
CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002861 
Podpora strategického řízení členských obcí 
Mikroregionu Šternbersko 

 

 

 

 

Program rozvoje obce 

 

Lipina 

 

na období 2018–2023 
 

 

 

 

 

 

 

duben 2018 

Zpracoval: Mikroregion Šternbersko 

Šternberk 2018 

 



CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002861 
Podpora strategického řízení členských obcí 
Mikroregionu Šternbersko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program rozvoje obce byl schválen zastupitelstvem obce dne XY. XY. 2018 usnesením č. XY/2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pořizovatel dokumentu: 

Obec Lipina 
Lipina 81 
785 01 Šternberk 

 
Zpracovatel: 

Mikroregion Šternbersko 
E-mail: mr-sternbersko@seznam.cz 
Web: http://www.mikroregion-sternbersko.cz/ 

 
Zpracovatelský tým se věnuje problematice regionálního rozvoje a rozvoji venkova. Členové 
zpracovatelského týmu mají geografické vzdělání a mnohaleté zkušenosti s plánováním rozvoje obcí.

mailto:mr-sternbersko@seznam.cz?subject=z%20www.mikroregion-sternbersko.cz
mailto:mr-sternbersko@seznam.cz?subject=z%20www.mikroregion-sternbersko.cz
http://www.mikroregion-sternbersko.cz/
http://www.mikroregion-sternbersko.cz/


CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002861 
Podpora strategického řízení členských obcí 
Mikroregionu Šternbersko 

 

3 

Program rozvoje obce Lipina na období 2018–2023 

OBSAH 

 

ÚVOD........................................................................................................................................... 4 

A. ANALYTICKÁ ČÁST .................................................................................................................... 5 

A.1 Charakteristika obce ........................................................................................................... 5 

1. Území .......................................................................................................................................... 5 

2. Obyvatelstvo ............................................................................................................................... 9 

3. Hospodářství ............................................................................................................................. 15 

4. Infrastruktura ............................................................................................................................ 21 

5. Vybavenost ............................................................................................................................... 25 

6. Životní prostředí ....................................................................................................................... 27 

7. Správa obce............................................................................................................................... 30 

A.2 Východiska pro návrhovou část ........................................................................................ 33 

B. NÁVRHOVÁ ČÁST ................................................................................................................... 35 

B.1 Poslání obce ..................................................................................................................... 35 

B.2 Strategická vize ................................................................................................................ 35 

B.3 Stanovení dlouhodobých strategických cílů ....................................................................... 36 

B.4 Opatření a aktivity ............................................................................................................ 37 

B.5 Podpora realizace programu ............................................................................................. 41 

PŘÍLOHA – VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI OBYVATELI OBCE ............................. 43 

 

                                       

 

 

 

 



CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002861 
Podpora strategického řízení členských obcí 
Mikroregionu Šternbersko 

 

4 

Program rozvoje obce Lipina na období 2018–2023 

ÚVOD 

Základním plánovacím dokumentem, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
je program rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Česká právní úprava se nevěnuje nijak 
významně vymezení struktury, obsahu ani procesu vytváření koncepčních dokumentů regionálního 
rozvoje. Zákon o obcích užívá termín program rozvoje obce [§ 84 odst. 2 písm. a)], resp. program 
rozvoje města [termín je použit v § 130 písm. g) a v § 131 písm. a)] v souvislosti s úpravou vztahů mezi 
statutárními městy a jejich městskými obvody a částmi v rámci statutu města a oprávněním městských 
obvodů a částí vyjadřovat se k programu rozvoje města jako celku. 

Program rozvoje obce formuluje představy o budoucnosti obce spolu s činnostmi, které vedou 
k naplnění dohodnutých představ. Program rozvoje obce: 

● zachycuje hlavní problémy a předpoklady rozvoje obce a formuluje možná řešení – umožňuje 
tak komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání finančních a 
personálních kapacit obce i celkového potenciálu obce,  

● je podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech, 
● slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce – slouží tak k prevenci budoucích sporů 

a zajišťuje kontinuitu rozvoje, 
● podporuje vytvoření platformy spolupráce různorodých subjektů v obci tak, aby byl využit 

potenciál lidí i organizací působících v obci, 
● zvyšuje šance získat finanční prostředky z vnějších zdrojů (z veřejných dotací, ze soukromého 

sektoru), 
● je podkladem pro cílený a zdůvodněný územní průmět rozvojových aktivit v územním plánu, 
● je marketingovým nástrojem, který slouží k propagaci cílů obce a zvyšuje její 

konkurenceschopnost, 
● je nástrojem koordinace rozvoje v širším území (reflexe rozvojových záměrů okolních obcí, 

zohlednění vazeb jednotlivých programů rozvoje obcí). 
 

Hlavní motivací obce k vytvoření Programu rozvoje obce Lipina na období let 2018–2023 je efektivně 
dosáhnout stanovených cílů a lépe využít finančních, personálních a jiných zdrojů. 

Program rozvoje obce Lipina byl vytvářen v roce 2017 a počátkem roku 2018 na šestileté plánovací 
období 2018–2023. Zpracovatelem byl autorský kolektiv pracovníků Mikroregionu Šternbersko. 
Hlavním řešitelem za obec byl pan starosta Tomáš Pudl, dále byla do rozhodování aktivně zapojena 
i veřejnost a podnikatelé v obci (dotazníkové šetření). Program rozvoje obce je zpracován v souladu 
s metodikou Ministerstva pro místní rozvoj ČR vydanou pro potřeby tvorby rozvojových dokumentů 
obcí (v rámci projektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 ELEKTRONICKÁ METODICKÁ PODPORA TVORBY 
ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ OBCÍ). 

Program rozvoje obce byl zpracován s podporou projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002861 (OP 
Zaměstnanost): PODPORA STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ ČLENSKÝCH OBCÍ MIKROREGIONU ŠTERNBERSKO. 
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Program rozvoje obce Lipina na období 2018–2023 

A. ANALYTICKÁ ČÁST  

 

A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE 

 

1. Území 

Identifikační údaje obce 

Oficiální název:    Obec Lipina 

Sídlo Obecního úřadu:   Lipina 81, 785 01 Šternberk 

IČ / DIČ:     00635278 / CZ 635278 

Obec s rozšířenou působností:  Šternberk 

Okres (NUTS 4):    Olomouc 

Kraj (NUTS3):    Olomoucký 

Vyšší územně správní celek (NUTS2): Střední Morava 

Katastrální plocha (ha):   997,6 

Počet bydlících obyvatel k 1. 1. 2018: 173 

Nadmořská výška (m n. m.):  490 m n. m. 

Zeměpisné souřadnice (WGS-84): 49°44′30″ s. š., 17°19′25″ v. d. 

E-mailová adresa:   obeclipina@volny.cz 

WWW stránky:    http://www.lipina.eu/ 

 

 
Obr. 1: Obecní úřad v Lipině 

Zdroj: www.snablfoto.cz 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?params=49.691595152156_N_17.225070968243_E_type%3Alandmark_region%3ACZ&language=cs&pagename=Libo%C5%A1
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?params=49.691595152156_N_17.225070968243_E_type%3Alandmark_region%3ACZ&language=cs&pagename=Libo%C5%A1
mailto:obeclipina@volny.cz
http://www.lipina.eu/
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Poloha a území obce 

Poloha 

Obec Lipina se rozkládá nedaleko města Šternberka (přibližně 2 km od jeho centra vzdušnou čarou 
směrem na severovýchod) v ukloněné oblasti, tzv. zlomovém svahu, v místech, kde se celkem rovinatá 
severní část Hornomoravského úvalu začíná prudce zvedat a přechází v Nízký Jeseník. Území obce se 
rozkládá podél silnici I/46, která směřuje z Olomouce přes Šternberk dál na Opavu, a  II/444 spojující 
Lipinu s Domašovem nad Bystřicí a Městem Libavá. Město Šternberk (centrum) leží v silniční 
vzdálenosti pouze cca 5 km, osobním automobilem se tam tedy dostaneme do deseti minut.  

Tab. 1 ukazuje vzdušnou a silniční vzdálenost a časovou dostupnost osobním automobilem od 
vybraných středisek. Kromě nejbližšího Šternberka, který je samozřejmě nejdostupnější, se z Lipiny 
dostaneme do Litovle, Uničova i krajské Olomouce do půl hodiny (s možnými časovými odchylkami 
v závislosti na intenzitě a stavu dopravy v průběhu dne), všechna tři města jsou od obce vzdálena 
zhruba 20–25 km po silnici.  Obec tak má vzhledem ke svému spádovému centru (obci s rozšířenou 
způsobností – Šternberku) výhodnou polohu ovlivňující dobrou dostupnost individuální dopravou.  

Tab. 1: Vzdálenost Lipiny od vybraných středisek 

vzdálenost vzdušná silniční časová 

Šternberk 2,1 km 5,0 km 6 min 

Uničov 13,6 km 20,2 km 23 min 

Litovel 16,5 km 24,5 km 30 min 

Olomouc 15,7 km 22,6 km 25 min 

Praha 210,0 km 305,0 km 3 h 2 min 

Zdroj: mapy.cz; vlastní zpracování 
 

Území obce se skládá ze dvou katastrálních území (Lipina u Šternberka a Stachov u Šternberka) 
s celkovou rozlohou 994 ha1, na kterých jsou vyčleněny dvě základní sídelní jednotky. Katastr Lipiny 
sousedí (viz tab. 2) se Šternberkem, konkrétně s jeho základními sídelními jednotkami (od severu k jihu) 
Dalov, Horní Žleb, Chabičov, Dolní Žleb, Mlýnský příkop-Světlov, Zámecký kopec, Babí hora-Spálená a 
Těšíkov. Společná hranice Lipiny a Šternberka není spojitá, protože šternberská místní část Těšíkov je 
od zbylé části katastru Šternberka oddělena Domašovem u Šternberka. Ten sousedí s Lipinou 
prostřednictvím její části Stachov. Poslední sousední obcí je Horní Loděnice, která s Lipinou sousedí 
prostřednictvím své základní sídelní jednotky Nové Dvorce.   

Z hlediska administrativního je katastr obce situován v SO ORP Šternberk, v rámci okresu Olomouc (viz 
obr. 1). Intravilán obce leží ve střední nadmořské výšce zhruba 480 m, působí kompaktním dojmem a 
nachází se ve střední části katastru. Celé území obce se zjednodušeně řečeno plynule zvedá od 
jihozápadu směrem na severovýchod, s čímž souvisí rozdíly v nadmořské výšce. Nejnižší bod (cca 320 
m n. m.) se nachází v údolí Sitky, tedy na západě katastru nedaleko koupaliště Dolní Žleb. Podobné 
nadmořské výšky jsou dosaženy i v dalších částech západního okraje obce, např. při silnici I/46 aj. 
Nejvyšším bodem pak je vrchol Oldřichovského kopce (630 m). Nadmořských výšek okolo 600 m pak 
dosahuje řada míst na severu a východě obce.  Rozdíl v nadmořské výšce tak činí více než 300 m, 
z pohledu relativní výškové členitosti tak území působí velmi proměnlivě. Rozdíly v nadmořské výšce 
intravilánu jsou naproti tomu velmi malé, pohybují se pouze okolo 20 m (od 470 do 490 m n. m.). 
Samotná zástavba se již nachází v rovinatější části náhorní plošiny Nízkého Jeseníku.   

                                                
1 RIS: http://www.risy.cz/cs/vyhledavace/obce/detail?Zuj= 552305; cit. 18. 2. 2018 
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Obr. 2: Geografická poloha obce v rámci ČR, okresu a katastrální území obce  
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Vzhledem ke geografické poloze není většina katastru (54,3 %) zemědělsky využívána, což je dáno 
převahou poloh s vyšší nadmořskou výškou a geologickou příslušností k Nízkému Jeseníku. Obcí 
neprotékají prakticky žádné významné vodní toky. Za zmínku stojí říčka Sitka, která pramení jižně od 
Rýmařova a její údolí tvoří hranici mezi Šternberkem a Lipinou v úseku mezi Horním a Dolním Žlebem. 
Menší vodní toky v podobě potůčků pak pramení u Ondřejovského kopce, stékají do údolí 
Těšíkovského potoka nebo se ten nejvýznamnější z nich – Sprchový potok vlévá ve Šternberku do Sitky. 
V obci se nachází i několik pramenů/studánek, např. U rasovny jižně od intravilánu Stachova nebo 
Modrá studánka na severu obce směrem na Dalov.  Nutno ještě na tomto místě podotknout, že se celá 
severozápadní polovina katastru Lipiny nachází v přírodním parku Sovinecko (hranici tvoří silnice I/46). 

 Tab. 2: Sousední obce Lipiny 

název obce hranice obce 

Horní Loděnice severovýchod 

Šternberk sever, jih, jihovýchod 

Domašov u Šternberka jih 

Zdroj: mapy.cz; vlastní zpracování 
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Využití území 
 
Výměra obce Lipina činí podle dat ČSÚ (územně analytické podklady) necelých 993 hektarů, podle 
jiného zdroje ČSÚ (Historického lexikonu obcí) to je necelých 994 hektarů, čímž se řadí ke středně 
velkým obcím olomouckého okresu z tohoto hlediska. Obec samotná se skládá ze dvou katastrálních 
území – Lipina u Šternberka a Stachov u Šternberka. Co do rozlohy je dominantní Lipina, se svými 871 
hektary tvoří 88 % celkové rozlohy obce, na Stachov připadá 123 hektarů, tedy 12 % celkové výměry. 
Lipina patří k těm obcím šternberského správního obvodu, které nedisponují dostatečně kvalitním 
půdním fondem na rozdíl od obcích ležících v Hornomoravském úvalu. Proto je zemědělsky využívána 
méně než polovina území obce (453,7 ha; tj. 45,7 %). Dominantní podíl zemědělské půdy tvoří trvalé 
travní porosty (přes 260 ha). Na ornou půdu pak připadá jen necelých 175 ha, procento zornění tak činí 
pouze necelých 39 %. To je sice porovnatelná hodnota s okolními obcemi, ale nesrovnatelně nižší než 
v případě obcí sousedících se Šternberkem na západě (Babice, Mladějovice apod.).   
 
 

 

Obr. 3: Struktura půdního fondu v obci. 
Zdroj: ČSÚ 2016; vlastní zpracování 

Pouhý zlomek ze zemědělské půdy pak tvoří zahrady a sady (14,2 ha). Převládá tedy půda 
nezemědělská. Na ni připadá přes 539 hektarů, tedy prakticky přes 54 % z celkové výměry. Tvoří ji 
hlavně lesy – přes 483 hektarů. Lesy vyplňují prakticky celou severní polovinu území obce. Další 4,9 ha 
tvoří zastavěné plochy, jen 3,3 ha připadá na plochy vodní, přičemž se v obci žádné významné vodní 
plochy nenachází. Významnější vodní plochy/rybníky nalezneme až na území Horní Loděnice nebo ve 
šternberském Dolním Žlebu. Zbylých 47,5 ha tvoří plochy s jiným využitím. Procentuální zastoupení 
jednotlivých kategorií vyjadřuje obr. 3 a tab. 3. 
 
