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Úvod 
Program rozvoje obce (dále jen „PRO“) je dlouhodobý programový dokument vytyčující           
záměry obce na období 7 let. Jde tedy o dokument, který se neomezuje pouze na jedno                
volební období zastupitelstva obce. Jedná se o komplexní programový dokument, který           
formuluje strategii rozvoje celého území obce, včetně komunity a jejího fungování. Vzniká na             
základě styku s veřejností, soukromou sférou, občany, podnikateli, majiteli pozemků,          
odborníky, správou obce a státu. 
 
PRO usiluje o dosažení rovnováhy mezi tím, co občané chtějí a tím, co je dosažitelné.               
Rovnováhy mezi dalším rozvojem a ochranou stávajících přírodních a kulturních hodnot. 
 
PRO je důležitým nástrojem k upevnění pozice v regionu a posílení její            
konkurenceschopnosti. Je podkladem pro rozvojové aktivity a územní plánování v obci, ale i             
v regionu. Přispívá k tomu, aby obec efektivně využívala finanční prostředky jak z vlastního              
rozpočtu, tak i z vypsaných dotačních titulů. Dokument umožní představitelům obce           
koncepční plánování rozvoje obce. 
 
PRO umožní obci: 

- naplňovat dlouhodobé cíle a strategickou vizi obce 
- rozhodovat v zastupitelstvu v širším koncepčním rámci 
- koordinovat aktivity a zájmy různých subjektů působících v obci 
- prosazovat a chránit veřejný zájem 
- stanovit priority obce, místních obyvatel, podnikatelských subjektů a následně         

investičního programu 
- posílit sounáležitost mezi lidmi navzájem 
- posílit odpovědnost místních obyvatel za další rozvoj obce tak, aby přicházeli s            

konkrétními návrhy a řešením daného problému 
 
Program rozvoje obce musí vycházet ze sociálně ekonomické analýzy současného stavu,           
zhodnotit silné a slabé stránky obce, její rozvojové příležitosti a identifikovat existující rizika. 
 
Program rozvoje obce Hradec-Nová Ves je zpracován dle metodiky garantované          
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Kompletní metodiky, včetně dalších nástrojů tvorby           
programů rozvoje obcí jsou k dispozici na www.obcepro.cz. 
 
Dokumentem, bezprostředně navazujícím na tento program, by měl být operativní roční plán 
akcí, určených k realizaci na základě aktuálních možností obce. 
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AI. ANALYTICKÁ ČÁST - Charakteristika obce 
1. Území obce 
Kapitola stručně nastiňuje základní informace o obci, které jsou podrobněji rozpracovány v            
navazujících úsecích dokumentu. 

 
Obr. 1: Poloha Hradce-Nové Vsi v rámci území České republiky a místního regionu 
 
Obec Hradec-Nová Ves se nachází v severní části Olomouckého kraje, v SO ORP Jeseník a               
stejnojmenném bývalém okrese. Jedná se malou obci velikostní kategorie 200–499          
obyvatel. Území obce je součástí severovýchodní vnější periferie České republiky a značně            
determinováno přírodními podmínkami (CENIA - INSPIRE, 2020). Nadlimitní vzdálenost od          
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pólů růstu a významných regionálních center silně ovlivňuje kvalitu života, potenciál rozvoje i             
socio-ekonomickou situaci obce a celého regionu Jesenicka. V území tím také vznikají            
přeshraniční vazby nezanedbatelného významu. 
 

Tab. 1: Základní informace o obci v kontextu administrativního členění k 1.1.2020 

Zdroj: ČSÚ - ÚAP, 2020; UIR, 2020 
 

Přiložená tabulka obsahuje základní informace o obci a vyšších územních jednotkách. Z ní             
jsou patrné rozdíly v hustotě zalidnění mezi jednotlivými územími. Vyšší lidnatost obce            
Hradec-Nová Ves oproti průměru za SO ORP souvisí s velkým množstvím neosídlených            
ploch v tomto regionu a relativně malém katastrálním území dotčené obce. 
 

Z hlediska vnitřního členění obce se sídlo skládá pouze z jedné části obce (Hradec-Nová              
Ves). Obec je ale složena ze dvou katastrálních území (Hradec u Jeseníka a Nová Ves u                
Jeseníka) a dvou základních sídelních jednotek (Hradec a Nová Ves) (UIR, 2020). Celková             
rozloha obce činí 4,49 km², z toho katastrální území Hradec u Jeseníka tvoří 2,44 km² a                
katastrální území Nová Ves u Jeseníka 2,05 km². Obě katastrální území vykazují od počátku              
historie sčítání obyvatelstva a domů obdobné počty obyvatel a rozsah zástavby (ČSÚ -             
HILEX, 2015). Obecní úřad se nachází na katastrálním území Hradec u Jeseníka. 
 

