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Úvod
Strategický plán obce představuje důležitý nástroj rozvoje územního celku, neboť se
zaměřuje na co nejefektivnější využívání vlastních zdrojů a optimální reakci na změny ve
vnitřním i vnějším prostředí. Strategie představuje ucelenou sadu praktických kroků a
nástrojů k řízení změn a současně i samotný proces řízení těchto změn. Za nejdůležitější je
jasné stanovení žádoucího směru změn, postupu jejich zavádění a průběžné sledování a
vyhodnocování jejich průběhu a výsledků. Kvalitně sestavený strategický plán umožní
územnímu celku jasně stanovit směr dlouhodobého plánu rozvoje, rozložit lidské i finanční
zdroje na řešení klíčových problémů, pomáhá minimalizovat budoucí negativní hrozby a
maximálně zužitkovat potenciální příležitosti.
Úkolem strategického plánu jako základního rozvojového dokumentu obce je:


Definovat společné zájmy obce, jejich obyvatel a podnikatelských subjektů;



Definovat místní předpoklady realizace těchto společných zájmů;



Koordinovat vynakládání veřejných investic z hlediska územního a funkčního
vzhledem k záměrům a potřebám rozvoje privátního sektoru;



Koordinovat účelnou alokaci běžných veřejných výdajů v zájmu vytváření stabilních
podmínek pro bydlení a podnikání;



Definovat dlouhodobé záměry hospodářské a sociální politiky v obci;



Posilovat vědomí sounáležitosti k obci a regionu a odpovědnost za jeho rozvoj u
místních obyvatel a podnikatelů.
Strategický plán vytyčuje hlavní směry rozvoje městyse Nedvědice v následujících letech.
Základním východiskem pro zvolenou strategii je dlouhodobá rozvojová vize městyse,
naplňovaná realizací strategických cílů a opatření, ke kterým jsou přiřazeny konkrétní
projekty a veškeré aktivity vedoucí k jejich naplnění. Tento dokument by měl být společně s
Územním plánem obce Nedvědice a Rozpočtem městyse Nedvědice základním materiálem
pro budoucí rozvoj městyse. Strategický plán rozvoje městyse Nedvědice bude vycházet z
analytické části, která poskytne přehled o aktuálním stavu městyse z hlediska:


demografie



ekonomiky



dopravní a technické infrastruktury



občanského vybavení a služeb



cestovního ruchu, kultury, sportu



životního prostředí a územního rozvoje

Toto členění vychází z rozdělení prioritních oblastí většiny rozvojových dokumentů vyššího
řádu (Program rozvoje Jihomoravského kraje, Integrovaný regionální operační program NUTS
II Jihovýchod, Národní rozvojový plán). Na základě informací obsažených v analytické části
bude sestavena tzv. SWOT analýza městyse, zaměřená na vymezení hlavních oblastí, ve
kterých má městys možnost co nejlépe využít svůj potenciál.
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1 ANALYTICKÁ ČÁST
Následující kapitola se věnuje vymezení hlavních charakteristik městyse, které představují
důležité podklady pro vymezení silných a slabých stránek a definování příležitostí a hrozeb
pro další rozvoj městyse.

1.1 Základní informace o subjektu
Název subjektu:

Městys Nedvědice

Sídlo subjektu:

Nedvědice 42
592 62 Nedvědice

Počet obyvatel:

1322 (ke dni 1.1.2015)

Správní obvod:

ORP Tišnov

Rozloha:

654 ha

Obrázek 1:

Poloha obce městyse Nedvědice (www.mapy.cz)

Nedvědice byla založena v podhradí hradu Pernštejn kolem roku 1285 jako hornická osada.
První písemná zmínka o obci je z roku 1350. Nedvědice získala statut městyse v roce 2006.
Obec byla součástí majetku pernštejnského panství. Hrad Pernštejn najdeme na kopci
západním směrem nad Nedvědicí. Již na počátku 20. století se městys stává rekreačním
letoviskem, na jeho území a v blízkém okolí se začaly budovat letní vily a penziony. V
historickém středu městyse najdeme řadu maloměstských domů, kostel sv. Kunhuty, boží
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muku z 18. století, krytý dřevěný most přes říčku Nedvědičku z roku 1830 a Císařskou
studánku z roku 1879.
Nedvědice je malé rekreační letovisko v podhradí Pernštejna, pod východními vrcholky
Českomoravské vrchoviny, severozápadně od Tišnova. K městečku byla jako jeho místní část
připojena malá osada Pernštejn a společně mají 1322 obyvatel (1.1.2015). Nedvědice se
rozkládá na soutoku Nedvědičky a Svratky a je obklopena lesy přírodního parku Svratecká
hornatina.
Občanům je k dispozici obecní úřad, knihovna, sokolovna, základní škola, mateřská školka,
zdravotní středisko. Nedaleko obecního úřadu je pobočka České pošty a prodejny s různého
zaměření (potraviny, lékárna, pekárna, drogerie, zelenina a ovoce, obchody s textilem,
květinářství, nápoje, suvenýry).
Návštěvníkům městyse je k dispozici 8 restaurací, dvě bistra a jedna cukrárna. Mezi
restaurace patří Steak & burger restaurant U Medvěda, Restaurace pod Pernštejnem, Pizzerie
16, Penzion Hanáček, Hotel Myslivna, Hotel U nádraží, Penzion Barborka a Hradní restaurace
starého pána Viléma, která se nachází na 1. nádvoří hradu Pernštejna. V těsné blízkosti
železniční stanice můžeme najít bufet U Čápa a bistro U Ježků. V centru obce je cukrárna
Milena. V Nedvědici se nachází hned několik ubytovacích zařízení. Pension Barborka, Hotel
Myslivna, Hotel U Nádraží, Pension Hánáček, ubytování U Jabloně, Pension pod Hradem a
ubytování u Prudkých.
Sportovcům jsou k dispozici tři sportovní kluby, kterými jsou: SK Pernštejn Nedvědice (založen
1928), Klub českých turistů Nedvědice (založen 1921) a Klub lyžařů Nedvědice (založen 1994).
SK Pernštejn má v současné době 137 členů, věnuje se výchově fotbalové mládeže a jeho
družstva jsou tradičními účastníky fotbalových soutěží v kraji Vysočina. Klub českých turistů
má 53 členů a vyvíjí poměrně bohatou činnost. Základem činnosti jsou nepravidelné sobotní
vycházky pro děti, tradiční dubnový pochod pro veřejnost, organizace zájezdů a vícedenních
výprav a individuální činnost. Klub lyžařů není v posledních letech příliš aktivní. Důvodem
jsou klimatické podmínky. Klub vlastní tři lyžařské sjezdovky, bohužel bez možnosti umělého
zasněžování.
Nedvědice poskytuje pro svoje občany i obyvatele okolních obcí určité/omezené množství
pracovních příležitostí. K největším zaměstnavatelům patří MEZ, a.s. Nedvědice, EMKOR
Nedvědice, Základní škola a mateřská škola Nedvědice, výše jmenovaná hotelová a
restaurační zařízení, Správa hradu Pernštejna a mnozí drobní živnostníci.
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1.2 Demografický vývoj
Tato podkapitola se věnuje základním populačním charakteristikám městyse Nedvědice. Jsou
sledovány vývojové tendence a aktuální stav obyvatelstva, věková a vzdělanostní struktura.
Použitá data pocházejí z Veřejné databáze ČSÚ, výsledků SLDB 2014 a Databáze
demografických údajů za obce ČR.
Vývoj počtu obyvatel a lidnatost
Ukazatel
Vývoj počtu obyvatel

2008

2009

1347

1371

2010

2011

1 357

2012

1325

2013

1 320

2014

1 318

Výměra
celkem [ha]

1322

Lidnatost v r. 2013
[počet. ob./km2]

654

206

Zdroj: www.czso.cz, Městys Nedvědice; stav k 31. 12. příslušného roku

Z uvedené tabulky je patrné, že za posledních 5 let počet obyvatel výrazně klesl, přitom
poslední tři roky je v rovnováze. Největší nárůst obyvatel byl roku 2009. Od tohoto roku
počet obyvatel pomalu klesá. Hustota obyvatelstva dosáhla 206 obyvatel na km 2 což ve
srovnání s hustotou obyvatelstva České republiky 133 obyv./km 2 je výrazně nadprůměrná
hodnota.
Věková struktura obyvatel
Obec

Nedvědice

Obyvatelstvo
celkem

0-14

1322

15-64

186

65 a více

850

Index
Produktivní Průměrný
ekonomické
15-64 [%]
věk
závislosti

286

64

43

36

Zdroj: www.vdb.czso.cz; stav k 31. 12. 2014

Na konci roku 2014 bylo v obci 64 % obyvatel v produktivním věku. Index ekonomické
závislosti vyjadřuje podíl osob mladších 15 let a starších 65 v poměru k osobám v
produktivním věku a v roce 2013 dosáhl hodnoty 36 %.
Vzdělanostní struktura obyvatelstva obyvatel starších 15 let