Tab. 3: Struktura půdního fondu v obci. 

TYP ha % 

Celková výměra 992,9 100,00 

Zemědělská půda 453,7 45,69 

Orná půda 174,8 17,61 

Zahrada 14,2 1,43 

Ovocný sad 0 0,00 

Trvalý travní porost 264,6 26,65 

Nezemědělská půda 539,3 54,31 

Lesní pozemek 483,5 48,69 
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Vodní plocha 3,3 0,34 

Zastavěné plochy 4,9 0,49 

Ostatní plocha 47,5 4,79 

Zdroj: ČSÚ 2016; vlastní zpracování. 

Historie obce 

Obec tvoří dvě části – část Lipina a část Stachov. Nejstarší zpráva o existenci obce pochází z roku 1296, 
kde jsou obě části obce pojmenovány jako Lipinie a Stachova ves.  

Obě obce patřily Šternberskému panství až do zrušení poddanství. V roce 1850 byly začleněny do 
okresu Šternberk. Původní osídlení bylo převážně české, avšak od 14. století docházelo k zabydlování 
německými osadníky. V roce 1854 zde žilo celkem 252 obyvatel. V roce 1867 větší část obce vyhořela.  

V roce 1890 bylo v Lipině 37 domů s 240 obyvateli, v roce 1930 žilo v Lipině 228 obyvatel až na jednu 
českou rodinu (od r. 1928) byli všichni německé národnosti. Ve Stachově to bylo 84 obyvatel, všichni 
německé národnosti. Obě obce v tuto dobu náležely k soudnímu a politickému okresu Šternberk až do 
roku 1938. V tomto roce byly obě obce přičleněny k venkovskému okresu Šternberk v rámci vládního 
obvodu Opava jako součást Velkoněmecké Říše.  

Po skončení II. světové války a po odsunu německého obyvatelstva na jaře a v létě 1946 začíná další 
etapa ve vývoji obou, v tuto dobu ještě samostatných obcí. Ke sloučení obcí Lipina a Stachov došlo k 1. 
1. 1950, v roce 1960 byla obec Lipina sloučena se střediskovou obcí Těšíkov a v roce 1974 začleněna 
do města Šternberka.  

Posledním citelným zásahem do života obce a do její zástavby byla v letech 1978–79 stavba nové silnice 
(I/46) do Opavy. Došlo ke zbourání několika usedlostí a domů a současně byl upraven střed obce.  

K osamostatnění obce od města Šternberk došlo v roce 1990. A po roce 2000 došlo k výstavbě nových 
domů, které technicky spojily do té doby dvě samostatná sídla obce – Lipinu a Stachov. 

 

2. Obyvatelstvo 

Demografická situace 

Co do územní velikosti sice Lipina představuje středně velkou obec olomouckého okresu, nicméně 
vzhledem k počtu obyvatel patří k těm nejmenším. V současnosti žije v obci zhruba 170 obyvatel (dle 
průběžné statistiky ČSÚ), podle posledního Sčítání lidu, domů a bytů (2011) to bylo 152 osob. Populační 
vývoj za posledních 150 let by se dal zjednodušeně rozdělit do dvou až tří základních period, které 
oddělují jednak události II. světové války a období, kdy se Lipina sloučila se Stachovem (r. 1950), 
následně ztratila samostatnost (integrací s Těšíkovem roku 1960 a následně se Šternberkem v roce 
1974) a znovu ji nabyla (počátkem 90. let). Samotné periody se liší jak vývojovými trendy, tak i jejich 
dynamikou a mají vliv na celkovou početnost populace obce.  
 
Dle prvního moderního censu v roce 1869 žilo v Lipině (včetně Stachova) 371 obyvatel. Hned v cenzu 
následujícím (SLDB 1880) bylo dosaženo historického maxima – 376 obyvatel. Tato hranice dosud 
nebyla překonána a vzhledem k aktuální velikosti obce nic nenasvědčuje tomu, že by se tak mělo 
v brzké době stát. Od tohoto okamžiku až do konce 19. století obec populačně strádala (na konci 19. 
st. okolo 300 obyvatel), aby se následně tento trend zpomalil a obec ve 20. a 30. letech 20. století 
populačně stagnovala (resp. 312 osob dle cenzu v r. 1930). Co do národnosti bylo prakticky v celé Lipině 
zastoupeno pouze německy mluvící obyvatelstvo, což výrazně ovlivnilo další nejen demografický vývoj 
obce.  
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K velmi výraznému poklesu (týká se vlastně všech obcí regionu) došlo po odsunu německy mluvícího 
obyvatelstva po II. světové válce. V případě Lipiny se jednalo o kompletní výměnu obyvatelstva, kdy 
německy mluvící obyvatelstvo bylo nahrazeno jak českým, tak i dosídlenci z jiných zemí. V souvislosti 
s tím počet obyvatel klesl na hodnoty okolo 200 osob. Protože obec ztratila přes 100 obyvatel (čili 
pokles o více než třetinu, přesněji o 35 %), lze konstatovat, že se v případě Lipiny jedná o velmi 
dramatickou depopulaci na rozdíl od některých dalších obcí Šternberska, kde byl sice úbytek osob 
řádově podobný, ale podíl byl nižší.  
Následující etapa, 2. polovina 20. století, je pak charakteristická dalším a poměrně výrazným 
populačním strádáním obce. Od 50. do počátku 80. let zaznamenáváme pokles o dalších 70 osob, o 
dalších deset let později stav klesá na historické minimum (zaznamenané cenzem v r. 1991) – pouhých 
105 osob. Důležitou roli v úbytku populace hrály jednak urbanizační procesy typické pro toto období, 
ale rovněž to, že se Lipina stala nejdříve součástí střediskové obce Těšíkov v roce 1960 a následně byla 
v roce 1974 integrována ke Šternberku. Tím ztratila na tři desítky let pozici samostatné obce.  
 
Poměrně pozitivní vývoj v podobě populačního růstu obce nastává počátkem 90. let 20. století. To už 
je Lipina opět samostatnou obcí a stává se v průběhu posledních 15 let celkem zajímavým místem pro 
rezidenty přicházející ze Šternberka, který je z obce dobře dostupný. To se projevuje zejména mezi lety 
2001-2011 skokovým přírůstkem (40 osob), ale i v následujících letech, což dokládají data z průběžné 
statistiky ČSÚ. Populace obce se tak pozvolna dostává alespoň na hodnoty typické z období před pěti 
desítkami let či ještě staršími.   
 

 

Obr. 4: Vývoj počtu obyvatel v letech 1869-2011. 
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů, Historický lexikon obcí, ČSÚ, vlastní zpracování. 

 

k. ú. Lipina u Šternberka 
 
Jak už bylo uvedeno výše, z územního hlediska zaujímá katastrální území Lipiny u Šternberka téměř 90 
% rozlohy obce. Podíl na obyvatelstvu je nižší. V současnosti to je zhruba 60 % - aktuálně žije v této 
části obce necelá stovka obyvatel. Demografický vývoj prakticky plně koresponduje s vývojem celé 
obce, shoduje se s vývojovými trendy i jejich časováním. V roce 1869 žilo v Lipině u Šternberka na 250 
obyvatel, v té době (byť se spolu se Stachovem jednalo o dvě samostatné obce) by byl její podíl na 
populaci obce více než dvoutřetinový. I tady se jednalo o populační maximum.  Dramatické poklesy 
stavu obyvatelstva po II. světové válce a v průběhu druhé poloviny 20. století zasáhly Lipinu i Stachov 
podobně intenzivně, v Lipině populace klesla na 73 (SLDB 1980 a 1991), resp. 69 osob (SLDB 2001). 
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Tato územní jednotka tak nedosahovalo v tomto období ani třetiny své původní populační velikosti. Od 
roku 2001 se začíná situace zlepšovat a počet obyvatel se začíná blížit číslu 100.  

 
Obr. 5: Vývoj počtu obyvatel v letech 1869-2011 v k. ú. Lipina u Šternberka. 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů, Historický lexikon obcí, ČSÚ, vlastní zpracování. 
 
k. ú. Stachov u Šternberka 
 
Stachov se sice na rozloze obce podílí jen zhruba 12 %, nicméně jeho část na populaci je v současné 
době více než třetinová, aktuálně zhruba 40 %. Dle posledního cenzu konaného v roce 2011 tu žilo na 
šest desítek osob, přičemž trend z posledních 20 let je poměrně příznivý, populace pomalu roste. 
Stachov je aktuálně na přibližně polovině své velikosti z konce 19. století, kdy tu žilo až 130 osob. 
Vývojové trendy počtu obyvatel jsou velmi obdobné, jako v případě celé obce. Jednotlivá 
maxima/minima, resp. časové momenty, kdy byly dosaženy, se sice mírně liší, ale v základních rysech 
se téměř shodují. 
  

 
Obr. 6: Vývoj počtu obyvatel v letech 1869-2011 v k. ú. Stachov u Šternberka. 

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů, Historický lexikon obcí, ČSÚ, vlastní zpracování. 
 
Údaje ze Sčítání lidu, domů a bytů můžeme ještě doplnit o data ze statistiky průběžné. Data za 
posledních deset let víceméně potvrzují trend pozvolného populačního růstu Lipiny. Dokonce pouze 
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dva roky ve sledovaném období 2006-2016 byly ztrátové, což znamená, že se počet obyvatel prakticky 
kontinuálně navyšoval. Vzhledem k roku 2001 se populace Lipiny zvýšila dokonce téměř o polovinu 
(174 osob v r. 2016 dle dat z průběžné statistiky ČSÚ, což dává růst o 43 % vzhledem k r. 2001 – 117 
osob).  
 
Tab. 4: Populační vývoj obce v posledních deseti letech. 

rok 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

meziročně 
(rozdíl) 

1 6 6 10 -7 9 -5 7 17 0 3 

meziročně 
(%) 

100,8 104,7 104,5 107,1 95,3 106,3 96,7 104,8 111,0 100,0 101,8 

Podíl k r. 
2001 (%) 

104,9 109,8 114,8 123,0 117,2 124,6 120,5 126,2 140,2 140,2 142,6 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování. 
 

Hlavní a v případě Lipiny dokonce dominantní složkou, která měnu obyvatelstva značně určuje, je 
mechanický pohyb – stěhování. Ročně se přistěhuje průměrně šest osob (celkem to od roku 1992 bylo 
dle dat ČSÚ 157 lidí), ale tato statistika vykazuje mezi jednotlivými lety určité výkyvy, kterými může být 
ovlivněna. Např. v letech 1995-1997 se nepřistěhoval vůbec nikdo, zatímco jen v roce 2014 to bylo 19 
osob, v roce 2011 celkem 12 osob apod. Trend stěhování směrem do obce získal na dynamice 
v posledních 10 letech, kdy se přistěhovalo více než 90 osob, zatímco v předcházejících 10 letech (1997-
2006) to byla přibližně polovina. Průměrný počet vystěhovalých se pohybuje okolo hodnoty 3-4 osoby 
ročně (celkově 92 osob od roku 1992). Počet přistěhovalých ve sledovaných pětiletkách s jedinou 
výjimkou vždy převýšil počet vystěhovalých, průměrně tak je migrační saldo kladné a v posledních 
letech poměrně výrazně na obec velikosti Lipiny.  
 
Ze statistických dat je zřejmé, že v posledních 25 letech ovlivňuje pozitivní celkový přírůstek 
obyvatelstva hlavně migrační saldo – viz výše. Zatímco tato mechanická měna byla od devadesátých 
let většinou kladná, o měně přirozené prakticky platí přesný opak. Přirozený přírůstek/úbytek 
obyvatelstva je oproti mechanickému nevýrazný, co do počtu zemřelých a narozených celkem 
vyrovnaný s mírnou převahou úmrtnosti, ale kolísá. Za sledované období ročně zemře průměrně 1 
osoba (přesně 1,4) a o něco méně se narodí (1,2), což v průměru dává lehce záporný přírůstek. I přesto, 
že se v případě Lipiny jedná o velmi malou obec, lze takovouto dynamiku přirozené měny populace 
považovat za nízkou. Podíváme-li se na trend, pak ani tady nelze žádné významné a výrazné tendence 
pozorovat, přirozená měna osciluje po celé sledované období okolo nuly. V kontextu hrubé míry 
porodnosti a hrubé míry úmrtnosti (v přepočtu na 1 tis. obyvatel) v regionu lze ale natalitu i mortalitu 
v Lipině označit za víceméně průměrnou, jejich hodnoty v přepočtu na 1 tis. obyvatel se pohybují 
v průměru okolo 10 ‰, mírný nárůst pozorujeme v poslední pětiletce. 
  
Tab. 5: Vybrané ukazatele dynamiky obyvatelstva v letech 1992-2016. 

období 
naroze

ní 
zemře

lí 

přirozen
ý 

přírůstek 

přistěhova
lí 

vystěhov
alí 

migrač
ní saldo 

celkový 
přírůstek 

sňatk
y 

rozvody 

1992–1996 4 4 0 7 12 -5 -5 7 1 

1997–2001 2 5 -3 23 13 10 7 3 0 

2002–2006 8 9 -1 31 19 12 11 4 0 

2007–2011 4 7 -3 51 25 26 23 7 5 

2012–2016 11 11 0 45 23 22 22 6 1 
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Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování. 
 

Mírně pozitivní demografický vývoj v posledních pár letech zaznamenáváme mj. hlavně z toho důvodu, 
že se v obci nachází jedna menší rozvojová lokalita určená k výstavbě rodinných domů. Nachází se ve 
střední části obce mezi intravilánem Lipiny a Stachova, rozkládá se podél komunikace II/444, čímž 
vlastně dělá z obou lipinských částí jedno celkem kompaktní zastavěné území. Na rozdíl od úmrtnosti 
a porodnosti, kde průměrné hodnoty nijak nevyčnívaly nad průměry šternberského obvodu, v případě 
hrubé míry emigrace, ale především imigrace, lze považovat hodnoty (na obec velikosti Lipiny) za 
výrazně nadprůměrné - hodnoty hrubé míry imigrace se v přepočtu na 1 tis. obyvatel pohybují 
v posledních letech průměrně i okolo 50 ‰ (jedná se o pětiletý průměr, který tak „očišťuje“ případné 
výkyvy v jednotlivých letech). 

 

Obr. 7: Vývoj počtu obyvatel v letech 1992-2016. 
Zdroj: Průběžná statistika, ČSÚ, vlastní zpracování. 