Sídelní struktura je na území obce značně rozdrobena, nemůžeme zde hovořit o kompaktní             
zástavbě. Z urbanistického hlediska se nejedná o jakkoliv hodnotnou zástavbu s převažující            
koncepcí. Sídelní funkce je zde převážně obytná a v menší míře funkce rekreační. 
 

Obec Hradec-Nová Ves je obklopena celkem 4 sousedními obcemi. Všechny tyto obce jsou             
do počtu obyvatel a obslužnosti významnější než obec Hradec-Nová Ves. Hlavní spádový            
proud míří do města Jeseník, které je zároveň ORP. Krajské město je vzdáleno více než 100                
km, a proto obec může částečně spádovat na bližší přeshraniční regionální centrum (Nysa).             
Vzdálenost vzdušnou čarou se ve vztahu ke krajskému městu od silniční vzdálenosti značně             
liší, a to zejména z důvodu významné orografické překážky mezi oběma sídly (Hrubý             
Jeseník) (CENIA - INSPIRE, 2020). 
 

Obec se rozkládá v nadmořské výšce 345–502 m n.m. Nejnižším bodem je údolí řeky Bělé               
při opouštění katastru obce v jeho východní části. Nejvyšším bodem je naopak vrchol Na              
Vyhlídce v západní části obce. Celkově je reliéf obce zvlněný až kopcovitý s gradientem              
nadmořské výšky ve východo-západním směru. Východní částí katastru obce protéká řeka           
Bělá, pohlcující množství drobných toků, které protékají obcí. Klima v oblasti je mírně teplé.              
Na území obce nezasahují velkoplošné útvary ochrany přírody ani jiná ochranná pásma. Dle             
typologie využití krajiny se jedná o leso-zemědělskou krajinu (CENIA - INSPIRE, 2020). Z             
hlediska struktury půdy se ovšem katastr obce Hradec-Nová Ves od průměru SO ORP             
významně liší. V rámci obce jsou přibližně dvě třetiny půdního fondu vedeny jako             
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Územní celek Počet obyvatel Rozloha (km²) Hustota zalidnění (PO/km²) 

Hradec-Nová Ves 401 4,49 89,29 

SO ORP Jeseník 37 968 719,01 52,81 

Olomoucký kraj 632 015 5 271,54 119,89 

Česká republika 10 693 939 78 870,04 135,59 



zemědělská půda, zatímco ta v SO ORP Jeseník průměrně pokrývá pouze jednu třetinu             
celkové rozlohy (důsledek rozšíření lesních porostů) (ČSÚ - ÚAP, 2020).  
 

Hradec byl poprvé v historii zmíněn v polovině 14.století, zatímco Nová Ves až v průběhu               
století 18. Obě obce byly spojeny v roce 1848. Obec původně obývalo převážně německé              
obyvatelstvo, jehož odsunutím po 2. světové válce se značně snížil počet obyvatel a význam              
sídla. Po válce byla obec dosídlena obyvatelstvem z východních Čech, Valašska, Slovenska            
a zejména Rumunska. Mezi lety 1976–1990 byla obec součástí sousedních Mikulovic. Mezi            
nejvýznamnější budovy v patří kaple sv. Anny z roku 1870 (k.ú. Hradec u Jeseníka) a bývalá                
škola ze 30. let 20. století (k.ú. Nová Ves u Jeseníka) (Obec Hradec-Nová Ves - O obci,                 
2020). Nejvyššího počtu obyvatel (930) dosáhla obec právě v období před 2. světovou             
válkou (ČSÚ - HILEX, 2015). Hradec-Nová Ves nikdy v historii nezískala statut města nebo              
městyse. Z hlediska historického členění náleží do českého Slezska. 

 
2. Obyvatelstvo 
Kapitola se zabývá hodnocením aspektů týkajících se obyvatelstva obce. Diskutovány jsou           
stav a dynamika různých jevů v oblasti demografie, dále pak sociální vztahy a způsoby              
informování obyvatel. 
 

