuteční síň . 

Lázně Lázeňske léčebny - [5] 

Obecná 
charakteristika 

Katastrální plocha (ha)  136 [8] 

Počet katastrů 1 [4] 

Počet územně technických jednotek 1 [5] 

Počet částí obce 1 [4] 

Obyvatelstvo Živě narození celkem - [9] 

muži - [9] 

ženy - [9] 

Zemřelí celkem 5 [9] 

muži - [10] 

ženy 2 [10] 

Přirozený přírůstek celkem -5 [9] 

muži -1 [9] 

ženy -4 [9] 

Přistěhovalí celkem 1 [9] 

muži - [9] 

ženy 1 [9] 

Vystěhovalí celkem 5 [9] 

muži 2 [9] 
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ženy 3 [9] 

Saldo migrace celkem -4 [9] 

muži -2 [9] 

ženy -2 [9] 

Přírůstek/úbytek celkem -9 [9] 

muži -3 [9] 

ženy -6 [9] 

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 159 [6] 

muži 87 [6] 

ženy 72 [6] 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 24 [6] 

muži 14 [6] 

ženy 10 [6] 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 102 [6] 

muži 57 [6] 

ženy 45 [6] 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 33 [6] 

muži 16 [6] 

ženy 17 [6] 

Střední stav obyvatel k 1.7. [2] 169 

muži [2] 90 

ženy [2] 79 

Průměrný věk 44,1 [6] 

Školství [3] Mateřská škola - 

Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) - 

Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) - 

Střední školy obory gymnázií - 

obory středních odborných škol a praktických škol - 

obory středních odborných učilišť a odborných učilišť - 

obory nástavbového studia - 

Základní umělecká škola - 

Konzervatoře - 

Jazyková škola - 

Vyšší odborná škola - 

Vysoká škola-počet . 

Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem - [5] 

z toho Domovy pro seniory - [5] 

Domovy pro osoby se zdravotním postižení - [5] 

Azylové domy - [5] 

Chráněné bydlení - [5] 

Denní stacionáře - [5] 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - [5] 

Sociální poradny - [5] 

Domy s pečovatelskou službou - [8] 

Sport Koupaliště a bazény . 

- z toho kryté bazény . 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1 [7] 

Tělocvičny (vč. školních) . 

Stadiony otevřené . 
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Stadiony kryté . 

Zimní stadiony kryté i otevřené . 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) . 

Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení - [6] 

Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení - [6] 

Ambulantní zařízení - [6] 

Detašované pracoviště ambulantního zařízení - [6] 

Nemocnice  - [6] 

Detašované pracoviště nemocnice - [6] 

Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) - [6] 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné - [6] 

Ostatní lůžková zařízení - [6] 

Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení - [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé - [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa - [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa - [6] 

Samostatná ordinace lékaře specialisty  - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty - [6] 

Ostatní samostatná zařízení - [6] 

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení - [6] 

Zařízení lékárenské péče - [6] 

Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče - [6] 

Jesle - [6] 

Další dětská zařízení - [6] 

Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc - [6] 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci - [6] 

Okresní zdravotní ústav - [6] 

Transfuzní stanice - [6] 

    

    

Poznámky:    

[1] zdroj ČÚZK    

[2] období: 1.7.2011    

[3] školní rok 
2010/2011    

[4] období: 1.1.2012    

[5] období: 31.12.2011    

[6] období: 31.12.2012    

[7] období: 31.12.2006    

[8] období: 31.12.2010    

[9] období: rok 2012    

[10] období: rok 2010    

 

Vybrané statistické údaje za obec Území 
Obec 
Doubravník 
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  Údaj 

Kód obce 595 551 

Druhy pozemků [1] Celková výměra pozemku (ha) 1 147 [4] 

Orná půda (ha) 166 [5] 

Chmelnice (ha) - [5] 

Vinice (ha) - [5] 

Zahrady (ha) 23 [5] 

Ovocné sady (ha) 9 [5] 

Trvalé trávní porosty (ha) 174 [5] 

Zemědělská půda (ha) 371 [5] 

Lesní půda (ha) 598 [5] 

Vodní plochy (ha) 21 [5] 

Zastavěné plochy (ha) 13 [5] 

Ostatní plochy (ha) 143 [5] 

Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 169 [6] 

podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 8 [6] 

Průmysl celkem 25 [6] 

Stavebnictví 30 [6] 

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 28 [6] 

Doprava a skladování 4 [6] 

Ubytování, stravování a pohostinství 15 [6] 

Informační a komunikační činnosti 2 [6] 

Peněžnictví a pojišťovnictví 4 [6] 

Činnosti v oblasti nemovitostí 2 [6] 

Profesní, vědecké a technické činnosti 12 [6] 

Administrativní a podpůrné činnosti - [6] 

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 3 [6] 

Vzdělávání 4 [6] 

Zdravotní a sociální péče - [6] 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 6 [6] 

Ostatní činnosti 14 [6] 

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností 
produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu 

- [6] 

Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů - [6] 

Nezjištěno 12 [6] 

podle právní formy Státní organizace 1 [6] 

Akciové společnosti - [6] 

Obchodní společnosti 7 [6] 

Družstevní organizace - [6] 

Finanční podniky - [6] 

Živnostníci 137 [6] 

Samostatně hospodařící rolníci - [6] 

Svobodná povolání 7 [6] 

Zemědělští podnikatelé 1 [6] 

Ostatní právní formy 16 [6] 

Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 1 [7] 

Stálá kina . 

Multikino . 

Divadlo . 
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Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) 1 [7] 

Galerie (vč. poboček a výstavních síní) 1 [7] 

Kulturní zařízení ostatní 1 [7] 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže . 

Zoologická zahrada . 

Sakrální stavba  3 [7] 

Hřbitov 1 [7] 

Krematorium . 

Smuteční síň . 