 

Jako doplňkové údaje o měně obyvatelstva můžeme ještě zmínit ukazatele sňatečnosti a rozvodovosti. 
V posledních 25 letech bylo evidováno celkem 27 sňatků a 7 rozvodů. Průměrně se tak koná 1 svatba 
za rok, výjimečné byly v tomto ohledu roky 2009 a 2014, kdy se konaly 4, resp. 3 svatby. Statistika 
rozvodů je velmi chudá, pokud se podíváme ještě na potratovost, tak za sledované období 25 let jich 
bylo evidováno celkem 34, převážná většina z nich ale proběhla ještě v 90. Letech 20. Století, 
v současnosti je zaznamenán přibližně 1 potrat ročně.  
 

Vybrané struktury obyvatelstva 
 

Věkovou strukturu obyvatel obce můžeme označit za průměrnou až mírně nepříznivou. Analýza věkové 
struktury je poněkud zkreslena velikostí obce, ale i tak lze tvrdit, že z hlediska zastoupení obyvatelstva 
v produktivním věku (15-64 let) je situace celkem příznivá – téměř 70 % populace Lipiny spadá věkem 
do této kategorie. Z pohledu budoucího vývoje obce je ale nepříznivé to, že příliš nepřevažuje dětská 
složka nad seniory, resp. poměr obyvatel v předproduktivním a poproduktivním věku je prakticky 
vyrovnaný. V Lipině se v poproduktivním věku (64 a více let) nachází 14,6 % obyvatel, zatímco na 
dětskou složku (0-14 let) připadá 15,9 % (viz obr. 8).  Z pohledu syntetických ukazatelů demografického 
stáří populace, jako jsou index ekonomického zatížení nebo index stáří, patří obec k těm s průměrnou 
nebo spíše mírně nepříznivou věkovou strukturou.    
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Obr. 8: Věková struktura obyvatelstva obce Lipina a věková pyramida. 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování. 

 

Vzdělanostní strukturu lze v případě Lipiny ohodnotit vzhledem k okolním obcím celkem pozitivně, 
vzdělanostní struktura vykazuje solidní rozvrstvení jednotlivých kategorií, což je důležité vzhledem 
k tomu, že právě tato struktura populace do jisté míry poukazuje na její kvalitu a může determinovat 
rozvoj obce. Zastoupení těch složek populace s nejvyšším dosaženým vzděláním v podobě maturity 
nebo vyšším na obyvatelstvu starším 15 let se pohybuje v přijatelných mezích. Na vyšší odborné 
vzdělání spolu s vysokoškolským dosáhlo téměř 10 % obyvatel, na úplné střední s maturitou pak 
prakticky další více než čtvrtina populace. Tento stav, hlavně zastoupení vzdělané populace, může 
dalšímu potenciálnímu rozvoji obce prospět, zvyšuje to předpoklady pro rozvoj některých 
ekonomických aktivit nebo zapojování obyvatel do společenského života obce. Naproti tomu ale více 
než 60 % lidí na maturitu nedosáhlo. Podíl osob s neúplným středním vzděláním (tj. bez maturity) 
představuje necelých 40 %, 25 % obyvatel má vzdělání pouze základní.  
 

 

Obr. 9: Vzdělanostní struktura obyvatelstva obce Lipina. 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování. 

 

Sociální situace v obci  

V obci nejsou žádné národnostní menšiny a také se zde nevyskytují sociálně vyloučené lokality, ve 
kterých by bylo soustředěno sociálně slabé obyvatelstvo. 

 

Spolková, osvětová a informační činnost 

V obci je aktivní pouze jeden spolek a je to Myslivecké sdružení Lipina – Těšíkov. 

Pravidelnými kulturními a společenskými jsou stavění máje (zpravidla v dubnu), kácení máje (zpravidla 
v červnu), dětský den (červen), rozsvícení vánočního stromku (přelom listopad-prosinec), mikulášská 
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nadílka pro děti (listopad) a loni tu byl poprvé lampionový průvod. 2x ročně pořádá obec posezení 
s důchodci, kde se jim představuje práce v obci, předávají se informace a na závěr je posezení s hudbou.    

V obci není zřízen místní rozhlas a obec také nevydává žádný informační zpravodaj. Občané jsou 
informováni rozesíláním SMS zpráv.  

 

3. Hospodářství 

Ekonomická situace  

Tab. 6: Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti v obci Lipina k 31. 12. 2017. 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, vše o území, Lipina (09. 03. 2018) [online], vlastní zpracování. 

 

 

 

 

 

 

 Registrované  
podniky 

Podniky se  
zjištěnou 
aktivitou 

Celkem 38 24 

A Zemědělství, lesnictví, rybářství 4 4 

B-E Průmysl celkem 6 2 

F Stavebnictví 5 3 

G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 4 3 

H Doprava a skladování 1 1 

I Ubytování, stravování a pohostinství 6 4 

J Informační a komunikační činnosti x x 

K Peněžnictví a pojišťovnictví 1 1 

L Činnosti v oblasti nemovitostí x x 

M Profesní, vědecké a technické činnosti 2 x 

N Administrativní a podpůrné činnosti 2 1 

O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 1 1 

P Vzdělávání 1 1 

Q Zdravotní a sociální péče x x 

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti x x 

S Ostatní činnosti 4 3 

X nezařazeno x x 



CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002861 
Podpora strategického řízení členských obcí 
Mikroregionu Šternbersko 

 

16 

Program rozvoje obce Lipina na období 2018–2023 

Obr. 10: Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti v obci Lipina k 31. 12. 2017. 
Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, vše o území, Lipina (09. 03. 2018) [online], vlastní zpracování. 

 

V obci Lipina převládají podle sektorů podnikatelské subjekty z oblasti průmyslu, stavebnictví, 
velkoobchodu a maloobchodu; opravy a údržby motorových vozidel a ubytování, stravování 
a pohostinství. Tyto podnikatelské subjekty tvoří 12 z 24 podniků se zjištěnou aktivitou v obci 
(k 31. 12. 2017).  

 
Tab. 7: Podnikatelské subjekty podle právní formy v obci Lipina k 31. 12. 2016 

 Registrované  
podniky 

Podniky se  
zjištěnou aktivitou 

Celkem 36 23 

Fyzické osoby 32 19 

Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona 29 16 

Fyzické osoby podnikající dle jiného než živnostenského 
zákona 

2 2 

Zemědělští podnikatelé 1 1 

Právnické osoby 4 4 

Obchodní společnosti 3 3 

Akciové společnosti x x 

Družstva x x 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ, vše o území, Lipina (12. 03. 2018) [online], vlastní zpracování. 

 

Podnikatelské subjekty podle právní formy tvoří 36 registrovaných podniků a 23 podniků se zjištěnou 
aktivitou. Z nich je největší část – 19 subjektů, zastoupena fyzickými osobami, především fyzickými 
osobami podnikajícími dle živnostenského zákona. Fyzické osoby podnikající dle jiného, než 
živnostenského zákona představují 2 subjekty a 1 subjektem jsou zastoupeni zemědělští podnikatelé. 
V obci působí také 4 právnické subjekty, z nichž 3 jsou obchodní společnosti. 
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Tab. 8: Společnosti s ručením omezeným v obci Lipina k březnu 2018. 

č. IČ subjektu  
 

název subjektu  
 

náplň činnosti dle klasifikace CZ-NACE 

1. 28650719 ELEMONT s.r.o. 
Firma registrovaná V 
Liboši 
 

 Chov jiného skotu 

 Výroba, obchod a služby neuvedené v 
přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

 Pěstování plodin jiných než trvalých 

 Živočišná výroba 

2. 28637577 Neumann Kafe 13 s.r.o.  Stravování v restauracích, u stánků a v 
mobilních zařízeních 

 Výroba, obchod a služby neuvedené v 
přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 

3. 28599276 STUDNY LOUTOCKÝ 
s.r.o. 
 
Firma je registrovaná v 
Liboši 

 Výstavba inženýrských sítí pro elektřinu a 
telekomunikace 

 Instalace průmyslových strojů a zařízení 

 Nespecializovaný velkoobchod 

  Maloobchod v nespecializovaných 
prodejnách 

 Opravy výrobků pro osobní potřebu a 
převážně pro domácnost 

 
Vím o tom, že tu máme registrovanou firmu LUKY Systém, s.r.o. 

 
Zdroj: Administrativní registr ekonomických subjektů ARES. 

(http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/; 12. 3. 2018) 

 

Myslím že tu chybí Farma Stachov, s.r.o a LUKY systém, s.r.o. tyto jsou prokazatelně z Lipiny 

 

Ekonomická aktivita obyvatelstva 
 
V obci bylo v rámci SLDB 2011 sečteno cellem 85 osob ekonomicky aktivních, mezi kterými převažovali 
muži (52) nad ženami (33). Na zaměstnané připadalo 88 % (75 osob) ekonomicky aktivních, zbylých 10 
osob připadlo do kategorie nezaměstnaných – z nich byl takřka stejný počet mužů (6) i žen (4). 
Nezaměstnanosti se podrobněji věnujeme níže. Ve struktuře zaměstnaných osob dominují 
zaměstnanci, zaznamenáno bylo pouze 5 zaměstnavatelů (což je ale na podobně velkou obec celkem 
standartní), 8 osob (převážně mužů – celkem 5) pracuje na vlastní účet. Počet pracujících důchodců a 
žen na mateřské dovolené je velmi nízký a pohybuje se v jednotkách osob.  
 
Tab. 9: Ekonomicky aktivní obyvatelstvo v obci (2011). 

Ekonomicky aktivní celkem 
celkem Muži ženy 

85 52 33 

v tom 

Zaměstnaní 75 46 29 

z toho podle postavení 
v zaměstnání 

Zaměstnanci 60 36 24 

zaměstnavatelé 5 4 1 

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/
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pracující na vlastní účet 8 5 3 

ze zaměstnaných 
pracující důchodci 1 0 1 

ženy na mateřské dovolené 1 0 1 

Nezaměstnaní 10 6 4 

Ekonomicky neaktivní celkem 59 25 34 

z toho 
nepracující důchodci 30 11 19 

žáci, studenti, učni 16 9 7 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 8 3 5 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

Ekonomicky neaktivních osob bylo v roce 2011 v obci celkem 59, podíl ekonomicky neaktivních (včetně 
8 osob s nezjištěnou aktivitou) k ekonomicky aktivním je poměrně vyrovnaný, 56 na 44 (%). 
Z ekonomicky neaktivních mírně převažují z hlediska pohlaví ženy (34) nad muži (25), podle věku pak 
nepracující důchodci (30) nad žáky a studenty (16 celkem). 
 

Celkem 50 osob z obce vyjíždí do zaměstnání (42) nebo do škol (8). Dominantním dojížďkovým 
střediskem je pro obec Lipina celkem pochopitelně nedaleký Šternberk, na druhém místě to pak je 
Olomouc. Protože v Lipině absentuje významný zaměstnavatel, činí podíl denně vyjíždějících do 
zaměstnání z obce téměř 60 % ekonomicky aktivního obyvatelstva Lipiny.  

Tab. 10: Vyjížďka do zaměstnání a škol z obce Lipina (2011). 

VYJÍŽDĚJÍCÍ CELKEM 50 

v tom 

vyjíždějící do zaměstnání 42 

v tom v rámci obce 0 

 do jiné obce okresu 36 

 do jiného okresu kraje 0 

 do jiného kraje 5 

 do zahraničí 1 

vyjíždějící do škol 8 

v tom v rámci obce 0 

 mimo obec 8 

Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011. 
 

Trh práce 

Nezaměstnanost v obci 

Studium problematiky nezaměstnanosti v obci rozdělme do dvou hlavních period. Nejdřív se zaměříme 
na období před a v průběhu hospodářské recese z konce prvního desetiletí 21. století. Data za obec 
Lipina srovnáme s údaji za celý správní obvod obce s rozšířenou působností Šternberk. 
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Tab. 11: Vybrané ukazatele nezaměstnanosti v Lipině a SO ORP Šternberk (2008-2011) 

 měsíc/rok 

Lipina SO ORP Šternberk 

dosažitelní 
uchazeči 

MN (%) volná místa 
dosažitelní 

uchazeči 
MN (%) 

volná 
místa 

6/2008 4 7,3 0 752 6,1 66 

12/2008 3 5,5 0 982 7,9 29 

6/2009 3 5,5 0 1 518 12,3 13 

12/2009 6 10,9 0 1 735 14 25 

6/2010 3 5,5 0 1 514 12,2 25 

12/2010 6 10,9 0 1 646 13,3 16 

6/2011 7 12,7 0 1 370 11,1 17 

12/2011 11 20,0 0 1 508 12,2 3 

Zdroj: MPSV. 

Obec Lipina každoročně od roku 2006 zaměstnávala lidi na veřejně prospěšné práce a 
upřednostňovala lidi z Lipiny a tato místa jim byla nabízena přednostně, tak nevím, proč je zde 
uvedena O  

 

Ještě v průběhu roku 2008 a v první polovině roku 2009 byla hrubá míra nezaměstnanosti na relativně 
příznivé úrovni (přibližně 5-7 %) a patřila k těm nejnižším v okolí. Na Úřadu práce byli evidováni z obce 
Lipina pouze 3–4 dosažitelní uchazeči o zaměstnání. Situace se začala měnit v druhé polovině roku 
2009. Počet uchazečů se přes zimu zdvojnásobil, nicméně v létě 2010 nezaměstnanost opět poklesla. 
Pro obec byla nejhorší situace v roce 2011, kdy hlavně na jeho konci dosáhla nezaměstnanost hodnoty 
20 %. Vývojové trendy v Lipině jsou poněkud odlišné od okolních obcí, což ale může být dáno tím, že 
pracujeme s velmi malými počty osob, takže ke zkreslením, kritickým hodnotám apod. dochází velmi 
snadno, přestože jsou postiženy jednotky osob. Nabídka volných pracovních míst zůstává v obci po celý 
sledovaný časový úsek nulová. 
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Obr. 11: Nezaměstnanost v Lipině v letech 2008-2011. 
Zdroj: MPSV 

 

Na konci roku 2009 (zčásti i 2010) byla situace na regionálním trhu práce (v SO ORP Šternberk) 
nejkritičtější, v obci se pak prohlubovala právě až do konce roku 2010. Křivka nezaměstnanosti obce 
má v porovnání s křivkou za celý šternberský správní poněkud odlišný průběh, svého maxima dosahuje 
podstatně později a ve výrazně vyšších hodnotách, což by se u obce velikosti Lipiny dalo teoreticky i 
očekávat. Nepříznivá situace přetrvávala i po následující 3-4 roky, začala se zlepšovat až v průběhu roku 
2015. 
Tab. 12: Vybrané ukazatele nezaměstnanosti v Lipině a v SO ORP Šternberk (2014–2017) 

měsíc/rok  

Lipina SO ORP Šternberk 

dosažitelní 
uchazeči 

PNO 
volná 
místa 

dosažitelní 
uchazeči 

PNO 
volná 
místa 

3/2014 12 11,9 0 1 735 10,6 32 

6/2014 11 10,2 0 1 443 9 43 

9/2014 13 12,0 0 1 427 8,9 39 

12/2014 13 12,0 0 1 560 9,7 41 

3/2015 11 10,2 0 1 549 9,6 97 

6/2015 7 5,8 0 1 262 7,9 148 

9/2015 7 5,8 0 1 205 7,6 81 

12/2015 10 8,3 0 1 261 7,9 106 

3/2016 9 7,4 0 1 227 7,7 244 

6/2016 9 7,4 0 972 6 197 

9/2016 6 5,0 0 922 5,7 204 

12/2016 11 9,1 0 1 004 6,2 185 

3/2017 6 5,0 0 933 5,8 265 

6/2017 3 2,4 0 766 4,8 273 

9/2017 3 2,4 0 670 4,2 237 

12/2017 7 5,7 0 725 4,6 240 

Zdroj: MPSV. 