2.1. Demografická situace 
Od prvního moderního sčítání lidu v roce 1869 byl vývoj počtu obyvatel v obci silně ovlivněn                
německým obyvatelstvem, proto také, jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, dosáhla            
obec maximálního počtu obyvatel (930) během posledního předválečného sčítání v roce           
1930. Po odsunu německy mluvícího obyvatelstva počet obyvatel klesal, s klesajícím           
počtem obyvatel tak i klesal význam sídla a v roce 1976 došlo ke spojení se sousedními                
Mikulovicemi. Nejnižší počet obyvatel (270) byl zaznamenán v roce 1991, kdy byla již obec              
několik měsíců opět samostatnou pod názvem Hradec-Nová Ves. Od tohoto období počet            
obyvatel mírně narůstal až na současných 401 obyvatel. 
 

Tab. 2: Počet obyvatel na území současné obce Hradec-Nová Ves během moderních 
sčítání lidu 

Zdroj: ČSÚ - HILEX, 2015 
 

Současný vývoj počtu obyvatel lze sledovat v tabulce níže, která zobrazuje vývoj počtu             
obyvatel v obci mezi lety 2009 až 2019. Počet obyvatel během tohoto období vzrostl o téměř                
100. 
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Rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930 

Počet obyvatel 690 749 768 826 800 753 931 

Rok 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 

Počet obyvatel 549 542 431 336 270 305 306 



Tab. 3: Počet obyvatel v Hradci-Nové Vsi mezi lety 2009 až 2019. (K 1.7. příslušného roku) 

Zdroj: ČSÚ - Databáze demografických údajů za obce ČR, 2020 
 

Rychlost růstu obce můžeme porovnat i s příslušnými vyššími správními celky do kterých             
náleží. Pro toto porovnání nám nejlépe poslouží bazický index, který má v Hradci-Nové Vsi              
narozdíl od SO ORP Jeseník a Olomouckého kraje mezi lety 2009 až 2019 rostoucí trend.               
Přírůstek obyvatel v obci byl ve sledovaném období 32,2 %. 

 
Obr. 2: Počet obyvatel v obci Hradec-Nová Ves a vyšších územních jednotkách 2009–2019 
Zdroj: ČSÚ - Veřejná databáze, 2020 
 

Tento přírůstek je v obci zaznamenáván zejména díky kladnému migračnímu přírůstku v            
posledním desetiletí, který je důsledkem jak stavby nových rodinných domů na více místech             
v obci, tak i stavbou dvou bytových domů u obecního úřadu. Na druhém obrázku můžeme               
vidět, že k celkovému přírůstku došlo v obci po téměř celé sledované období. Výjimkami jsou               
roky 2009 a 2019, kdy byl zaznamenán celkový úbytek obyvatelstva. 
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Rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Počet 
obyvatel 307 314 334 348 365 372 380 392 399 405 406 



 
Obr. 3: Přirozený, migrační a celkový přírůstek(úbytek) mezi lety 2009 až 2019 
Zdroj: ČSÚ - Databáze demografických údajů za obce ČR, 2020 
 

Podrobněji můžeme měnu obyvatelstva sledovat v tabulce níže, která nám i ukazuje složky             
jak migračního, tak přirozeného přírůstku (úbytku) ve sledovaném období. 
 

Tab. 4: Pohyby obyvatelstva v obci mezi lety 2009 až 2019 

Zdroj: ČSÚ - Databáze demografických údajů za obce ČR, 2020 
Pozn.: ŽN - živě narození, Z - zemřelí, P - přistěhovalí, V - vystěhovalí 
 

Na konci roku 2019 (celkem 401 obyvatel) žilo v obci 77 obyvatel ve věku 0-14 let (19,2 %),                  
261 obyvatel ve věku 15-64 (65,1 %) a 63 obyvatel starších než 65 let (15,7 %). 
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Rok Střední stav obyvatelstva ŽN Z P V 

Přírůstek (úbytek) 

přirozený migrací celkový 

2009 307 2 4 20 20 -2 0 -2 

2010 314 4 2 19 6 2 13 15 

2011 334 1 3 14 3 -2 11 9 

2012 348 0 0 28 8 0 20 20 

2013 365 2 4 20 5 -2 15 13 

2014 372 5 5 18 16 0 2 2 

2015 380 4 3 25 12 1 13 14 

2016 392 3 1 17 9 2 8 10 

2017 399 2 5 17 11 -3 6 3 

2018 405 4 4 24 14 0 10 10 

2019 406 5 8 9 15 -3 -6 -9 



 
Obr. 4: Věková struktura obyvatel obce k 31.12. 2019 
Zdroj: ČSÚ - Veřejná databáze, 2020 
 

Předprodukční skupina obyvatelstva byla v posledních deseti letech v obci zastoupena           
četněji než skupina postprodukční, což nám ilustruje index stáří, kde je možné porovnat             
vývoj indexu stáří v obci, SO ORP Jeseník, Olomouckém kraji a v ČR. Kromě Hradce-Nové               
Vsi nebyla ve sledovaném území zaznamenána hodnota indexu stáří pod 100 a všechny             
křivky kromě hodnot v Hradci-Nové Vsi mají rostoucí trend. Hodnoty indexu stáří se v obci               
pohybují v posledních 10 letech mezi 80 až 97 procenty. 