Obec

Nedvědice

Podíl
Střední
Obyvatel
Základní
Úplné
středoško
vč.
Nástavbo Vyšší
stvo ve
Bez
vč.
střední
Vysokošk láků
vyučení
vé
odborné
věku 15 a vzdělání neukonče
(s maturi
olské
až
(bez
studium vzdělání
více let
ného
tou)
vysokošk
maturity)
oláků [%]
1141

0

182

431

325

43

11

134

45

Zdroj: www.czso.cz/csu/sldb; rok 2011

Při posledním sčítání obyvatelstva v roce 2011 žilo v obci téměř 16 % obyvatel se základním
vzděláním. Převážná část obyvatel starších 15 let dosáhlo na střední odborné vzdělání či
vzdělání s maturitou (66 %). Na vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání dosáhlo necelých 13
%, což odpovídá celorepublikovému průměru.
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Mobilita obyvatel
V
to
m

Vyjíždějící
celkem

Obec

Nedvědice

404

Vyjíždějící do zaměstnání
Vyjíždějící do škol
Do jiné Do jiného
Do
V rámci
V rámci
Celkem
obce
okresu
jiného Do zahraničí Celkem
obce
obce
okresu
kraje
kraje
290
38
73
94
81
4
114
36

Zdroj: www.czso.cz/csu/sldb; rok 2011

Dle údajů z roku 2011 vyjíždělo z obce celkem 30 % obyvatel, z toho 72 % tvořily osoby
vyjíždějící do zaměstnání a 28 % osob, které vyjížděly za školou a to zejména do jiné obce, do
jiného okresu a v případě Nedvědice dokonce do jiného kraje.

1.3 Ekonomický vývoj
Míra nezaměstnanosti (%)
Obec
Nedvědice

2007
4,8

2008
5,6

2009
9,7

2010
12

2011
8,9

2012
8,2

2013
8,4

2014
8,8

Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem; k 31. 12. příslušného roku

Z tabulky vyplývá, že nezaměstnanost v Nedvědici klesá od roku 2010 až po rok 2014.
Nezaměstnanost v roce 2010 dosáhla historicky nejvyšších 12 % a postupně klesla na
necelých 8,8 %. V městysi se nachází velká firma, která zde byla založena v roce 1925 pod
jménem RADIOMOTOR nyní MEZ, a.s. Společnost v minulosti zaměstnávala až 600 lidí. Další
firma, která má sídlo v Nedvědici a nabízí pracovní místa je EMKOR. Pracovní místa nabízejí
mnozí drobní živnostníci, obchody, restaurace, místní škola, správa hradu Pernštejna a další
organizace.
Struktura podnikání dle sektorů
Zeměd
Velkoobchod
Ubytová
Informa
ělství,
a
Doprava ní,
ční a
lesnictv
Průmy Stavebnict Sekun maloobchod
a
stravová
Terciér
Celkem
Primérní
komuni
í,
sl
ví
dární ; opravy a skladov ní a
ní
kační
rybářst
údržba mot. ání pohosti
činnosti
ví
vozidel
nství

Obec

35

0

0

2

1

3

0

10

1

%

Admini Veřejná
Kulturní
Profesní,
Činnost
strativ správa a
,
Peněžnict
vědecké
iv
ní a obrana,
zábavní
ví a
a
Vzdělá Zdravotní a
Ostatní Kvartér Nezařa
Nedvědice
oblasti
podpů povinné
a
pojišťovni
technick
vání sociální péče
činnosti
ní
zeno
nemovi
rné sociální
rekreač
ctví
é
tostí
činnos zabezpeče
ní
činnosti
ti
ní
činnosti
0

0

0

0

1

1

6

0

10

%

10

Zdroj: https://vdb.czso.cz/vdbvo/maklist.jsp?kapitola_id=441&stranka=1; rok 2015

7

S nezaměstnaností úzce souvisí struktura podnikání. V obci působilo v roce 2015 celkem 290
ekonomických subjektů, přičemž největší početní zastoupení mají obory v terciálním a
kvarterním sektoru. K nejvýznačnějším zaměstnavatelům průmyslové sféry patří MEZ
Nedvědice a EMKOR, s.r.o.
Největší podíl zaměstnanců je v terciérní sféře – v rezortu služeb, v oblasti vzdělávání a státní
správě.

1.4 Technická infrastruktura a bydlení
Úroveň vybavenosti území patří k základnímu pilíři dalšího rozvoje a ovlivňuje kvalitu
obytného a podnikatelského života v obci. Nedvědice je vybavena základní infrastrukturou.
Místní obyvatelé mohou využívat plynofikaci, kanalizaci, veřejný vodovod, veřejné osvětlení,
kabelovou televizi, pokrytí internetem.
Technická infrastruktura

Obec

Nedvědice

Vodovod

1

Veřejná
prostranstv
Splašková
Veřejné
Plynofikace
í
kanalizace
osvětlení
(náměstí/n
áves)
1

1

1

1

Požární
nádrž

1

Vodní
plocha
Pokrytí
(přehrada/r internetem
ybník)
1

1

Jiná

0

Zdroj: www.czso.cz/csu/sldb; rok 2011

Městys Nedvědice je členem Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, který vznikl jako
dobrovolný svazek obcí dne 1.4.1993. SVK Žďársko byl založen s cílem zabezpečit zásobování
pitnou vodou a odvádění a čištění odpadních vod ve stávajících inženýrských sítích
vodohospodářských děl v obcích, které byly sdruženy ve svazku. Celé území městyse je
pokryto veřejným vodovodem a je odkanalizováno.
V městysi je zajištěn dodávka elektrického proudu, městys vlastní a provozuje veřejné
osvětlení, domácnosti jsou napojeny na rozvody plynu, území městyse je pokryto internetem.
Nejbližší transformovna / napájecí rozvodna je v Bystřici nad Pernštejnem (400/110/22 kV),
přívod elektrické energie je alternativně možný z rozvodny v Čebíně (400/110/22 kV)
jihovýchodně od Tišnova.
Plynofikace obce je realizovaná středotlakým a nízkotlakým plynovodem po celém území
městyse. Nízkotlaký plynovod je především na okraji městyse v chatové oblasti. Jednotliví
odběratelé jsou pak napojeni přes regulátory plynu.
Ve středu městyse před Základní školou se nachází rybník, který slouží k rekreačnímu
rybolovu a plní rovněž funkci požární nádrže. Naposledy z něj bylo čerpáno v dubnu 2005,
kdy hořela jedna část hradu Pernštejna.
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Základní infrastruktura
Obecní
Pošta
úřad

Obec

Nedvědice

1

Stravová
Autobu Ubytován
Kav
Prodejn
Vlakové
ní
Policejn
sové
í
árna
Požární
a
Čerpací nádraží
(restaura
Banka
í
nádraží (hotel/pe
/cuk
stanice potravi stanice /zastáv
ce/
stanice
/zastáv nzion/
rárn
n
ka
hostinec
ka
kemp)
a
/pivnice)

1

0

0

1

4

0

1

8

7

10

Jiný

1

1

Zdroj: www.czso.cz/csu/sldb; rok 2011, aktualizováno dle stavu v roce 2015

Nedvědice poskytuje svým občanům poměrně širokou nabídku základní infrastruktury. V
městysi najdeme úřad městyse, knihovnu, zdravotní středisko, sokolovnu, kde se pořádají
nejrůznější kulturní akce, jako jsou například plesy a výstavy. Požární zbrojnice, kde působí
místní sbor dobrovolných hasičů, se zásahovou jednotkou, která stojí hned vedle rybníka, na
náměstí můžeme najít pobočku České pošty a prodejny s různým zaměřením (lékárna,
pekárna, potraviny, drogerie, zelenina a ovoce, obchody s textilem, suvenýry, květiny,
nápoje). V Nedvědici je železniční stanice na trati mezi Tišnovem a Novým Městem na
Moravě, autobusová doprava využívá osm autobusových zastávek. Stravovací služby
najdeme v deseti restauracích: Steak & burger, restaurant U Medvěda, Restaurace pod
Pernštejnem, Pizzerie 16, Penzion Hanáček, Penzion Barborka, Hotel U nádraží, Bistra U Ježků
a U Čápa, Hotel Myslivna a Hradní restaurant starého pána Viléma na 1. nádvoří hradu
Pernštejna.
Technické vybavení domů
Obec

