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A. ANALYTICKÁ ČÁST 

A. 1    CHARAKTERISTIKA OBCE 
 

1. Území 

Obec Kunčice pod Ondřejníkem čítá k 31. 12. 2015 2 320 obyvatel a nachází 

se v severovýchodní části České republiky, v Moravskoslezském kraji. Obec administrativně 

spadá do regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Moravskoslezského kraje, okresu 

Frýdek-Místek a správního obvodu obce s rozšířenou působností, kterou je Frýdlant 

nad Ostravicí. Obec je tvořena jedním katastrálním územím o průměrné nadmořské výšce        

395 m n. m. a rozloze 2018 ha, z níž 51 % představuje půdu zemědělskou 49 % půdu 

nezemědělskou. Zemědělská půda je tvořena z 31 % plochou orné půdy, 13 % ploch tvoří 

zahrady, necelé 1 % ploch zaobírají ovocné sady a 55 % zemědělských ploch jsou tvořeny 

trvale travním porostem. V rámci nezemědělské půdy 75 % ploch zabírají lesní pozemky, 

vodní plochy tvoří 2 % nezemědělských ploch, dále 4 % ploch zaobírají zastavěné plochy 

společně s nádvořím a zbylých 19 % ploch zaujímají plochy ostatní (silnice, dráha, zeleň, 

sportoviště, hřbitov, skládky, aj.). Obec Kunčice pod Ondřejníkem se nachází 22 km 

od slovenských hranic a spadá do pohoří Beskydy. Díky lokalizaci obce, přírodním 

podmínkám  a  velkému množství turistických tras je vyhledávanou rekreační oblastí. 

Katastrální území je prostoupeno brázdovými a kotlinovými sníženinami. Pro oblast 

jsou typická horská pásma s výskytem odolnějších hornin, dále hladce modelovaný reliéf, 

jehož morfologie naznačuje horninové složení flyšového podkladu, které napomáhá 

potenciálnímu vzniku svahových pohybů, tedy sesuvům půdy. 

Obec se nachází asi 6 km od města Frenštát pod Radhoštěm, 22,5 km 

od Frýdku-Místku a 41 km od krajského města Ostrava a spadá spíše do periferie 

regionálních center. 
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Obr. č. 1: Poloha obce Kunčice pod Ondřejníkem 

 

Základní údaje: 

Typ území Název Kód 

Výměr katastrálního území 2 018   

Obec Kunčice pod Ondřejníkem 598356 

Obec s pověřeným obecním úřadem Frýdlant nad Ostravicí 598143 

Obec s rozšířenou působností Frýdlant nad Ostravicí 598143 

Okres Frýdek-Místek CZ0802 

Kraj Moravskoslezský CZ080 

Region soudržnosti Moravskoslezsko CZ08 

Poloha 49°33´1.7´´ s. š., 18°15´41.16´´ v. d.   

Počet obyvatel (k 31. 12. 2015) 2 320   

Tab. č. 1: Základní údaje o obci Kunčice pod Ondřejníkem (Risy.cz) 
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Historické souvislosti 

Vývoj urbanizace 

První zmínky o obci Kunčice pod Ondřejníkem pochází z konce 13. století, tedy 

z období Přemyslovských válek. Úplně první doložená písemná zmínka však pochází z roku 

1581 a je zapsána v hukvaldském urbáři. Název obce je spojen s postavou hradního úředníka 

Kunze, německy Kunzerdorf, česky Kunčice, působícího na hukvaldském panství. Lokátor 

Kunz tehdy přidělil novým osadníkům pozemky. Tehdejší les rozdělil podél potoka 

na pozemky jednotlivým osadníkům. Z dnešního pohledu se jedná o tzv. potoční typ 

zástavby.  

 Na konci 15. století proběhla další vlna osídlení obce a to tzv. Valašská kolonizace. 

Jednalo se o pastýřské kmeny z jižního Rumunska – Valachy, kteří pravděpodobně osídlili 

výše položené části obce. Chalupy jsou rozmístěné volně po krajině v závislosti na konfiguraci 

terénu, jde tedy o tzv. pasekářkou zástavbu.  

Později se obec nazývala Hrubé Kunčice, od roku 1848 úředně Velké Kunčice 

pod Radhoštěm a až od roku 1924 nese současný název Kunčice pod Ondřejníkem. 

 Dalším důležitým milníkem ve vývoji urbanizace obce byl rok 1888, a zahájení 

budování železnice a  nádraží na horním konci obce. Příliv ostravského obyvatelstva 

se následně podepsal do urbanistické struktury vilovou zástavbou, která přirozeně navazuje 

na rozptýlenou pasekářkou zástavbu. Vily městského charakteru si zde tehdy nechávali 

stavět zámožné ostravské rodiny.  

 Po II. sv. válce nastává převážně na horním konci a také v okolí Huťařství stavební 

boom, který do stávající urbánní struktury přináší hustě osídlené čtvrtě s rodinnými domy 

městského charakteru. Zájem Ostravanů o rekreaci v obci Kunčice pod Ondřejníkem přináší 

v druhé polovině 20. stol. výstavbu rekreačních středisek a chatových osad.  

Současnost urbanizace a veřejná prostranství 

V současnosti probíhá výstavba rodinných domů v celém katastru obce.  

Obec se rozděluje na horní, dolní a střední část obce. Z hlediska vnímání veřejného 

prostoru je tedy spíše polycentrická. 



 
 
PROGRAM ROZVOJE OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM                                                                      

6 

Přirozeným centrem tzv. dolního konce je prostor okolo kostela sv. Máří Magdalény. 

Zde je plánováno komplexní řešení hřbitova, také je potřeba zde řešit otázku parkování, stav 

budovy bývalé smuteční obřadní síně, kterou v současné době využívá a postupně opravuje 

občanské sdružení Náves Kunčická. 

Vzhledem k rozsáhlému katastru obce není jasně definovaný střed obce. Život v obci 

se soustřeďuje okolo budovy obecního úřadu, která byla vybudována v 2. polovině 

20. století. V tzv. akci „zet“ zde byla vybudována prodejna potravin.  Občané ale nemají 

k dispozici služby odpovídající současným nárokům a požadavkům. V obci se od roku 1987 

hovoří o dobudování této části centra obce.  

Pokusů o vybudování centra v této části obce již proběhlo několik. Postupně byly 

zpracovány tři návrhy centra obce. První zhruba před 30–ti lety. Žádný z návrhů však nebyl 

uskutečněn. S odstupem času se zdá, že to může být jen dobře, protože k žádnému 

z předešlých návrhů neproběhla dostatečná veřejná diskuse s občany. Proto v současné době 

chce obec k této problematice přistupovat se vší vážností i pokorou tak, aby navržené 

centrum obce bylo funkční, esteticky přitažlivé a nadčasové, aby se stalo místem setkávání 

občanů, živým organismem obce. Důležité je, aby se na přípravě a vzniku centra obce podíleli 

jeho budoucí uživatelé – občané.  Proto připravuje obec architektonicko – urbanistickou 

soutěž centra obce. 

V horní části obce tvoří významné centrum života prostor před budovou nádraží, kde 

by bylo vhodné vybudovat jakýsi přestupní „terminál“ pro železniční, autobusovou 

a automobilovou dopravu, včetně parkovacích míst pro obyvatele dojíždějící hromadnou 

dopravou. 

Historie průmyslu v obci 

Velký význam v obci mělo zpracování lnu. V 19. století byly kunčické přadleny známé 

svým kvalitním zpracováním lnu na tenké plátno. Len se do Kunčic dovážel i z dalekých vesnic 

a jeho zpracování se tak stalo významnou činností obyvatel. Díky tomu se len také stal 

součástí novodobého znaku obce. 

V obci se od 16. století dolovala železná ruda a dodávala se do okolních hutí 

na Čeladné a především do Frýdlantu nad Ostravicí. Největšího rozmachu dosáhla těžba 
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v polovině 19. století, avšak na konci minulého století zanikla kvůli levnější dovážené rudě 

z okolních zemí. 

Dalším významným vývozním artiklem bylo sklo ze skelné hutě, která do roku 1581 

patřila olomouckému biskupství. K roku 1581 se také váže první písemná zmínka o místní 

Huti. Po tomto roce již byla v soukromém vlastnictví a několikrát měnila majitele. V období 

napoleonských válek však tento průmysl upadal a místní sklárna na počátku 19. století 

ukončila svou činnost. 

V polovině 19. století dochází ke změnám v územní správě. Došlo ke zrušení fojtství   

a základní územní jednotkou se stalo okresní hejtmanství. Zároveň začali být  v obcích voleni 

starostové a jedním z prvních starostů Kunčic byl Antonín Pustka. 

Velký hospodářský význam v obci měla v roce 1888 výstavba nové železniční dráhy, 

která Kunčice pod Ondřejníkem dopravně propojila s Moravskou Ostravou, kam místní 

obyvatelé dojížděli za prací do průmyslově orientované Ostravy. 

S Kunčicemi pod Ondřejníkem je také spjat cestovní ruch, který se zde rozvíjel 

od počátku 20. století. V přilehlé obci Čeladná byly zřízeny lázně pro léčbu horníků a staly 

se prosperujícími lázněmi. Dále díky výhodné poloze Kunčic pod Ondřejníkem zde bylo 

postaveno velké množství chat a rekreačních zařízení (téměř 900). Především v období 

letních měsíců počet rekreantů téměř překračuje počet stálých obyvatel. 

 

2. Obyvatelstvo 

Demografická situace 

K 31. 12. 2015 žilo v obci Kunčice pod Ondřejníkem 2 320 obyvatel. V posledních 

deseti letech lze vývoj počtu obyvatel označit za mírně rostoucí. Růst počtu obyvatel 

v posledních letech lze připsat, jak dobrým přírodním podmínkám obce a jejímu okolí, tak 

nižší ceně pozemků v porovnání s regionálními centry, a také především pozitivnímu 

migračnímu saldu v posledních 20 - ti letech. Prognóza vývoje počtu obyvatel v obci Kunčice 

pod Ondřejníkem na období do roku 2020 je kladná. Nadále potrvá, jak kladná bilance 

přirozeného přírůstku obyvatel, tak i kladný migrační přírůstek. S migračním přírůstkem 

souvisí proces suburbanizace města Frenštátu pod Radhoštěm a města Frýdlantu 
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nad Ostravicí. V souvislosti s obcí Kunčice pod Ondřejníkem to znamená spojení atraktivních 

podmínek pro život a dobrou dopravní dostupností obce v rámci regionu. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel v letech 2004 – 2014 v obci Kunčice pod Ondřejníkem, ORP Frýdlant nad 
Ostravicí, Moravskoslezském k., ČR (ČSÚ, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2: Věková struktura obyvatel v roce 2014 v obci Kunčice pod Ondřejníkem, ORP Frýdlant nad Ostravicí, 
Moravskoslezském k., ČR (ČSÚ, 2014) 
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Věková struktura obyvatel obce Kunčice pod Ondřejníkem přibližně odpovídá věkové 

struktuře obyvatel ORP Frýdlantu nad Ostravicí, Moravskoslezského kraje i celé České 

republiky (viz. Graf č. 2) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartogram č. 1: Přehled celkového přírůstku v obci Kunčice pod Ondřejníkem a okolních obcí v letech 2009 – 
2014. Vyjádřeno v procentech. 