 
Obr. 5: Index stáří v obci a příslušných vyšších správních celcích mezi lety 2009 a 2019 
Zdroj: ČSÚ - Veřejná databáze, 2020 
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Nejvyšší dosažené vzdělání obyvatel starších 15 let bylo v roce 2011 zjištěno při SLDB, dle               
něj žilo v obci 78 obyvatel se základním vzděláním, nebo bez vzdělání, 106 obyvatel se               
středním vzděláním bez maturity, 60 obyvatel s úplným středním vzděláním, případně s            
vyšším odborným vzděláním a 10 obyvatel s vysokoškolským vzděláním. 

 
Obr. 6: Nejvyšší dosažené vzdělání u obyvatel obce starších 15 let v roce 2011 
Zdroj: ČSÚ - SLDB 2011, 2015 
 

Vzdělanost v obci je možné porovnat s vyššími správními celky indexem vzdělanosti,            
zobrazeném na obrázku X. Během sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 měl index               
vzdělanosti v obci hodnotu 2,01, což bylo méně než v SO ORP Jeseník (2,14), tak i v                 
Olomouckém kraji (2,31) a ČR (2,33). Od sčítání v roce 2011 však již uplynulo téměř 10 let a                  
je tak možné, že se během této doby situace v obci změnila. 

 
Obr. 7: Index vzdělanosti v obci a příslušných vyšších správních celcích v roce 2011. 
Zdroj: ČSÚ - SLDB 2011, 2015 
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2.2. Sociální situace 
Nejvíce obyvatel (177) se při SLDB 2011 přihlásilo k české národnosti. Z národnostních             
menšin měla výraznější zastoupení pouze menšina slovenská (20 obyvatel). Další          
národnostní menšiny můžeme vidět v tabulce níže. 
 

Tab. 5: Národnostní složení obce v roce 2011 

Zdroj: ČSÚ - SLDB 2011, 2015; vlastní zpracování 
 

2.3. Spolková, osvětová a informační činnost 
V obci Hradec-Nová Ves působí dva spolky. Prvním z nich je SH ČMS - Sbor dobrovolných                
hasičů Hradec-Nová Ves, který má zhruba 20 členů. Jeho činností je především protipožární             
ochrana obce i okolních obcí. Druhým spolkem je Jesenický horský spolek, jehož hlavní             
činností je ochrana přírody, krajiny, obnova kulturního a architektonického dědictví. Sboru           
dobrovolných hasičů jsou poskytovány ze strany obce finanční prostředky na činnost,           
jakožto i pomoc materiální (prostory, technika a vybavení na činnost) (OÚ Hradec-Nová Ves,             
2020). 
 

V prostoru Klubu čp. 142 (bývalý škola) se koná mnoho akcí pro obyvatele, především pak               
pro mládež a seniory. Tyto vzdělávací a volnočasové aktivity jsou podporovány obcí (OÚ             
Hradec-Nová Ves, 2020). Mezi nejvýznamnější akce pořádané obcí patří hasičská soutěž “O            
pohár starosty” Ve vnějším prostoru u Klubu se v srpnu koná hasičská soutěž “O pohár               
starosty”. V prostoru u obecního úřadu čp. 12 se aktuálně na konci července konají Anenské               
hody (OÚ Hradec-Nová Ves, 2020). 
 