Z toho s vybavením

Trvale obydlené domy

Nedvědice

Přípojka na kanalizační síť
351

Vodovod
199

329

Zdroj: www.czso.cz/csu/sldb; rok 2011

V roce 2011 bylo v Nedvědici evidováno 351 obydlených domů, z nichž převážná část je
napojena na vodovod a ústřední topení.
Typy domů
Obec

Nedvědice

Z úhrnu
obydlených
domů
Domy úhrnem Domy obydlené
Rodinné
Bytové domy
domy
432

351

313

25

Domy podle vlastnictví

Ostatní
budovy

Fyzická osoba Obce, státu
13

307

6

Zdroj: www.czso.cz/csu/sldb; rok 2011

Celkem se na území městyse nachází 432 domů, z toho je obydleno 351 domů. Převažuje
zástavba rodinnými domy (89 %). Vlastníkem domu je nejčastěji fyzická osoba (98 %). V
letech 2001 až 2011 bylo v Nedvědici vystaveno či zrekonstruováno celkem 36 domů.
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1.5 Občanská vybavenost a služby
Tato podkapitola se věnuje problematice školství, zdravotnictví a sociálních služeb městyse
Nedvědice.
Zajištění dostatečných kapacit v mateřské a základní škole představuje hlavní předpoklad pro
spokojenost obyvatel a udržení optimálního populačního vývoje. Důležité je sledování
demografického vývoje v Nedvědici, zejména pak porodnosti a početnosti jednotlivých
ročníků dětí v předškolním věku. Je zapotřebí mimo jiné věnovat pozornost i spádovosti dětí z
okolních obcí a snažit se společně o optimalizaci sítě mateřských a základních škol.
Na území městyse Nedvědice se nachází jedna Základní škola a jedna Mateřská škola.
Základní škola má staletou tradici. Její počátky jsou spojeny s rokem 1627. V současnosti je
užíván komplex tří budov. Za téměř čtyři století prošlo školou několik tisíc žáků, na výuce a
výchově se podílelo přes tři sta učitelů a vychovatelů. Škola prošla postupně mnoha dílčími i
zásadními změnami, byla a stále zůstává důležitou součástí života Nedvědice a nejbližšího
okolí.
Zdravotnictví v Nedvědici je dostačující. V městysi se nachází ordinace praktického lékaře, kde
ordinuje MUDr. Petr Bohanes, v ordinaci dětského lékaře působí MUDr. Ján Kozár a MUDr.
Lenka Mičínová Sáblíková, v zubní ordinaci ordinuje MUDr. Jana Jarochová, v oční ambulanci
– MUDr. Karel Holub, a gynekologické ordinaci působí MUDr. Lenka Minářová. V budově
Hotelu Myslivna působí léčebná rehabilitace – Mgr. Radek Nedoma. V Nedvědici najdeme
také lékárnu a veterinární ordinaci.
Sociální služby, poradny a sociální péče se v Nedvědici nenacházejí, nejbližším a větším
městem pro tyto služby jsou města Tišnov a Bystřice nad Pernštejnem.

1.6 Cestovní ruch, kultura a sport
Největší historickou dominantou Nedvědice je Státní hrad Pernštejn. Hrad svou podobou
oslovuje a láká daleko více lidí, než jen těch, kteří ho přímo navštívili. Jeho atraktivní vzhled
mu zajistil angažmá v mnoha filmech. Jeho pohádkový háv na něj přivedl mnoho
pohádkových králů a přirozeně princezen, třeba tu na hrášku (Princezna na hrášku, Rusko),
Šípkovou Růženku klasickou (Jak se budí princezny), Sněhurku (Sněhurka v černém lese, USA).
Hrad Pernštejn je jedním z nejnavštěvovanějších moravských hradů, který láká turisty ze
širokého okolí a to je velký potenciál pro cestovní ruch nejen pro samotnou Nedvědici, ale i
její široké okolí. Dalším lákadlem je nabídka přírodních krás pro turistiku, rybolov, houbaření
a další aktivity. Nedvědice je díky své poloze křižovatkou a přirozeným výchozím bodem celé
řady turistických tras. Kromě turistických tras se v městečku křižují také značené cyklotrasy.
Turistické a cyklistické trasy jsou uvedeny v následující podkapitole.
Známý je nedvědický mramor, který zde býval těžen v několika lomech a byl po staletí
používán na mnoha významných církevních i světských stavbách. Získal dokonce ocenění i na
světové výstavě v Paříži. V okolí městečka je stále několik mramorových lomů, které však jsou
již uzavřené. V posledním z nich byla těžba ukončena v 70 tých letech minulého
století. Historickou památkou, kterou můžete navštívit v Nedvědici je kostel sv. Kunhuty, který
byl postaven v roce 1727 na místě dřevěného kostelíka z roku 1520. Hlavní oltář patří mezi
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cenné řezbářské práce. Dalšími památkami v městečku jsou boží muka z 18. století, krytý
dřevěný most přes říčku Nedvědičku v místní části Pernštejn, státem chráněná kulturní
památka z roku 1933, což je vyznačeno na jednom z trámů. Zajímavou je jistě Císařská
studánka z roku 1879 a studánka Slovanka dokonce z roku 1839 a známý Pernštejnský tis,
který se nachází pod hradem. Je nejstarší červený tis na Moravě a jeden z nejstarších stromů
v České republice. Tento tis je dle pověsti stejně starý jako hrad, tedy více než 700 let, jeho
výška je 16,5 m a jeho obvod kmene je 455 cm.
Ubytovacích zařízení je v Nedvědici hned několik od nejlevnějších penzionů až po dražší
hotely. Městečko nabízí i poměrně velkou škálu stravovacích zařízení. Od restaurací,
pohostinství, bister až po cukrárnu.
Z nejvýznamnějších, kulturních a společenských akcí, které probíhají v Nedvědici, jsou
Slavnosti Pernštejnského panství. Tradiční slavnosti se konají vždy na začátku prázdnin
v termínu státních svátků sv. Cyrila a Metoděje a Mistra Jana Husa. Přijet na slavnosti můžete
i parními vlaky, které České dráhy vypravují z Brna do Nedvědice a zpět a z Havlíčkova Brodu
do Nedvědice a zpět. Na hradě Pernštejn bývá připraven každý den celodenní program na
všech nádvořích. Hrad se na krátký čas vrátí do doby své největší slávy. Na hlavním pódiu a na
třech scénách se střídají šermířská představení různých skupin historického šermu. Můžete si
prohlédnout rytířský tábor nebo také ukázky středověkých řemesel. Na nádvořích najdete
množství stánků se suvenýry i občerstvením. Děti si mohou vyzkoušet například střelbu nebo
jízdu na koni. Slavnostmi žije také Nedvědice. Zde můžete najít množství stánků se suvenýry.
Na prostranství u rybníka se střídají především populární hudební skupiny a ve večerních
hodinách jsou na tomto místě pořádány taneční zábavy. Je zde také možno spatřit vystoupení
místních zájmových skupin. Do slavností se zapojují i okolní obce, které umožňují přístup do
kaplí a kostelů, popř. pořádají kulturní program menšího rozsahu.
Městys Nedvědice od roku 2008 pořádá každoročně několik zájezdů na divadelní představení
do Městských divadel Brno, zajišťuje také pravidelná vystoupení divadelních ochotnických
souborů z okolních obcí v místní sokolovně. Městys Nedvědice průběžně organizuje v
podzimních a zimních měsících besedy s převážně cestovatelskou tématikou.
Sportovcům je v Nedvědici k dispozici fotbalové hřiště, kde působí SK Pernštejn Nedvědice.
V obci je vybudováno tenisové hřiště, za školou hřiště s umělým povrchem. Lyžařům dlouhé
roky sloužily tři sjezdovky. Sjezdovka Nutrie - dlouhá 380 metrů, sjezdovka Kovářová - dlouhá
420 metrů a sjezdovka Býšovec - dlouhá 250 metrů. V posledních letech se ani na jedné
nelyžuje, protože svahy postrádají umělé zasněžování. Dětem je k dispozici veřejně přístupné
dětské hřiště.
Městys Nedvědice pořádá buďto sám, nebo někdy ve spolupráci s místními spolky množství
akcí pro děti, jako jsou např. karneval, čtení dětem, pálení čarodějnic s programem, dětský
den, mikulášská nadílka a další.
Od roku 2014 působí v Nedvědici soukromé volnočasové centrum Freedom Art, které nabízí
na komerční bázi řadu zájmových kroužků pro děti a současně i volnočasové aktivity pro
dospělé. V Nedvědici také působí dva pěvecké soubory – dětský s názvem Cvrčci a sbor
dospělých zpěváků se jmenuje PATRON.
Z aktivních spolků působí v obci Nedvědice Klub českých turistů - turisté pořádají od roku
1974 každoročně hojně navštěvovaný turistický pochod pro veřejnost. Pochod je veřejný a
jmenuje se „Za krásami okolí Nedvědice“. Pochodu se zúčastňuje pravidelně několik stovek
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turistů, v roce 2015 přišlo rekordních 951 turistů. Dalším velmi aktivním spolkem je SK
Pernštejn Nedvědice, jehož členové se prioritně starají o výchovu mladých fotbalistů nejen z
Nedvědice, ale ze širokého okolí. Všechna mládežnická družstva v současné době hrají
nejvyšší krajské soutěže (krajský přebor kraje Vysočina), což vzhledem k velikosti Nedvědice
je určitou raritou a obdivuhodným výsledkem dlouholeté dobré práce s mládeží. Aktivní jsou
rovněž oba hasičské spolky, tedy SDH Nedvědice s kvalitně vybavenou a vycvičenou
zásahovou jednotkou a SDH Pernštejn. Oba sbory se starají o výchovu svých nástupců a se
svými dětskými družstvy se pravidelně účastní závodů dětské hasičské ligy. Dalšími spolky
jsou místní organizace Českého zahrádkářského svazu, Českého svazu včelařů, Svazu
chovatelů holubů a Svazu tělesně postižených. Obecní rybník si dlouhodobě pronajímá
občanské sdružení 1.RK Nedvědice, které se stará o zarybňování rybníka, organizuje
individuální rybaření a několikrát ročně pořádá závody pro veřejnost (dětské, pro ženy apod.).
Informace o dění v městysi, o jeho historii i současnosti mohou občané nalézt v místním
Zpravodaji, který městys Nedvědice vydává 4x ročně od roku 2007.