Situace na trhu práce se v posledních dvou, třech letech zlepšovala (nesleduje se už ukazatel hrubé 
míry nezaměstnanosti ale tzv. podíl nezaměstnaných osob). Podíl nezaměstnaných osob začal, od roku 
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2015 kontinuálně klesal (i když v případě Lipiny s jedním skokovým zhoršením v zimě 2016) z hodnot 
těsně nad 10 % až na místy pouhá 2-3 %, rovněž stav dosažitelných uchazečů výrazně klesl, na podzim 
roku 2017 to byly pouhé tři osoby.  

 

Obr. 12: Nezaměstnanost v Lipině v letech 2014–2017. 
Zdroj: MPSV. 

 

Na ukazatelích, pomocí kterých analyzujeme situaci na trhu práce, můžeme zaznamenat mírné sezónní 
výkyvy. Počet uchazečů a podíl nezaměstnaných osob se v zimních měsících většinou zvyšuje. Pokud 
v letech 2014-2017 opět porovnáme hodnoty obecní a celého obvodu zjistíme, že tentokrát se křivky 
nezaměstnanosti prakticky neliší svým trendem (až na zmíněný interval v zimě 2016), odchylky opět 
zaznamenáváme v nabytých hodnotách. 
 
Z výše uvedených analýz vyplývá, že obec Lipina vykazuje velmi nestabilní ukazatele trhu práce než celý 
šternberský správní obvod, dokonce lze tvrdit, že je obec velmi zranitelná vzhledem k výkyvům 
(pochopitelně k těm negativním) na regionálním trhu práce. Do značné míry je to ovlivněno její 
velikostí, absencí zaměstnavatelů a nulovou nabídkou pracovních příležitostí. 

 

4. Infrastruktura 

Technická infrastruktura 

Zásobování vodou 

V obci je vybudován veřejný vodovod. Zdrojem vody pro veřejný vodovod je hlubinný vrt – V1 
nacházející se mimo zastavěnou část obce v údolí pramene sprchového potoka severo-východně od 
obce. Dále se v obci nachází další vrt označený jako Vrt 2, který je ve střední části Stachova 
v zastavěném území, který však není propojen s vodovodní soustavou v obci. Vrt V1 je umístěn 
severovýchodně od zastavěného území obce Lipina. Vrt V2 je umístěn do zastavěného území místní 
části Stachov. 

Pro obec Lipina je akumulace pitné vody zajištěna ve vodojemu nad obcí, kde je k dispozici objem 30m3. 
Hlavním zdrojem pro vodovod je tedy vrt 1, který má vydatnost 0,4 l/s.   Voda z vodojemu je gravitačně 
dopravována do obce přivaděčem o délce cca 300m. Po obci je vybudována vodovodní síť, která je z 
plastových trub od DN 40 do DN 110 v celkové délce 2.881 m, kratší přípojky jsou z plastu DN 5/4“. 
Vodovodní síť je větevnatá a byla vybudována v letech 2002–2004. Jsou na ni instalovány požární 
hydranty a šoupátka pro uzavírání potrubí. 
Některé úseky vodovodní sítě jsou ve špatném technickém stavu, a to z důvodu, že byly dříve 
svépomocně pokládány občany, aby se zásobovali z jednotlivých studní v obci a při realizaci nového 
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potrubí v roce 2004 se nová část, na tu původní (převážně ve Stachově) pouze napojovala. Současný 
vodojem o objemu 30 m3 je pro uvažovanou potřebu nevyhovující, a to zejména proto, že v letním 
období jsou občané obce zvykli na to, že obecní vodovod jim slouží k napouštění bazénů a zalévání 
zahrad. V letním období tedy denní spotřeba dosahuje i hodnoty 50m3 denně, zatímco v zimním 
období je průměrný denní odběr kolem 8m3.   Vzhledem k potřebě vykrývat toto rizikové letní období 
vodou, kdy vrt 1 je má denní maximum 25 m3, je v komplexních pozemkových úpravách, vyčleněna 
parcela č. 1423 určená pro umístění nového vodojemu, který by tak by napojen na záložní vrt 2 a 
z vodojemu by pak měla být posilována spotřeba vody v obci, zejména v letním období.  
 
Odvádění a čištění odpadních vod 

V obci je vybudována dešťová kanalizace, která je zbudována v krátkém úseku na levém břehu a 
pravém břehu Sprchového potoka, jižně od obecního úřadu. Kanalizace je tvořena betonovými 
troubami DN 200. Tyto trubky jsou však většinou zanesené, nebo poškozené, takže nimi vytéká 
odpadní voda ještě před vpustí do Sprchového potoka. Navíc pro většinu nemovitostí tato dešťová 
kanalizace slouží k odvodu splašků z jejich domů. Tato kanalizace byla realizována v roce 1975. 
Technické provedení kanalizačního potrubí a objektů neodpovídá současným technickým požadavkům 
a normám. 

V nové lokalitě, kde došlo k výstavbě nových rodinných domů ve středu obce je dešťová kanalizace 
v plastových trubách DN 250 o délce 540m a tato slouží jednak pro svod dešťových vod z nemovitostí, 
ale i odvodnění místních komunikace vedoucí kolem takových domů. 

 Dešťové vody v ostatních částech zástavby jsou ze střech vyváděny na terén a odváděny systémem 
příkopů do toku.  

Splaškové vody z domácností jsou shromažďovány v bezodtokových jímkách a žumpách. Odtud by měly 
být periodicky vyváženy. Při budování nových domů již obec vyžaduje instalaci domovní čistírný 
odpadních vod, proto většina domů postavených od roku 2006 předčtišťuje odpadní vody ve svých 
domovních čistírnách   
 
Plynofikace a vytápění 

Obec není plynofikována a ani se o plynofikaci v budoucnu neuvažuje z důvodu nedostatečné 
poptávky. Jednotlivé domy jsou vytápěny tuhými palivy, většinou dřevem. 
 
Zásobování elektrickou energií 

Obec je zásobována elektrickou energií z vedení Vn 22 kV č. 81. Na toto venkovní vedení jsou 
odbočkami připojeny jednotlivé distribuční transformátory 22/0,4 kV. Stávající transformátory zajišťují 
potřebný výkon.  

V obci je provedena částečná rekonstrukce sítě NN, rekonstrukci je nutno provést v okrajových částech. 
Centrum obce a soustředěná výstavba bude řešena kabelovými rozvody NN, ostatní části pak 
venkovním vedením, nově budované samostatně stojící RD rovněž kabely NN.  

 

Veřejné osvětlení 

Osvětlení v obci bylo v roce 2013 zrekonstruováno, kdy byly vyměněny všechny nadzemní i podzemní 
rozvody a instalovány světla s LED technologií. V obci je 84 svítilen, přičemž na 11 z nich nemohla být 
instalována LED technologie, kvůli osvětlení silnice I/46. Celkova roční spotřeba je nyní na 12000 kW a 
stojí přibližně 25 000 Kč ročně. 

 
Telekomunikace a spoje 
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Obce patří do uzlového telefonního obvodu (UTO) Olomouc. Telefonní účastníci obce jsou napojeni na 
hlavní telefonní ústřednu ve Šternberku. V obci je instalován jeden telefonní automat a to u objektu 
autobusové zastávky.  

 
Internetové připojení 
 
Bezdrátové připojení v obci poskytují olomoucké firmy Onyx engineering a spol. Wellnet.  
 

Nakládání s odpady 
 

Tab. 13: Produkce směsného komunálního odpadu – SKO (kategorie 200301) v obci 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Množství 
SKO             v 
tunách 

27,17 30,82 32,98 28,90 27,64 30,99  

Počet 
obyvatel 

145 152 147 154 172 171 172 

Průměr na 1 
obyvatele v 
kg 

187,38 202,76 224,35 187,66 160,7 181,23  

                        Zdroj: vlastní šetření, evidence obce. 

Průměrná produkce směsného komunálního odpadu na 1 obyvatele má proměnlivý charakter. Ve 
sledovaném období 2011–2016 dosáhla produkce směsného komunálního odpadu na jednoho 
obyvatele maxima v roce 2013, kdy bylo vyprodukováno téměř 225 kg na 1 obyvatele. Nejmenší 
hodnoty tento ukazatel dosáhl v roce 2015, kdy hodnota produkce směsného odpadu na 1 obyvatele 
klesla na 160 kg. Obec také dvakrát ročně zajišťuje svoz objemného odpadu, který probíhá zpravidla 
na jaře a na podzim.  Výpočet odpadu na obyvatele je však výrazně zkreslen tím, že společnost 
zajišťující svoz SKO neváží každý vůz s odpadem naloženým v Lipině, protože by to bylo pro tuto 
společnost nerentabilní a pokračuje svozem odpadu do dalších obcí, kdy pro obec Lipinu má několik 
let stanovenou tonáž, kterou obci pravidelně fakturuje.   JAK JINAK POPSAT TU PRASÁRNU, ŽE NÁM 
BYL NAPŘ. V ROCE 2017 PRAVIDELNĚ FAKTUROVANÝ SVOZ 1.9 T ODPADU A KDYŽ JSEM SI OBJEDNAL 
PŘEVÁŽENÍ BYLO TAM 1.6 T ?  REMIT NÁM FAKTUROVANOU TONÁŽ UPRAVIL NA 1,6T A PO MĚSÍCI 
PŘIŠEL REMIT S DODATKEM SMLOUVY, KDE NÁM VŠECHNY CENY NAVÝŠIL O 100% ABY JIM TO LÉPE 
VYCHÁZELO, KDYŽ UŽ TO NEDOŽENOU NA NESVEZENÉM ODPADU 

Obec Lipina vyniká ve sběru tříděného odpadu (papír, sklo, plasty, kovy). O tom svědčí i umístění obce 
na 4. místě v soutěži O keramickou popelnici v kategorii do 500 obyvatel za rok 2017 a 3. Místo za rok 
2016, které se účastní více než 300 obcí z Olomouckého kraje. Obec Lipina obyvatelům každoročně 
vydává sadu tašek na tříděný odpad. Toto bylo pouze jednou v tomto roce Z tab. 14 lze pozorovat, že 
množství tříděného odpadu se každoročně zvyšuje, což znamená, že obyvatelé Lipiny odpad poctivě 
třídí a jsou šetrní k životnímu prostředí 
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Tab. 14: Produkce tříděného odpadu v obci 

Rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Množství 
papíru 
v tunách 

1,41 1,072 0,81 1,1 3,937 4,473  

Množství 
plastu 
v tunách 

1,36 1,81 2,415 2,46 4,309 9,418  

Množství 
skla 
v tunách 

2,73 1,95 0,86 1,55 1,71 2,805  

                        Zdroj: vlastní šetření, evidence obce. 

Dopravní infrastruktura 

Katastrálním územím obce procházejí silnice č. I/46 Vyškov – Olomouc – Opava – Sudice – státní 
hranice, silnice č. II/444 Mohelnice – Šternberk – Město Libavá, silnice č. III/44423 Šternberk – Ecce 
homo, č. III/44429 Šternberk – Dalov – Dětřichov a č. III/44434 Šternberk – Domašov u Šternberka – 
Hraničné Petrovice.  

Silnice č. I/46 je zařazena ve vybrané silniční síti jako základní tah Z – 61. Vzhledem k vysoké frekvenci 
dopravy je tato silnice pro obec problém. Při posledním sčítání dopravy v roce 2016 projelo za 24 hodin 
průměrně 6349 motorových vozidel.  

Silnice II/444 vzhledem k malé frekvenci dopravy nepředstavuje pro obci problém. Jediným 
nedostatkem je nepříliš kvalitní povrch této silnice. Projede po ní denně na 300 vozidel a rozkládá se 
podél ní významná část intravilánu obce. 

Silnice III/44423 slouží i jako závodní trať pro závody do vrchu ECCE HOMO, silnice č. III/44429 a č. 
III/44434 se nacházejí v okrajových částech katastrů obce a na dopravu v samotné obci nemají přílišný 
význam.  

Dálniční síť (D35 a D46) je od obce vzdálena cca 25 km. 

Obec nedisponuje žádnou cyklostezkou, pouze v západní části obcí prochází místní cyklotrasa č. 6009. 
Dále centrem obce prochází zelená turistická značka jdoucí ze Šternberka do Těšíkova. Tato turistická 
trasa je totožná s naučnou stezkou Zelená stezka. 

 

Dopravní obslužnost 

Obec je zapojena do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Pravidelnou linkovou 
autobusovou dopravu v obci zajišťují dopravci ARRIVA MORAVA a.s., VOJTILA TRANS s.r.o. a TQM – 
holding s.r.o. 
V pracovních dnech jezdí z obce 19, o víkendech 7 přímých autobusových spoje do spádového města 
Šternberk. Nazpět to je v pracovních dnech 18, o víkendech 7 přímých spojů. Průměrná jízdní doba je 
10 minut a liší se podle toho, kterou zastávku (5 minut nejbližší zastávka, 15 minut nejvzdálenější 
zastávka) ve Šternberku cestující využívá. Poměrně vysoká frekvence spojů vyplývá z polohy obce, přes 
kterou vedou autobusové linky do Bruntálu/Krnova, Opavy, Moravského Berouna, Libavé apod. nebo 
z opačného směru přes Šternberk do krajské Olomouce. Počet spojů se jeví jako dostatečný. 
V pracovních dnech jezdí z obce 9, o víkendech 5 přímých autobusových spojů do krajského města 
Olomouce. Nazpět to je v pracovních dnech 8, o víkendech 5 přímých spojů. Průměrná jízdní doba je 
37 minut. Počet spojů se jeví jako dostatečný.  
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5. Vybavenost 

Bydlení, domovní a bytový fond 

Zastavěné území obce, intravilán, se nachází v jižní části katastru, blíže ke Šternberku, a má poměrně 
kompaktní, uspořádaný tvar mírně protažený v jihovýchodním směru. V Lipině jsou domy uskupeny 
východně od komunikací I/46 a II/444, jedná se o prakticky jediný větší shluk budov v obce, nachází se 
tu i pomyslné centrum obce včetně budovy obecního úřadu. Dále směrem na Stachov jsou pak domy 
rozmístěny celkem pravidelně hlavně podél komunikace II/444 a případně podél dalších místních 
komunikací. Stavební vývoj obce není a ani v minulosti nebyl nikterak dynamický, obec dlouhodobě 
stavebně stagnovala, rozvíjí se až v posledních letech. Počet domů se za více než 8 dekád mezi cenzy 
1869-1950 prakticky nezměnil – 58 na začátku a 56 na konci této etapy. Od 50. let ale dochází 
postupnému úpadku, na přelomu tisíciletí byly v Lipině už pouze čtyři desítky domů. Stavební „vývoj“ 
Lipiny i Stachova je prakticky stejný. Za posledních 10–15 let však zhruba dvacítka domů přibyla, popř. 
byla zrekonstruována, což lze považovat na obec velikosti Lipiny za solidní růstové tempo. Dosažená 
hodnota v r. 2011 (SLDB) tak současně představuje maximum počtu domů v celé historii obce, 
konkrétně 60.  