Obec informuje občany o dění pomocí úřední desky, měsíčního zpravodaje, na stránkách  
obce a pomocí obecního rozhlasu. Další možností informování občanů je také pomocí SMS,             
e-mailu a mobilní aplikace “Hlášení rozhlasu” (OÚ Hradec-Nová Ves, 2020). Obsahem           
měsíčního zpravodaje jsou aktuální informace o obci, nadcházející akce a různá sdělení            
veřejných služeb. Podnikatelé mají možnost ve zpravodaji zadávat komerční inzerci (Obec           
Hradec-Nová Ves - Informační zpravodaj, 2020). 
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celkem 304 slovenská 20 

česká 177 německá 1 

moravská 2 maďarská 2 

slezská 1 neuvedeno 101 



3. Hospodářství 
Kapitola pojednává o ekonomické situaci v obci a uplatnění obyvatel na trhu práce. 
 

3.1. Ekonomická situace 
Obec Hradec-Nová Ves nemá zcela vyhraněný ekonomický charakter. Většina zemědělské          
půdy není obhospodařována podniky hospodařícími na území obce. Zároveň se v obci            
nenachází významná průmyslová výroba. Obživa obyvatelstva je tedy závislá na dojížďce za            
zaměstnáním do jiných obcí, či poskytování jednoduchých služeb. 
 

V rámci odvětvové struktury (popsáno pod tabulkou 6) podnikatelských subjektů podle           
převažující ekonomické činnosti jsou nejvíce zastoupeny služby ve třetím sektoru (služby           
jednoduššího charakteru bez využití znalostní báze). Nejvíce podnikatelských subjektů je          
evidováno v oblasti Velkoobchodu, maloobchodu a oprav motorových vozidel, dále v oblasti            
Stavebnictví a také Zpracovatelského průmyslu. Většina ekonomických subjektu jsou fyzické          
osoby, živnostníci bez zaměstnanců. V obci má sídlo pouhých 5 obchodních společností,            
nachází se zde malý počet spolků a družstev. Z hlediska aktivity podniků (neuvedeno v              
tabulce 6.) je aktivních přibližně 50 % registrovaných subjektů. Z hlediska velikostní struktury             
podniků se v obci nacházejí pouze podniky do 10 zaměstnanců. 
 

Tab. 6: Struktura podnikatelských subjektů, registrovaných v obci Hradec-Nová Ves a           
aktivních k 08/2020, dle sektorů národního hospodářství (převažující ekonomické činnosti) a           
právní formy. 

Zdroj: MF ČR - ARES, 2020; MPO ČR - RPŽ, 2020, ČSÚ - NACE, 2007; vlastní klasifikace a                  
zpracování 
Pozn.: Agregace jednotlivých sektorů NH byla provedena podle následujícího klíče přítomných kategorií            
odvětvové specializace CZ-NACE: Primární - A Zemědělství, lesnictví a rybolov; Sekundární - C             
Zpracovatelský průmysl včetně oprav strojů a zařízení mimo motorová vozidla; Terciární - F Stavebnictví G               
Velkoobchod, maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel H Doprava a skladování I Ubytování, stravování              
a pohostinství; Kvartérní - J Informační a komunikační činnosti K Peněžnictví a pojišťovnictví L Činnosti v oblasti                 
nemovitostí N Administrativní a podpůrné činnosti R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti S Ostatní činnosti               
(činnosti organizací, opravy výpočetní techniky, osobní služby); Kvintérní - M Profesní, vědecké a technické              
činnosti O Veřejná správa, obrana a povinné sociální zabezpečení P Vzdělávání 
 

Významné ekonomické subjekty na území obce se nachází dvě významné obchodní           
společnosti - HOBBY Centrum Přecechtěl a Autodoprava Břetislav Látal. Aktivity HOBBY           
Centra Přecechtěl se odehrávají na území obce. Autodoprava Břetislav Látal v obci realizuje             
pouze část svého podnikání, větší část pak realizuje v obci Mikulovice. Významným            
subjektem je pak veřejná správa obce Hradec-Nová Ves, čítající mezi 10-19 zaměstnanci a             
výrazným spolkem hospodařícím v obci je SDH Hradec-Nová Ves, čítající 20 členů. 
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Sektor NH 
Fyzická 
osoba 

Zemědělský 
podnikatel 

Obchodní 
společnost 

Veřejná 
správa Spolek Družstvo Celkem 

Primární 4 1 . . . . 5 

Sekundární 6 . 1 . . . 7 

Terciární 28 . 3 . . . 31 

Kvartérní 8 . . . 1 1 10 

Kvintérní 5 . 1 1 1 . 8 

Celkem 51 1 5 1 2 1 61 



Tab. 7: Významné ekonomické subjekty na území obce Hradec Nová Ves k 08/2020 

Zdroj: MF ČR - ARES, 2020; vlastní zpracování 
 

Převažuje rostlinná zemědělská výroba s doplňkem živočišné zemědělské výroby         
zajišťované zejména zemědělskými podniky (Agroprodukt Supíkovice s.r.o., AGRO Česká         
Ves spolu se sesterskou společností TONY Agro s.r.o.), případně soukromými zemědělci           
(Václav Muzikant) z okolních obcí (OÚ Hradec-Nová Ves, 2020). 
 