1.7 Doprava a dopravní infrastruktura
Z dopravního hlediska územím obce prochází tyto silnice:


sil. II/387 Vír – Štěpánov nad Svratkou - Nedvědice – Tišnov



sil. II/390 Nedvědice – Osová Bitýška – Budišov



sil. III/3877 Nedvědice – Chlébské – Hodonín



sil. III/3878 Nedvědice – příjezdná



sil. III/3879 Nedvědice – Kovářová



sil. III/38710 Nedvědice – Rožná – Dolní Rožínka



sil. III/38810 Bystřice n./P. – Věchnov – Nedvědice

Ani jedna ze silnic nepatří mezi regionálně významné silniční tahy JMK. Silnice vedou ve
stabilizovaných tazích na hranici krajů Jihomoravského a Vysočiny.
Nedvědicí prochází regionální jednokolejná železniční trať č. 251 ve směru Žďár nad Sázavou
– Nové Město na Moravě – Tišnov včetně příslušné dopravní infrastruktury. Mimo jiné se
Nedvědické nádraží stalo jedním z deseti kandidátů na titul Nejkrásnější nádraží ČR 2013.
Veřejná doprava je zajištěna autobusovou dopravou společnosti ZDAR, a.s. V městysi
najdeme 8 autobusových zastávek. Společnost zabezpečuje dopravu osob na meziměstských
linkách v rámci kraje Vysočina, na linkách městské hromadné dopravy ve Žďáru nad Sázavou
a Velkém Meziříčí, v oblasti Boskovicka a na mezi krajských linkách do Brna, Hradce Králové,
Olomouce a Prahy.
Územím městyse vede několik značených turistických tras, dle barev lze v Nedvědici potkat
turistické značení všech čtyř barev, tedy červenou, modrou, žlutou i zelenou. V TIC Nedvědice
Vám rádi poradí a dají mapu, kde jsou tyto trasy vyznačeny. Mimo oficiální značené turistické
trasy vybudoval městys Nedvědice ve spolupráci s některými okolními obcemi
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několikakilometrovou síť značených naučných stezek se společným názvem Po naučných
stezkách na hrad Pernštejn.
Turistické trasy a cyklotrasy navrženy turistickým informačním centrem jsou zde rozděleny do
tří skupin:
1) Pro rodiny s dětmi:


Prudká – Doubravník (nádraží) – Černvír – Nedvědice – Pernštejn (hrad)



Doubravník – Černvír – Skorotice – Křížovice a zpět



Nedvědice – Brněnská cesta – Černvír (krytý dřevěný most) – Mariino loubí –
Pernštejn (hrad) – Nedvědice



Dolní Chlébské – Přírodní rezervace Chlébského potoka – Horní Chlébské

2) Pro seniory:


Nedvědice – Kovářová – Lískovec – Ujčov – Kasany



Nedvědice – Chlébské – Dolní Čepí – Bořinov – Nedvědice – Pernštejn (hrad)



Prudká – Doubravník (nádraží) – po modré značce na Křížovice – Černvír –
Doubravník



Doubravník – po Pláňavě – Jelínkův dub – Boží muka – Bozinka – Doubravník



Dolní Chlébské – Přírodní rezervace Chlébského potoka – Pod Hrádky – Kačiny
Horní Chlébské

3) Pro ostatní:


Doubravník – Bozinka – Maňová – Litava – Olší – Sejřek – Doubravník



Olší – Košíkov – podél řeky Loučky – Šafránkův Mlýn – Trenckova rokle – Drahonín
– šachta Olší – Hájenka – Bor – Sejřek – Olší



Doubravník – Sejřek – Nový Dvůr – dřevěný most Pernštejn – Pernštejn (hrad) –
Nedvědice



Nedvědice – žlebem – Babylon – Lískovec – Ujčov – Kasany – Nedvědice

Cyklotrasy, které mohou turisté využít také jako trasy pro ostatní nebo pěší turistiku:


Nedvědice – Kovářová – Lískovec – Ujčov – Dolní Čepí – Bořinov – Nedvědice –
Pernštejn (hrad)

13



Nedvědice – Černvír – Skorotice – Chlébské – Horní Čepí – Dolní Čepí – Bořinov –
Nedvědice – Pernštejn (hrad)



Prudká – Doubravník – Černvír – Nedvědice – Pernštejn (hrad)



Nedvědice – Černvír – Doubravník – Rakové – Sejřek – Nedvědice – Pernštejn
(hrad)



Doubravník – Klokočí – Olší – Drahonín – Pernštejn (hrad)



Nedvědice – Mansberk – Sejřek – Hájenka – Drahonín – Šafránkův Mlýn

Nedvědicí prochází také hlavní evropské cyklotrasy EuroVelo 4 a Pražská cyklostezka.
EuroVelo 4: hranice s krajem Vysočina – Nedvědice – Tišnov – Kuřim – Brno – Sokolnice –
Slavkov – Brankovice – Snovídky – Bohuslavice – Kyjov – Vacenovice – Strážnice – Veselí nad
Moravou – hranice se Zlínským krajem .
Pražská stezka: Brno, stadion FC Sparta – Brno, hala Rondo – Brno, Bystrc, přístav – Hrad
Veveří – Veverská Bítýška – Čebín – Tišnov – Lomnice u Tišnova – Doubravník – Nedvědice –
Pernštejn – (Praha)

1.8 Životní prostředí a územní rozvoj
Celé katastrální území Nedvědice a Pernštejna je součástí přírodního parku Svratecká
hornatina, který byl zřízen nařízením Okresního úřadu ve Žďáře nad Sázavou v roce 1995.
Nejbližšího okolí Nedvědice se dotýkají zvláště chráněná maloplošná území. Dále uvádím
významné a chráněné rostliny.


Přírodní rezervace “Nad Horou“, kde je původní smíšený listnatý les v masivu tyčícím
se ve velkém převýšení nad levým břehem Svratky v katastrech Nedvědice, Černvír a
Skorotice.



Přírodní rezervace “ Údolí Chlébského potoka“ s hromadným výskytem ohroženého
druhu rostliny bledule jarní.



Přírodní památka “Svratka“, nad Bořinovem, naleziště ohroženého druhu rostliny
kapradiny pérovníku pštrosího.



Na levém břehu Svratky v místě zvaném “Svisla“ je možné setkat se s chráněným
druhem rostliny lýkovce jedovatého.



Přírodní památkou a chráněným stromem je starý památný tis červený u hradu
Pernštejna.