Vzdělanostní struktura obyvatel 

V posledních letech vzrostl počet obyvatel, jak s úplným středním vzděláním 

(s maturitou), tak s ukončeným vysokoškolským vzděláním.  V roce 2001 byl podíl obyvatel 

s vysokoškolským vzděláním 8,4 % a o deset let později tento podíl vzrostl na 13,9 %. 

Vzdělanostní struktura obyvatel zaznamenala ve stejném desetiletí pozitivní trend také 

v Moravskoslezském kraji i celé ČR. 

Národnostní struktura obyvatelstva 

I když se obec nachází v blízkosti slovenských hranic, z národnostní struktury 

obyvatelstva tato skutečnost není patrná. Dle sčítání v roce 2011 se ke slovenské národnosti 

přihlásilo pouhé 1 % obyvatel.  
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Struktura dle náboženského vyznání 

V posledních deseti letech poměrně poklesl počet obyvatel hlásících se k církvi 

či náboženské společnosti. V roce 2001 činil podíl věřících obyvatel 44,5 % a v roce 2011 

tento podíl klesl na 28,7 %. Z toho se nejvíce obyvatel hlásí k římskokatolické církvi. Obdobný 

pokles věřících obyvatel vykazuje i Moravskoslezský kraj. 

 

3. Hospodářství 

Ekonomická situace a zaměstnanost 

Na konci roku 2015 bylo v obci Kunčice pod Ondřejníkem registrováno 510 podniků 

a celkem u 300 z nich byla zjištěna provozní aktivita. V rámci rozdělení podnikatelských 

subjektů dle právní formy na Fyzické a Právnické osoby je v obci 271 Fyzických osob 

se zjištěnou aktivitou a 29 Právnických osob se zjištěnou aktivitou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
Graf. č. 3: Přehled podnikatelských subjektů dle odvětví v obci Kunčice pod Ondřejníkem k 31. 12. 2015 (ČSÚ) 
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Pohledem na graf č. 3 lze konstatovat, že nejvíce registrovaných podniků je v oblasti 

velkoobchodu a maloobchodu, v průmyslu a zemědělské činnosti, zahrnující i lesnictví            

a rybářství. Avšak u oblasti velkoobchodu a maloobchodu hodnota podniků se zjištěnou 

aktivitou výrazně klesá a do popředí se dostávají podniky se zjištěnou aktivitou v oblasti 

zemědělství, průmyslu a ve stavebnictví. Naproti tomu nejméně registrovaných podniků        

a podniků se zjištěnou aktivitou je evidováno v oblasti veřejné správy, informační   

a komunikační činnosti, činnosti v oblasti nemovitostí, administrativní a podpůrné činnosti.  

Nachází se zde několik ubytovacích zařízení, což potvrzuje fakt, že obec je vyhledávanou 

turistickou oblastí.  

Většina obyvatel dojíždí do zaměstnání do sousedních větších obcí - Frenštát 

pod Radhoštěm, Frýdlant nad Ostravicí, Kopřivnice, Frýdek – Místek. V roce 2011 tvořil podíl 

obyvatel dojíždějících do zaměstnání téměř 45 % všech zaměstnaných.  

Podíl nezaměstnaných osob obce Kunčice pod Ondřejníkem v prosinci roku 2015 činil 

5,2 %. Ve srovnání s ORP Frýdlant nad Ostravicí je tato hodnota nižší o 0,7 procentního bodu. 

V rámci Moravskoslezského kraje rozdíl hodnot činí 3,4 % ve prospěch obce Kunčice 

pod Ondřejníkem a v porovnání s hodnotou pro celou ČR, je i zde hodnota podílu 

nezaměstnaných osob v obci Kunčice pod Ondřejníkem nižší, a to celkové o 1 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Graf č. 4:  Míra nezaměstnanosti v letech 2005 – 2014 v obci Kunčice pod Ondřejníkem, ORP Frýdlant nad 
Ostravicí, Moravskoslezském k., ČR (MPSV) 
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Cestovní ruch 

Obec Kunčice pod Ondřejníkem se nachází v podhůří Beskydských hor, v oblasti mezi 

masivem Ondřejníku a Velkou a Malou Stolovou. Tato výhodná geografická poloha obce, 

příznivé klimatické podmínky a krásná okolní příroda zapříčinily, že se Kunčice 

pod Ondřejníkem staly vyhledávanou turistickou a rekreační oblastí. Tomu nahrává také 

železniční spojení s krajským městem Ostrava. 

Obec obepíná velké množství turistických, cyklistických tras a naučných stezek. 

V blízkosti Kunčic pod Ondřejníkem se nachází známé turistické cíle Beskyd, mezi něž patří 

např. Skalka, Radhošť, Lysá hora, Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm aj. 

Tento fakt předurčuje obec k tomu, že je ideální základnou pro poznávání celého regionu. 

Přímo na katastru obce se nacházejí tyto vyhledávané turistické cíle -  Skalka     

(964 m n. m.), jeden z vrcholů Ondřejníku, která je také oblíbeným místem paraglidistů. 

Dalším vyhledávaným místem je dřevěný kostelík Sv. Prokopa a Barbory (tzv. Ruský kostelík), 

který je chráněnou kulturní památkou. Dalšími sakrálními stavbami v obci jsou: kostel 

sv. Máří Magdalény z roku 1812, před kterým se nachází kamenný kříž z roku 1769.  

Nedaleko kostela Sv. Máří Magdalény se nachází budova Československé církve husitské 

z roku 1928. V katastru obce jsou také čtyři kapličky: sv. M. Magdalény, kaplička 

na Gvardůvkách, kaplička sv. Trojice a kaplička na hranici s obcí Trojanovice. Dále několik 

původních dřevěných chalup a památných stromů.  

Přes území obce vede cyklotrasa č. 6008 z města Frýdlant nad Ostravicí, směřující dál 

na sever od obce Kunčice pod Ondřejníkem.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. č. 2: Cyklotrasa č. 6008 v obci Kunčice pod Ondřejníkem, (mapy.cz) 
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Turistický infokoutek 

Obec provozuje ve spolupráci se společností KOVOTOUR PLUS v jejich  provozovně 

Bodiz SPA turistický infokoutek. V info koutku občané a turisté naleznou různé materiály       

a  informace ohledně turistických cílů, zajímavostí a atraktivit v nejbližším okolí. Prostudovat 

si je pak mohou v příjemném prostředí kavárny, která je nekuřácká a je vybavena dětským 

koutkem. Kavárna Bodiz Spa je také místem, kde si máte možnost zakoupit pohlednice obce 

Kunčice pod Ondřejníkem a turistické známky (No 84 a No 923). Pohlednice a turistické 

známky jsou k mání také na obecním úřadě. 

Obec je členem Fondu cestovního ruchu turistické oblasti Beskydy-Valašsko, jehož 

cílem je podpora a rozvoj turistické oblasti Beskydy-Valašsko. 

 

4. Infrastruktura 

 

Technická infrastruktura 

Současný stav technické infrastruktury se poměrně zlepšil, ale stále není dostačující. 

V nedávné době proběhla výstavba dvou etap splaškové kanalizace v délce 15,9 km 

a výstavba čističky odpadních vod, která je dimenzována pro 1 300 ekvivalentních obyvatel. 

Vzhledem k rozvolněné zástavbě domů v obci je budování kanalizační sítě technicky 

i finančně náročné. Kvůli ochraně životního prostředí je však potřeba v příštích letech 

navázat další výstavbou kanalizační sítě (např. do lokality nad nádražím, okolo kostelíka 

a v další souvislé zástavbě v různých částech obce). Obec také plánuje postupné rozšiřování 

vodovodní sítě.  

Jak kanalizace, tak vodovody spravuje obecní společnost Kunčická s.r.o. Vodovodní 

řád má délku 35 km a zdrojem pitné vody je přehrada Šance. Obyvatelé v odlehlých částech 

obce využívají vlastní studny. 

Zásobování elektrickou energií je v obci na dostačující úrovni. Obec je z větší části 

plynofikována. Na základě sčítání je k plynu připojeno 299 domů.  
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Stará bytová zástavba využívá k vytápění spíše lokální topidla. Pro tyto lokality jsou 

vypisovány dotační tituly, které umožní výměnu starých zdrojů na výrobu tepla, za nové, 

životnímu prostředí šetrnější technologie. 

Veřejné osvětlení v obci není v dobrém stavu a jeho počet není dostačující. Proto 

je třeba se zaměřit na jeho revitalizaci a doplnění. 

V roce 2015 proběhlo zpracování projektové dokumentace a energetického auditu 

na projekt „Revitalizace veřejného osvětlení ve vybraných lokalitách obce Kunčice 

pod Ondřejníkem“. Proběhlo podání žádosti o dotaci v rámci státního programu Ministerstva 

průmyslu a obchodu Programu EFEKT 2016. Prvním cílem je navrhnout úsporná opatření 

pro stávající síť veřejného osvětlení. Do budoucna je potřeba rozšířit stávající veřejné 

osvětlení, zejména podél krajských komunikací.  

Dopravní infrastruktura 

Dopravní infrastruktura je v obci na poměrně dobré úrovni. Problémem je náročná 

sezónní údržba komunikací a vysoké náklady na jejich opravy. Obcí prochází státní silnice 

II. třídy číslo 483, silnice III. třídy číslo 48310 a téměř 50 km místních komunikací, které jsou 

podle §6 silničního zákona rozděleny do tříd: 

- I. třídy - 2 490 m (nejvýznamnější sběrné komunikace v obci) 

- II. třídy - 7 684 m (sběrné komunikace, které spojují části obce navzájem) 

- III. třídy - 34 565 m (obslužné komunikace umožňující přímou dopravní 

obsluhu v obci) 

- IV. třídy - 2 745 m (samostatné chodníky, stezky pro pěší, cyklistické stezky, 

cesty v chatových oblastech, podchody, lávky, pěšiny, zklidněné komunikace, 

pěší zóny apod.) 