Lázně Lázeňske léčebny - [5] 

Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha)  1 147 [8] 

Počet katastrů 2 [4] 

Počet územně technických jednotek 2 [5] 

Počet částí obce 2 [4] 

Obyvatelstvo Živě narození celkem 10 [9] 

muži 7 [9] 

ženy 3 [9] 

Zemřelí celkem 8 [9] 

muži 5 [10] 

ženy 1 [10] 

Přirozený přírůstek celkem 2 [9] 

muži 3 [9] 

ženy -1 [9] 

Přistěhovalí celkem 10 [9] 

muži 6 [9] 

ženy 4 [9] 

Vystěhovalí celkem 26 [9] 

muži 11 [9] 

ženy 15 [9] 

Saldo migrace celkem -16 [9] 

muži -5 [9] 

ženy -11 [9] 

Přírůstek/úbytek celkem -14 [9] 

muži -2 [9] 

ženy -12 [9] 

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 805 [6] 

muži 415 [6] 

ženy 390 [6] 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 116 [6] 

muži 59 [6] 

ženy 57 [6] 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 535 [6] 

muži 280 [6] 

ženy 255 [6] 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 154 [6] 

muži 76 [6] 

ženy 78 [6] 

Střední stav obyvatel k 1.7. [2] 808 

muži [2] 412 
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ženy [2] 396 

Průměrný věk 42,2 [6] 

Školství [3] Mateřská škola 1 

Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) 1 

Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) - 

Střední školy obory gymnázií - 

obory středních odborných škol a praktických škol - 

obory středních odborných učilišť a odborných učilišť - 

obory nástavbového studia - 

Základní umělecká škola - 

Konzervatoře - 

Jazyková škola - 

Vyšší odborná škola - 

Vysoká škola-počet . 

Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem - [5] 

z toho Domovy pro seniory - [5] 

Domovy pro osoby se zdravotním postižení - [5] 

Azylové domy - [5] 

Chráněné bydlení - [5] 

Denní stacionáře - [5] 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - [5] 

Sociální poradny - [5] 

Domy s pečovatelskou službou 1 [8] 

Sport Koupaliště a bazény . 

- z toho kryté bazény . 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 2 [7] 

Tělocvičny (vč. školních) 1 [7] 

Stadiony otevřené . 

Stadiony kryté . 

Zimní stadiony kryté i otevřené . 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 1 [7] 

Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení - [6] 

Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení - [6] 

Ambulantní zařízení - [6] 

Detašované pracoviště ambulantního zařízení - [6] 

Nemocnice  - [6] 

Detašované pracoviště nemocnice - [6] 

Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) - [6] 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné - [6] 

Ostatní lůžková zařízení - [6] 

Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení - [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé 1 [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa - [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa - [6] 
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Samostatná ordinace lékaře specialisty  - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty - [6] 

Ostatní samostatná zařízení 3 [6] 

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení - [6] 

Zařízení lékárenské péče - [6] 

Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče - [6] 

Jesle - [6] 

Další dětská zařízení - [6] 

Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc - [6] 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci - [6] 

Okresní zdravotní ústav - [6] 

Transfuzní stanice - [6] 

    

    

Poznámky:    

[1] zdroj ČÚZK    

[2] období: 1.7.2011    

[3] školní rok 2010/2011    

[4] období: 1.1.2012    

[5] období: 31.12.2011    

[6] období: 31.12.2012    

[7] období: 31.12.2006    

[8] období: 31.12.2010    

[9] období: rok 2012    

[10] období: rok 2010    

 

Vybrané statistické údaje za obec Území 
Obec 
Drahonín 

    

  Údaj 

Kód obce 595 560 

Druhy pozemků [1] Celková výměra pozemku (ha) 669 [4] 

Orná půda (ha) 239 [5] 

Chmelnice (ha) - [5] 

Vinice (ha) - [5] 

Zahrady (ha) 7 [5] 

Ovocné sady (ha) 2 [5] 

Trvalé trávní porosty (ha) 99 [5] 

Zemědělská půda (ha) 347 [5] 

Lesní půda (ha) 247 [5] 

Vodní plochy (ha) 2 [5] 

Zastavěné plochy (ha) 5 [5] 

Ostatní plochy (ha) 67 [5] 

Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 29 [6] 

podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 7 [6] 

Průmysl celkem 4 [6] 

Stavebnictví 6 [6] 

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 5 [6] 

Doprava a skladování - [6] 

Ubytování, stravování a pohostinství - [6] 
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Informační a komunikační činnosti - [6] 

Peněžnictví a pojišťovnictví - [6] 

Činnosti v oblasti nemovitostí - [6] 

Profesní, vědecké a technické činnosti 2 [6] 

Administrativní a podpůrné činnosti - [6] 

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 1 [6] 

Vzdělávání - [6] 

Zdravotní a sociální péče - [6] 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 1 [6] 

Ostatní činnosti 2 [6] 

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností 
produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu 

- [6] 

Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů - [6] 

Nezjištěno 1 [6] 

podle právní formy Státní organizace - [6] 

Akciové společnosti - [6] 

Obchodní společnosti - [6] 

Družstevní organizace - [6] 

Finanční podniky - [6] 

Živnostníci 22 [6] 

Samostatně hospodařící rolníci - [6] 

Svobodná povolání - [6] 

Zemědělští podnikatelé 3 [6] 

Ostatní právní formy 4 [6] 

Kultura Veřejná knihovna vč. poboček . 

Stálá kina . 

Multikino . 

Divadlo . 

Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) . 

Galerie (vč. poboček a výstavních síní) . 

Kulturní zařízení ostatní . 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže . 

Zoologická zahrada . 

Sakrální stavba  1 [7] 

Hřbitov . 

Krematorium . 

Smuteční síň . 

Lázně Lázeňske léčebny - [5] 

Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha)  669 [8] 

Počet katastrů 1 [4] 

Počet územně technických jednotek 1 [5] 

Počet částí obce 1 [4] 

Obyvatelstvo Živě narození celkem - [9] 

muži - [9] 

ženy - [9] 

Zemřelí celkem - [9] 

muži 1 [10] 

ženy - [10] 

Přirozený přírůstek celkem - [9] 

muži - [9] 
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ženy - [9] 

Přistěhovalí celkem 2 [9] 

muži 1 [9] 

ženy 1 [9] 

Vystěhovalí celkem 1 [9] 

muži - [9] 

ženy 1 [9] 

Saldo migrace celkem 1 [9] 

muži 1 [9] 

ženy - [9] 

Přírůstek/úbytek celkem 1 [9] 

muži 1 [9] 

ženy - [9] 

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 120 [6] 

muži 57 [6] 

ženy 63 [6] 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 19 [6] 

muži 6 [6] 

ženy 13 [6] 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 82 [6] 

muži 45 [6] 

ženy 37 [6] 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 19 [6] 

muži 6 [6] 

ženy 13 [6] 

Střední stav obyvatel k 1.7. [2] 118 

muži [2] 55 

ženy [2] 63 

Průměrný věk 39,3 [6] 

Školství [3] Mateřská škola - 

Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) - 

Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) - 

Střední školy obory gymnázií - 

obory středních odborných škol a praktických škol - 

obory středních odborných učilišť a odborných učilišť - 

obory nástavbového studia - 

Základní umělecká škola - 

Konzervatoře - 

Jazyková škola - 

Vyšší odborná škola - 

Vysoká škola-počet . 

Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem - [5] 

z toho Domovy pro seniory - [5] 

Domovy pro osoby se zdravotním postižení - [5] 

Azylové domy - [5] 

Chráněné bydlení - [5] 

Denní stacionáře - [5] 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - [5] 

Sociální poradny - [5] 
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Domy s pečovatelskou službou - [8] 

Sport Koupaliště a bazény . 

- z toho kryté bazény . 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1 [7] 

Tělocvičny (vč. školních) . 

Stadiony otevřené . 

Stadiony kryté . 

Zimní stadiony kryté i otevřené . 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 1 [7] 

Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení - [6] 

Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení - [6] 

Ambulantní zařízení - [6] 

Detašované pracoviště ambulantního zařízení - [6] 

Nemocnice  - [6] 

Detašované pracoviště nemocnice - [6] 

Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) - [6] 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné - [6] 

Ostatní lůžková zařízení - [6] 

Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení - [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé - [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa - [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa - [6] 

Samostatná ordinace lékaře specialisty  - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty - [6] 

Ostatní samostatná zařízení - [6] 

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení - [6] 

Zařízení lékárenské péče - [6] 

Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče - [6] 

Jesle - [6] 

Další dětská zařízení - [6] 

Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc - [6] 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci - [6] 

Okresní zdravotní ústav - [6] 

Transfuzní stanice - [6] 

    

    

Poznámky:    

[1] zdroj ČÚZK    

[2] období: 1.7.2011    

[3] školní rok 2010/2011    

[4] období: 1.1.2012    

[5] období: 31.12.2011    

[6] období: 31.12.2012    

[7] období: 31.12.2006    
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[8] období: 31.12.2010    

[9] období: rok 2012    

[10] období: rok 2010    

 

Vybrané statistické údaje za obec Území 
Obec 
Nedvědice 

    

  Údaj 

Kód obce 596 175 

Druhy pozemků [1] Celková výměra pozemku (ha) 654 [4] 

Orná půda (ha) 48 [5] 

Chmelnice (ha) - [5] 

Vinice (ha) - [5] 

Zahrady (ha) 50 [5] 

Ovocné sady (ha) 7 [5] 

Trvalé trávní porosty (ha) 67 [5] 

Zemědělská půda (ha) 173 [5] 

Lesní půda (ha) 349 [5] 

Vodní plochy (ha) 13 [5] 

Zastavěné plochy (ha) 20 [5] 

Ostatní plochy (ha) 100 [5] 

Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 259 [6] 

podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 6 [6] 

Průmysl celkem 44 [6] 

Stavebnictví 33 [6] 

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 49 [6] 

Doprava a skladování 4 [6] 

Ubytování, stravování a pohostinství 26 [6] 

Informační a komunikační činnosti 3 [6] 

Peněžnictví a pojišťovnictví 5 [6] 

Činnosti v oblasti nemovitostí 7 [6] 

Profesní, vědecké a technické činnosti 21 [6] 

Administrativní a podpůrné činnosti 5 [6] 

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 5 [6] 

Vzdělávání 3 [6] 

Zdravotní a sociální péče 1 [6] 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 8 [6] 

Ostatní činnosti 30 [6] 

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností 
produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu 

- [6] 

Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů - [6] 

Nezjištěno 9 [6] 

podle právní formy Státní organizace 1 [6] 

Akciové společnosti 1 [6] 

Obchodní společnosti 26 [6] 

Družstevní organizace - [6] 

Finanční podniky - [6] 

Živnostníci 189 [6] 

Samostatně hospodařící rolníci - [6] 

Svobodná povolání 11 [6] 
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Zemědělští podnikatelé - [6] 

Ostatní právní formy 31 [6] 

Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 1 [7] 

Stálá kina . 

Multikino . 

Divadlo . 

Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) . 

Galerie (vč. poboček a výstavních síní) . 

Kulturní zařízení ostatní 1 [7] 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže 1 [7] 

Zoologická zahrada . 

Sakrální stavba  1 [7] 

Hřbitov 1 [7] 

Krematorium . 

Smuteční síň . 

Lázně Lázeňske léčebny - [5] 

Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha)  654 [8] 

Počet katastrů 2 [4] 

Počet územně technických jednotek 2 [5] 

Počet částí obce 2 [4] 

Obyvatelstvo Živě narození celkem 15 [9] 

muži 7 [9] 

ženy 8 [9] 

Zemřelí celkem 11 [9] 

muži 6 [10] 

ženy 4 [10] 

Přirozený přírůstek celkem 4 [9] 

muži - [9] 

ženy 4 [9] 

Přistěhovalí celkem 22 [9] 

muži 10 [9] 

ženy 12 [9] 

Vystěhovalí celkem 31 [9] 

muži 16 [9] 

ženy 15 [9] 

Saldo migrace celkem -9 [9] 

muži -6 [9] 

ženy -3 [9] 

Přírůstek/úbytek celkem -5 [9] 

muži -6 [9] 

ženy 1 [9] 

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 1 320 [6] 

muži 642 [6] 

ženy 678 [6] 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 183 [6] 

muži 84 [6] 

ženy 99 [6] 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 871 [6] 

muži 443 [6] 
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ženy 428 [6] 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 266 [6] 

muži 115 [6] 

ženy 151 [6] 

Střední stav obyvatel k 1.7. [2] 1 321 

muži [2] 648 

ženy [2] 673 

Průměrný věk 42,3 [6] 

Školství [3] Mateřská škola 1 

Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) - 

Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) 1 

Střední školy obory gymnázií - 

obory středních odborných škol a praktických škol - 

obory středních odborných učilišť a odborných učilišť - 

obory nástavbového studia - 

Základní umělecká škola - 

Konzervatoře - 

Jazyková škola - 

Vyšší odborná škola - 

Vysoká škola-počet . 

Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem - [5] 

z toho Domovy pro seniory - [5] 

Domovy pro osoby se zdravotním postižení - [5] 

Azylové domy - [5] 

Chráněné bydlení - [5] 

Denní stacionáře - [5] 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - [5] 

Sociální poradny - [5] 

Domy s pečovatelskou službou - [8] 

Sport Koupaliště a bazény 1 [11] 

- z toho kryté bazény . 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 2 [7] 

Tělocvičny (vč. školních) 1 [7] 

Stadiony otevřené . 

Stadiony kryté . 

Zimní stadiony kryté i otevřené 1 [7] 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) 1 [7] 

Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení - [6] 

Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení - [6] 

Ambulantní zařízení - [6] 

Detašované pracoviště ambulantního zařízení - [6] 

Nemocnice  - [6] 

Detašované pracoviště nemocnice - [6] 

Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) - [6] 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné - [6] 

Ostatní lůžková zařízení - [6] 

Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení - [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé 1 [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé - [6] 



 
 

 
  

 

 50 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa - [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa 1 [6] 

Samostatná ordinace lékaře specialisty  - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty 1 [6] 

Ostatní samostatná zařízení 1 [6] 

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení - [6] 

Zařízení lékárenské péče - [6] 

Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče - [6] 

Jesle - [6] 

Další dětská zařízení - [6] 

Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc - [6] 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci - [6] 

Okresní zdravotní ústav - [6] 

Transfuzní stanice - [6] 

    

    

Poznámky:    

[1] zdroj ČÚZK    

[2] období: 1.7.2011    

[3] školní rok 2010/2011    

[4] období: 1.1.2012    

[5] období: 31.12.2011    

[6] období: 31.12.2012    

[7] období: 31.12.2006    

[8] období: 31.12.2010    

[9] období: rok 2012    

[10] období: rok 2010    

[11] období: 31.12.2004    

 
 

Vybrané statistické údaje za obec Území Obec Olší 

    

  Údaj 

Kód obce 596 302 

Druhy pozemků [1] Celková výměra pozemku (ha) 872 [4] 

Orná půda (ha) 357 [5] 

Chmelnice (ha) - [5] 

Vinice (ha) - [5] 

Zahrady (ha) 13 [5] 

Ovocné sady (ha) 4 [5] 

Trvalé trávní porosty (ha) 135 [5] 

Zemědělská půda (ha) 509 [5] 

Lesní půda (ha) 297 [5] 

Vodní plochy (ha) 1 [5] 

Zastavěné plochy (ha) 7 [5] 
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Ostatní plochy (ha) 57 [5] 

Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 72 [6] 

podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 16 [6] 

Průmysl celkem 11 [6] 

Stavebnictví 14 [6] 

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 10 [6] 

Doprava a skladování 3 [6] 

Ubytování, stravování a pohostinství 2 [6] 

Informační a komunikační činnosti - [6] 

Peněžnictví a pojišťovnictví - [6] 

Činnosti v oblasti nemovitostí - [6] 

Profesní, vědecké a technické činnosti 2 [6] 

Administrativní a podpůrné činnosti 1 [6] 

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 4 [6] 

Vzdělávání 2 [6] 

Zdravotní a sociální péče - [6] 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 1 [6] 

Ostatní činnosti 4 [6] 

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností 
produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu 

- [6] 

Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů - [6] 

Nezjištěno 2 [6] 

podle právní formy Státní organizace 1 [6] 

Akciové společnosti - [6] 

Obchodní společnosti 3 [6] 

Družstevní organizace 3 [6] 

Finanční podniky - [6] 

Živnostníci 47 [6] 

Samostatně hospodařící rolníci - [6] 

Svobodná povolání 1 [6] 

Zemědělští podnikatelé 11 [6] 

Ostatní právní formy 6 [6] 

Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 1 [7] 

Stálá kina . 

Multikino . 

Divadlo . 

Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) . 

Galerie (vč. poboček a výstavních síní) . 

Kulturní zařízení ostatní 1 [7] 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže . 

Zoologická zahrada . 

Sakrální stavba  1 [7] 

Hřbitov 1 [7] 

Krematorium . 

Smuteční síň . 

Lázně Lázeňske léčebny - [5] 

Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha)  872 [8] 

Počet katastrů 4 [4] 

Počet územně technických jednotek 4 [5] 

Počet částí obce 4 [4] 
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Obyvatelstvo Živě narození celkem 6 [9] 

muži 2 [9] 

ženy 4 [9] 

Zemřelí celkem 2 [9] 

muži - [10] 

ženy - [10] 

Přirozený přírůstek celkem 4 [9] 

muži 2 [9] 

ženy 2 [9] 

Přistěhovalí celkem 11 [9] 

muži 5 [9] 

ženy 6 [9] 

Vystěhovalí celkem 6 [9] 

muži 2 [9] 

ženy 4 [9] 

Saldo migrace celkem 5 [9] 

muži 3 [9] 

ženy 2 [9] 

Přírůstek/úbytek celkem 9 [9] 

muži 5 [9] 

ženy 4 [9] 

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 305 [6] 

muži 162 [6] 

ženy 143 [6] 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 41 [6] 

muži 24 [6] 

ženy 17 [6] 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 232 [6] 

muži 125 [6] 

ženy 107 [6] 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 32 [6] 

muži 13 [6] 

ženy 19 [6] 

Střední stav obyvatel k 1.7. [2] 294 

muži [2] 156 

ženy [2] 138 

Průměrný věk 39,2 [6] 

Školství [3] Mateřská škola 1 

Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) 1 

Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) - 

Střední školy obory gymnázií - 

obory středních odborných škol a praktických škol - 

obory středních odborných učilišť a odborných učilišť - 

obory nástavbového studia - 

Základní umělecká škola - 

Konzervatoře - 

Jazyková škola - 

Vyšší odborná škola - 

Vysoká škola-počet . 
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Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem - [5] 

z toho Domovy pro seniory - [5] 

Domovy pro osoby se zdravotním postižení - [5] 

Azylové domy - [5] 

Chráněné bydlení - [5] 

Denní stacionáře - [5] 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - [5] 

Sociální poradny - [5] 

Domy s pečovatelskou službou - [8] 

Sport Koupaliště a bazény . 