Kvalitu ovzduší v městysi nelze hodnotit objektivně, protože na území se nenachází žádná
měřící stanice monitorující imisní situaci. V období topné sezóny se obec potýká se smogem,
který se drží v údolí městečka. Ovzduší znečišťují nejvíce lokální topeniště v rodinných a
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rekreačních domcích. Lze ovšem říci, že se v městečku ani v jeho okolí nenachází žádný velký
stacionární zdroj znečištění ovzduší.
Hlavním zdrojem hluku je v městysi zejména silniční a železniční doprava, a to především v
denních hodinách.
Okrajem městyse protéká řeka Svratka, která není na svém horním toku znečišťována žádným
větším sídlem či potenciálním průmyslovým zdrojem znečištění. V krajině převažuje spíše
zemědělské produkce, díky čemuž nehrozí výrazné znečištění krajiny, vodních zdrojů apod..
Na horním toku řeky se nachází vodní nádrž Vír I. Ke zlepšení jakosti vody řeky Svratky
přispěly také výstavby ČOV a odkanalizování obcí.
Hlavní činnost v oblasti odpadového hospodářství vykonává pro městys Nedvědice
společnost AVE CZ, s.r.o. od roku 2015. Společnost působí na území České republiky již od
roku 1993. Zabývá se především komunálními službami, službami pro průmyslové podniky,
sanací starých ekologických zátěží a facility managementem. Kontejnery na sklo jsou na
několika místech v obci (odlišují sklo bílé a barevné). Plasty třídí občané do pytlů, které si
každý může vyzvednout na radnici. O sběr kovů se stará firma Metalplast, která má mobilní
stanoviště u fotbalového hřiště. Nebezpečný odpad a elektrozařízení – 2x ročně dle informací
radnice. Drobné elektro zařízení – do kontejnerů. Kontejnery jsou umístěny na úřadě městyse
a v obchodním domě. Léky se odevzdávají do lékárny. Monočlánky a baterie – do malých
kontejnerů, umístěných na úřadu městyse, ve škole a ve vestibulu obchodního domu. Papír
odkládají občané na sběrné místo v areálu základní školy nebo do sběren v okolí. Staré
oblečení lze odkládat do dvou kontejnerů, umístěných u obchodního domu a u prodejny
potravin paní Palečkové. Kontejnery na biologický odpad v počtu 20 jsou rozmístěny po celé
Nedvědici. Popelnice a kontejnery s netříděným domovním odpadem vyváží svozová
společnost AVE vždy ve čtvrtek a pátek v sudých týdnech. Městys platí z každou tunu odpadu,
za každý kilometr jízdy svozového vozidla, za každé jedno vysypání popelnice, kontejneru,
naložení z černé skládky.
Městys Nedvědice má zpracovaný územní plán od roku 2015.
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1.9 Realizované a plánované projekty
Vedení městyse si je vědomo nutnosti dalšího rozvoje zejména v oblasti školství, bydlení,
sportu, kultury a podpory cestovního ruchu. V předchozích letech byla Nedvědice úspěšná při
podávání žádostí o dotace u těchto nejvýznamnějších projektů:
Realizované projekty podpořené dotací:
Název projektu

Zdroj

Rok dokončení

Přidělená dotace (Kč)

MZe + JMK

2012

57549300

ROP JV

2012

9237269

Stavební úpravy ŽŠ Nedvědice

OPŽP

2012

5561669

Novostavba vodovodu v lokalitě k Pernštejnu

JMK

2012

1200000

Nová lávka přes Nedvědičku na Krčíně

JMK

2012

150000

Opatření ke snížení prašnosti

OPŽP

2013

2159929

Zalesnění 4 ha lesa na Heršince

SZIF

2014

760100

Oprava historických studánek

MAS

2014

287000

Parkoviště pro návštěvníky hradu Pernštejn

ROP JV

2015

14074654

Dětské hřiště, víceúčelové hřiště a sociální zázemí
ZŠ Nedvědice

ROP JV

2015

5170925

Protipovodňová opatření, modernizace obecního
rozhlasu, instalace hladinoměru a srážkoměru

OPŽP

2015

2386437

Modernizace sociálního zázemí radnice

JMK

2015

168000

MPO ČR

2016

593612

Oprava chodníku na Krčíně

JMK

2012

200000

Pořízení nového územního plánu

JMK

2015

112100

Novostavba kanalizace
Po naučných stezkách na hrad Pernštejn

Výměna svítidel veřejného osvětlení

Zdroj: městys Nedvědice
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Městys dále realizoval z vlastních zdrojů (rozpočtu) tyto akce:
Název projektu

Zdroj

Rok dokončení

Celkové náklady (Kč)

VL

2011

1778163

Celková rekonstrukce kabelové TV

VL

2014-2015

408570

Po naučných stezkách na hrad Pernštejn II a III

VL

2014-2015

55529

SVK Žďársko

2014

498000

Celoplošné opravy místních komunikací

VL

2012-2014

2700000

Výměna střešní krytiny na Základní škole

VL

2013-2015

2500000

Oprava chodníku u Základní školy

VL

2015

293788

Rekonstrukce vytápění Základní školy

VL

2013-2015

1600000

Oprava historického dřevěného krytého mostu na
Pernštejně

Vl

2014

Zvýšení kapacity MŠ

Novostavba vodovodu Pernštejn

89684

Zdroj: Městys Nedvědice

1.10 Správa obce
Správa obce: městys má zřízen úřad městyse Nedvědice pro výkon samosprávy. Úřad má 7
stálých zaměstnanců. Městys řídí 15 členné zastupitelstvo v čele se starostou – statutárním
zástupcem. Městys má dva neuvolněné místostarosty a pětičlennou radu. Zastupitelstvo má
2 výbory – finanční, kontrolní.
Rozsah a využití obecního majetku:
1

budova radnice čp. 42 – sídlo městyse, současně je sídle Mikroregionu Pernštejn, pod
jehož hlavičkou pracuje turistické informační centrum v přízemí budovy

2

budova č.p. 179 – sokolovna

3

budova čp. 103 – zdravotní středisko

4

parkoviště pro návštěvníky hradu Pernštejn vč.obslužné budovy

5

budova čp. 316 – obchodní dům

6

budovy čp. 80 – základní škola

7

budova čp. 309 – mateřská škola

8

místní komunikace a zpevněné polní cesty – jsou ve vlastnictví městyse

9

chodníky – jsou v majetku a správě městyse

10

budova č.p. 57 – hasičská zbrojnice

17

11

historický dům č.p.32

12

hřbitov vč. budovy márnice

13

dětské hřiště

14

areál bývalého zimního stadionu

15

obecní rybník

Zhodnocení finanční situace městyse: roční příjmy městyse jsou průměrně ve výši 18,5 mil.
Kč. Městys nemá žádné závazky, nečerpá žádný úvěr ani půjčku.
Bezpečnost: městys Nedvědice patří do správy Obvodního oddělení Policie ČR v Tišnově, je v
dosahu Rychlé záchranné služby v Tišnově a v Bystřici nad Pernštejnem a v obvodu
profesionálních hasičů z jednotky HZS Tišnov. Městys je zapojen do projektu Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje.
Největším rizikem živelných pohrom je řeka Svratka formou povodně. Blízká přehradní nádrž
Vír však toto nebezpečí minimalizuje. V nemalé míře hrozí dopravní nehody.
V Nedvědici je ustavena povodňová komise a krizový štáb městyse.
Městys Nedvědice se nachází na území Jihomoravského kraje, okresu Brno – Venkov a patří
do správního obvodu ORP Tišnov. Městys Nedvědice je členem dobrovolného svazku obcí
Mikroregion Pernštejn a MAS Zubří země, Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko a turistické
destinace Koruna Vysočiny.

1.11 Souhrnná SWOT analýza městyse Nedvědice
SWOT analýza (z anglického Strong points – silné stránky, Weak points – slabé stránky,
Opportunities – příležitosti, Threats – ohrožení) je standardní metoda používaná k prezentaci
analytických poznatků o nejrůznějších objektech zkoumání. Jejím principem je jednoduchá,
avšak výstižná a pokud možno vyčerpávající a objektivní charakteristika silných a slabých
stránek zkoumaného objektu a jeho možných příležitostí a ohrožení. Smysl SWOT analýzy
spočívá v akceptování silných stránek a odstraňování nebo alespoň omezování slabých
stránek, čímž se zvyšuje pravděpodobnost využití nabízejících se příležitostí, a naopak se
omezuje dopad identifikovaných ohrožení.
Silné a slabé stránky jsou výsledkem vnitřní analýzy:
➢ silné stránky zahrnují jakékoliv komparativní a konkurenční výhody městyse pro
jakékoliv typy rozvojových aktivit;
➢ slabé stránky jsou veškeré faktory, které limitují nebo ohrožují tyto aktivity.
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Příležitosti a ohrožení jsou výsledkem analýzy vnějšího prostředí:
➢ je důležité porozumět příležitostem a ohrožením vnějšího prostředí. Mnoho vnějších
vlivů nebude moci městys ovlivnit, avšak jejich pravděpodobné účinky na místní
ekonomiku jsou důležité při tvorbě strategického plánu rozvoje;
➢ důležitým aspektem vnější analýzy je posouzení, které okolnosti a tendence jsou pro
městys důležité a jakou vyžadují reakci.
Posouzením vnitřní situace městyse byly identifikovány silné a slabé stránky a na jejich
základě pak byly stanoveny možnosti a potenciál městyse. Prostřednictvím vnější analýzy, tj.
stanovením příležitostí a ohrožení pro městys pak byly posouzeny okolnosti a tendence, které
jsou pro městys důležité a vyžadují reakci.
SWOT analýza
Silné stránky:
1.