Podle posledního Sčítání lidu, domů a bytů se v obci tedy nachází 60 domů, z nichž jsou prakticky 
všechny rodinné a 50 z nich je evidováno jako obydlených. V posledních 10–15 letech přibyly více než 
dvě desítky domů (přičemž některé prošly pouze rekonstrukcí), v případě Lipiny můžeme hovořit o 
jedné malé rozvojové lokalitě (viz výše). Nové domy plynule navazují na intravilán – v Lipině z jižní 
strany, ve Stachově ze severní, díky tomu došlo ke stavebnímu propojení obou lipinských částí.   

Tab. 15: Domovní fond obce Lipina. 

 Celkem 
rodinné  
domy 

bytové  
domy 

ostatní  
budovy 

Domy úhrnem 60 59 0 1 

Domy obydlené 51 50 0 1 

z toho podle 
vlastnictví 
domu 

fyzická osoba 48 48 0 0 

obec, stát 0 0 0 0 

bytové družstvo 0 0 0 0 

spoluvlastnictví 
vlastníků bytů 

2 2 0 0 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování. 

Z pohledu vlastnické struktury dominují domy v osobním vlastnictví a většina z nich je obydlených. 
Stáří domovního fondu je poměrně typické pro zdejší region, polovina domů pochází z období před 
rokem 1970, zbytek byl postaven nebo rekonstruován celkem v následujících periodách (70., 80. a 90. 
letech), ale větší dynamika v bytové výstavbě pak probíhá hlavně v posledních dvou dekádách, od roku 
2001.  

Tab. 16: Domy v Lipině dle období výstavby nebo rekonstrukce. 

Domy dle výstavby nebo rekonstrukce 

1919 a dříve 10 20,4 % 

1920 - 1970 7 14,3 % 

1971 - 1980 10 20,4 % 

1981 - 1990 4 8,2 % 

1991 - 2000 3 6,1 % 

2001 - 2011 15 30,6 % 

 Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování. 
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Struktura bytového fondu plně koresponduje a odráží strukturu fondu domovního. Prakticky všechny 
evidované byty se nachází v rodinných domech. Evidovány jsou byty pouze v osobním vlastnictví, resp. 
ve vlastních domech. Převažují větší byty se třemi, ale hlavně čtyřmi, pěti a popř. i více místnostmi, 
velikost bytů je ovlivněna tím, že se jedná převážně o byty v rodinných domech. V obci je minimální 
podíl rekreačních objektů. 

Tab. 16: Struktura bytového fondu v Lipině. 

 celkem 
rodinné  
domy 

bytové  
domy 

ostatní  
budovy 

Obydlené byty celkem 52 51 0 0 

z toho právní důvod 
užívání bytu 

ve vlastním domě 38 38 0 0 

v osobním vlastnictví 0 0 0 0 

nájemní 0 0 0 0 

družstevní 0 0 0 0 

z toho s počtem 
obytných místností 

1 0 0 0 0 

2 3 3 0 0 

3 7 7 0 0 

4 19 19 0 0 

5 a více 16 16 0 0 

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování. 
 

Školství a vzdělávání 

Obec Lipina nezřizuje základní ani mateřskou školu. Děti předškolního věku navštěvují mateřské školy 
ve Šternberku a děti z I. a II. stupně základní školy navštěvují základní školy ve Šternberku.  

Na střední či vysoké školy dojíždí studenti z Lipiny dle oboru svého zaměření. Středoškolské vzdělání 
mohou absolvovat ve Šternberku, dále také Olomouc nabízí široké spektrum středoškolského či 
univerzitního vzdělání.  

Zdravotnictví 

V obci není zřízeno žádné zdravotnické zařízení. Občané využívají převážně zdravotnická zařízení ve 
Šternberku včetně zdejší nemocnice. 

Do obce přijíždí zdravotnická záchranná služba ze základny ve Šternberku. 

Sociální péče 

Obec nedisponuje žádnými sociálními službami a občané mají možnost využít ošetřovatelských a 
pečovatelských služeb poskytovaných v domácnostech klientů, které zajišťuje Charita Šternberk. V 
roce 2017 neposkytoval charita péči žádnému klientovy. 
 

Kultura 

V obci se nenachází žádné památky, které by byly zapsané ve Státním seznamu nemovitých a kulturních 
památek. Nachází se zde pouze památky místního významu: 

 Kaple Navštívení Panny Marie v Lipině  

 Socha Ježíše Krista za obcí, v blízkosti staré cesty Ecce Homo 

 Kamenný kříž ve Stachově u autobusové zastávky 

 Kamenný kříž na hřbitově 

 Kamenný kříž před kaplí Navštívení Panny Marie v Lipině 

 Pomník obětem 1. světové války 
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Kromě výše uvedených památek místního významu jsou v obci Lipina ještě další objekty vykazující 
nadprůměrné estetické a stavebně technické hodnoty. Jedná se o tyto objekty:  
 

 Usedlost v jižní části obce p. č. 18 

 Usedlost v jižní části obce p. č. 16 

 Usedlost v centrální části obce p. č. 2 
 
Sport a volnočasové aktivity 

V obci se nachází jedno restaurační zařízení a to Hospůdka u Kapličky, která sídlí v nově 
zrekonstruované budově obecního úřadu. Zařízení, jehož součástí je i kulturní sál, tak slouží k setkávání 
obyvatel. V obci je také možnost využívat volnočasové fotbalové hřiště s travnatým povrchem a  
víceúčelové oplocené hřiště s umělým povrchem, na které se může vytvořit rezervace v aplikaci na 
internetových stránkách obce.  

6. Životní prostředí 

Stav životního prostředí 
 
Obec Lipina, spadající do Hercynského systému je součástí Krkonošsko-jesenické subprovincie a 
Jesenické oblasti. Zasahuje také do jednoho z nejstarších geologických celků střední Evropy – Nízkého 
Jeseníku a podcelku Bruntálska vrchovina. V závislosti na sopečné činnosti odehrávající se koncem 
třetihor, byla na povrch podél kerných zlomů uvolňována žhavé magma.  Díky tomu je Nízký Jeseník 
složen ze spodnokarbonských břidlic a drob a je charakteristický kupovitými vrchy sopečného původu.  
 

 

Obr. 13 Výřez geologické mapy ČR. 
Zdroj: Česká geologická služba, Český úřad zeměměřičský a katastrální. 
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Při pohledu na výřez geologické mapy území obce (obr. 13) je očividná větší pestrost geologického 
podloží. Podél vodního toku Sprchový potok se nachází nivní sedimenty (položka č. 6) z období 
kenozoika a hlinitý až hlinito – kamenitý sediment (položka č. 13). Dále pak převládá podloží z období 
paleozoika. Jde především o jílové břidlice, prachovce, droby (položka č. 491), droby (položka č. 492) 
karbonského stáří a dolerity, metadolerity a jejich tufy devonského stáří (položka č. 516). 
 
Na území Lipiny jsou vzhledem ke geologickému vývoji převažujícím půdním typem kambizemě (KA), 
tedy půdy pahorkatin a nižších a středních poloh vrchovin (obr. 14). Jde o půdy s kambickým hnědým 
(braunifikovaným) horizontem, vyvinutém převážně v hlavním souvrství svahovin magmatických, 
metamorfických a sedimentárních hornin. Jejich výskyt je v tomto případě daný především svažitými 
podmínkami Nízkého Jeseníku. Vznik těchto půd z tak pestrého spektra substrátů podmiňuje velkou 
rozmanitost, kterou nalezneme také v zájmovém území. Hlavním subtypem je kambizem mesobazická, 
modální, andická a kambizem rankerová mesobazická. Kromě kambizemí se v obci nachází také několik 
typů gleje (fluvická a modální), kterých lokalizace je daná vodním tokem.  
 
Půda není vzhledem ke své výškové členitosti ohrožená větrnou erozí. Riziko vodní eroze se však týká 
přibližně 23 % území (na zbytku území je stupeň erozního ohrožení žádný až nepatrný), co je dáno 
především větší svažitosti a členitosti terénu. Proto je nutno postupovat velmi opatrně při aktivitách 
jako je těžba, neodhalovat velké plochy zalesněných svahů a používat techniku, která nebude 
podporovat erozi. Na zemědělské půdě je nutné zvážit možnost protierozních opatření. Příkladem je 
zatravnění nejvíce svažitých a zamokřených ploch orné půdy, a omezení pěstování nevhodných 
zemědělských plodin – zejména kukuřice. 
 
Půda v obci nepodléhá do kategorie trvale zamokřených půd, má však zvýšené riziko zranitelnosti 
acidifikací. Tomuto riziku je vystaveno v kategorií vysoká a vyšší střední zranitelnost až 100 % území 
obce. 
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Obr. 14 Půdní typy na území obce Lipina 
Zdroj: Česká geologická služba, vlastní zpracování v ArcMap 10.3 

Vlivem acidifikace může dojít ke zhoršení kvality půdy, snížení její odolnosti vůči zhutnění a erozi a 
následně k šíření chorob u rostlin a živočichů, a k snižovaní samotné úrodnosti půdy. Acidifikace může 
být způsobena přirozeným výskytem lesů (lesnatost obce je 48,9 %), které okyselují půdy, nebo také 
antropogenní činností prostřednictvím zemědělské produkce a nevhodného obhospodařovaní. 
Potenciálním řešením by bylo její omezení vápněním půdy.   
 
V obci není evidován žádný větší znečisťující zdroj ovzduší. Jako místní zdroj znečištění jsou 
charakterizovány topidla na tuhá paliva. Pro zlepšení kvality ovzduší by bylo vhodné převést tato 
topidla na ekologicky přijatelná paliva. Významným zdrojem znečištění ovzduší je také prašnost, jehož 
zdrojem je hlavě neuklizený materiál používaný v zimním období k posypu vozovek. Potenciálním 
zdrojem znečistění je také je silnice I/46, která prochází obcí a představuje tak zvýšený podíl mobilních 
zdrojů emisí ze silniční dopravy. 
  
Existence silnice I/46 představuje vážnější problém v souvislosti s hlukem způsobeným z přejíždějící 
dopravy (5–6 tisíc vozidel za den). V obci se nenachází žádný evidovaný brownfield a dle evidence 
kontaminovaných míst v České republice se zde nachází dvě lokality. Jde o skládku pilin – nová zatáčka 
a lokalitu značenu jako Ecce homo, přičemž obě místa představují sládku tuhého komunálního odpadu.  
 
Ochrana životního prostředí 
 
Do katastru obce Lipina zasahuje ze severní strany část přírodního parku Sovinecko (asi 44 % území 
Lipiny), na jehož území je vymezen regionální systém ÚSES. Přírodní park s rozlohou 19 910 ha byl 
vyhlášen v roce 1994 v souladu s § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a na území 
Olomouckého okresu zaujímá rozlohu 7 910 ha. Tento přírodní park byl založen k ochraně krajinného 
rázu a lesních komplexů s dochovanou strukturou a dřevinnou skladbou blízkou původním porostům, 
na které je vázána řada zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Vymezení Sovinecka představuje 
jeden z limitů využití území obce. Území parku je rozčleněno hlubokými údolími s prudkými 
zalesněnými svahy. Dodnes se zde nacházejí stopy po dolování železné, rudy, zlata a dalších kovů.  
 
Z JV hranice obce také částečně zasahuje lokalita s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů. 
Významnými krajinnými prvky ze zákona jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. 
V území se vyskytuje množství remízků, trvalé i občasné vodní toky, některé i s doprovodnou dřevinnou 
vegetací, dva nejvýznamnější toky Sprchový potok a Sitka – mají vyvinutou údolní nivu. 
 
V rámci vymezení systému ekologické stability obec dle výkresu záměrů na využití území vymezuje také 
nadregionální biokoridor K 91, který propojuje nadregionální biocentra, a zajišťují migraci organismů 
po nadregionálně významných migračních trasách. Vzhledem k závaznosti limitů, které se vztahují 
k rozvoji území obsahující prvky ÚSES, zde může v budoucnosti potenciálně dojít ke střetům záměrů 
na novou výstavbu nebo realizaci jiných projektů. 
 
Významnější hrozbu představuje zvýšení koncentrace hluku a emisí způsobeno především tranzitní 
nákladní dopravou. Ta má být minimalizována vybudováním přeložky u silnice I/46, kde bude výstavba 
znamenat další zábor půdy, při kterém je nutno postupovat opatrně a s ohledem na všechny stávající 
prvky ochrany přírody. Zároveň jde o limit ve využití území, který vyplývá z nadřazené územně 
plánovací dokumentace Olomouckého kraje. 
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7. Správa obce 

Obecní úřad a kompetence obce 

Obec Lipina je samosprávným subjektem se základní působností, nevykonává správní činnost pro 
žádnou další obec a spadá pod správní obvod obce s rozšířenou působností Šternberk.  

Zastupitelstvo obce má 7 členů dle voleb do zastupitelstva obce v roce 2014 (v době realizace tohoto 
dokumentu má aktuálně 6 členů). Starosta vykonává funkci jako neuvolněný člen zastupitelstva obce, 
místostarosta taktéž jako neuvolněný.  

Mimo ze zákona povinně zřízených výborů (kontrolní a finanční) nezřídilo zastupitelstvo obce žádné 
další komise. 

V obci není zřízena funkce tajemníka a obec zaměstnává tyto zaměstnance: 

 Účetní – 1 osoba (úvazek 0,8) 

 Údržbář – 2 osoby (úvazky 1,0) 
 
Na dohodu o pracovní činnosti aktuálně (rok 2018) nezaměstnává žádnou osobu. 
Na dohodu o provedení práce zaměstnává obec v průběhu roku až 26 osob. Jednalo se o práce v lesích, 
štípání dříví, organizace kulturních akcí, údržba hřiště apod. Počet hodin je individuální dle rozsahu 
konkrétní práce. 
 