Komplexní pozemkové úpravy v obou katastrálních územích obce Hradec-Nová Ves          
proběhly v letech 2015-2020. V následujících letech by mělo dojít k realizaci tzv. společných              
zařízení, navržených v rámci pozemkových úprav (OÚ Hradec-Nová Ves, 2020). 
 

V obci se nachází obchod se smíšeným zbožím (č.p. 152, k.ú. Nová Ves) a obchod se                
smíšeným zbožím č.p. 55, dále obchod se stavebními materiály HOBBY Centrum Přecechtěl            
(č.p. 22, k.ú. Hradec u Jeseníka), který však nabízí i doplňkový sortiment potravin. Pro              
maloobchodní služby většího rozsahu a jiné obchodní služby musí obyvatelé dojíždět do            
sousedních obcí nebo do regionálního centra. 
 

V obci ze základních komerčních služeb chybí restaurační zařízení, pošta a lékárna.            
Poštovní služby pro obec zajišťuje pošta v sousední obci Mikulovice (PSČ 790 84). Nejbližší              
lékárna se nachází opět v sousední obci Mikulovice. Dostupná restaurační zařízení může            
obyvatelstvo využívat ve všech sousedních obcích. 
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Název subjektu Typ subjektu Předmět(y) ekonomické činnosti 
Velikostní 

kategorie/počet 
členů 

HOBBY Centrum 
Přecechtěl Obchodní 

společnost 

Velkoobchod se dřevem, stavebními materiály a 
sanitárním vybavením 
Výstavba bytových a nebytových budov 6–9 

Obec Hradec Nová-Ves Veřejná správa Činnosti veřejné správy 10–19 

Sbor dobrovolných hasičů 
Hradec-Nová Ves Spolek Oblast protipožární ochrany 20 

Autodoprava Břetislav 
Látal 

Obchodní 
společnost Silniční nákladní doprava 50–99 



3.2. Trh práce 
V roce 2011 bylo dle přehledu ekonomické aktivity obyvatelstva (Tab. 8) více obyvatel             
ekonomicky neaktivních než aktivních. Lze ovšem očekávat, že během 10 let, kdy obec             
zažila relativně prudký nárůst obyvatel, se poměr ekonomické aktivity a neaktivity           
obyvatelstva proměnil. Pro data z roku 2011 platí, že největší skupiny do počtu obyvatel              
tvořili zaměstnanci, živnostníci a zaměstnavatelé a dále nepracující důchodci. 
 

Tab. 8: Ekonomická aktivita obyvatelstva obce v roce 2011 

Zdroj: ČSÚ - SLDB 2011, 2015 
 

Úroveň nezaměstnanosti (podíl nezaměstnaných osob) v obci Hradec-Nová Ves se takřka           
po celé sledované období pohybuje pod průměrem celého regionu. Jesenicko ovšem           
dlouhodobě vykazuje nadprůměrnou nezaměstnanost a obecně nedostatek pracovních        
příležitostí. Obyvatelé mají navíc omezené možnosti dojížďky do zaměstnání. Tato je           
negativně ovlivňována dlouhými dojezdovými vzdálenostmi a horší vzdělanostní strukturou v          
porovnání s ostatními regiony Olomouckého kraje. Na přiloženém obrázku X. lze sledovat            
porovnání jednotlivých územních celků v ukazateli Podíl nezaměstnaných osob. V obci není            
dlouhodobě dostupný větší počet volných pracovních míst. 
 

Data dlouhodobé nezaměstnanosti nejsou pro obec Hradec-Nová Ves k dispozici.  
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Ekonomická aktivita abs. % 

Obyvatelstvo celkem 304 100 

Ekonomicky aktivní 139 45,7 

v tom 

zaměstnaní 116 38,2 

v tom 

zaměstnanci, zaměstnavatelé, samostatně činní, pomáhající 108 35,5 

pracující studenti a učni 1 0,3 

pracující důchodci 5 1,6 

ženy na mateřské dovolené 2 0,7 

nezaměstnaní 23 7,6 

v tom 

hledající první zaměstnání 2 0,7 

ostatní nezaměstnaní 21 6,9 

Ekonomicky neaktivní 147 48,4 

v tom 

nepracující důchodci 70 23 

ostatní s vlastním zdrojem obživy 6 2 

osoby v domácnosti, děti předškolního věku, ostatní závislé osoby 25 8,2 

žáci, studenti, učni 46 15,1 

Nezjištěno 18 5,9 



 
Obr. 8: Podíl nezaměstnaných osob v obci a vyšších správních celcích v období 2010–2019  
Zdroj: ČSÚ - Veřejná Databáze, 2020; MPSV ČR - Portál MPSV, 2020; vlastní zpracování 
 