Výjimečný přírodní i kulturní potenciál pro
rozvoj cestovního ruchu (hrad Pernštejn, údolí
Chlébského potoka)

2.

Vybudované turistické informační centrum

3.

Funkční integrovaný dopravní systém spadající
pod JMK (autobusovou dopravu zajišťuje ZDAR
a.s., blízká dostupnost železniční stanice)

4.

Relativně dobrá dostupnost větších center,
blízkost města Bystřice nad Pernštejnem,
Nového Města na Moravě a Tišnova.

5.

Kvalitní technická infrastruktura (vodovod,
plynofikace, elektrifikace, kabelová televize,
dostupnost mobilních sítí a internetu)

6.

Dobrá spolupráce mezi Nedvědicí a ostatními
obcemi Mikroregionu Pernštejn

7.

Rozvoj kulturních a sportovních aktivit, které
umožňují aktivní volnočasové využití obyvatel
městyse, především dětí a mládeže

8.

Zájem o další rozvoj území (soustavná příprava
realizace plánovaných projektů)

9.

Vyhovující základní infrastruktura vzhledem k
velikosti městyse

10. Vybudovaná protipovodňová opatření

Slabé stránky:
1.

Nutná novostavba kanalizace v určitých
lokalitách obce

2.

Nutné dokončení rekonstrukce kulturního
zařízení - místní sokolovny

3.

Potřeba provést citlivou rekonstrukci
historického domu čp. 32

4.

Požadavek na stavbu parkoviště u hřbitova.

5.

Chybějící významnější zaměstnavatel – vyšší
podíl osob vyjíždějících za prací

6.

Nedokončené úpravy na MŠ a ZŠ

7.

Vysoké náklady na budování, údržbu, rozšíření a
opravy místních komunikací

8.

Potřeba revitalizovat areál bývalého zimního
stadionu

9.

Nebezpečné železniční přejezdy (bez závor)

10. Výrazná převaha drobných podnikatelů
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11. Průběžně prováděné rekonstrukce, údržby a
úpravy MŠ a ZŠ Nedvědice, sokolovny a dalších
nemovitostí ve vlastnictví městyse Nedvědice

11.
Požadavek na modernizaci fotbalového areálu
– nový trávník, zavlažování, zázemí pro diváky

12. Vybudováno několik naučných stezek pěších
turistických tras a cyklostezek na hrad Pernštejn 12.
a jeho okolí, nové parkoviště u hradu

Nedostatek prostoru pro bytovou výstavbu

13.

13.

Nevyřešené parkování v centru městyse

14.

14.

Téměř naplněná kapacita hřbitova

15.

15.

Absence penzionu pro seniory
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Příležitosti:

Hrozby:

1.

Podporovat rozvoj ubytovacích, stravovacích a
dopravních služeb

1.

Nedostatek finančních prostředků na údržbu a
obnovu komunikací, turistických tras a cyklotras

2.

Připravovat komplexní pozemkové úpravy v
území jako prostředek ke zlepšení přístupnosti
pozemků

2.

Pokles počtu obyvatel v důsledku migračních
vlivů, nedostatku pracovních příležitostí a
přirozeného úbytku obyvatel

3.

Příležitost pro rozvoj služeb – využití atraktivit v
území pro zvýšení cestovního ruchu - příležitost
pro rozvoj pracovních příležitostí v oblasti
služeb

3.

Pokračující stárnutí obyvatelstva a rostoucí
náklady na zdravotní a sociální péči

4.

Nedostatečná propagace městyse

5.

Blízkost uvažovaného úložiště radioaktivního
odpadu v lokalitě Kraví hora

6.

Zvýšení zátěže životního prostředí, malý zájem
občanů o šetrné chování k životnímu prostředí

7.

Hrozící nedostatek ubytovacích kapacit

8.

Nedostatečná aktivita občanů v oblasti třídění
odpadů

9.

Reálná hrozba výrazného nárůstu počtu
nezaměstnaných z důvodu ukončení těžby
uranu v nedaleké Dolní Rožínce

4.

Vybudování chodníku mezi obcemi Nedvědice Černvír

5.

Další parková úprava vzhledu městyse (nově
vysázená zeleň)

6.

Rozšíření a aktualizace propagačních materiálů

7.

Podporovat kooperaci s okolními obcemi při
využívání školních a předškolních zařízení

8.

Vytváření odpočinkových míst pro občany a
turisty

9.

Posilování bezpečnosti na celém území městyse

10. Pokračující podpora a propagace sportovních a
tělovýchovných aktivit
Zdroj: Vlastní šetření
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2 NÁVRHOVÁ ČÁST
Návrhová část představuje klíčový výstup strategického plánu z hlediska charakteru a
zaměření budoucích intervencí městyse. Příznačné pro návrhovou část je její hierarchické
uspořádání od relativně obecně definovaných problémových oblastí/priorit až po konkrétní
dílčí problémy/aktivity. Výstupy návrhové části zahrnují postupně realizované kroky:
•

návrh rozvojové vize,

•

identifikaci problémových okruhů,

•

formulace cílů,

•

návrh strategie (priorit a opatření).

Předchozí analytická část a zpracovaná SWOT analýza představuje podklady pro vypracování
návrhové části, která je klíčovým výstupem strategického plánu z hlediska zaměření se na
budoucí aktivity městyse. Každá strategie by měla mít definovanou vizi, které má být v
budoucnu dosaženo. Stěžejním bodem návrhové části je definování hlavních problémových
okruhů. Pro každý problémový okruh jsou formulovány cíle a navrženy strategie v podobě
opatření, která by měla přispět k odstranění rozporu mezi žádoucím stavem a stavem
současným. Návrhová část strategického plánu má následující strukturu.
Analytická
část
Analýzy

Obrázek 4:

Implementační
část

Návrhová část
Návrh
rozvojové
vize

Problémové
oblasti

Formulace
cílů

Návrh
strategie

Monitoring a
hodnocení

Struktura strategického plánu

2.1 Návrh strategické vize
Strategická vize popisuje stav městyse, jehož by mělo být v budoucnosti dosaženo a v tomto
smyslu představuje zastřešující rámec celé návrhové části. Vize je sice obecnou formulací
žádoucího budoucího stavu, ale neměla by být chápána jako nepotřebná formalita. Diskusí a
správnou formulací vize je možné uvědomit si, k čemu by měl rozvoj městyse Nedvědice
směřovat a tedy i které aktivity mají být v dalším rozvoji realizovány prioritně. Dobře
navržená vize nemá být navržena formálně (měla by být „šita na míru“) a má být přiměřeně
ambiciózní (tedy ani „vzdušné zámky“, ani „údržba“).
Vize je zpracována jako shrnující věta a následně specifikována výstižným popisem několika
pilířů, na nichž má naplnění vize spočívat. Vize je chápána jako obecná formulace žádoucího
budoucího stavu a měla by být oporou pro budoucí rozvoj s důrazem na aktivity, které jsou
pro městys prioritou.
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Znění strategické vize pro Nedvědici je následující:

NEDVĚDICE – klidné a bezpečné místo s kvalitními službami
podporující rozvoj podnikání a zaměstnanosti,
historicky a kulturně významné,
přátelské k životnímu prostředí
vstřícné a pro-aktivní ke svým obyvatelům
i všem návštěvníkům regionu.
2.2 Problémové oblasti
Vymezení problémových oblastí je klíčové pro tvorbu strategického plánu, neboť vyzdvihuje
témata, která jsou pro městys problematická, a je nutné jim věnovat dostatek pozornosti. Do
problémových oblastí jsou zahrnuty pouze ty problémy, jejichž řešení přísluší do kompetence
místní samosprávy.
1. Místní obyvatelé a kvalita života
2. Obecní infrastruktura a doprava
3. Péče o krajinu a životní prostředí
4. Zázemí a vzhled městyse
2.2.1 Místní obyvatelé a kvalita života
•

Rekonstrukce a údržba veřejných objektů s důrazem na hospodárné a efektivní
využívání. Zachování vesnického charakteru při modernizaci budov a území;

•

péče o významné objekty, historické a kulturní památky a jejich okolí;

•

podporovat zajišťování a zkvalitňování dostupné zdravotní péče - zachování
přístupnosti základní zdravotnické péče v městysi a vytvoření podmínek pro její
případné rozšíření (vzhledem ke struktuře obyvatelstva). Vytvoření podmínek pro
eventuální specializovanou lékařskou péči;

•

rozšířit spolupráci veřejného a soukromého sektoru při zajišťování sociálních služeb;

•

zajištění kvalitní a dostatečné nabídky služeb pro občany – vytvářet podpůrné
prostředí pro poskytování služeb a zvyšování jejich úrovně;