Obec taktéž využívá pracovníky na veřejně prospěšné práce (hlavně na sezónní práce, květen – 
listopad): 
 

 2013:   5  - z toho vydrželo do konce 4 

 2014:   3 -  z toho vydrželo do konce 2 

 2015:   4 -  z toho vydrželo do konce 4 

 2016:   9 -  z toho vydrželo do konce 5 

 2017:   2 -  z toho vydrželo do konce 1 
 
Obec nezřizuje žádné příspěvkové organizace, ani nemá žádné organizační složky. 

 
Hospodaření a majetek obce  

Tab. č. 17: Vývoj rozpočtového hospodaření obce Lipina v letech 2010–2017 (v tis. Kč) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Daňové 
příjmy 

1 752 1 672 2 345 1 897 2 087 2 538 2 792 3 543  

Nedaňové 
příjmy 

379 431 981 740 2 123 1 943 2 497 5 537  

Kapitálové 
příjmy 

100 0 263 1 539 255 0 0 0  

Neinvestiční 
přijaté 
dotace 

434 261 248 500 2 904 342 712 465  

Investiční 
přijaté 
dotace 

0 0 500 972 1 651 342 300 390  

Příjmy 2 666 2 364 4 337 5 648 9 020 5 164 6 302 9 936  
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Běžné 
výdaje  

1 582 2 155 2 264 5 663 4 227 3 096 4 324 6 542  

Kapitálové 
výdaje  

689 205 2 636 1 274 2 091 1 471 1 572 2 008  

Výdaje 
celkem 

2 271 2 360 4 901 6 937 6 318 4 567 5 896 8 550  

Saldo příjmů 
a výdajů 

396 4 -563 -1 289 2 702 597 406 1 385  

Podíl 
kapitálových 
výdajů 

30,33% 8,68% 53,79% 18,36% 33,10% 32,21% 26,67% 20,21%  

Podíl 
běžných 
výdajů na 
celkových 
příjmech 

59,33% 91,17% 52,20% 100,28% 46,86% 59,95% 68,61% 65,85%  

Zdroj: Účetní evidence obce. 

Vyšší nedaňové příjmy v posledních letech jsou způsobeny příjmy z prodeje dřeva z obecních lesů, 
které je nutné kácet z důvodu velké kůrovcové kalamity. 

Vlastní hospodářská činnost obce 

Obec hospodaří ve vlastních lesích, kdy zejména prodává dříví z těžby a následně investuje do obnovy 
lesa a lesní infrastruktury. Obec mj. zpracovává a prodává palivové dříví, které se výraznou měrou 
podílí na příjmech z prodeje dříví. Dále obec provozujeme vlastní vodohospodářskou infrastrukturu 
(vodovod) a prodává pitnou vodu. 

Obec nemá v současné době žádný úvěr a taktéž nemá vydané dluhopisy ani obligace. 

Obec získala v letech 2013–2017 dotace (mimo dotací na volby a výkon státní správy), jejichž přehled 
je zachycen v tabulce č. 18. 

Tab. 18: Přehled dotací, které obec získala v letech 2013–2017 (všechny dotace jsou investiční) 

Rok 2013 

Částka (Kč) Poskytovatel Účel 

2.149.000,- Kč MZe – SZIF 1) Infrastruktura a vzhled obce (chodníky, osvětlení, cesty, 
zahradní práce) 

971.000,- Kč MZe – SZIF 1) Rekonstrukce kaple v Lipině 

Rok 2014 

Částka (Kč) Poskytovatel Účel 

874.000 OPŽP 2), MŽP 3) Traktor s čistící nástavbou na snížení prašnosti 

909.000 OPŽP 2), MŽP 3) Technika pro svoz bioodpadu 

314.000 Olomoucký kraj Rekonstrukce Obecního úřadu 

Rok 2015 

Částka (Kč) Poskytovatel Účel 

164.000 MZe Vyvážecí přívěs za traktor 

Rok 2016 

Částka (Kč) Poskytovatel Účel 

195.000 MZe – SZIF 1) Štípačka za traktor 

300.000 Olomoucký kraj Výstavba komunikace Lipina-Stachov 
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Rok 2017 

Částka (Kč) Poskytovatel Účel 

            195.000 MZe – SZIF 1) Krátící stroj za traktor 

Zdroj: obec Lipina 
Vysvětlivky: 1) MZe – SZIF: Ministerstvo zemědělství – Státní zemědělský intervenční fond 
        2) OPŽP: Operační fond Životní prostředí 
        3) MŽP: Ministerstvo životního prostředí 
Finanční majetek obce: 

Aktuálně má obec na účtech cca 5,7 mil. Kč. 
 
Nemovitý majetek obce: 

- budova obecního úřadu, ve které se nachází hospoda a kulturní sál, jsou zde umístěny i dílny pro 
zaměstnance obce. Vše je ve velmi dobrém stavu po rekonstrukci. 

- kaplička – ve velmi dobrém stavu, po rekonstrukci.  

Obec dále vlastní vodohospodářskou infrastrukturu v hodnotě 6 mil. Kč, pole, louky a lesy  -  vše 
v účetní hodnotě cca 43mil. Kč. 

 

Bezpečnost 

Obec nemá zřízenou obecní policii. Zajištění veřejného pořádku a ochrany majetku obyvatel provádí 
v rámci výkonu své služby Obvodní oddělení Policie ČR ve Šternberku.  
Obec prozatím nemá uzavřenou veřejnoprávní smlouvu o poskytování služeb a plnění úkolů Městské 
policie Šternberk. 
Na základě veřejnoprávní smlouvy s městem Šternberk jsou přestupky řešeny MěÚ Šternberk. Počet 
řešených přestupků v jednotlivých letech byl následující:  

- 2013: 0 
- 2014: 0  
- 2015: 1  
- 2016: 1 
- 2017: 0 

 

Obec nemá zřízenou jednotku požární ochrany, pouze má v obci jednotku určenou k řešení případných 
krizových situací. 

Obec má uzavřenou smlouvu s dobrovolnými hasiči v Hraničních Petrovicích, nyní usiluje o uzavření 
smlouvy s Městem Moravský Beroun na zabezpečení požární ochrany v obci prostřednictvím JSDH 
Moravský Beroun. 
 

Vnější vztahy a vazby obce 

Obec je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregion Šternbersko, jehož členy jsou město Šternberk 
a dalších 24 obcí (Babice, Bělkovice-Lašťany, Bohuňovice, Dolany, Domašov u Šternberka, Hlásnice, 
Hlušovice, Horní Loděnice, Hraničné Petrovice, Huzová, Jívová, Komárov, Liboš, Lipina, Lužice, 
Mladějovice, Moravský Beroun, Mutkov, Norberčany, Řídeč, Samotíšky, Štarnov, Tovéř a Žerotín).  
Obec je dále členem MAS Šternbersko, o.p.s., jejímiž členy je 22 obcí a taktéž podnikatelé, zemědělci 
a neziskové organizace z území Šternberska a členem Svazu měst a obcí ČR. 
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A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST 

Hlavní problémy a silné stránky obce 

Obec Lipina je vesnickým sídlem, jehož hlavní osou je významná regionální komunikace I/46, která vede 
z Olomouce přes Šternberk na Opavu. Méně významnou komunikací je silnice II/444 vedoucí do 
Domašov u Šternberka a dále na Město Libavá. Vzhledem ke své blízké poloze k přirozenému jádru 
Šternberku má Lipina přijatelnou cestní vzdálenost do Šternberka (5 km; 6 min) i do krajské Olomouce 
(23 km; 25 min). Polohu obce v rámci Olomouckého kraje lze tedy hodnotit jako příznivou.  

Co do počtu obyvatel patří Lipina k menším obcím Olomouckého kraje. Počet obyvatel k roku 2016 byl 
174. Ačkoliv je tato hodnota o více než polovinu nižší než při prvním moderním sčítání lidu, domů a 
bytů z roku 1869, je pozitivní, že od roku 1990, kdy došlo k osamostatnění obce od Šternberka, počet 
obyvatel postupně narůstá. Obec má potenciál, aby v nastoleném trendu pokračovala. Nárůst počtu 
obyvatel od 90. let je zapříčiněn především mechanickým pohybem obyvatelstva, kdy se do obce 
stěhují obyvatelé z jiných obcích. Přirozený pohyb obyvatelstva se dá charakterizovat jako negativní, 
kdy se převažuje úmrtnost nad porodností.  

S tím souvisí i struktura obyvatelstva. Dětská složka je zatím sice vyšší než složka obyvatel 
v důchodovém věku (15,9 % ku 14,6 %), ale vzhledem k nízké porodnosti je pro obec hrozbou postupné 
snižování zastoupení dětí v populaci a postupný nárůst indexu stáří.  

Rozvoj obce jak taktéž determinován vzdělanostní strukturou obyvatel, kdy kvalifikovanější lidé mohou 
mít větší předpoklady a pravděpodobnější úspěchy v podnikání. Podíl obyvatel s dokončeným vyšším 
odborným nebo vysokoškolským vzděláním činí přibližně 10 %.  

Trh práce v Lipině je poněkud zranitelný. Důsledky hospodářské krize se v Lipině projevily s mírným 
zpožděním, než v okolí. Kritické hodnoty (20 %) dosahovala míra nezaměstnanosti v roce 2011. Dále 
nezaměstnanost klesala a v roce 2016 dosáhla hodnoty 6 %, což je o 1,5 p. b. více než hodnota celého 
SO ORP Šternberk. Nezaměstnanost je vyšší v zimě než v létě, kdy je možnost vykonávat sezónní práce. 
Negativum na trhu práce v Lipině je nulový počet volných pracovních míst.  

Lipina, jakožto malá obec, nedisponuje školským ani zdravotnickým zařízením. Vzhledem k dobré 
dostupnosti Šternberka, není nutné tento fakt považovat za negativum. V obci je zřízena Hospůdka u 
Kapličky, jejíž součástí je i kulturní sál, který může sloužit k společenským akcím a k sbližování obyvatel. 
Obyvatelé mají také možnost využívat volnočasové hřiště.  

Technicky je obec vybavena vodovodní sítí a vodojemem nad obcí. Zdroj vody je úpravna vody 
v Domašově nad Bystřicí. Některé části vodovodní sítě jsou již ve špatném stavu a nabízí se pro ně 
možnost rekonstrukce. Kanalizace je řešena pouze dešťově, splašky jsou shromažďovány v jímkách a 
následně odčerpávány. Obec Lipina vyniká ve zpracování odpadu, kdy dosahuje kvalitních hodnot 
tříděného odpadu na jednoho obyvatele. Obec také svědomitě nakládá se svým majetkem, kdy těží 
nakažené dřevo kůrovcem a prodává ho jako palivo. Při těžbě dřeva je však nutné dbát opatrnosti a 
brát v potaz členitost a svažitost terénu, kdy nadměrné odlesnění může zvyšovat riziko půdní eroze.  

Obec v roce 2017 hospodařila s rozpočtem cca 9 mil. Kč a podařilo se ji vyjít s přebytkem. V posledních 
letech bylo v obci realizováno několik projektů. Jednalo se například o rekonstrukci Kaple, obecního 
úřadu nebo investice do úpravy cest a chodníků. Dále na nákup zemědělské techniky na těžbu dřeva a 
svoz bioodpadu.  
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SWOT analýza 

 

SILNÉ STRÁNKY  

(pozitiva, rozvojové faktory) 

SLABÉ STRÁNKY  

(negativa, problémy) 

 pozice v zázemí Šternberka 

 dobrá časová dostupnost do Olomouce 

 výhoda silnice I/46 z hlediska dopravy 

 dobré autobusové spojení 

 trend v nárůstu obyvatel stěhováním 

 atraktivní lokalita pro bydlení 

 nakládání s odpady 

 těžba dřeva a jeho prodej 

 hospodaření a rozpočet obce 

 zázemí pro sportovní a kulturní vyžití 

 atraktivní lokalita z hlediska cestovního ruchu 

 Emise z dopravy 

 Nízká porodnost 

 nízká nabídka pracovních míst v obci 

 vyšší nezaměstnanost než v okolí 

 chybějící hloubková a tlaková kanalizace 

 chybějící ČOV 

 chybí veřejný rozhlas 

PŘÍLEŽITOSTI 

(vnější faktory) 

HROZBY 

(vnější faktory) 

 rostoucí daňové příjmy obce  

 další plánovaný, kontrolovaný stavební 
rozvoj obce 

 spolupráce v rámci partnerství obcí 

 realizace revitalizačních opatření v krajině 
(protierozní opatření) 

 zapojení novousedlíků do veřejného života a 
chodu obce, podpora spolkové činnosti 

 vybudování obchvatu pro silnici I/46 
 
 

 stav některé technické infrastruktury 

 narušení charakteru obce nevhodnou 
výstavbou 

 rostoucí intenzita automobilové dopravy 

 obměna obyvatelstva – příchod starších, 
bezdětných obyvatel 

 zhoršení kůrovcové kalamity 

 neochota nových rezidentů podílet se na 
veřejném dění 
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST  

B.1 POSLÁNÍ OBCE 

Poslání obce jako přirozeného sídelního sdružení spočívá především v péči o veřejné věci a společný 
majetek sloužící ku prospěchu všem. Hlavním přínosem je péče o základní podmínky k životu. Klíčovým 
zákonem pro fungování obce je zákon o obcích č. 128/2000 Sb., který definuje základní poslání obce v 
paragrafovaném znění takto: 

 Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který 
je vymezen hranicí území obce. 

 Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým 
jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. 

 Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů 
chrání též veřejný zájem. 

 

B.2 STRATEGICKÁ VIZE 

Lipina roku 2023 je obcí, která díky své atraktivní poloze v zázemí Šternberka, dobré dostupnosti 
Olomouce a zároveň díky atraktivní lokalitě pro bydlení v minulosti získala a stále získává nové 
obyvatele a vytváří jim velmi dobré podmínky pro život. 
 
Vedení obce si je vědomo základních hodnot trvale udržitelného způsobu života na vesnici, které při 
rozvojových aktivitách respektuje a s tímto přístupem jsou ztotožněni i obyvatelé obce. V Lipině jsou 
respektovány tradiční hodnoty venkovského způsobu života, rozvíjí se sportovní, kulturní život a 
obyvatelé mají pocit pospolitosti a bezkonfliktní vztahy. Sžili se starousedlíci i novousedlíci a společně 
pracují pro budoucí rozvoj obce. 
 
Domovní a bytový fond obce je z větší části renovovaný, obecní budovy jsou v uspokojivém stavu a 
obyvatelé si jsou vědomi potřeby investic do renovací svých rodinných domů. Většina domů již 
renovací prošla a individuální rodinné bydlení je nadále převažujícím typem bydlení v obci. 
 