- z toho kryté bazény . 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) . 

Tělocvičny (vč. školních) . 

Stadiony otevřené . 

Stadiony kryté . 

Zimní stadiony kryté i otevřené . 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) . 

Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení - [6] 

Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení - [6] 

Ambulantní zařízení - [6] 

Detašované pracoviště ambulantního zařízení - [6] 

Nemocnice  - [6] 

Detašované pracoviště nemocnice - [6] 

Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) - [6] 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné - [6] 

Ostatní lůžková zařízení - [6] 

Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení - [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé - [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa - [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa - [6] 

Samostatná ordinace lékaře specialisty  - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty - [6] 

Ostatní samostatná zařízení - [6] 

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení - [6] 

Zařízení lékárenské péče - [6] 

Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče - [6] 

Jesle - [6] 

Další dětská zařízení - [6] 

Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc - [6] 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci - [6] 

Okresní zdravotní ústav - [6] 

Transfuzní stanice - [6] 
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Poznámky:    

[1] zdroj ČÚZK    

[2] období: 1.7.2011    

[3] školní rok 2010/2011    

[4] období: 1.1.2012    

[5] období: 31.12.2011    

[6] období: 31.12.2012    

[7] období: 31.12.2006    

[8] období: 31.12.2010    

[9] období: rok 2012    

[10] období: rok 2010    

 
 

Vybrané statistické údaje za obec Území 

Obec 
Pernštejnské 
Jestřabí 

    

  Údaj 

Kód obce 596 400 

Druhy pozemků [1] Celková výměra pozemku (ha) 751 [4] 

Orná půda (ha) 335 [5] 

Chmelnice (ha) - [5] 

Vinice (ha) - [5] 

Zahrady (ha) 12 [5] 

Ovocné sady (ha) 6 [5] 

Trvalé trávní porosty (ha) 102 [5] 

Zemědělská půda (ha) 455 [5] 

Lesní půda (ha) 254 [5] 

Vodní plochy (ha) 0 [5] 

Zastavěné plochy (ha) 5 [5] 

Ostatní plochy (ha) 36 [5] 

Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 44 [6] 

podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 12 [6] 

Průmysl celkem 5 [6] 

Stavebnictví 9 [6] 

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 6 [6] 

Doprava a skladování - [6] 

Ubytování, stravování a pohostinství 3 [6] 

Informační a komunikační činnosti - [6] 

Peněžnictví a pojišťovnictví 1 [6] 

Činnosti v oblasti nemovitostí - [6] 

Profesní, vědecké a technické činnosti 2 [6] 

Administrativní a podpůrné činnosti 1 [6] 

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 2 [6] 

Vzdělávání - [6] 

Zdravotní a sociální péče - [6] 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 1 [6] 

Ostatní činnosti 1 [6] 

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností 
produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu 

- [6] 
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Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů - [6] 

Nezjištěno 1 [6] 

podle právní formy Státní organizace - [6] 

Akciové společnosti - [6] 

Obchodní společnosti 2 [6] 

Družstevní organizace - [6] 

Finanční podniky - [6] 

Živnostníci 27 [6] 

Samostatně hospodařící rolníci - [6] 

Svobodná povolání 1 [6] 

Zemědělští podnikatelé 9 [6] 

Ostatní právní formy 5 [6] 

Kultura Veřejná knihovna vč. poboček . 

Stálá kina . 

Multikino . 

Divadlo . 

Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) . 

Galerie (vč. poboček a výstavních síní) . 

Kulturní zařízení ostatní 1 [7] 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže . 

Zoologická zahrada . 

Sakrální stavba  2 [7] 

Hřbitov . 

Krematorium . 

Smuteční síň . 

Lázně Lázeňske léčebny - [5] 

Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha)  751 [8] 

Počet katastrů 4 [4] 

Počet územně technických jednotek 4 [5] 

Počet částí obce 4 [4] 

Obyvatelstvo Živě narození celkem 2 [9] 

muži 1 [9] 

ženy 1 [9] 

Zemřelí celkem 2 [9] 

muži 2 [10] 

ženy 3 [10] 

Přirozený přírůstek celkem - [9] 

muži 1 [9] 

ženy -1 [9] 

Přistěhovalí celkem 5 [9] 

muži 4 [9] 

ženy 1 [9] 

Vystěhovalí celkem 2 [9] 

muži 2 [9] 

ženy - [9] 

Saldo migrace celkem 3 [9] 

muži 2 [9] 

ženy 1 [9] 

Přírůstek/úbytek celkem 3 [9] 
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muži 3 [9] 

ženy - [9] 

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 167 [6] 

muži 86 [6] 

ženy 81 [6] 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 12 [6] 

muži 6 [6] 

ženy 6 [6] 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 115 [6] 

muži 60 [6] 

ženy 55 [6] 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 40 [6] 

muži 20 [6] 

ženy 20 [6] 

Střední stav obyvatel k 1.7. [2] 165 

muži [2] 81 

ženy [2] 84 

Průměrný věk 46,6 [6] 

Školství [3] Mateřská škola - 

Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) - 

Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) - 

Střední školy obory gymnázií - 

obory středních odborných škol a praktických škol - 

obory středních odborných učilišť a odborných učilišť - 

obory nástavbového studia - 

Základní umělecká škola - 

Konzervatoře - 

Jazyková škola - 

Vyšší odborná škola - 

Vysoká škola-počet . 

Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem - [5] 

z toho Domovy pro seniory - [5] 

Domovy pro osoby se zdravotním postižení - [5] 

Azylové domy - [5] 

Chráněné bydlení - [5] 

Denní stacionáře - [5] 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - [5] 

Sociální poradny - [5] 

Domy s pečovatelskou službou - [8] 

Sport Koupaliště a bazény . 

- z toho kryté bazény . 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 2 [7] 

Tělocvičny (vč. školních) . 

Stadiony otevřené . 

Stadiony kryté . 

Zimní stadiony kryté i otevřené . 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) . 

Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení - [6] 

Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení - [6] 
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Ambulantní zařízení - [6] 

Detašované pracoviště ambulantního zařízení - [6] 

Nemocnice  - [6] 

Detašované pracoviště nemocnice - [6] 

Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) - [6] 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné - [6] 

Ostatní lůžková zařízení - [6] 

Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení - [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé - [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa - [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa - [6] 

Samostatná ordinace lékaře specialisty  - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty - [6] 

Ostatní samostatná zařízení - [6] 

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení - [6] 

Zařízení lékárenské péče - [6] 

Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče - [6] 

Jesle - [6] 

Další dětská zařízení - [6] 

Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc - [6] 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci - [6] 

Okresní zdravotní ústav - [6] 

Transfuzní stanice - [6] 

    

    

Poznámky:    

[1] zdroj ČÚZK    

[2] období: 1.7.2011    

[3] školní rok 2010/2011    

[4] období: 1.1.2012    

[5] období: 31.12.2011    

[6] období: 31.12.2012    

[7] období: 31.12.2006    

[8] období: 31.12.2010    

[9] období: rok 2012    

[10] období: rok 2010    

 
 

Vybrané statistické údaje za obec Území Obec Sejřek 

    

  Údaj 

Kód obce 596 710 

Druhy pozemků [1] Celková výměra pozemku (ha) 751 [4] 

Orná půda (ha) 297 [5] 
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Chmelnice (ha) - [5] 

Vinice (ha) - [5] 

Zahrady (ha) 9 [5] 

Ovocné sady (ha) 2 [5] 

Trvalé trávní porosty (ha) 103 [5] 

Zemědělská půda (ha) 411 [5] 

Lesní půda (ha) 294 [5] 

Vodní plochy (ha) 2 [5] 

Zastavěné plochy (ha) 6 [5] 

Ostatní plochy (ha) 37 [5] 

Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 43 [6] 

podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 16 [6] 

Průmysl celkem 4 [6] 

Stavebnictví 2 [6] 

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 9 [6] 

Doprava a skladování 2 [6] 

Ubytování, stravování a pohostinství 1 [6] 

Informační a komunikační činnosti - [6] 

Peněžnictví a pojišťovnictví - [6] 

Činnosti v oblasti nemovitostí - [6] 

Profesní, vědecké a technické činnosti 3 [6] 

Administrativní a podpůrné činnosti - [6] 

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 2 [6] 

Vzdělávání - [6] 

Zdravotní a sociální péče - [6] 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 1 [6] 

Ostatní činnosti 1 [6] 

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností 
produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu 

- [6] 

Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů - [6] 

Nezjištěno 2 [6] 

podle právní formy Státní organizace - [6] 

Akciové společnosti - [6] 

Obchodní společnosti 6 [6] 

Družstevní organizace - [6] 

Finanční podniky - [6] 

Živnostníci 23 [6] 

Samostatně hospodařící rolníci - [6] 

Svobodná povolání - [6] 

Zemědělští podnikatelé 10 [6] 

Ostatní právní formy 4 [6] 

Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 1 [7] 

Stálá kina . 

Multikino . 

Divadlo . 

Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) . 

Galerie (vč. poboček a výstavních síní) . 

Kulturní zařízení ostatní . 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže . 

Zoologická zahrada . 
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Sakrální stavba  1 [7] 

Hřbitov . 

Krematorium . 

Smuteční síň . 

Lázně Lázeňske léčebny - [5] 

Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha)  751 [8] 

Počet katastrů 2 [4] 

Počet územně technických jednotek 2 [5] 

Počet částí obce 2 [4] 

Obyvatelstvo Živě narození celkem 1 [9] 

muži - [9] 

ženy 1 [9] 

Zemřelí celkem 3 [9] 

muži - [10] 

ženy - [10] 

Přirozený přírůstek celkem -2 [9] 

muži - [9] 

ženy -2 [9] 

Přistěhovalí celkem 1 [9] 

muži - [9] 

ženy 1 [9] 

Vystěhovalí celkem 1 [9] 

muži - [9] 

ženy 1 [9] 

Saldo migrace celkem - [9] 

muži - [9] 

ženy - [9] 

Přírůstek/úbytek celkem -2 [9] 

muži - [9] 

ženy -2 [9] 

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 164 [6] 

muži 78 [6] 

ženy 86 [6] 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 30 [6] 

muži 13 [6] 

ženy 17 [6] 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 97 [6] 

muži 48 [6] 

ženy 49 [6] 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 37 [6] 

muži 17 [6] 

ženy 20 [6] 

Střední stav obyvatel k 1.7. [2] 169 

muži [2] 79 

ženy [2] 90 

Průměrný věk 40,9 [6] 

Školství [3] Mateřská škola - 

Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) - 

Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) - 
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Střední školy obory gymnázií - 

obory středních odborných škol a praktických škol - 

obory středních odborných učilišť a odborných učilišť - 

obory nástavbového studia - 

Základní umělecká škola - 

Konzervatoře - 

Jazyková škola - 

Vyšší odborná škola - 

Vysoká škola-počet . 

Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem 1 [5] 

z toho Domovy pro seniory - [5] 

Domovy pro osoby se zdravotním postižení - [5] 

Azylové domy - [5] 

Chráněné bydlení - [5] 

Denní stacionáře - [5] 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - [5] 

Sociální poradny - [5] 

Domy s pečovatelskou službou - [8] 

Sport Koupaliště a bazény . 

- z toho kryté bazény . 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) . 

Tělocvičny (vč. školních) . 

Stadiony otevřené . 

Stadiony kryté . 

Zimní stadiony kryté i otevřené . 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) . 

Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení - [6] 

Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení - [6] 

Ambulantní zařízení - [6] 

Detašované pracoviště ambulantního zařízení - [6] 

Nemocnice  - [6] 

Detašované pracoviště nemocnice - [6] 

Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) - [6] 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné - [6] 

Ostatní lůžková zařízení - [6] 

Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení - [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé - [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa - [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa - [6] 

Samostatná ordinace lékaře specialisty  - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty - [6] 

Ostatní samostatná zařízení - [6] 

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení - [6] 

Zařízení lékárenské péče - [6] 
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Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče - [6] 

Jesle - [6] 

Další dětská zařízení - [6] 

Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc - [6] 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci - [6] 

Okresní zdravotní ústav - [6] 

Transfuzní stanice - [6] 

    

    

Poznámky:    

[1] zdroj ČÚZK    

[2] období: 1.7.2011    

[3] školní rok 2010/2011    

[4] období: 1.1.2012    

[5] období: 31.12.2011    

[6] období: 31.12.2012    

[7] období: 31.12.2006    

[8] období: 31.12.2010    

[9] období: rok 2012    

[10] období: rok 2010    

 
 

 

Vybrané statistické údaje za obec Území 
Obec 
Skorotice 

    

  Údaj 

Kód obce 596 752 

Druhy pozemků [1] Celková výměra pozemku (ha) 709 [4] 

Orná půda (ha) 61 [5] 

Chmelnice (ha) - [5] 

Vinice (ha) - [5] 

Zahrady (ha) 12 [5] 

Ovocné sady (ha) 1 [5] 

Trvalé trávní porosty (ha) 161 [5] 

Zemědělská půda (ha) 235 [5] 

Lesní půda (ha) 391 [5] 

Vodní plochy (ha) 2 [5] 

Zastavěné plochy (ha) 5 [5] 

Ostatní plochy (ha) 76 [5] 

Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 27 [6] 

podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 4 [6] 

Průmysl celkem 3 [6] 

Stavebnictví 4 [6] 

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 6 [6] 

Doprava a skladování 2 [6] 

Ubytování, stravování a pohostinství - [6] 

Informační a komunikační činnosti - [6] 

Peněžnictví a pojišťovnictví 1 [6] 

Činnosti v oblasti nemovitostí 1 [6] 
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Profesní, vědecké a technické činnosti - [6] 

Administrativní a podpůrné činnosti - [6] 

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 3 [6] 

Vzdělávání - [6] 

Zdravotní a sociální péče - [6] 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 1 [6] 

Ostatní činnosti 1 [6] 

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností 
produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu 

- [6] 

Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů - [6] 

Nezjištěno 1 [6] 

podle právní formy Státní organizace - [6] 

Akciové společnosti - [6] 

Obchodní společnosti - [6] 

Družstevní organizace - [6] 

Finanční podniky - [6] 

Živnostníci 19 [6] 

Samostatně hospodařící rolníci - [6] 

Svobodná povolání 1 [6] 

Zemědělští podnikatelé 2 [6] 

Ostatní právní formy 5 [6] 

Kultura Veřejná knihovna vč. poboček . 

Stálá kina . 

Multikino . 

Divadlo . 

Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) . 

Galerie (vč. poboček a výstavních síní) . 

Kulturní zařízení ostatní . 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže . 

Zoologická zahrada . 

Sakrální stavba  . 

Hřbitov . 

Krematorium . 

Smuteční síň . 

Lázně Lázeňske léčebny - [5] 

Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha)  709 [7] 

Počet katastrů 2 [4] 

Počet územně technických jednotek 2 [5] 

Počet částí obce 2 [4] 

Obyvatelstvo Živě narození celkem 1 [8] 

muži 1 [8] 

ženy - [8] 

Zemřelí celkem 2 [8] 

muži 2 [9] 

ženy 2 [9] 

Přirozený přírůstek celkem -1 [8] 

muži - [8] 

ženy -1 [8] 

Přistěhovalí celkem 1 [8] 

muži - [8] 
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ženy 1 [8] 

Vystěhovalí celkem 5 [8] 

muži - [8] 

ženy 5 [8] 

Saldo migrace celkem -4 [8] 

muži - [8] 

ženy -4 [8] 

Přírůstek/úbytek celkem -5 [8] 

muži - [8] 

ženy -5 [8] 

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 143 [6] 

muži 70 [6] 

ženy 73 [6] 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 18 [6] 

muži 10 [6] 

ženy 8 [6] 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 89 [6] 

muži 48 [6] 

ženy 41 [6] 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 36 [6] 

muži 12 [6] 

ženy 24 [6] 

Střední stav obyvatel k 1.7. [2] 149 

muži [2] 69 

ženy [2] 80 

Průměrný věk 45,2 [6] 

Školství [3] Mateřská škola - 

Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) - 

Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) - 

Střední školy obory gymnázií - 

obory středních odborných škol a praktických škol - 

obory středních odborných učilišť a odborných učilišť - 

obory nástavbového studia - 

Základní umělecká škola - 

Konzervatoře - 

Jazyková škola - 

Vyšší odborná škola - 

Vysoká škola-počet . 

Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem - [5] 

z toho Domovy pro seniory - [5] 

Domovy pro osoby se zdravotním postižení - [5] 

Azylové domy - [5] 

Chráněné bydlení - [5] 

Denní stacionáře - [5] 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - [5] 

Sociální poradny - [5] 

Domy s pečovatelskou službou - [7] 

Sport Koupaliště a bazény . 

- z toho kryté bazény . 
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Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) . 

Tělocvičny (vč. školních) . 

Stadiony otevřené . 

Stadiony kryté . 

Zimní stadiony kryté i otevřené . 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) . 

Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení - [6] 

Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení - [6] 

Ambulantní zařízení - [6] 

Detašované pracoviště ambulantního zařízení - [6] 

Nemocnice  - [6] 

Detašované pracoviště nemocnice - [6] 

Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) - [6] 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné - [6] 

Ostatní lůžková zařízení - [6] 

Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení - [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé - [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa - [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa - [6] 

Samostatná ordinace lékaře specialisty  - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty - [6] 

Ostatní samostatná zařízení - [6] 

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení - [6] 

Zařízení lékárenské péče - [6] 

Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče - [6] 

Jesle - [6] 

Další dětská zařízení - [6] 

Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc - [6] 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci - [6] 

Okresní zdravotní ústav - [6] 

Transfuzní stanice - [6] 

    

    

Poznámky:    

[1] zdroj ČÚZK    

[2] období: 1.7.2011    

[3] školní rok 2010/2011    

[4] období: 1.1.2012    

[5] období: 31.12.2011    

[6] období: 31.12.2012    

[7] období: 31.12.2010    

[8] období: rok 2012    

[9] období: rok 2010    
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Vybrané statistické údaje za obec  Obec Ujčov 

    