•

dobudování a údržba sportovní infrastruktury – modernizace fotbalového areálu,
přebudování areálu bývalého zimního stadionu;

•

v rozvojových lokalitách vybudovat síť hřišť (dětské a multifunkční hřiště);

•

spoluvytvářet a podporovat ucelený systém sportovních a volnočasových aktivit
orientovaných na děti a mládež;

•

podporovat místní aktivity směřující k uchování a rozvíjení tradic;

•

zlepšování komunikace, posilování identity a soudržnosti komunity;
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•

zajištění finančních zdrojů na realizaci projektových záměrů;

•

zlepšování kvality života občanů prostřednictvím nabídky nových služeb a
urbanistických projektů;

2.2.2 Obecní infrastruktura a doprava
•

dobudování kanalizace v lokalitách U rybníka, Ke křížku, Žlíbky II;

•

zabezpečit kvalitní a bezpečnou dopravu pro řidiče, cyklisty a chodce;

•

dobudovat a rekonstruovat síť místních komunikací, zlepšování celkového technického
stavu a úrovně místních komunikací;

•

rozšiřování některých místních komunikací např. za MEZem;

•

obecní budovy vybavovat pouze čistými zdroji tepla a zamezit tepelným ztrátám s
cílem co nejnižší energetické náročnosti (budova MŠ a ZŠ, sokolovna, radnice);

•

zlepšit dostupnost a bezpečnost zastávek pro veřejnou autobusovou dopravu;

•

nebezpečné úseky na silniční a železniční síti (nebezpečný pohyb dětí a chodců);

•

pravidelné revize a kontrola výstupů technické infrastruktury, strategické plánování
dostačující kapacity pro novou výstavbu. Modernizace potřebných technické
infrastruktury a inženýrských sítí;

•

vybudování chodníku Nedvědice – Černvír;

•

zajištění modernizace dopravní i technické infrastruktury a zlepšení péče o čistotu a
udržování veřejných prostranství a zeleně, pořízení svozového vozidla na bioodpad;

vytváření vhodných podmínek pro zajištění bezpečnosti silničního provozu i ochrany
osob a majetku (osvětlené přechody, zpomalovací prahy a středové ostrůvky,
kamerový systém)
2.2.3 Péče o krajinu a životní prostředí
•

•

městys se potýká s problémy se stavem ovzduší zejména během topné sezóny, kdy se
vlivem přitápění v rodinných domech tuhými palivy, různými nekvalitními palivy a
někdy i spalováním domovního odpadu stav ovzduší značně zhoršuje;

•

v městysi by bylo vhodné dále rozšiřovat veřejnou zeleň, provádět prostorové úpravy
a obnovovat stávající zelené plochy s významnou krajinotvornou, estetickou a přírodní
hodnotou;

•

zachování kulturních a historických hodnot v území;

•

městys zajišťuje od obyvatel sběr velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu,
sběr druhotných surovin (plast, sklo, papír), sběr železa a ostatních kovů;

•

rekonstruovat obecní rybník ve středu městyse, především provést vyčištění
vtokového potrubí, opravu vtokového objektu a celkovou opravu praskající opěrné zdi
na hrázi rybníka;

•

informování občanů o výhodách a přínosech alternativních zdrojů energie, využití
možností dotací pro umístění zařízení k čerpání alternativního zdroje energie pro
městys i občany;
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•

průběžná aktualizace a seznamování občanů s Povodňovým plánem. Úzká spolupráce
městyse s hasiči;

•

obnova a výsadba nové zeleně v městysi s preferencí tvorby biokoridorů, využití jako
hlukových a prachových bariér;

•

údržba lesních porostů;

2.2.4 Zázemí a vzhled městyse
•

cíleně kultivovat vzhled městyse;

•

nutná výstavba parkoviště u hřbitova;

•

rekonstrukce domu č.p. 32;

•

dokončení rekonstrukce místní sokolovny;

•

citlivé vybavení a revitalizace obecních prostranství a přilehlé zeleně;

•

prodloužení soběstačnosti seniorů, ke kterému přispěje komunita obyvatel
komunitního domu seniorů využívající sdílené prostory pro individuální i společné
aktivity;

•

využívání dotací, grantů a jiných finančních zdrojů pro financování investic městyse;

•

program rozvoje venkova, tématické operační programy, operační programy
zahraniční spolupráce, využívání dotací ze státních fondů i krajem vyhlášených
programů;

•

doplnit chybějící služby cestovního ruchu;

•

vyvinout maximální úsilí k získání bankomatu na území městyse;

•

rozvoj městyse jako turistického, cykloturistického a rekreačního centra spolu s
podporou podnikání;

•

využití potenciálu polohy městyse v těsné blízkosti hradu Pernštejna. Vytvoření
zázemí a aktivit pro krátkodobé i vícedenní návštěvy městyse. Komplexní formy
propagací, Nedvědice v rámci Mikroregionu Pernštejn a turistické destinace Koruna
Vysočiny, zvýraznění atraktivit a vytvoření infrastruktury podporující cestovní ruch

2.3 Formulace cílů
Na základě znalosti hlavních problémových oblastí je možné formulovat hlavní rozvojové
priority a k nim stanovit rozvojové cíle, které by měly být přiměřeně ambiciózní a
dosažitelné. Vhodně formulované cíle umožňují najít odpovídající řešení v podobě definice
opatření. Pro každou problémovou oblast jsou navrženy konkrétní cíle. Cíle by proto neměly
být zaměňovány za nástroje, např. cílem není vybudování čistírny odpadních vod (jedná se o
nástroj, resp. projekt), ale zlepšení kvality vody.
Pro potřeby strategického plánu jsou navrženy cíle ve dvoustupňové hierarchii:
•

globální cíle (odpovídající úrovni problémových oblastí, resp. priorit),

•

specifické cíle (odpovídající úrovni hlavních problémů, resp. opatření
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Priority a specifické cíle:
Globální cíle
(priority problémových oblastí)

1. Místní obyvatelé a kvalita života

Specifické cíle (opatření):
1.1. Zlepšování technického stavu škol a školských zařízení, zajištění
jejich dostatečné kapacity a kvality vybavení
1.2. Rozšířit nabídky aktivit pro děti a mládež a modernizace
volnočasových zařízení
2.1. Zlepšit stav dopravní infrastruktury zejména s ohledem na
bezpečnou pěší a cyklo-dopravu a její provázanost se systémem
veřejné dopravy

2. Obecní infrastruktura a doprava

3. Péče o krajinu a životní prostředí

2.2. Posilovat a obnovovat technickou infrastrukturu (vodovodní síť,
VO, kanalizace, KTV)
3.1. Realizace projektů na zlepšování ochrany krajiny a údržby
zeleně v katastru městyse
3.2. Realizace projektů na zlepšování ochrany krajiny a
údržby zeleně v katastru městyse

4. Zázemí a vzhled obce

4.1. Revitalizovat a dobudovat významná veřejná prostranství
městyse a budovy občanského vybavení
4.2.

Zvýšení zájmu o městys, podpora návštěvnosti turisty

2.4 Návrh strategie (priorit a opatření)
Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich
formulace bude dle míry obecnosti, resp. konkrétnosti provedena opět ve dvou úrovních:


rozvojové priority (reagující na problémové oblasti, resp. naplňující globální cíle),



rozvojová opatření (reagující na hlavní problémy, resp. naplňující specifické cíle).

Priority jsou zpravidla definovány jako tematické okruhy, které jsou pro další rozvoj městyse
zvláště důležité. Ke každé z definovaných priorit bude formulováno několik opatření, která
představují soubory konkrétních aktivit. Opatření mohou být v případě strategického plánu
městyse Nedvědice formulována jako skupiny projektů a aktivit. Popis všech opatření bude
zpracován v jednotné struktuře, která bude obsahovat následující body:


název opatření,



cíl opatření (tj. specifický cíl),



aktivity naplňující opatření,



ukazatele pro monitoring plnění opatření (indikátory),



stanovení garanta opatření (v městysi Nedvědice se zpravidla jedná o starostu).
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Priorita 1

MÍSTNÍ OBYVATELÉ A KVALITA ŽIVOTA

Opatření 1.1.

Udržitelný rozvoj školství

Popis cíle

Zlepšování technického stavu škol a školských zařízení, zajištění jejich dostatečné kapacity a
kvality vybavení

Hlavní aktivity

•

Výměna střešní krytiny na budově mateřské školy

•

Rozšíření vybavení a zvyšování kvality mateřské školy v Nedvědici

•

Podpora školních aktivit a zlepšování školního prostředí

•

Dokončení rekonstrukce systému vytápění v ZŠ

Indikátor

- počet nových aktivit v MŠ, mimoškolních aktivit; počet nové

zařízených/vybavených MŠ

Garant

starosta městyse Nedvědice

Opatření 1.2.