Po nedávné výstavbě kanalizační sítě byla provedena celoplošná oprava dotčených 

komunikací.  

Stav některých místní komunikací výrazně poznamenala stavba "Revitalizace tratě", 

která proběhla v průběhu roku 2015. Intenzita průjezdu těžkých nákladních vozidel poničila 

některé tyto komunikace a natolik, že bude nutná jejich celková oprava. Opravu by měl          

v průběhu roku 2016 zajistit a financovat investor stavby - SŽDC. 
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V rámci bezpečného pohybu dětí a chodců byl v roce 2015 vybudován v centru obce 

 u „Huťařství“ přechod pro chodce se světelnou signalizací. 

Ze stejného důvodu je potřeba řešit obtížnou dopravní situaci před školou, kde je 

intenzita automobilového provozu velmi vysoká, zejména v ranních hodinách před začátkem 

výuky a poté během odpoledních hodin.  Tato skutečnost také mj. ztěžuje zimní údržbu této 

komunikace a pohyb dalších vozidel, které tímto místem projíždí.  

V dalších letech bude nutné pokračovat ve výstavbě chodníků u frekventovaných 

silnic a místních komunikací a v celoplošných opravách místních komunikací a starých 

chodníků, také je potřeba dobudovat chybějící lávky pro pěší. 

Podle sčítání dopravy v roce 2010 dosahuje roční průměr denních intenzit silniční 

dopravy v obci 5 334 vozidel za 24 hodin, přičemž 87 % z nich tvoří osobní automobily, 11 % 

těžké nákladní automobily a 2 % jednostopá vozidla. V porovnání s rokem 2005 poměrně 

stoupla intenzita dopravy. Tento fakt se odráží i na míře znečištění ovzduší. 

S přibývajícím počtem aut je potřeba také komplexněji řešit problematiku parkování 

(zejm. v centru obce, u ruského kostelíka, u farního kostela). 

Dopravní obslužnost 

Autobusová doprava 

Obcí Kunčice pod Ondřejníkem projíždí pravidelně několik autobusových linek, která 

mají v obci 10 oboustranných zastávek. Autobusovou dopravu provozuje společnost Arriva 

Morava a.s. na trase Frenštát pod Radhoštěm - Kunčice pod Ondřejníkem - Frýdlant nad 

Ostravicí, Kopřivnice. Autobusové spoje jezdí v pracovních dnech od 5. hodiny ranní 

do 9. hodiny večerní. O víkendech však jezdí pouze do 6. hodiny večerní. V pracovních dnech 

jezdí cca 17 spojů, o víkendech však jezdí pouze dva denně. 

Časová dostupnost Frýdlantu nad Ostravicí a Frenštátu pod Radhoštěm autobusovou 

dopravou je 15 – 20 minut. Do okresního města Frýdek - Místek se obyvatelé dostanou 

přestupem na jinou autobusovou linku a cesta trvá cca 60 minut. Individuální automobilovou 

dopravou je dostupnost Frenštátu pod Radhoštěm 13 minut, Frýdlantu nad Ostravicí 21 

minut a Frýdku – Místku 45 minut. 
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Železniční doprava 

V obci se nachází jedna železniční stanice. Železniční trať vede z Valašského Meziříčí 

přes Kunčice pod Ondřejníkem do Ostravy. Osobní vlaky jezdí v pracovní dny od 5. hodiny 

ranní do 10. hodiny večerní téměř každou hodinu. Časová dostupnost Frýdku – Místku 

železniční dopravou je 30 minut a Ostravy 65 minut. 

Struktura domovního fondu 

Na základě Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 lze říci, že domovní fond tvoří z 98 % 

rodinné domy. Zbylé 2 % tvoří bytové domy a ostatní budovy. Struktura domovního fondu 

v Moravskoslezském kraji a České republice je na základě tohoto sčítání trochu odlišná. 

Moravskoslezský kraj je tvořen z 85 % rodinnými domy a Česká republika z 88 %. 

 

Dostupnost zařízení občanské vybavenosti 

Školství a vzdělávání 

Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem 

se nachází ve dvou budovách. Základní škola nabízí plné základní vzdělání dle Školního 

vzdělávacího programu pro 1. -9. ročník.  Ve školním roce 2014/2015 byl v základní škole 

průměr 18 žáků na třídu. Kapacita školy i školky je dostatečná. Mateřská škola má kapacitu 

112 dětí ve čtyřech třídách. 

Ve společných prostorách se základní školou se nacházejí dvě třídy mateřské školy 

tzv. „školní“. ZŠ a MŠ mají společnou jídelnu, avšak výdej jídel pro MŠ probíhá v prostorách 

vyhrazených pro MŠ.  Sdílení společných prostor má pro oba subjekty výhody. Pedagogové 

vzájemně spolupracují a děti z MŠ mohou využívat školní tělocvičnu a kromě vlastní nové 

zahrady v přírodním stylu také víceúčelový sportovní areál, včetně nového multifunkční 

hřiště. Stavba zahrady v přírodním stylu a multifunkčního hřiště (obě stavby realizovány         

v roce 2015) jsou součástí dlouhodobého plánu obnovy školního areálu. V dalších letech 

se plánuje např. výstavba tartanového oválu, vybudování in-line dráhy, venkovního fitness. 

Školní areál slouží nejen škole, ale v odpoledních hodinách a o víkendech také široké 

veřejnosti. Zároveň je využíván k pořádání různých sportovních i kulturních akcí. V dolní části 

obce se na nachází budova tzv. „MŠ Dolní“ se svou vlastní zahradou.  
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V prostorách základní školy se zároveň nachází Galerie Karla Svolinského s trvalou 

expozicí uměleckých děl pocházející z darů umělců celé republiky, ale i ze zahraničí. GKS byla 

zřízena zásluhou místního pedagoga PaedDr. Zdeňka Šrubaře v roce 1992. Nejštědřejším 

dárcem byl profesor Karel Svolinský, po němž je galerie pojmenována. Ten věnoval galerii 

desítky prací vytvořené rozmanitými technikami. 

Zdravotnictví a sociální služby 

V budově obecního úřadu obce Kunčice pod Ondřejníkem se nachází několik 

lékařských ordinací. Působí zde praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, 

zubní lékař a jednou týdně také gynekolog. V případě závažnějších problémů mohou 

obyvatelé navštívit specializované ambulance ve Frenštátě pod Radhoštěm a Frýdlantu nad 

Ostravicí nebo nemocnice v Novém Jičíně či ve Frýdku – Místku. 

Sport 

Ke sportovnímu vyžití občanů slouží areál TJ Sokol, kde se nachází nedávno opravená 

budova s prostornou tělocvičnou a zázemím. Dále udržované fotbalové hřiště a volejbalové 

a tenisové kurty, které čekají na celkovou rekonstrukci. Občané mohou v odpoledních 

hodinách a o víkendech využívat také areál ZŠ a MŠ Karla Svolinského. Zřizovatelem 

a provozovatelem areálu u školy je obec. Školní areál se skládá z běžeckého oválu, travnaté 

plochy, víceúčelové asfaltové plochy, multifunkčního hřiště s umělým povrchem, dětského 

hřiště a tělocvičny. Celý komplex je k dispozici jak pro žáky školy, tak pro širokou veřejnost 

všech věkových skupin. Je určen především k míčovým hrám, atletice a jiným aktivitám. 

Součástí areálu je zpevněná plocha sloužící pro pořádání kulturních akcí. Vstup do areálu je 

bez poplatku. Další využití nabízejí sportoviště u ubytovacích zařízení. 
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Obr. č. 3: Nové multifunkční hřiště 
 

Kultura a spolkový život 

V obci působí několik zájmových spolků a organizací. Patří mezi ně například: Sbor 

dobrovolných hasičů, Tělovýchovná Jednota Sokol, Klub českých turistů, Rybářský spolek 

Ondřejník, Český svaz včelařů, Český svaz ochránců přírody – ČSOP Skalka a ČSOP Kunčice 

pod Ondřejníkem, o. s. Ondřejník, SRPdŠ při ZŠ a MŠ Karla Svolinského, spolky Náves 

Kunčická, Tradice v Kunčicích a Okrašlovací spolek Rozhledna. Tyto zájmové spolky 

ve spolupráci s obcí a ZŠ a MŠ Karla Svolinského pořádají řadu kulturních, sportovních 

a kulturních akcí v průběhu roku, mezi které patří například: 

 

Přehled pravidelně pořádaných akcí v Obci Kunčice pod Ondřejníkem 

Novoroční čtyřlístek (KČT) 

Tříkrálová sbírka (CM Ondřejníček a farnost) 

Lednové plesání (SRDdŠ+ Spolek Tradice ) 

Šibřinky (TJ Sokol) 

Masopust (Spolek Tradice) 

Obecní ples (Obec) 

Vynášení Mařeny (CM Ondřejníček) 

Velikonoční vajíčko (ASPV) 

Dětský karneval (SRPdŠ) 

Pochování basy (Skalka) 

Folkování pod Ondřejníkem (Obec) 

Setkání dříve narozených (Obec) 

Ondřejnický kros run (o.s. Ondřejník) 
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Kunčický ovál (ASPV) 

Noční soutěž v požárním sportu "Kunčický pohár" (SDH) 

Po stopách partyzánů (KČT) 

Kácení máje Pod Stolovou 

Dětský den (SRPdŠ) 

Ondřejnický MTB závod (o.s. Ondřejník) 

Pouťová zábava (SDH) 

Malá pout’ v lesní kaple sv. Maří Magdalény, 

Velká pout’ ve farním kostele sv. Maří Magdalény, 

fotbalové turnaje (TJ SOKOL - oddíl kopané) 

Rybářský den (Rybářský spolek Ondřejník) 

Prázdninová diskotéta (SDH) 

Hvězdicový výstup na Tanečnici - Pustevny (KČT) 

Den obce (Obec) 

Požární soutěž Kunčická bečka (SDH) 

Myslivecká vycházka (Honební společenstvo K.p.O.) 

Drakiáda (SRPdŠ) 

Ondřejnický MTB Duatlon (o.s. Ondřejník) 

Vánoční jarmark (škola) 

Lampiónový průvod (ASPV, SRPdŠ, Náves Kunčická) 

Rozsvěcení Vánočního stromu (Obec) 

předvánoční koncert školy 

Sv.Mikuláš (farnost) 

Pout‘ ke cti sv. Barbory v “ruském” kostele 

“Půlnoční” mše sv. ve farním kostele 

Obec dále pořádá divadelní představení pro děti a dospělé, koncerty, vítání občánků… 
Tab. č. 2: Přehled sportovních a kulturních akcí, pořádaných pravidelně v obci Kunčice pod Ondřejníkem 
 

V budově obecního úřadu se nachází obecní knihovna, která je pro veřejnost 

otevřená dvakrát týdně.   