  Údaj 

Kód obce 596 914 

Druhy pozemků [1] Celková výměra pozemku (ha) 1 199 [4] 

Orná půda (ha) 174 [5] 

Chmelnice (ha) - [5] 

Vinice (ha) - [5] 

Zahrady (ha) 33 [5] 

Ovocné sady (ha) 3 [5] 

Trvalé trávní porosty (ha) 285 [5] 

Zemědělská půda (ha) 495 [5] 

Lesní půda (ha) 541 [5] 

Vodní plochy (ha) 12 [5] 

Zastavěné plochy (ha) 13 [5] 

Ostatní plochy (ha) 138 [5] 

Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 94 [6] 

podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybářství 11 [6] 

Průmysl celkem 23 [6] 

Stavebnictví 14 [6] 

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 14 [6] 

Doprava a skladování 5 [6] 

Ubytování, stravování a pohostinství 3 [6] 

Informační a komunikační činnosti 3 [6] 

Peněžnictví a pojišťovnictví - [6] 

Činnosti v oblasti nemovitostí - [6] 

Profesní, vědecké a technické činnosti 6 [6] 

Administrativní a podpůrné činnosti 3 [6] 

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 5 [6] 

Vzdělávání - [6] 

Zdravotní a sociální péče - [6] 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 2 [6] 

Ostatní činnosti 2 [6] 

Činnosti domácností jako zaměstnavatelů; činnosti domácností 
produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu 

- [6] 

Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů - [6] 

Nezjištěno 3 [6] 

podle právní formy Státní organizace - [6] 

Akciové společnosti 1 [6] 

Obchodní společnosti 7 [6] 

Družstevní organizace 1 [6] 

Finanční podniky - [6] 

Živnostníci 68 [6] 

Samostatně hospodařící rolníci - [6] 

Svobodná povolání 3 [6] 

Zemědělští podnikatelé 5 [6] 

Ostatní právní formy 9 [6] 

Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 1 [7] 

Stálá kina . 

Multikino . 
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Divadlo . 

Muzeum (včetně poboček a samostatných památníků) . 

Galerie (vč. poboček a výstavních síní) . 

Kulturní zařízení ostatní 3 [7] 

Středisko pro volný čas dětí a mládeže . 

Zoologická zahrada . 

Sakrální stavba  1 [7] 

Hřbitov 1 [7] 

Krematorium . 

Smuteční síň . 

Lázně Lázeňske léčebny - [5] 

Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha)  1 199 [8] 

Počet katastrů 5 [4] 

Počet územně technických jednotek 5 [5] 

Počet částí obce 5 [4] 

Obyvatelstvo Živě narození celkem 6 [9] 

muži 4 [9] 

ženy 2 [9] 

Zemřelí celkem 8 [9] 

muži 3 [10] 

ženy 1 [10] 

Přirozený přírůstek celkem -2 [9] 

muži 2 [9] 

ženy -4 [9] 

Přistěhovalí celkem 3 [9] 

muži 3 [9] 

ženy - [9] 

Vystěhovalí celkem 8 [9] 

muži 6 [9] 

ženy 2 [9] 

Saldo migrace celkem -5 [9] 

muži -3 [9] 

ženy -2 [9] 

Přírůstek/úbytek celkem -7 [9] 

muži -1 [9] 

ženy -6 [9] 

Počet bydlících obyvatel k 31.12. 487 [6] 

muži 233 [6] 

ženy 254 [6] 

Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 75 [6] 

muži 32 [6] 

ženy 43 [6] 

Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 338 [6] 

muži 174 [6] 

ženy 164 [6] 

Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 74 [6] 

muži 27 [6] 

ženy 47 [6] 

Střední stav obyvatel k 1.7. [2] 492 
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muži [2] 230 

ženy [2] 262 

Průměrný věk 40,0 [6] 

Školství [3] Mateřská škola - 

Základní škola - nižší stupeň (1 - 5. ročník) - 

Základní škola - vyšší stupeň (1.-9. ročník) - 

Střední školy obory gymnázií - 

obory středních odborných škol a praktických škol - 

obory středních odborných učilišť a odborných učilišť - 

obory nástavbového studia - 

Základní umělecká škola - 

Konzervatoře - 

Jazyková škola - 

Vyšší odborná škola - 

Vysoká škola-počet . 

Sociální oblast Počet sociálních služeb celkem - [5] 

z toho Domovy pro seniory - [5] 

Domovy pro osoby se zdravotním postižení - [5] 

Azylové domy - [5] 

Chráněné bydlení - [5] 

Denní stacionáře - [5] 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež - [5] 

Sociální poradny - [5] 

Domy s pečovatelskou službou - [8] 

Sport Koupaliště a bazény 1 [7] 

- z toho kryté bazény . 

Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) 1 [7] 

Tělocvičny (vč. školních) 1 [7] 

Stadiony otevřené . 

Stadiony kryté . 

Zimní stadiony kryté i otevřené . 

Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) . 

Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení - [6] 

Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení - [6] 

Ambulantní zařízení - [6] 

Detašované pracoviště ambulantního zařízení - [6] 

Nemocnice  - [6] 

Detašované pracoviště nemocnice - [6] 

Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) - [6] 

Léčebna pro dlouhodobě nemocné - [6] 

Ostatní lůžková zařízení - [6] 

Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení - [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé - [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost - [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře - stomatologa - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - stomatologa - [6] 

Samostatná ordinace praktického lékaře - gynekologa - [6] 
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Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře - gynekologa - [6] 

Samostatná ordinace lékaře specialisty  - [6] 

Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty - [6] 

Ostatní samostatná zařízení - [6] 

Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení - [6] 

Zařízení lékárenské péče - [6] 

Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče - [6] 

Jesle - [6] 

Další dětská zařízení - [6] 

Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc - [6] 

Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci - [6] 

Okresní zdravotní ústav - [6] 

Transfuzní stanice - [6] 

    

    

Poznámky:    

[1] zdroj ČÚZK    

[2] období: 1.7.2011    

[3] školní rok 2010/2011    

[4] období: 1.1.2012    

[5] období: 31.12.2011    

[6] období: 31.12.2012    

[7] období: 31.12.2006    

[8] období: 31.12.2010    

[9] období: rok 2012    

[10] období: rok 2010    

 