Kultura, sport a volný čas

Popis cíle

Rozšířit nabídky aktivit pro děti a mládež a modernizace volnočasových zařízení

Hlavní aktivity

•

Rekonstrukce trávníku fotbalového hřiště spojené s instalací systému zavlažování

•

Přestavba areálu bývalého zimního stadionu

•

Podpora aktivit občanských sdružení a spolků

Indikátor

- plocha upraveného hřiště v m2; počet herních prvků; počet spolků / občanů zapojených do
občanských aktivit

Garant

starosta městyse Nedvědice
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Priorita 2

OBECNÍ INFRASTRUKTURA A DOPRAVA

Opatření 2.1.

Zvýšení bezpečnosti v dopravě a komfort pro pěší v Nedvědici

Popis cíle

Zlepšit stav dopravní infrastruktury zejména s ohledem na bezpečnou pěší a cyklo-dopravu
a její provázanost se systémem veřejné dopravy

Hlavní aktivity

•

Dobudovat a rekonstruovat chodníky a přechody pro chodce

•

Rozšíření místní komunikace za MEZem

•

Oprava místních komunikací – Bejrút, Žlíbky

•

Výstavba parkoviště u hřbitova

•

Výstavba chodníku Nedvědice – Černvír

Indikátor

- délka rekonstruovaných/nově vybudovaných místních komunikací (km); délka vybudovaných
chodníků (km); plocha rekonstruovaných/nově vybudovaných parkovacích ploch (m2)

Garant

starosta městyse Nedvědice

Opatření 2.2.

Posilovat technickou infrastrukturu

Popis cíle

Posilovat a obnovovat technickou infrastrukturu (vodovodní síť,VO, kanalizace)

Hlavní aktivity

•

Výstavba kanalizace v lokalitě U rybníka

•

Výstavba kanalizace v lokalitě Ke křížku

•

Výstavba kanalizace v lokalitě Žlíbky II

•

Dokončení rekonstrukce systému vytápění v ZŠ Nedvědice

•

Instalace kamerového systému v obci

Indikátor

délka vybudované kanalizace (m / km); počet instalovaných kamer (ks)

Garant

starosta městyse Nedvědice
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Priorita 3

Opatření 3.1.

PÉČE O KRAJINU A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Ochrana a údržba krajiny a přírody v katastru městyse

Popis cíle

Realizace projektů na zlepšování ochrany krajiny a údržby zeleně v katastru městyse

Hlavní aktivity

•

Údržba významných krajinných prvků – obnova a údržba kulturního dědictví

•

Revitalizace a úprava intravilánu

•

Údržba a ochrana zeleně v obci i v extravilánu dle KPÚ

•

Úprava prostranství v okolí sokolovny

•

Zlepšení systému odpadového hospodářství - doplnění techniky na sběr, drcení a
svoz BRKO

•

Oprava opěrné zdi u rybníka vč. Schodiště

Indikátor

- velikost (m2) revitalizované plochy, délka revitalizovaných ploch a cest v m2, počet prvků
obnovených/revitalizovaných

Garant

starosta městyse Nedvědice

Opatření 3.2.

Podpora obnovy a výstavby veřejných prostor v městysi

Popis cíle

Efektivní nakládání s majetkem městyse

Hlavní aktivity

•

Oprava a údržba sportovního hřiště

•

Oprava a údržba sakrálních staveb v Nedvědici

• Zateplení obecních budov - realizace projektů na snížení energetické náročnost
provozu budov a zařízení v majetku městyse
•

Oprava a údržba oplocení veřejných prostor

Indikátor

- velikost (m2) revitalizované plochy, délka revitalizovaných ploch a cest v m2, počet prvků
obnovených/revitalizovaných

Garant

starosta městyse Nedvědice
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ZÁZEMÍ A VZHLED OBCE

Priorita 4
Opatření 4.1.

Podpořit územní rozvoj a budovy občanského vybavení

Popis cíle

Revitalizovat a dobudovat významná veřejná prostranství městyse a budovy občanského
vybavení

Hlavní aktivity

•
Podpora výstavby nových rodinných domů ve stávající i nové zástavbě –
pozemkové úpravy, inženýrské sítě
•

Vytváření ploch pro budoucí výstavbu RD v rámci politiky rozvoje bydlení

•

Kompletní rekonstrukce domu č. 32

•

Přestavba části obchodního domu na byty

•

Rekonstrukce místní sokolovny II. Etapa

•

Rekonstrukce zázemí hřbitova a hřbitovní zdi včetně rozšíření hřbitova

Indikátor

- velikost (m2) revitalizované plochy, délka revitalizovaných ploch a cest v m2, počet prvků
obnovených/revitalizovaných

Garant

starosta městyse Nedvědice

Opatření 4.2.

Potenciál cestovního ruchu a místní správa

Popis cíle
Hlavní aktivity

Zvýšení zájmu o městys, podpora návštěvnosti turisty
•

Komplexní propagace městyse a vytváření nových atraktivit

•

Informační infrastruktura městyse (mapy, info tabule)

•

Vybudování a rozvoj poskytování zázemí, ubytování, občerstvení pro návštěvníky a
cykloturisty projíždějící Nedvědicí

•

Příprava projektů - využívání dotací, grantů a jiných finančních zdrojů pro financování
investic městyse – program rozvoje venkova, tématické operační programy, operační
programy přeshraniční spolupráce, využívání dotací ze státních fondů i krajem
vyhlášených programů

Indikátor

- počet a druh propagačních materiálů, počet kapacit pro ubytování, stravovacích míst

Garant

starosta městyse Nedvědice
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3 AKČNÍ PLÁN NA ROKY 2016 - 2018
Akční plán představuje souhrnný přehled projektových záměrů, které


byly dodány představiteli městyse Nedvědice na základě předchozích jednání
Zastupitelstva Nedvědice,



jsou v souladu se strategickým plánem,



jsou plánovány v letech 2016 až 2018.

Záměry mají převážně investiční povahu či podobu spolupráce či jiné organizační aktivity.
Krátkodobá povaha akčního plánu vyžaduje postupnou aktualizaci (cca jedenkrát ročně), u
strategického plánu jako střednědobého koncepčního dokumentu se změny neočekávají.
Akční plán městyse Nedvědice na roky 2016 - 2018
Název projektu

Zdroj

Stav projektu

Novostavba chodníku Nedvědice - Černvír
Oprava místní komunikace Žlíbky
Oprava opěrné zdi u rybníka
Výměna střešní krytiny na budově MŠ
Přestavba části obchodního domu na byty
Dokončení rekonstrukce systému vytápění v ZŠ
Oprava místní komunikace Bejrút
Rekonstrukce kanalizace Nová čtvrť I
Rekonstrukce kanalizace Nová čtvrť II
Novostavba kanalizace lokalita Ke křížku
Celoplošná oprava komunikací Nová čtvrť
Novostavba kanalizace lokalita U rybníka
Kompletní rekonstrukce domu č.p. 32
Rekonstrukce sokolovny II. Etapa
Modernizace fotbalového areálu
Rozšíření místní komunikace za MEZem
Parkoviště u hřbitova
Novostavba kanalizace Žlíbky II
Úprava vstupního prostoru do budovy A ZŠ
Celoplošná oprava místní komunikace před ZŠ
Revitalizace areálu bývalého zimního stadionu
Rozšíření hřbitova

D+VP
VP
D+VP
VP
VP
VP
VP
D+VP
D+VP
D+VP
VP
D+VP
D+VP
VP
D+VP
VP
VP
D+VP
VP
VP
D+VP
D+VP

Žádost o SP
SP
Projektová příprava
SP
SP
Žádost o SP
SP
Projektová příprava
SP
Projektová příprava
SP
SP
Projektová příprava
Projektová příprava
Projektová příprava

Rok
Předpokládané
dokončení náklady (Kč)
2017
2018
2016
2018
2016
2018 a dále
2017
2017
2018
2017
2018 a dále
2017
2016 a dále
2016-17
2016
2018
2018
2018
2017-2018
2018 a dále
2018 a dále
2018 a dále

3 mil.Kč
1 mil.Kč
1 mil.Kč
0,5 mil.Kč
10 mil.Kč
1 mil.Kč
1 mil.Kč
3 mil.Kč
3 mil.Kč
8 mil.Kč
5 mil.Kč
3 mil.Kč
zatím neurčeno
10 mil.Kč
5 mil.Kč
6 mil.Kč
1,2 mil.Kč
5 mil.Kč
5 mil.Kč
1 mil.Kč
zatím neurčeno
zatím neurčeno

Pozn.: VP - vlastní prostředky, D - dotace, SP - stavební povolení
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