 

5. Životní prostředí 

Životní prostředí v obci je považováno za poměrně příznivé. Snížená kvalita ovzduší je 

zaznamenávána obvykle v topné sezóně a velkým problémem je znečišťování vodních toků 

splašky z místních septiků. 
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Území obce se rozkládá na přechodu mezi oceánským a vnitrozemským podnebím     

a vyznačuje se vyrovnanými vlivy tohoto podnebí. Klimatické podmínky jsou ovlivňovány 

horským masivem Beskyd a jeho směrem napříč větrům, což přináší srážky. Celkově je tato 

oblast na srážky bohatá. V oblasti podhůří Beskyd se průměrné roční teploty pohybují okolo 

6 – 7°C. Nejbližší meteorologická stanice se nachází v katastru města Frenštát 

pod Radhoštěm. 

Obec Kunčice pod Ondřejníkem spadá do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší. Tyto 

oblasti jsou v rámci politiky ochrany životního prostředí v ČR podporovány při snaze             

o zlepšení situace v dané oblasti.  

51 % území obce tvoří zemědělská půda. Obec z části spadá do Chráněné krajinné 

oblasti Beskydy, které jsou největší Chráněnou krajinnou oblastí České republiky s rozlohou 

1160 km2. Území Beskyd se dělí na 3 regiony: Těšínské Beskydy, region Beskydy, 

Beskydy-Valašsko. Přičemž obec Kunčice pod Ondřejníkem spadá do regionu Beskydy. 

 

Obr. č. 4: Beskydy, (RISY) 

 

Původní lesní porost území byl značně omezen a pozměněn ve prospěch smrčin. Obcí 

protéká říčka Tichávka, která náleží do povodí řeky Odry. Tichávka pramení na okraji lesa, 

který se nachází na jižním svahu kopce Ondřejník. 
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Obec se na základě říčky Tichávky nachází v záplavovém území a to konkrétně 

od jejího 3. – 6. říčního kilometru a 6. – 11. říčního kilometru. Toto záplavové území bylo 

ustanoveno ke dni 11. 3. 2004. Tichávka na území obce spadá pod vodoprávní úřad 

Městského úřadu ve Frýdlantu nad Ostravicí a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje       

a jejím správcem je státní podnik Povodí Odry. Kvůli bezpečnosti obyvatel a ochraně jejich 

majetku je potřeba v budoucnu zřídit varovný protipovodňový systém.  

Kunčice pod Ondřejníkem se nacházejí v oblasti, kde hrozí rizika sesuvu půdy. Tyto 

sesuvy jsou mimo jiné způsobeny srážkami a nasycení vodou. Svahově nestabilní tělesa jsou 

obvykle zvětraliny, svahoviny nebo jiné nezpevněné horniny. Některé svahové nestability 

vyskytující se v obci jsou aktivní a mezi ohrožené objekty patří železniční trať. Ve směru proti 

svahu je železniční pláň lemovaná odvodňovacím příkopem, do kterého vytéká voda z roury 

vystupující ze svahu odřezu. V blízkosti obce se zároveň nachází zakonzervovaný důl Frenštát 

pod Radhoštěm. Obec leží více než z 80% své rozlohy v dobývacím prostoru na černé uhlí. 

Případná těžba by mohla velmi ohrozit život v obci a mohla by mít za následek rozsáhlý sesuv 

hornin na jižním svahu Ondřejníku.  Z toho důvodu obec aktivně vystupuje proti 

připravované důlní činnosti v Moravskoslezských Beskydech. 

V rámci možnosti větrné eroze se katastrální území Kunčice pod Ondřejníkem 

nenachází v regionu s potenciálním ohrožením orné půdy a zemědělského půdního fondu.  

 

Odpadové hospodářství 

V oblasti odpadového hospodářství se obec řídí Obecně závaznou vyhláškou 

č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování  komunálních odpadů a nakládání  se stavebním odpadem na území obce 

Kunčice pod Ondřejníkem. Třídění odpadu v obci funguje ve formě kontejnerů na tříděný 

odpad, přičemž dvakrát za rok probíhá svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. 

V rámci kontejnerů na tříděný odpad jsou v obci umístěny i kontejnery na elektroodpad 

na drobná elektrozařízení. Pro zajištění ochrany životního prostředí obec aktivně podporuje 

občany ke kompostování. V rámci dvou dotačních projektů – „Zavedení systému 

kompostování BRO vznikajících v domácnostech v obci Kunčice pod Ondřejníkem“ 
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a „Zkvalitnění nakládání s odpady“ bylo majitelům rodinných domů, resp. rekreačních chat 

na území obce bezplatně rozdáno 550ks kompostérů o objemu 900l, resp. 600ks kompostérů 

o objemu 675l.  Dalším krokem je zajištění komunitní kompostárny, kam by se dalo vyvážet 

větší množství BRO z obecní veřejné zeleně a ze zahrad, případně štěpka. 

V prostorách obecního úřadu a v místní samoobsluze jsou umístěny sběrné nádoby 

na úsporné zářivky a výbojky, které poté společnost EKOLAMP zpětně odebírá. 

V roce 2015 činila celková produkce odpadů téměř 884 tun. V posledních pěti letech 

tato hodnota každým rokem mírně stoupala, kromě posledního roku 2015, kdy došlo 

k poklesu v celkové produkci odpadu. 

Na území obce Kunčice pod Ondřejníkem v současnosti chybí sběrný dvůr, který 

by nesloužil jen pro místní občany obce, ale také pro majitele rekreačních chat, kterých je 

v obci 871. Nejbližší sběrné dvory se nachází ve městech Frenštát pod Radhoštěm a Frýdlant 

nad Ostravicí, které jsou ale primárně určeny pro tamní obyvatele. Zřízení nového sběrného 

dvora napomůže nejenom lepšímu životu občanů v obci, ale i majitelům chat. Alespoň 

částečně tak dojde k prevenci vzniku černých skládek. Dále dojde ke zkvalitnění separací 

odpadů a zlepšení dostupnosti sběrného dvora v daném území.  

6. Správa obce 

 

Obecní úřad a kompetence obce 

Postavení a působnost obce v současnosti upravuje zákon č. 128/2000 Sb. o obcích 

(obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a doplňků. Na základě tohoto zákona obec 

vykonává samostatnou i přenesenou působnost. V souladu s tímto zákonem jsou orgány 

obce: 

 zastupitelstvo obce 

 rada obce 

 starosta obce 

 výbory a komise jako iniciativní a poradní orgány rady obce 

 obecní úřad 
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Zastupitelstvo obce má 15 členů, rada obce je pětičlenná, dva členové zastupitelstva 

obce jsou k výkonu své funkce uvolněni. V současné době funkci starosty vykonává 

Ing. Tomáš Hrubiš a funkci místostarosty Mgr. Michaela Šebelová. Rada je výkonným 

orgánem obce v oblasti samostatné působnosti a je odpovědná zastupitelstvu obce. Rada 

obce je tvořena starostou, místostarostkou a třemi radními. Dále zde působí finanční 

a kontrolní výbor.  

Obecní úřad v Kunčicích pod Ondřejníkem plní funkce činností samosprávy 

i některých pověřených činností státní správy. Činnost úřadu spočívá v samostatné 

působnosti a zároveň vykonává i matriku. Do obecního úřadu je zařazeno 6 zaměstnanců, 

které mají na starosti účetnictví, matriku, sekretariát starosty atd.  Sídlo obecního úřadu 

se nachází v centru obce. Budova obecního úřadu prošla v roce 2015 celkovou rekonstrukcí 

s výměnou oken a zateplením. V roce 2016 je plánována rekonstrukce jejího interiéru. 

Od prosince roku 2007 v obci funguje společnost Kunčická s.r.o. Jejím jediným 

společníkem a vlastníkem je Obec Kunčice pod Ondřejníkem. Tato společnost provozuje 

rozvod pitné vody, odvod splaškové vody na ČOV a služby spojené se správou obecního 

vodovodu a kanalizace. 

Hospodaření obce 

Obec má každý rok vyčleněny finanční prostředky, které zabezpečují rozvoj obce, 

infrastrukturu a služby občanům. Obec je zároveň zřizovatelem Základní školy a mateřské 

školy Karla Svolinského. 

ROZPOČET OBCE NA ROK 2016 

Příjmy 33 148 200,00  

Výdaje (-) -31 124 900,00  

Financování (-) -2 023 300,00  

rozdíl 0,00  
Tab. č. 3: Přehled schváleného rozpočtu obce Kunčice pod Ondřejníkem na rok 2016  
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Tab. č. 4: Přehled úvěrového zatížení obce Kunčice pod Ondřejníkem aktualizovaný v roce 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 5: Struktura příjmů a výdajů obce Kunčice pod Ondřejníkem v roce 2014, (obecní statistika) 

Mezi obecní majetek patří budova školy a mateřské školy, obecního úřadu, obchodu, 

bytového domu pro seniory, hasičské zbrojnice, budova staré školy, budova bývalé smuteční 

obřadní síně, pila a další menší budovy v obci a pozemky zapsané na listu vlastnictví LV1.   

Splátky úvěrů v roce 2015 

  
Název 
věřitele 

  
Účel 

Sjednaná 
výše úvěru 
v tis. Kč 

Datum 
uzavření 
úvěrové 
sml. 

Konec  
splatnosti 

1. splátka  
dne 

Roční splátka 
v tis. Kč 

Nesplacený úvěr 
stav k 31. 10. 2015 Kč 

ČMSS 
vodovod. 
řád  1.450 rok 2009 02/2016   135 600,00          130 533,70 

ČSOB 

 
kanalizace-
západ  25.000 30. 12. 2010 28. 12. 2026 30. 1. 2012 1 666 668,00             18 611 106,00 

ČS a.s. 

 
rekonstruk
ce ZŠ  8.500 23. 07. 2012 20. 01. 2025 20. 2. 2013 834 000,00              6 206 500,00  

ČS a.s. 

 
kanalizace- 
východ  15.000 16. 04. 2014 20. 10. 2025 20. 11. 2015 1 500 000,00             15 000 000,00  

Celkem  4 136 268,00   

Nesplacené úvěry celkem k 31. 10. 2015             39 948 139,70  
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Obec se o svůj majetek průběžně stará, v posledních pěti letech proběhla 

rekonstrukce základní školy, částečná rekonstrukce budovy mateřské školy (tzv. dolní), 

částečná rekonstrukce budovy obecního úřadu (zateplení, výměna oken), proběhla částečná 

oprava hasičské zbrojnice (výměna oken, vrat). Obec plánuje další rekonstrukce obecního 

majetku  - např.  revitalizaci autobusových zastávek, komplexní řešení úpravy hřbitova           

u kostela sv. Máří Magdalény v dolní části obce, komplexní řešení úpravy urnového háje        

u dřevěného kostelíka v horní části obce, opravu bytového domu pro seniory, opravu budovy 

hasičské zbrojnice a další. 