Obec podporuje rozvoj dopravní infrastruktury, došlo k opravení většiny místních komunikací a zvýšení 
bezpečnosti chodců (chodníky) a rozvíjí se projekty podporující individuální, bezpečnou a ekologicky 
šetrnou dopravu. Obec má dobudovanou a udržovanou technickou infrastrukturu, došlo k výstavbě 
vodovodní sítě, k vybudování hloubkové a tlakové kanalizace a obec má i vlastní ČOV. Podařilo se 
zastavit šíření nákazy stromů kůrovcem a nedochází tak k dalšímu odlesňování. I nadále je obec kvalitně 
a dostatečně napojena četnými spoji autobusových linek, které obcí projíždí ze Šternberka na Opavu a 
zpět.  
 
Děti a mládež nachází v obci odpovídající nabídku volnočasových aktivit. Tím pádem se do obce stěhují 
i mladé rodiny s malými dětmi. Vedení obce si je vědomo (přes relativní blízkost větších sídel s dobrou 
nabídkou  ní místa v obci, přičemž se snaží poskytovat podporu k podnikání zejména ve službách a v 
ekologicky šetrných malých podnicích.  
 
Obyvatelé obce jsou hrdí na svou obec a obec samotná je aktivní v rámci mikroregionálního i místního 
partnerství (v Mikroregionu a MAS Šternbersko). 
 
Obec se zaměřuje na plnění potřeb svých obyvatel, podporuje pro ně rozvoj služeb, podporuje rovněž 
péči o seniory. Občané, kteří se do obce hodlají přistěhovat, by měli být seznámeni se strategickou vizí 
dalšího směřování obce, aby po jejich přistěhování nedocházelo ke zbytečným konfliktům se 
starousedlíky a k vytváření bariér pro budoucí soužití a sousedskou pospolitost. 
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B.3 STANOVENÍ DLOUHODOBÝCH STRATEGICKÝCH CÍLŮ 

Programové cíle stanovují to, čeho chce obec dosáhnout realizací svého programu rozvoje. Tyto cíle 
jsou stanoveny na základě problémů, definovaných v analytické části dokumentu, potřeb občanů obce, 
zjištěných v rámci spolupráce občanů na tvorbě rozvojového dokumentu, a taktéž na základě 
projednání v zastupitelstvu obce. Jednotlivé programové cíle budou naplňovány aktivitami – viz tab. 
B.4. 

Cíl 1: Rozvoj a péče o stávající infrastrukturu a občanskou vybavenost v obci. 

Cíl 2: Rozvoj a zlepšování podmínek k životu občanů v obci včetně zajištění bezpečnosti v dopravě. 

Cíl 3: Ochrana a tvorba životního prostředí v obci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002861 
Podpora strategického řízení členských obcí Mikroregionu Šternbersko 

 

37 

Program rozvoje obce Lipina na období 2018–2023 

B.4 OPATŘENÍ A AKTIVITY 

p. č. Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady Zdroje financování Stupeň připravenosti 

1 

Vodovod – posílení zdroje 
pitné vody 

vysoká 
6/2019–
6/2020 

starosta 500 000 Obec studie 

Komentář: záměrem je připojení stávajícího hloubkového vrtu ve Stachově k vodovodní soustavě v obci. 

2 

Výstavba chodníku z Lipiny 
do Stachova 

vysoká 
1/2019–
12/2026 

starosta 8 000 000 
obec + dotace POV 
Ol. kraje + dotace 

MAS 

projektová 
dokumentace 

Chodník o délce 880bm podél vytížené komunikace II/444 vedoucí přes Lipinu na Těšíkov. V rámci stavby bude provedena i dešťová kanalizace a 
přeložky el. sloupů, vodovodu a budou realizovány vjezdy k nemovitostem. Projekt bude rozdělen na 3 etapy. 

3 

Kanalizace + výstavba ČOV vysoká 
5/2020֪–
5/2025 

starosta 18 000 000 obec + dotace Studie  

Komentář: realizace odkanalizování všech nemovitostí v obci kombinací hloubkové a tlakové kanalizace s výstavbou ČOV v nepřístupném pozemku 
pod obcí Lipina 

4 

Obnova zničených lesních 
porostů po kůrovcové 
kalamitě 

Vysoká 
10/2018–
12/2022 

starosta 7 000 0000 Obec + dotace záměr 

Komentář: strojní rekultivace vytěžených ploch po kůrovcové kalamitě, výsadba nových stromů na vytěžených holinách v lesích a zajištění růstu 
takových stromů na prostoru o výměře cca 50 ha.  

5 

Rekonstrukce lesní cesty střední 
4/2018– 
12/2018  

starosta 2 500 000 obec + dotace SZIF 
Realizace projektu – 

zahájení prací 

Rekonstrukce nesjízdné lesní cesty určené pro svoz vytěženého dříví z lesa a obslužnost rozsáhlých lesních pozemků obce. Tyto lesy jsou nyní 
z rozhodnutí osadního výboru obce Těšíkov pro hospodaření zcela nepřístupné, když jediná zpevněná cesta vede přes obec Těšíkov. Takovou 
stavbou dosáhneme dostupnosti lesa pro veškerou techniku. 

6 
Opatření proti motorkářům Vysoká 

4/2019–
8/2019 

starosta 550 000 Obec  záměr 

Komentář: vybudování ostrůvků a jiných opatření na silnici I/46  vedoucí ke snížení rychlosti motorek projíždějících přes Lipinu 
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7 
Vodní nádrž Střední  

4/2019–
4/2020 

starosta 1 000 000 
obec + dotace 

OPŽP  
Příprava projektu 

Komentář: realizace opatření k zadržování vody v krajině výstavbou vodní nádrže v údolí sprchového potoka nad Lipinou. 

8 

Oprava autobusové čekárny 
ve Stachově 

vysoká 6–10/2018 starosta 100 000 obec 
Oprava stávající 

čekárny bez 
stavebního povolení 

Komentář: oprava základů, vyspravení dlažby a střechy autobusové čekárny. 

9 
Odpočinková místa Vysoká  

6/2018–
12/2018 

starosta 100 000 Obec Záměr 

Komentář: vybudování dvou, možná tří míst pro turistická posezení východně nad Lipinou, bude se jednat o jednoduchá zastřešená posezení. 

10 
Sběrný dvůr Vysoká 

1/2020–
12/2020 

starosta 500 000 Obec + dotace záměr 

Komentář: vybudování oploceného stanoviště sběrného dvora s vybavením pro zajištění likvidace všech odpadů v obci.  

11 
Oprava vodojemu Střední 3/2020 starosta 300 000 Obec  záměr 

Komentář: oprava všech omítek vč. zateplení, technologické budovy, výměna vchodových dveří, oprava nádrže a vyrovnání odtokového kanálu. 

12 

Budování opatření 
k zadržování vody v krajině 

Vysoká  
1/2019–
12/2019 

starosta 200 000 Obec Záměr 

Komentář: budování svodnic na lesních cestách zabraňující stékání dešťových vod do sprchového potoka, obnova přirozených mokřadů na loukách 
a v lesích. 

13 

Obnova zničených lesních 
cest po kůrovcové kalamitě 

Střední 
1/2020–
12/2020 

starosta 400 000 Obec záměr 

Komentář: vyspravení zničených polních a lesních cest používaných k přepravě dříví a techniky v lesích, kdy dojde k dorovnání resp. dosypání 
zničených cest, které budou dále používány jako cyklotrasy a turistické trasy.   

14 

Zpevnění cesty k RD ve 
Stachově pod kravínem 

střední 
3/2019–
6/2019 

starosta 300 000 obec 
Oprava bez stavebního 

povolení 

Zpevnění polní cesty vedoucí ke dvěma nemovitostem v Lipině. 
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15 

Výsadba větrolamů a 
krajinných prvků 

střední 
3/2019–
12/2019 

starosta 1 000 000  obec + dotace POV 
Projektová 

dokumentace 

 Komentář: výsadba dřevin jako interakčních prvků v extravilánu obce Lipina.   

16 

Vodovod – elektronický 
dálkový dohled 

Střední 11/2018 starosta 200 000  Obec záměr 

Komentář: elektronické sledování údajů o provozu a chodu vodovodní soustavy v obci Lipina.  

17 

Výstavba komunikace – 
záhumenky 

Nízká 
1/2022–
12/2022 

starosta  800 000 obec + dotace Záměr 

Komentář:  Výstavba zpevněné komunikace (bez asfaltového povrchu) vedoucí k zahradám a spojující lokalitu výstavby nových RD s chatovou 
koloniíí nad Obecním úřadem. 

18 

Vybudování veřejného 
rozhlasu 

Střední 4/2020 starosta 200 000 Obec záměr 

Komentář: vybudování nového veřejného rozhlasu s kombinací rozesílání SMS zpráv.   

19 

Výstavba podkrovní 
místnosti Obecního úřadu 

Nízká 
1/2021–
12/2021 

starosta 300 000 Obec + dotace studie 

Komentář: výstavba nových prostor v podkroví budovy obecního úřadu pro potřeby obce Lipina. Prostor je stavebně – technicky připravený 
k realizaci takové stavby.  

20 
Oprava budovy Bistra Nízká 

1/2022–
12/2022 

starosta 1 000 000 Obec  záměr 

Komentář: oprava budovy bývalého Bistra v Lipině a přestavba na převlékárny a WC pro potřeby hřiště v Lipině.  

21 

Cyklostezka přes hřbitov do 
Šternberka 

střední 
5/2025–
12/2025 

starosta 3 000 000 obec + dotace záměr 

 Komentář: výstavba  800m dlouhé cyklostezky vedoucí kolem hřbitova v Lipině do tzv. Sojkové zatáčky ve Šternberku.  

22 

Zasíťování III. řady nových 
RD v Lipině 

Nízká 
1/2020–
12/2022 

starosta 2 500 000 obec záměr 

Komentář: výstavba nového komunikace, vodovodu a dešťové kanalizace v délce 170 m s obousměrným provozem na komunikaci. 
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23 
Traktor  Nízká 4/2020 starosta 2 000 000 

dotace PGRLF + 
Obec 

záměr 

Komentář: zakoupení nového traktoru do lesa a pro zajištění svozu palivového dříví   

24 
Přístřešek u Obecního úřadu Střední 5/2021 starosta 200 000 Obec + dotace PRV záměr 

Komentář: Vybudování  přístřešku s posezením na veřejně přístupné a zpevněné ploše před budovou Obecního úřadu v Lipině   

25 

Připojení nového zdroje 
pitné vody  

Střední 1/2020-2023 starosta 2 000 000 
dotace OPŽP + 

Obec 
záměr 

Komentář: Připojení vydatného podzemního zdroje pitné vody k vodovodní soustavě a tím navýšit zásobení centrálního vodojemu v obci Lipina    
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B.5 PODPORA REALIZACE PROGRAMU 

Řízení Programu rozvoje obce 
 
Garantem a zároveň koordinátor programu je starosta obce (nyní Tomáš Pudl), který spolupracuje se 
členy zastupitelstva obce. Garant hlídá naplňování programu rozvoje obce Lipina, zodpovídá za věcné 
naplňování aktivit programu a vytváří podmínky pro jejich řízení. Řeší problematiku realizace aktivit 
v čase a návaznost na aktuální podmínky a možnosti obce. Navrhuje a iniciuje změny vyplývající 
z nutnosti adaptovat program na nové podmínky ať už na národní, krajské, či místní úrovni. Předkládá 
zastupitelstvu zprávy o realizaci programu a navrhuje jeho případné aktualizace. Svolává případná 
jednání zastupitelstva obce pro tyto potřeby. Koordinátor funguje jako projektový manažer obce. 
Zodpovídá za administrativu, která je spojená s realizací aktivit a s aktualizací programu. Zodpovídá za 
dodržení harmonogramu, vyhodnocování a monitoring. Řídí přípravu podkladů pro rozhodování 
zastupitelstva obce. Zodpovídá za zpřístupnění dokumentů a vypořádání připomínek a podnětů, které 
se v průběhu platnosti programu vyskytnou. Řídí proškolování osob, které budou zapojeny do realizace 
programu. Provádí přípravu aktualizací, souhrnů, zpráv a dalších podkladů v návaznosti na využití 
programu. Podílí se na zajištění dodržování harmonogramu a přípravě podkladů pro vyhodnocování. 
Zajišťuje sběr podkladů pro monitoring programu. Pro zahájení realizace Programu rozvoje obce Lipina 
na období 2018–2023 je nezbytné, aby se garant, koordinátor, spolupracující a poradní subjekty 
(Mikroregion Šternbersko, MAS Šternbersko, spolky působící v obci) detailně seznámili s návrhovou 
částí tohoto dokumentu, s časovým harmonogramem a se způsobem vyhodnocování a monitoringem 
programu. V případě personálních změn je vhodné, aby byli nový garant, koordinátor případně 
spolupracující nebo poradní subjekt řádně proškoleni a informováni. 
 
Zpřístupnění dokumentu 
 
Dokument je zpřístupněn na webových stránkách obce a je k nahlédnutí v listinné podobě na obecním 
úřadě. 
 
Monitoring a hodnocení 
 
Program bude každé 2 roky vyhodnocován a bude sledováno naplňování aktivit. Obojí zajišťuje 
koordinátor (garant). Sledování naplňování aktivit bude mít formu přehledu o realizovaných nebo 
nerealizovaných aktivitách. Budou zmíněny také aktivity, které se aktuálně realizují včetně fáze, v jaké 
se nacházejí. Součástí budou informace předané řešiteli jednotlivých aktivit. Ti předají informace o 
činnosti na výzvu koordinátora v dohodnuté struktuře a čase. Vše výše zmíněné bude zahrnuto do 
zprávy, která bude garantem předložena zastupitelstvu obce. Souběžně s hodnocením budou 
aktualizovány harmonogram plánovaných aktivit a finanční část Programu rozvoje obce Lipina. 
 
Způsob aktualizace 
 
Aktualizace programu se bude provádět podle potřeby. Revize bude probíhat nejméně jednou za dva 
roky zejména při příležitosti vyvození závěrů ze zprávy o vyhodnocení programu a naplňování aktivit. 
Aktualizace a revize proběhnou úpravou Programu rozvoje obce s vyznačením čísla a data změny na 
úvodní straně. Aktualizace a případné revize provede zpracovatel nebo jiná garantem pověřená osoba 
na základě prostudování stávajícího programu a předložení návrhu na změnu zastupitelstvu obce. 
Aktualizace a revize mají probíhat na základě změněných potřeb nebo možností obce. Není vhodné, 
aby aktualizace a revize programu probíhaly kvůli změně politické reprezentace v obci. 
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Příloha – vyhodnocení dotazníkového šetření mezi obyvateli obce 
 

Cílem šetření bylo zjistit, jak hodnotí stávající stav rozvoje obce její obyvatelé a jak si představují její 
další budoucí směřování a rozvoj. Vybrané výsledky šetření byly zapracovány do analytické části a 
využity při koncipování návrhů a opatření pro rozvoj obce. Rovněž proběhlo dotazníkové šetření mezi 
spolky a podnikateli v obci, které nebylo samostatně vyhodnoceno, ale jeho výstupy byly použity při 
tvorbě dokumentu. 
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Vzorový dotazník distribuovaný mezi občany obce:  

 

Milí spoluobčané, 

naše obec začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit 
priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám 
umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací 
na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory na to, 
jaká by měla naše obec být a co pro to všichni můžeme udělat.  

Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky 
průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje 
budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete průběžně informováni – na internetu, na vývěsce i 
na veřejných projednáních.  

Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.        

                                                  starosta obce Tomáš Pudl       

 
                                                                                      
Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud si žádnou 
nevyberete, formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce. 
 
 
 
1. Jak se Vám v obci žije? 

1. velmi dobře           4. spíše špatně   
2. spíše dobře          5. velmi špatně 
3. ani dobře ani špatně  

 
2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti) 

1. klidný život     
2. dobré mezilidské vztahy   
3. příznivé životní prostředí   
4. blízkost přírody     
5. dostupnost pracovních příležitostí    
6. dobrá dopravní dostupnost    
7. kulturní a společenský život     
8. sportovní vyžití       
9. vzhled obce     
10. jiné:……………………………………………………………………… 

 
3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí? (zatrhněte maximálně 3 možnosti) 

1. špatné vztahy mezi lidmi     
2. nezájem lidí o obec      
3. málo kvalitní životní prostředí       

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE OBCE 
– veřejnost 
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4. nedostatek pracovních příležitostí     
5. nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb  
6. nedostatečný kulturní a společenský život   
7. špatná dostupnost lékaře       
8. nevyhovující veřejná doprava   
9. nedostatečná bytová výstavba 
10. nepořádek v obci     
11. špatné podmínky pro podnikání   
12. jiné:  

 
4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek 
(v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti): 

 
Velmi 

spokojen 
Spíše 

spokojen 
Spíše 

nespokojen 
Velmi 

nespokojen 
Je mi to 

lhostejné 

1 Bydlení 1 2 3 4 5 

2 Školství 1 2 3 4 5 

3 Zdravotnictví 1 2 3 4 5 

4 Veřejná doprava 1 2 3 4 5 

5 Kultura a společenský život 1 2 3 4 5 

6 Sportovní vyžití 1 2 3 4 5 

7 Životní prostředí 1 2 3 4 5 

8 Péče obce o své prostředí 1 2 3 4 5 

9 Podmínky pro podnikání 1 2 3 4 5 

10 Rozvoj obce 1 2 3 4 5 

11 Informovanost o dění v obci 1 2 3 4 5 

 
6. Mezilidské vztahy v obci považujete za:  

1.  velmi dobré          4.  špatné    
2.  docela dobré         5.  nedovedu posoudit  
3.  ne moc dobré          

 
7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům? 

1.  rozhodně ano           4.  rozhodně ne     
2.  spíše ano         5.  nedovedu posoudit   
3.  spíše ne  

 
8. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách? 

1.  pravidelně (min. 1 x za týden)          3. vůbec   
2.  občas (cca 1x za měsíc)               4. nemám internet      
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9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce? 
1.  rozhodně ano         4.  rozhodně ne   
2.  spíše ano         5.  nedovedu posoudit   
3.  spíše ne     

 
  

Pokud ano, jak se můžete zapojit? ……………………………………………………………………………………………… 
 
10. Jak by se měla obec dále rozvíjet? (K 31.12.2017 měla obec 173 obyvatel) z toho zde fakticky bydlí 
152  obyvatel.) 

1. měla by zůstat přibližně stejně velká     
2. měla by se postupně rozrůstat na přibližně 200 obyvatel  
3. nedovedu posoudit                     

 
11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je 
přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti) 

1. zlepšení podmínek pro podnikání 
2. podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních komunikací)   
3. častější spoje veřejné dopravy  
4. zřízení obchodu a ostatních služeb v obci       
5. zřízení restaurace s denním provozem a vařením teplých jídel        
6. rekonstrukce místních komunikací        
7. výstavba chodníků       
8. výstavba kanalizace          
9. podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit       
10. péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci       
11. opravy památek v obci            
12. výstavbu rybníků nebo mokřadů     
13. zajištění výsadby nových stromů v lesích po těžbě způsobené kůrovcovou kalamitou  
14. výstavba stezek pro cyklisty nebo chodce v okolní krajině      
15. jiné: 

 
12. Jste? 

1. muž    2.  žena   
 
13. Váš věk? 
       1.  15–29 let   3.  50–64 let   
       2.  30–49 let   4.  65 a více let   
 
14. Vaše vzdělání? 
       1.  základní       4.  vyšší odborné   
       2.  střední odborné                5.  vysokoškolské  
       3.  střední odborné s maturitou  
 
15. V obci: 

1. žiji od narození        
2. přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči     
3. přistěhoval jsem se v dospělosti před více než 15-ti lety   
4. přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních letech   
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16. Typ Vaší domácnosti: 
1. domácnost bez dětí      
2. domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)   
3. jiné (dospělé děti)        

 
 
Vaše další náměty, připomínky, komentáře: 
 
 

 
Děkujeme za vyplnění. 

 
Vyplněný dotazník prosím odevzdejte do 13. 3. 2018 do poštovní schránky na Obecním úřadě 

v Lipině. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002861 
Podpora strategického řízení členských obcí 
Mikroregionu Šternbersko 

 

48 

Program rozvoje obce Lipina na období 2018–2023 

Tab. 1: Výsledky dotazníkového šetření mezi obyvateli obce Lipina 

Otázky Procentuální podíl odpovědí 

1. Jak se Vám v obci žije? 

a) bez odpovědi 0,00 

b) velmi dobře 37,14 

c) spíše dobře 42,86 

d) ani dobře ani špatně 18,57 

e) spíše špatně 1,43 

f) velmi špatně 0,00 

2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?  Procentuální podíl odpovědí 

a) bez odpovědi 0,00 

b) klidný život 23,90 

c) dobré mezilidské vztahy  0,00 

d) příznivé životní prostředí 11,95 

e) blízkost přírody 31,45 

f) dostupnost pracovních příležitostí 0,63 

g) dobrá dopravní dostupnost 15,72 

h) kulturní a společenský život 1,26 

i) sportovní vyžití 3,14 

j) vzhled obce 11,95 

k) jiné 0,00 

2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? (textové odpovědi) 

 nevyplněno 
3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí? Procentuální podíl odpovědí 

a) bez odpovědi 0,00 

b) špatné vztahy mezi lidmi 30,53 

c) nezájem lidí o obec 26,72 

d) málo kvalitní životní prostředí 0,76 

e) nedostatek pracovních příležitostí 3,05 

f) nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb 14,50 

g) nedostatečný kulturní a společenský život 12,98 

h) špatná dostupnost lékaře 2,29 

i) nevyhovující veřejná doprava 2,29 

j) nedostatečná bytová výstavba 0,00 

k) nepořádek v obci 2,29 

l) špatné podmínky pro podnikání 0,76 

m) jiné 3,82 

3. Co se Vám na Vaší obci nejvíce nelíbí? (textové odpovědi) 

 blízkost velké silnice 2x 

 bezohlední motorkáři  2x 

 nepořádek kolem silnice a u hřbitova vždy po Ecce Homo – mělo by se řešit s organizátorem 
 

Celkem bylo odevzdáno 68 vyplněných dotazníků. 

4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí? (pouze textové odpovědi) 

 potraviny 4x   

 obchod 3x  

 pojízdná prodejna 1x 
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 občerstvení u hřiště 1x 

 chodníky 4x   

 kanalizace 2x   

 MŠ 2x     

 cyklostezka do Šternberka 1x 

 veřejná doprava ve večerních hodinách 3x  

 rozhledna 1x  

 sportovní vyžití 1x 

 odpadkové koše u zastávek a jinde 1x  

 kadeřník 1x 

 péče o starší občany – nákupy, lékař, komunikace 1x 
 

Celkem bylo odevzdáno 68 vyplněných dotazníků. 

5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených 
podmínek 

Průměrná známka hodnocení 

a) bydlení 1,48 

b) školství 3,00 

c) zdravotnictví  2,55 

d) veřejná doprava 1,88 

e) kultura a společenský život 2,55 

f) sportovní vyžití 2,69 

g) životní prostředí 1,78 

h) péče obce o své prostředí 2,37 

i) podmínky pro podnikání 3,63 

j) rozvoj obce 2,39 

k) informovanost o dění v obci 2,86 

6. Mezilidské vztahy v obci považujete za: Procentuální podíl odpovědí 

a) bez odpovědi 0,00 

b) velmi dobré 5,88 

c) docela dobré 22,06 

d) ne moc dobré 33,82 

e) špatné 25,53 

f) nedovedu posoudit 14,71 

7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke 
vzájemným společenským kontaktům? 

Procentuální podíl odpovědí 

a) bez odpovědi 0,00 

b) rozhodně ano 7,46 

c) spíše ano 44,78 

d) spíše ne 22,39 

e) rozhodně ne 10,45 

f) nedovedu posoudit 14,93 

8. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách? Procentuální podíl odpovědí 

a) bez odpovědi 0,00 

b) pravidelně (min. 1 x za týden) 7,35 

c) občas (cca 1 x za měsíc) 64,71 

d) vůbec 16,18 
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e) nemám internet 11,76 

9. Jste ochoten / ochotna udělat něco pro rozvoj své obce? Procentuální podíl odpovědí 
a) bez odpovědi 0,00 

b) rozhodně ano 31,34 

c) spíše ano 43,28 

d) spíše ne 4,48 

e) rozhodně ne 1,49 

f) nedovedu posoudit 19,40 

9. Jste ochoten / ochotna udělat něco pro rozvoj své obce? (textové odpovědi) 

 záleží, co je potřeba 10x 

 sběr odpadků (brigády v sobotu) 2x 

 propagace 1x 

 materiální potřeby (dětský den) 1x 

 manuální práce 1x 

 návrh: vyvěsit nabídku na web 1x 

Celkem bylo odevzdáno 68 vyplněných dotazníků. 

10. Jak by se měla obec dále rozvíjet? (K 31.12.2017 měla obec 
173 obyvatel, z toho zde fakticky bydlí 152 obyvatel). 

 Procentuální podíl odpovědí 

a) bez odpovědi 0,00 

b) měla by zůstat přibližně stejně velká 31,34 

c) měla by se postupně rozrůstat 47,76 

d) měla by být využita celá kapacita ploch pro výstavbu 
domů  

20,90 

e) nedovedu posoudit                0,00 

11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních 
finančních prostředků. Na co byste je přednostně využil/a? 

 Procentuální podíl odpovědí 

a) zlepšení podmínek pro podnikání 0,00 

b) podpora bytové výstavby (dobudování technické 
infrastruktury a místních komunikací)  

1,55 

c) častější spoje veřejné dopravy (večerní spoje, zastávka i 
pro dálkové mávnutí) 

5,18 

d) zřízení obchodu a ostatních služeb v obci 8,81 

e) zřízení restaurace s denním provozem a vařením teplých 
jídel  

3,11 

f) rekonstrukce místních komunikací 7,77 

g) výstavba chodníků (+ přechody pro děti) 17,62 

h) výstavba kanalizace 11,40 

i) podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit 4,15 

j) péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci 8,29 

k) opravy památek v obci 0,52 
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l) výstavbu rybníků nebo mokřadů (upravit ke koupání) 6,74 

m) zajištění výsadby nových stromů v lesích po těžbě 
způsobené kůrovcovou kalamitou 

14,51 

výstavba stezek pro cyklisty nebo chodce v okolní krajině  9,33 

jiné: 1,04 

12. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je 
přednostně využil/a? (textové odpovědi) 

 oprava lesních cest po těžké technice 1x 

 zlepšení tlaku vody vzhledem k nárůstu obyvatel   1x 

Celkem bylo odevzdáno 68 vyplněných dotazníků. 
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Grafické vyjádření výsledků zjištěných šetřením dle jednotlivých otázek 
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Profil vzorku respondentů 

 
Dotazníkové šetření bylo realizováno v únoru a březnu 2018 v obci Lipina. Bylo rozdáno 110 dotazníku, 
z nichž se vrátilo 68 vyplněných.  
Z hlediska pohlaví mezi respondenty lehce převažovaly muži nad ženami. Z věkových kategorií byly 
zastoupeny všechny čtyři skupin. Nejvíce převládala kategorie 30-49 let, ve které se nacházelo 39,39 % 
respondentů. Nejméně (9,09 %) jich bylo ve věku 15-29 let. V rámci vzdělání byly také zastoupeny 
všechny kategorie. Převažovali dvě z nich, a to obyvatelstvo se středním odborným vzděláním (37,31 
%) a obyvatelstvo se středním odborným vzděláním s maturitou (38,81 %). Většina respondentů se do 
obce přistěhovala, a to v dětství spolu s rodiči (7,58 %), v dospělosti před více než pěti lety (24,4 %) 
anebo v dospělosti v posledních pěti letech (46,97 %). Takzvané rodáctví, tedy respondenti, kteří v obci 
žijí od narození, představovalo 21,21 %.  
Více než polovina (55,22 %) respondentů žije v domácnosti bez dětí, 34,33 % pak v domácnosti 
s nezaopatřenými dětmi (do 18 let). 
 

Charakteristiky respondentů Procentuální podíl odpovědí (%) 

12. pohlaví 

a) bez odpovědi 0,00 

b) muž 52,94 

c) žena 47,06 

13. věk 

a) bez odpovědi 0,00 

b) 15-29 let 9,09 

c) 30-49 let 39,39 

d) 50-64 let 31,82 

e) 65 a více let 19,70 

14. vzdělání 
a) bez odpovědi 0,00 

b) základní 8,96 

c) střední odborné  37,31 

d) střední odborné s maturitou 38,81 

e) vyšší odborné  
f) F 
g)  

2,99 

f) vysokoškolské        11,94 

15. délka pobytu v obci 

a) bez odpovědi 0,00 

b) v obci žiji od narození 21,21 

c) přistěhoval/a jsem se v dětství spolu s rodiči 7,58 

d) přistěhoval/a jsem se v dospělosti před více než pěti 
lety 

24,24 

e) přistěhoval/a jsem se v dospělosti v posledních pěti 
letech 

46,97 

16. typ domácnosti 
a) bez odpovědi 0,00 

b) domácnost bez dětí 55,22 

c) domácnost s nezaopatřenými dětmi  
(do 18 let) 

34,33 

d) jiný typ domácnosti 10,45 

Zdroj: vlastní šetření a zpracování. 
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Grafické vyjádření profilu vzorku respondentů 
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15. Délka pobytu (života) respondentů v obci 
[% odpovědí]

v obci žiji od narození

přistěhoval/a jsem se v dětství s rodiči

přistěhoval/a jsem se v dospělosti před více než pěti lety

přistěhoval/a jsem se v dospělosti v posledních pěti letech
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16. Typ domácnosti respondentů [% odpovědí]

domácnost bez dětí domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let) jiné