Dojížďka za prací obvykle probíhá v rámci SO ORP Jeseník: v přilehlých obcích nebo              
regionálním centru, městě Jeseník. Z hlediska dojížďkového salda jednoznačně převažuje          
vyjížďka nad dojížďkou. S ohledem na stáří dostupných dat lze v roce 2020 počítat s určitou                
proměnou trendu. 
 

Tab. 9: Dojížďka a vyjížďka za prací obce Hradec-Nová Ves v roce 2011 

Zdroj: Univerzita Palackého, 2020; vlastní zpracování 
 

Obec s podporou Úřadu práce zaměstnává až 8 sezónních pracovníků na VPP. 
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Pracovní vyjížďka/dojížďka Vyjížďka Dojížďka 

Moravskoslezský kraj 2 0 

Bělá pod Pradědem 2 0 

Česká Ves 7 1 

Jeseník 31 1 

Mikulovice 3 5 

Ostružná 1 0 

Písečná 2 0 

Supíkovice 4 0 

Vidnava 1 0 

Zlaté Hory 6 0 

Velké Kunětice 0 1 

Celkem 59 8 



3.3. Cestovní ruch  
Obec se nachází na okraji turisticky významného regionu Hrubého Jeseníku. V obci se             
nacházejí pouze aktivity významné z hlediska lokálního významu, jako například Hasičské           
minimuzeum nebo kaple sv. Anny. V obci se nachází také Expocentrum, které je expozicí              
venkovní architektury v prodejním areálu HOBBY Centra Přecechtěl. Obsahuje soustavu          
různých řešení zahrad a zahradních staveb k inspiraci nakupujících. Ačkoliv obec nabízí            
atraktivní výhledy na okolní krajinu, na rozdíl od ostatních obcí postrádá rozvinutější            
cyklostezky, pěší stezky, a především pak významnější výletní cíle.  
 

Přenocování návštěvníků může být spjaté s blízkostí turisticky atraktivní oblasti Hrubého           
Jeseníku. Frekvence návštěvnosti se počítá odhadem v jednotkách návštěvníků měsíčně. 
 

V obci se nachází několik provozovatelů ubytování v soukromí; nenalezneme zde ovšem            
žádné objekty HUZ. Další podpůrná infrastruktura cestovního ruchu (stravovací zařízení,          
informační středisko) v obci zcela chybí. Tento stav souvisí s nízkou atraktivitou obce v              
oblasti turistického ruchu v porovnání s ostatními obcemi v okolí. 

 
4. Infrastruktura 
Obsahem kapitoly je popis obecní infrastruktury. Úsek se zabývá zjišťováním v oblastech            
technických sítí, likvidace odpadů a dopravní infrastruktury. 
 

4.1. Zásobování vodou 
Zásobování vodou je zajištěno pro obec Hradec-Novou Ves samostatnými vodojemy s           
kapacitou 2x100m³. Oba vodojemy jsou součástí skupinového vodovodu Jeseník.         
Provozovatelem vodovodu je společnost VaK - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.           
Výstavba vodovodu proběhla v 90.letech 20 století a doplnění jeho sítě v nově navržené              
lokalitě Na Kopaninách v roce 2010 (PRO Hradec-Nová Ves, 2014–2018). 
 

4.2. Kanalizace 
V obci Hradec-Nová Ves byla v letech 2004-2006 vybudována splašková kanalizace. Tvoří ji             
dvě oddělené gravitační soustavy, zakončené čerpacími stanicemi. Z čerpací stanice v Nové            
Vsi se splaškové vody přečerpávají Hradeckým lesem a dále přes řeku Bělou, spolu se              
splaškovými vodami z čerpací stanice v Hradci, do splaškové kanalizace obce Mikulovice, s             
čištěním splaškových vod v ČOV Mikulovice. Vlastníkem a provozovatelem splaškové          
kanalizace v Hradci-Nové Vsi je společnost VaK - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s.             
(PRO Hradec-Nová Ves, 2014–2018). 
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4.3. Plynofikace 
V obci je provedena pouze dílčí plynofikace v jihovýchodní části Hradce, díky náhradnímu             
vedení středotlakého plynovodu v údolí Bělé po povodních v roce 1997 a následné             
plynofikaci areálu HOBBY Centra Přecechtěl. V roce 2009-10 byl vybudován plynovod do            
nové obytné zóny „Na Kopaninách„ v Hradci. Vlastníkem (mimo lokality Na Kopaninách) a             
provozovatelem plynovodu je společnost GasNet, s.r.o., která je společně se společností           
GridServices součástí Czech Grid Holdingu, a.s. (PRO Hradec-Nová Ves, 2014–2018). 
 