Vnější vztahy a vazby 

Mikroregion – Zájmové sdružení Frýdlantsko – Beskydy 

Kunčice pod Ondřejníkem jsou členem dobrovolného svazku obcí                

Mikroregion – Zájmové sdružení Frýdlanstko – Beskydy, který byl založen 1. 7. 1999                

a v současné době sdružuje 13 obcí. Účelem tohoto svazku je ochrana, prosazování 

společných zájmů a regionální spolupráce v oblasti cestovního ruchu, ochrany životního 

prostředí, podpory sportu a jiných zájmových činností. Pro tyto účely sdružení zpracovalo 

Strategický plán Mikroregionu Frýdlanstko – Beskydy a Strategii území správního obvodu 

ORP Frýdlant nad Ostravicí v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních 

služeb, odpadového hospodářství a bezpečnosti na období 2015 – 2024. 

Mikroregion Frenštátsko 

Dobrovolný svazek obcí (dále jen DSO) Mikroregion Frenštátsko vznikl za účelem 

společné spolupráce několika blízkých si obcí řešící společné problémy a otázky budoucího 

rozvoje v oblastech cestovního ruchu, podnikání, občanského života, školství, sociální péče, 

zdravotnictví, kultury, životního prostřední, požární ochrany a dalších. 

Mikroregion Frenštátsko tvoří město Frenštát pod Radhoštěm a obce Bordovice, 

Kunčice pod Ondřejníkem, Lichnov, Tichá, Veřovice a Trojanovice. Území těchto obcí leží 

v jižní části Moravskoslezského kraje. Na jihu sousedí se Zlínským krajem, na východě 

s obcemi správního obvodu Frýdlant nad Ostravicí. Na severu jeho hranici tvoří obce 

správního obvodu Frýdek-Místek, na severozápadě obce správního obvodu Kopřivnice 

a na západě obce správního obvodu Nový Jičín. 
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Euroregion Beskydy 

Euroregion Beskydy je společenství, které sdružuje obce jak v Česku, tak příhraniční 

obce v Polsku a na Slovensku. Nejdříve byl v roce 2000 vytvořen Region Beskydy, který se stal 

partnerem pro obdobná sdružení na slovenské a polské straně pro vytvoření mezinárodního 

společenství Euroregion Beskydy. Hlavním cílem vytvoření Euroregionu Beskydy jsou 

společné aktivity za účelem rovnoměrného a vyváženého rozvoje regionu a sbližování jeho 

obyvatel a institucí v příhraničních oblastech. O vstup do Euroregionu projevuje zájem stále 

více a více obcí, které spojuje společné pohoří Beskydy a jeho působnost se v budoucnu bude 

rozšiřovat směrem na Vsetínsko a Rožnovsko. Euroregion realizoval řadu úspěšných 

programů: CISE – cykloturistický informační systém Euroregionu Beskydy,                  

INTERREG IIIA – Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko, Grantové aktivity Regionu Beskydy 

2001 – 2007. 

MAS – Frýdlanstko – Beskydy 

MAS – Frýdlanstko – Beskydy je spolek veřejné správy a samosprávy, neziskových 

organizací a podnikatelských subjektů. Spolek se skládá z 39 členů na území 11 obcí 

a 1 města. Obec Kunčice pod Ondřejníkem se členem stala v roce 2014. Spolek má své 

stanovy, které vychází z kritérií standardizace místních akčních skupin a implementace 

metody LEADER v programovém období 2014 – 2020. Spolupráce v rámci spolku pomáhá 

rozvoji malého a středního podnikání, spolupráci a koordinaci činností v oblasti zdravotnictví, 

kultury a dopravní obslužnosti. Spolek v roce 2014 začal pracovat na přípravě integrované 

strategie 2014 – 2020 a připravoval se na standardizaci. V současné době spolek zpracovává 

implementační část – programové rámce, které navazují na čerpání finančních prostředků 

ze zdrojů EU. Programové rámce, mezi které patří Integrovaný regionální operační program 

a Program rozvoje venkova, MAS Frýdlantsko – Beskydy zavazují k tomu, aby byly naplněny  

monitorovací indikátory fondů, ze kterých jsou financovány. 

Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu 

Členské obce a města se snaží o tvorbu a ochranu životního prostředí v beskydském 

regionu především kvůli ohrožení těžbou černého uhlí. Aktivně organizují činnosti směřující 

proti těžebním aktivitám, které mohou ohrozit životní prostředí a krajinný ráz. 
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Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko o.p.s. 

 Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s. jako organizace 

cestovního ruchu koordinuje rozvoj, propagaci a prezentaci cestovního ruchu v turistické 

oblasti Beskydy-Valašsko a zaměřuje se na využití turistického potenciálu území a zlepšení 

image turistické oblasti. Tímto směřujeme ke zvýšení turistické návštěvnosti této oblasti. 

Fond cestovního ruchu turistické oblasti Beskydy-Valašsko 

 Pro potřeby propagace turistické oblasti Beskydy-Valašsko a několik projektů 

podporující rozvoj cestovního ruchu, byl Destinačním managementu turistické oblasti 

Beskydy-Valašsko Fond cestovního ruchu turistické oblasti Beskydy-Valašsko. Snaha fondu je 

vytvořit konkurenceschopné produkty v cestovním ruchu a podobu propagačních materiálů. 

 

 

A.2    SWOT ANALÝZA 

 V rámci analytické části byla provedena SWOT analýza, která je zaměřena 

na identifikaci silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb. Pro tento strategický dokument 

byla provedena SWOT analýza pro šest vytyčených strategických oblastí. Jedná se o oblasti: 

1) Územní rozvoj a infrastruktura, 2) Cestovní ruch, kultura a vnější vztahy, 3) Podpora 

a rozvoj podnikání, 4) Sociální oblast a zdravotnictví, 5) Životní prostředí a 6) Školství a volný 

čas. 
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SWOT analýza 

1) Územní rozvoj a infrastruktura 

Silné stránky Slabé stránky 

- zlepšující se stav technické 
infrastruktury (dokončená část 
výstavby kanalizační sítě a čističky 
odpadních vod) 
 

- dostatečné zásobování elektrickou 
energií  

 
- cyklotrasa č. 6008 a dostatečné 

množství turistických tras 
 

- dobrá dopravní obslužnost 
do regionálních center v pracovních 
dnech (především železniční doprava) 
 

- víceúčelový sportovní areál u školy, u TJ 
SOKOL 

- chybějící část výstavby kanalizace 
a vodovodu 
 

- členitý reliéf a rozsáhlá rozptýlená 
zástavba 

- špatný technický stav některých 
místních komunikací (stáří 
komunikací) a kvůli opravě 
železniční tratě  

- špatný stav veřejných budov  - např. 
domu pro seniory, obchodu 
(budovy, které nejsou ve vlastnictví 
obce – např. dolní kostel) 

- absence obecního společenského 
sálu/prostoru pro pořádání 
kulturních a společenských akcí 

- špatný stav některých autobusových 
zastávek 
 

- chybějící chodníky (pod BRC, k DPS) 
a lávek přes vodní toky 
 

- nedostatek parkovacích míst hlavně 
v centru obce (před obecním 
úřadem a obchodem) 

 
- nevyhovující stav veřejného 

osvětlení a obecního rozhlasu 

Příležitosti Hrozby 

- pokračování ve výstavbě kanalizace 
- oprava komunikací 
- oprava a výstavba chodníků 
- návrh opatření na zklidnění provozu  

              na exponovaných částech komunikací 
- rekonstrukce obecních budov 
- vybudování nového centra obce 
- úprava veřejných prostranství v obci 
- lepší dopravní obslužnost o víkendech 
- revitalizace veřejného osvětlení 

a obecního rozhlasu 

- znečištění ovzduší kvůli zvyšující 
se intenzitě silniční dopravy 

- celkové znečištění životního 
prostředí 

- znečištění ovzduší z lokálních 
topenišť na tuhá paliva (hl. 
v zimních měsících) 

- zatíženost automobilovou dopravou 
(např. hluk) 

 
- zvýšený počet nehod kvůli zvyšující 

se intenzitě silniční dopravy 
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2) Cestovní ruch, kultura a vnější vztahy 

Silné stránky Slabé stránky 

- spolupráce obce v rámci MAS, 
mikroregionu a euroregionu 

- obec díky geografické poloze jako 
výchozí bod pro turisty 

- široké spektrum zájmových aktivit 
a kulturních akcí 

- spolupráce a činnost spolků 
- udržování folklorních tradic (soubor 

Dolňánek při MŠ, cimbálová muzika 
Ondřejníček při ZŠ) 

 
- služby a zázemí obecní knihovny, 

Galerie Karla Svolinského 
 

- fungující obecní web jako zdroj 
obecných a aktuálních informací 
pro občany a turisty 

 
- kostel sv. Prokopa a Barbory – chráněná 

kulturní památka 
 

- turisticky atraktivní lokalita 
 

- vyhledávaná paraglidingová lokalita 
 

- poskytování gastronomických 
a ubytovacích služeb 

 
- propagace místních podnikatelů 

a služeb na webových stránkách obce 
 

- blízkost lázeňského areálu Beskydského 
rehabilitačního centra 

- nedostatečná propagace obce 
a okolí 

 
 

 
 

Příležitosti Hrozby 

- rozvoj agroturistiky 
- zvýšení informačních služeb o obci 

pro občany i turisty 
- větší nabídka služeb pro turisty i občany 

 
- spolupráce s okolními obcemi v rámci 

cestovního ruchu 
- plánovaná výstavba rozhledny 

na Skalce/Ondřejníku 

- ztráta návštěvníků obce a okolí 
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3) Podpora a rozvoj podnikání 

Silné stránky Slabé stránky 

- podpora drobného podnikání v obci 
 

- poskytování gastronomických 
a ubytovacích služeb 

 
- podmínky pro intenzivní a extenzivní 

zemědělství a řemeslnou výrobu 
 

- propagace místních podnikatelů 
a služeb na webových stránkách obce 

 
 
 

 
 

- nezájem mladých lidí o zemědělství 
a řemesla 

 
- odliv kvalifikované pracovní síly 

do regionálních center 
 

Příležitosti Hrozby 

 
- větší nabídka služeb pro turisty 

i občany 
 

- podpora drobného podnikání v obci 
 

- spolupráce s okolními obcemi v rámci 
cestovního ruchu 

 

- úpadek řemeslné výroby kvůli 
nezájmu mladší generace o obory 

 
- růst nezaměstnanosti 

 
- nízká konkurenceschopnost 

drobných podnikatelů 
 

- upadající zájem turistů o obec  
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4) Sociální oblast a zdravotnictví 

Silné stránky Slabé stránky 

- dostupnost zdravotnických zařízení 
(praktický lékař pro děti i dospělé, 
gynekolog, stomatolog) 

 
- blízkost lázeňského areálu Beskydského 

rehabilitačního centra 
 

 

- chybějící služby sociální péče 
 

- potenciální dobývací prostor 
černého uhlí (rizika spojená 
s provozem)  

Příležitosti Hrozby 

- snížení sociálně patologických jevů 
 

- zvýšení bezpečnosti v obci 

- zvýšení kriminality v obci 
 

- odchod lékařů z obce  
 

- rozšíření sociálně patologických jevů 
 

 

5) Životní prostředí 

Silné stránky Slabé stránky 

- čisté životní prostředí a okolní příroda 
(Beskydy) 

 
- poloha obce 

 

- absence sběrného dvora a systému 
nakládání s odpady 

- rizika sesuvu půdy 
- rizika povodní v rámci záplavového 

území 
- potenciální dobývací prostor 

černého uhlí (rizika spojená 
s provozem) 

Příležitosti Hrozby 

- protierozní opatření 
 

- varovný protipovodňový systém 

- ohrožení zdraví obyvatel 
při možných sesuvech půdy 

 
- těžba černého uhlí v obci 

 
- znečištění ovzduší kvůli zvyšující 

se intenzitě silniční dopravy 
 

- znečištění ovzduší z lokálních 
topenišť na tuhá paliva  
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6) Školství a volný čas 

Silné stránky Slabé stránky 

- zajištění předškolního vzdělávání 
 

- zajištění základního vzdělávání 
 

- fungující vzdělávací instituce 
 

- nabídka kroužků a volnočasových aktivit 
ze strany MŠ a ZŠ a spolků působících 
v obci (TJ Sokol, ASPV, ČSOP, ..) 
 

- sportovní a volnočasové zázemí TJ 
Sokol a v areálu u ZŠ 

 
 

- nezájem mladých lidí o zemědělství 
a řemeslnou výrobu 

 
- odliv kvalifikované pracovní síly 

do regionálních center 
 

 
  

Příležitosti Hrozby 

- modernizace Základní školy o odborné 
učebny 

- dobudování sportovního 
a volnočasového areálu u ZŠ 

 
- rozšíření kapacity mateřské školy 

včetně úpravy venkovního prostranství 

- ztráta kvalitního předškolního 
a základního vzdělávání  
 

- nedostatečná kapacita MŠ a ZŠ 
v případě výraznějšího nárůstu 
počtu obyvatel/dětí  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
PROGRAM ROZVOJE OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM                                                                      

33 

B. NÁVRHOVÁ ČÁST 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Strategické oblasti (cíle) 
 

Strategická oblast 1 ÚZEMNÍ ROZVOJ A INFRASTRUKTURA 

- oblast zahrnuje problematiku územního plánování, technické a dopravní 

infrastruktury, informačních a správních služeb, zlepšení fyzického prostředí obce, 

zlepšení podmínek v rámci bydlení a občanské vybavenosti. 

Strategická oblast 2 CESTOVNÍ RUCH, KULTURA A VNĚJŠÍ VZTAHY 

- součástí této oblasti je problematika podpory cestovního ruchu a propagace obce 

(využití jejího potenciálu jako turisticky atraktivní lokality regionu), rozvoj 

cyklistických a pěších stezek, rozvoj kulturních aktivit, podpora spolkového života 

v obci, ochrana a péče o historické a kulturní hodnoty. Oblast se zabývá také 

rozvojem vnějších vztahů obce, např. efektivní spoluprací v mikroregionu, turistické 

oblasti.  

Strategická oblast 3 PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ 

- tato oblast zahrnuje problematiku hospodářské orientace obce a podporu malého 

a středního podnikání. 

Strategická oblast 4 SOCIÁLNÍ OBLAST A ZDRAVOTNICTVÍ 

- oblast zabývající se sociální problematikou a zdravotnictvím, zahrnuje také 

problematiku bezpečnosti v obci. 

STRATEGICKÁ VIZE 

Obec Kunčice pod Ondřejníkem vytvoří obyvatelům příjemné prostředí pro život tak, že 

bude poskytovat standardní služby odpovídající současné době, přičemž bude zachován 

vesnický ráz obce a její přírodní krásy, aby stálo za to ji navštívit a bylo pýchou vní bydlet. 
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Strategická oblast 5 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

- tato část řeší problematiku péče o životní prostředí, oblast environmentální 

výchovy a osvěty a technickou ochrany životního prostředí a živé přírody (nakládání 

s odpady, lokální topeniště, napojení na kanalizaci). 

Strategická oblast 6 ŠKOLSTVÍ A VOLNÝ ČAS 

- oblast zahrnuje hlavně problematiku školního vzdělávání v obci, zejména 

optimalizaci podmínek pro vzdělávání dětí. Dále pak mimoškolní výchovu a rozvoj 

podmínek pro trávení volného času nejen dětí a mládeže, ale všech obyvatel obce.   

 

B.1 PROJEKTOVÁ ČÁST 
 

 Součástí strategického dokumentu jsou i projektové záměry, které by chtěla obec 

Kunčice pod Ondřejníkem v následujících letech realizovat. Projektové záměry jsou rozděleny 

dle strategických oblastí, které byly během tvorby Programu rozvoje obce Kunčice 

pod Ondřejníkem v souladu s metodikou nastaveny. Současná podoba projektových záměrů 

byla rozdělena na 4 skupiny. Dále je u každého projektového záměru uveden potenciální 

operační program, dotační titul, kde by mohla obec Kunčice pod Ondřejníkem žádat o dotaci. 

Součástí projektového záměru je informace o vazbě na strategické oblasti (cíle) formou 

základní informace a číselného označení (SO 1, SO 2, SO 3, SO 4, SO 5 a SO 6).   

 

1) Skupina projektů v rámci strategické oblasti „Územní rozvoj a infrastruktura“ 

Záměr č. 1 Dokončení územního plánu 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování 

Rozpočet obce 
Integrovaný regionální operační program (dále jen 
„IROP“) 
Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen „MMR“) 

Vazba na strategii 
Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 
Zlepšení podmínek v rámci bydlení (SO 1) 
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Záměr č. 2 Rozšiřování kanalizace – stoka A 30 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování Rozpočet obce 

Vazba na strategii 
Zlepšení podmínek v rámci bydlení (SO 1) 
Zlepšení stavu technické a silniční infrastruktury (SO 1) 

 

Záměr č. 3 Rozšiřování kanalizace – lokalita Huťařství 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování Rozpočet obce 

Vazba na strategii 
Zlepšení podmínek v rámci bydlení (SO 1) 
Zlepšení stavu technické a silniční infrastruktury (SO 1) 

 

Záměr č. 4 
Rozšiřování kanalizace – lokalita nad nádražím, okolo 
ruského kostelíka a další souvislá zástavba v rámci 
obce 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování 
Rozpočet obce  
Operační program Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) 
Dotace z Moravskoslezského kraje 

Vazba na strategii 
Zlepšení podmínek v rámci bydlení (SO 1) 
Zlepšení stavu technické a silniční infrastruktury (SO 1) 

 

Záměr č. 5 
Další rozvoj areálu školy (etapizace: běžecká dráha 
s doskočištěm a ovál, venkovní učebna, inline dráha, 
skatepark, fit park aj.) 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování 
Rozpočet obce 
IROP 

Vazba na strategii 

Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 
Zlepšení podmínek v rámci bydlení (SO 1) 
Podpora spolkového života v obci (SO 2) 
Podpora školní infrastruktury (SO 6) 
Rozvoj podmínek pro trávení volného času (SO 6) 

 

Záměr č. 6 Rozvoj a péče o areál TJ Sokol 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem / TJ Sokol  

Financování 
Rozpočet obec 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen 
„MŠMT“) 

Vazba na strategii 

Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 
Zlepšení podmínek v rámci bydlení (SO 1) 
Podpora spolkového života v obci (SO 2) 
Rozvoj podmínek pro trávení volného času (SO 6) 
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Záměr č. 7 Rozvoj a péče o areál a budovu Hasičské zbrojnice 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem/ SDH 

Financování 

Rozpočet obec 
MŠMT 
IROP 
MV – GŘ HZS ČR 

Vazba na strategii 
Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 
Podpora spolkového života v obci (SO 2) 
Rozvoj podmínek pro trávení volného času (SO 6) 

 

Záměr č. 8 Chodníky k bytovému domu, pod BRC, ke kostelu 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování 
Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) 
IROP 

Vazba na strategii 
Zlepšení stavu technické a silniční infrastruktury (SO 1) 
Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 

 

Záměr č. 9 
Lávka pro pěší přes vodní toky (od Huťařství ke kostelu 
- 3x) 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování 
Rozpočet obec 
IROP 

Vazba na strategii 
Zlepšení stavu technické a silniční infrastruktury (SO 1) 
Realizace nových cyklistických a pěších stezek (SO 1) 

 

Záměr č. 10 
Úprava interiéru obecního úřadu (etapizace: nábytek 
do kanceláří, úprava společných chodeb, přestavba a 
vybavení zasedací místnosti) 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování Rozpočet obec 

Vazba na strategii Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 

 

Záměr č. 11 
Centrum obce (obchod, parkování, oddechová zóna), 
v 1. fázi studie formou architektonické soutěže 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování Rozpočet obec 

Vazba na strategii 

Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 
Využití potenciálu turisticky atraktivní lokality regionu (SO 2) 
Podpora spolkového života v obci (SO 2) 
Rozvoj podmínek pro trávení volného času (SO 6) 
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Záměr č. 12 Rozšíření komunikace před školou 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování Rozpočet obce 

Vazba na strategii Zlepšení stavu technické a silniční infrastruktury (SO 1) 

 

Záměr č. 13 
Komplexní řešení úpravy urnového háje a okolí 
dřevěného kostelíka 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování 
Rozpočet obce 
Ministerstvo zemědělství (dále jen „MZE“) 

Vazba na strategii Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 

 

Záměr č. 14 Komplexní řešení úpravy hřbitova u dolního kostela 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování 
Rozpočet obce 
MZE  

Vazba na strategii Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 

 

Záměr č. 15 Revitalizace a doplnění veřejného osvětlení 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování Program EFEKT  

Vazba na strategii Zlepšení stavu technické a silniční infrastruktury (SO 1) 

 

Záměr č. 16 
Budování a údržba infrastruktury (místní komunikace, 
odvodnění komunikací, osvětlení, vodovod, 
kanalizace, internet…) 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování Rozpočet obce 

Vazba na strategii 
Zlepšení stavu technické a silniční infrastruktury (SO 1) 
Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 

 

Záměr č. 17 Oprava bytového domu (okna, zateplení) 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování IROP 

Vazba na strategii Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 

 

Záměr č. 18 Návrhy autobusových zastávek 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování Rozpočet obec  

Vazba na strategii Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 
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Záměr č. 19 Revitalizace autobusové zastávky u nádraží včetně WC 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování Rozpočet obec  

Vazba na strategii 
Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 
Využití potenciálu turisticky atraktivní lokality regionu (SO 2) 

 

Záměr č. 20 
Revitalizace veřejného prostoru před budovou nádraží 
(P+R) 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování IROP , Rozpočet obce 

Vazba na strategii 
Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 
Využití potenciálu turisticky atraktivní lokality regionu (SO 2) 

 

Záměr č. 21 
Revitalizace veřejného prostoru v okolí dolního 
kostela 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování 
Rozpočet obec  

OPŽP (jen sídelní zeleň) 

Vazba na strategii 
Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 
Využití potenciálu turisticky atraktivní lokality regionu (SO 2) 

 

Záměr č. 22 
Revitalizace veřejného prostoru v okolí „ruského 
kostelíka“ 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování 
Rozpočet obec  

OPŽP (jen sídelní zeleň) 

Vazba na strategii 
Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 
Využití potenciálu turisticky atraktivní lokality regionu (SO 2) 

 

Záměr č. 23 Úprava vodní plochy "žabák" a okolí 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování 
Rozpočet obec 
OPŽP 

Vazba na strategii 
Využití potenciálu turisticky atraktivní lokality regionu (SO 2) 
Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 
Rozvoj podmínek pro trávení volného času (SO 6) 

 

Záměr č. 24 Řešení parkovací plochy u Sokolovny 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování Rozpočet obce 

Vazba na strategii Zlepšení stavu technické a silniční infrastruktury (SO 1) 
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Záměr č. 25 Demolice garáže v areálu pily 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování 
Rozpočet obce 
MMR 

Vazba na strategii Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 

 

2) Skupina projektů v rámci strategické oblasti „Cestovní ruch, kultura a vnější vztahy“ 

Záměr č. 26 Úprava zeleně – lesopark (horní část obce) 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování OPŽP  Rozpočet obce 

Vazba na strategii 
Využití potenciálu turisticky atraktivní lokality regionu (SO 2) 
Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 
Rozvoj podmínek pro trávení volného času (SO 6) 

 

Záměr č. 27 Nové naučné stezky 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování IROP 

Vazba na strategii 

Využití potenciálu turisticky atraktivní lokality regionu (SO 2) 
Realizace nových cyklistických a pěších stezek (SO 2) 
Efektivní spolupráce v mikroregionu (SO 2) 
Rozvoj podmínek pro trávení volného času (SO 6) 

 

Záměr č. 28 Založení klubu seniorů 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování 
IROP 
Rozpočet obce 

Vazba na strategii 
Podpora spolkového života v obci (SO 2) 
Rozvoj podmínek pro trávení volného času (SO 6) 

 

Záměr č. 29 Výstavba Rozhledny na vrcholu Skalka 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem a obec Čeladná 

Financování 
Rozpočet obou obcí 
Sponzoři 

Vazba na strategii 

Zlepšení stavu fyzického prostředí obce (SO 1) 
Efektivní spolupráce v mikroregionu (SO 2) 
Využití potenciálu turisticky atraktivní lokality regionu (SO 2) 
Rozvoj podmínek pro trávení volného času (SO 6) 
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3) Skupina projektů v rámci strategické oblasti „Podpora a rozvoj podnikání“ 

Záměr č. 30 Malá průmyslová zóna, podnikatelský inkubátor 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování OP PIK 

Vazba na strategii Podpora malého podnikání (SO 3) 

 

4) Skupina projektů v rámci strategické oblasti „Životní prostředí“ 

Záměr č. 31 Varovný protipovodňový systém 

Investor / Žadatel Obce Tichá a Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování OPŽP  

Vazba na strategii Zlepšení stavu technické a silniční infrastruktury (SO 1) 

 

Záměr č. 32 Sběrný dvůr v obci 

Investor / Žadatel Obec Kunčice pod Ondřejníkem 

Financování OPŽP  

Vazba na strategii 
Řešení nakládání s odpady (SO 5) 
Péče o životní prostředí (SO 5) 

 

Záměr č. 33 Provoz kompostárny 

Investor / Žadatel 
Obec Kunčice pod Ondřejníkem  
x soukromý provozovatel 

Financování OPŽP  

Vazba na strategii 
Řešení nakládání s odpady (SO 5) 
Péče o životní prostředí (SO 5) 
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Přehled projektových záměrů obce Kunčice pod Ondřejníkem 

AKTIVITA Zdroje financování Žadatel 

SO 1 Dokončení územního plánu 
IROP, MMR, vlastní 

zdroje obec 

SO 1 Rozšiřování kanalizace – stoka A 30 Vlastní zdroje obec 

SO 1 Rozšiřování kanalizace – lokalita Huťařství Vlastní zdroje obec 

SO 1 
Rozšiřování kanalizace – lokalita nad nádražím, okolo 
ruského kostelíka další souvislá zástavba v rámci obce 

Vlastní zdroje, OPŽP, 
dotace z MS kraje obec 

SO 1 Další rozvoj areálu školy Vlastní zdroje, IROP obec 

SO 1 Rozvoj a péče o areál TJ Sokol Vlastní zdroje, MŠMT obec 

SO 1 Rozvoj a péče o areál a budovu Hasičské zbrojnice 
Vlastní zdroje, MŠMT, 

IROP obec 

SO 1 Chodníky k bytovému domu, pod BRC, ke kostelu SFDI, IROP obec 

SO 1 Lávka pro pěší přes vodní toky Vlastní zdroje, IROP obec 

SO 1 Úprava interiéru obecního úřadu Vlastní zdroje obec 

SO 1 Centrum obce (revitalizace) Vlastní zdroje obec 

SO 1 Rozšíření komunikace před školou Vlastní zdroje obec 

SO 1 
Komplexní řešení úpravy urnového háje a okolí 
dřevěného kostelíka Vlastní zdroje, MZE obec 

SO 1 Komplexní řešení úpravy hřbitova u dolního kostela Vlastní zdroje, MZE obec 

SO 1 Revitalizace a doplnění veřejného osvětlení EFEKT obec 

SO 1 Budování a údržba infrastruktury Vlastní zdroje obec 

SO 1 Oprava bytového domu IROP obec 

SO 1 Návrhy autobusových zastávek Vlastní zdroje obec 

SO 1 Revitalizace autobusové zastávky u nádraží včetně WC Vlastní zdroje obec 

SO 1 
Revitalizace veřejného prostoru před budovou nádraží 
(P+R) Vlastní zdroje, IROP obec 

SO 1 Revitalizace veřejného prostoru v okolí dolního kostela Vlastní zdroje, OPŽP obec 

SO 1 
Revitalizace veřejného prostoru v okolí „ruského 
kostelíka“ Vlastní zdroje, OPŽP obec 

SO 1 Úprava vodní plochy „žabák“ a okolí Vlastní zdroje, OPŽP obec 

SO 1 Řešení parkovací plochy u Sokolovny Vlastní zdroje obec 

SO 1 Demolice garáže v areálu pily Vlastní zdroje, MMR obec 

SO 2 Úprava zeleně – lesopark Vlastní zdroje, OPŽP obec 

SO 2 Nové naučné stezky IROP obec 

SO 2 Založení klubu seniorů Vlastní zdroje, IROP obec 

SO 2 Výstavba Rozhledny na vrcholu Skalka Vlastní zdroje, sponzoři obec 

SO 3 Malá průmyslová zóna OP PIK obec 

SO 5 Varovný protipovodňový systém OPŽP obec 

SO 5 Sběrný dvůr v obci OPŽP obec 

SO 5 Provoz kompostárny OPŽP obec 
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B.2 OPERAČNÍ PROGRAMY 2014 – 2020   

Pro nové dotační období 2014 – 2020 byly schváleny programy, které byly vymezeny 

v návaznosti na 8 tematických okruhů stanovených na národní úrovni, které představují 

„převodník“ mezi úrovní národních rozvojových priorit a cílů a prioritních os jednotlivých 

programů. Tyto okruhy se opírají o řádně zdůvodněné problémové analýzy zpracované 

resorty, kraji a zástupci měst a obcí a byly podrobeny dlouhé, důkladné a detailní debatě 

a systematickému ověřování potřeb ze strany partnerů.  

 Největší množství alokovaných prostředků vykazuje „OP Doprava“, společně 

s „Integrovaným regionálním OP“ a „OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“.  

 Další skupinu, s podobně velkým množstvím alokovaných prostředků, tvoří čtyři 

programy. Jedná se o „OP Výzkum, vývoj a vzdělávání“, „OP Životní prostředí“, „Program 

rozvoje venkova“ a „OP Zaměstnanost“. 

V novém programovém období 2014–2020 se současných sedm regionálních 

operačních programů a Integrovaný operační program sjednotí do jednoho Integrovaného 

regionálního operačního programu (IROP). Je druhým největším programem v České 

republice co do objemu spravovaných prostředků.  

Přehled specifických cílů v rámci IROPu, u kterých bude moci obec žádat o finanční dotaci: 

Prioritní osa 1 - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony 

Specifický cíl 1.2 - Zvýšení podílů udržitelných forem dopravy 

Specifický cíl 1.3 - Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof 

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

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

Specifický cíl 2.2 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
podnikání 

Specifický cíl 2.3 - Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví 

Specifický cíl 2.4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 

Prioritní osa 3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 

Specifický cíl 3.1 - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví 

Specifický cíl 3.2 - Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje 
využití a kvality systémů 
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Hlavním cílem OP Doprava je zajištění kvalitní dopravní infrastruktury v celé ČR. Kvalitní 

dopravní infrastruktura je nutnou podmínkou pro zvyšování konkurenceschopnosti celého 

státu i regionů. Program počítá s rozvojem silniční infrastruktury mimo síť TEN-T pomocí 

Prioritní osy 3, investiční priority „Zvyšování regionální mobility prostřednictvím připojení 

sekundárních a terciálních uzlů k infrastruktuře sítě TEN-T, včetně multimodálních uzlů“, kde 

bude pro obec prostor, pro rozvoj silniční infrastruktury ve svém katastrálním územím.  

 OP Životní prostředí 2014 – 2020 se zaměřuje na ochranu a udržitelné využívání 

zdrojů, ochranu klimatu a zlepšení kvality ovzduší, ochranu přírody a krajiny, bezpečné 

prostředí. A to pomocí opatření podporujících zlepšování kvality vody, snižování rizika 

povodní (výstavba suchých poldrů), zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech a ochrana 

klimatu, omezování množství odpadů a efektivní materiálové toky, snižování ekologických 

zátěží, ochranu a péči o přírodu a krajinu. 

Přehled specifických cílů v rámci OP ŽP, u kterých bude moci obec žádat o finanční dotaci: 

PO 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní 

SC 1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství 

SC 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu 

SC 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření 

PO 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech 

SC 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva 
koncentracím znečišťujících látek 

SC 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním 
znečišťujících látek 

SC 2.3 Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a meteorologických 
aspektů 

PO 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika 

SC 3.1 Prevence vzniku odpadů 

SC 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů 

SC 3.3 Rekultivovat staré skládky 

SC 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže 

SC 3.5 Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení 

PO 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu 

SC 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území 

SC 4.2 Posílit biodiverzitu 

SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny 

SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech 

PO 5 Energetické úspory 

SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie 

SC 5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov 
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U OP Zaměstnanost mohou obce žádat o finanční dotaci v rámci čtyř prioritních os. PO 1 – 

„Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly“ je navržena tak, aby řešila stěžejní 

problémy nezaměstnanosti v ČR, a to formou aktivní politiky zaměstnanosti. PO 2 – „Sociální 

začleňování a boj s chudobou“. Podpora je cílena převážně na osoby sociálně vyloučené 

anebo vyloučením ohrožené, a to v širším kontextu než jen z pohledu hledání pracovního 

uplatnění (např. tvorba a rozvoj sociálních podniků). V rámci PO 3 – „Sociální inovace 

a mezinárodní spolupráce“ budou projekty zaměřeny na sociální inovace a PO 4 – „Efektivní 

veřejná správa“ zaměřena na subjekty veřejné správy, a to na zvýšení koncepčnosti práce, 

zvýšení efektivity a transparentnosti.  

 V rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 budou moci obce žádat o finanční 

dotaci na lesnickou infrastrukturu, přesněji na podporu rekonstrukcí a budování lesnické 

infrastruktury vedoucí ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Dále je pak možnost 

čerpat dotační finance z dílčího opatření na podporu investic do lesnických technologií 

a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizaci a uvádění na trh. 
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B.3 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

 V rámci dotazníkového šetření, které probíhalo na podzim roku 2015, bylo od občanů 

obce Kunčice pod Ondřejníkem získáno 47 vyplněných dotazníků. V dotazníku byly občané 

v prvních třech otázkách osloveni o písemné doplnění části dotazníku, jenž obsahoval 

témata, s čím jsou občané nejvíce spokojeni, co se občanům nejvíce líbí (1.). Dále co považují 

občané za hlavní výhody obce a v čem je podle nich jedinečná (2.). Na závěr dopisovali 

naopak, co jim chybí, jaké největší problémy v obci vidí a kde vidí potenciál (3.).  

Z výsledků průzkumu vychází, že v rámci odpovědí na dotaz č. 1, jsou občané obyvatel 

obce Kunčice pod Ondřejníkem nejvíce spokojení s životním prostředím, s kulturními 

a sportovními akcemi, s multifunkčním hřištěm, dále pak s prací obecního úřadu 

a zastupitelstva, a s průběžnými opravami místních komunikací. 

 Občané v dotaze č. 2 nejvíce zmínili výhodu polohy obce, kvalitní občanskou 

vybavenost obce a pružnou dopravní obslužnost. 

 Otázka č. 3 ukázala, co občanům v obci chybí, co je trápí. Jsou to zejména chybějící 

obchody a lékárna, stav silniční infrastruktury, situace ohledně odpadového hospodářství, 

stav kulturního střediska, chybějící Mateřská škola v části obce „Horní konec“, stav vodních 

nádrží, nedostatečné pouliční osvětlení, dále pak nižší propagace obce, chybějící další 

cyklotrasa a chybějící bankomat. 

 V dalších 13 – ti oblastech respondenti určovali důležitost daného tématu. Měli 

na výběr možnost zvolit stupeň nejdůležitější, důležité nebo nejméně důležité.  

 Mezi nejdůležitější témata určili občané „Zlepšení stavu silniční infrastruktury“.  

 Dále u jedenácti témat občané zvolili možnost důležité. Jedná se o témata: „Podpora 

rozvoje malého podnikání“, „Sociální služby“, Bezpečnost v obci“, „Spolupráce obce 

s neziskovými organizacemi“, „Uchování kulturního dědictví a spolkový život“, „Občanská 

vybavenost“, „Zlepšení stavu technické infrastruktury“, „Zlepšení stavu životního prostředí“, 

„Rozvoj MŠ a ZŠ“ a „Podpora zemědělských činností“. 

 U možnosti zvolit nejméně důležité, respondenti určili téma „Zlepšení stavu 

cyklostezek“ a téma „Rozvoj cestovního ruchu“.  
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Četnost odpovědí na konkrétní otázky dotazníkového šetření 

1. S čím jste ve své obci nejvíce spokojen/á? Co se vám na vaší obci líbí? 

o Sportovní a kulturní akce, společenský život  9x 

o Multifunkční hřiště     11x  

o Životní prostředí     16x 

o Činnost zaměstnanců obecního úřadu  5x 

o Oprava místních komunikací    4x 

 

2. Co považujete za hlavní výhody? V čem je vaše obec jedinečná? 

o Poloha obce      18x 

o Občanská vybavenost    14x 

o Dopravní obslužnost     8x 

 

3. Co vám naopak ve vaší obci chybí? Co vnímáte jako hlavní problémy? 

o Obchody a lékárna     9x 

o Stav silniční infrastruktury    7x 

o Odpadky (především v letním období)  4x 

o Kulturní středisko     4x 

o Chybějící MŠ na Horním konci   3x 

o Stav vodních nádrží     3x 

o Nedostatečné pouliční osvětlení   2x 

o Propagace obce     2x  

o Další cyklotrasa     2x 

o Bankomat      2x 
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4. Podpora rozvoje malého podnikání 

o Nejdůležitější      0x 

o Důležité      17x - prostory pro  

       podnikání, obchod  

       s potravinami, spolupráce

       obce s podnikateli  

o Nejméně důležité     2x 

5. Sociální služby 

o Nejdůležitější      2x 

o Důležité      16x - domov důchodců, 

       sociální a obecní byty, péče 

       o zdravotně postižené 

o Nejméně důležité     2x 

6. Bezpečnost v obci 

o Nejdůležitější      5x 

o Důležité      16x - hlídková činnost 

       Policie ČR, přechody pro 

       chodce, lávky  

o Nejméně důležité     2x 

7. Spolupráce obce s neziskovými organizacemi 

o Nejdůležitější      1x 

o Důležité      14x - spolupráce  

       s charitami – podpora 

       sociálně slabých 

o Nejméně důležité     4x 

8. Uchování kulturního dědictví a spolkový život 

o Nejdůležitější      4x 

o Důležité      16x - rekonstrukce  

       historických budov,  

       zachování kulturních akcí 

o Nejméně důležité     2x 



 
 
PROGRAM ROZVOJE OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM                                                                      

48 

9. Občanská vybavenost 

o Nejdůležitější      2x 

o Důležité      20x - obchod   

       s potravinami, lékárna, 

       rekonstrukce autobusových 

       zastávek, parkoviště 

o Nejméně důležité     1x 

10. Zlepšení stavu silniční infrastruktury 

o Nejdůležitější      11x - údržba silnic  

       především v zimním  

       období, opravy vedlejších 

       komunikací, vybudování 

       chodníků 

o Důležité      7x 

o Nejméně důležité     3x    

11. Zlepšení stavu technické infrastruktury 

o Nejdůležitější      6x 

o Důležité      13x - veřejné WC, rozšíření 

       a rekonstrukce veřejného 

       osvětlení, dostavba  

       kanalizace 

o Nejméně důležité     1x 

12. Zlepšení stavu cyklostezek 

o Nejdůležitější      2x 

o Důležité      7x - nová cyklostezka  

       napojená na stávající – 

       dostupnost do Frenštátu 

       pod Radhoštěm 

o Nejméně důležité     12x 
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13. Zlepšení stavu životního prostředí 

o Nejdůležitější      4x 

o Důležité      18x - pravidelná údržba 

       zeleně, podpora  

       kotlíkových dotací,  

       podpora třídění odpadů 

       (bioodpad), sběrný dvůr, 

       častější svoz odpadů 

o Nejméně důležité     0x 

14. Rozvoj cestovního ruchu 

o Nejdůležitější      1x 

o Důležité      9x - koupaliště,  

       rekonstrukce vlakového 

       nádraží, propagace obce – 

       informační materiály, 

       podpora podnikatelů 

o Nejméně důležité     11x 

15. Rozvoj MŠ a ZŠ 

o Nejdůležitější      4x 

o Důležité      17x - MŠ na Horním konci, 

       rozšíření výuky cizích  

       jazyků 

o Nejméně důležité     1x 

16. Podpora zemědělských činností 

o Nejdůležitější      0x 

o Důležité      14x - zachování půdního 

       fondu, podpora místních 

       zemědělců 

o Nejméně důležité     6x 
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VYHODNOCENÍ DOTÁZNÍKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kunčicích pod Ondřejníkem 13. 4. 2016 

Za Obec Kunčice pod Ondřejníkem – Ing. Tomáš Hrubiš – starosta obce 

Za Komisi pro rozvoj obce – Ing. Pavel Řezníček, předseda komise 

Za Regionální rozvojovou agenturu Východní Moravy – Mgr. Karel Macek, zpracovatel dokumentu 
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