4.4. Energetika, veřejné osvětlení a telekomunikace 
Obec je pokryta, kromě tranzitního el. vedení VN, nadzemní el. sítí NN se 6 trafostanicemi (5                
x distribuční, 1 x velkoodběr) ve správě firmy ČEZ Distribuce a.s. Rekonstrukce sítě NN i               
veřejného osvětlení v Hradci-Nové Vsi proběhla převážně v 90.letech 20.století. Ve vazbě            
na novou výstavbu byla nahrazeno vrchní vedení veřejného osvětlení v centru Hradce a v              
lokalitách „Na Kopaninách“ a „U školy“ zemním vedením se samostatnými stožáry veřejného            
osvětlení po roce 2010. V obci není vybudován žádný centrální tepelný zdroj a ani do               
budoucna se nepočítá s jeho výstavbou. Telefonní síť je řešena v katastru Hradce částečně              
podzemním kabelovým vedením, v katastru Nové Vsi naopak převážně nadzemním          
vedením. Televizní signál je šířen digitálně z převaděče Zlatý Chlum, nebo přímo z vysílače              
Praděd spolu s VKV rozhlasovým vysíláním. Obec je pokryta signálem 3 mobilních            
operátorů a bezdrátovou WIFI sítí internetu (PRO Hradec-Nová Ves, 2014–2018). Možnost           
připojení k internetu je pouze pomocí bezdrátového připojení o rychlosti maximálně 20/3            
Mbit/s. 
 

4.5. Odpadové hospodářství 
Služby v oblasti odpadového hospodářství zajišťuje pro obec Hradec-Nová Ves firma           
Technické služby Jeseník. Pro celé SO ORP je zpracován Plán odpadového hospodářství            
(TS Jeseník, 2001). V obci probíhá odvoz všech běžných typů odpadu: směsný komunální,             
plast, papír, sklo bílé i barevné, kovy, nápojové kartony a BIO-odpady. Sběrné kontejnery             
jsou umístěny na 9 stanovištích (6x Hradec, 3x Nová Ves). V obci jsou také umístěny               
veřejné odpadkové koše a koše na psí exkrementy v několika lokalitách. Část obyvatel             
využívá kromě pravidelného svozu i vlastního způsob zpracování BRKO kompostováním.          
Některým občanům k těmto účelům obec zapůjčila speciální popelnice pro tento druh            
odpadu. Nebezpečný a velkoobjemový odpad mohou obyvatelé nechat zlikvidovat 2x ročně           
prostřednictvím pravidelných svozů, nebo předáním na sběrné místo v Technickém zázemí           
obce čp.155. V případě stavebních odpadů lze využít skládku TKO v Supíkovicích,            
provozovanou firmou Technické služby Jeseník (OÚ Hradec-Nová Ves, 2020). 
 

4.6. Dopravní infrastruktura 
Katastrem obce prochází jediná silnice a to III/4551, vedoucí ze sousední obce Písečná do              
Hradce-Nové Vsi. Tato silnice prochází katastrem Hradec u Jeseníka vně zástavby a na             
katastru Nová Ves u Jeseníka částečně skrz i mimo zástavbu. Silnice je ukončena v severní               
části obce. Nejbližší napojení na silniční síť vyšší třídy je možné v sousedních obcích              
Písečná (II/455) a Mikulovice (I/44 nebo II/457) (ŘSD ČR, 2020). Obec tedy netrpí zvýšenou              
frekvencí tranzitní dopravy ani velkou vytížeností místních komunikací. Kvalita povrchu          
silnice III/4551 je v rámci katastru obce Hradec-Nová Ves v neuspokojivém stavu, uživatele             
může omezovat i nedostatečná šířka této komunikace. 
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Obec Hradec-Nová Ves je napojena na státní železniční síť, konkrétně katastr obce přetíná             
neelektrifikovaná trať č. 292 (Šumperk–Krnov). V obci se nachází železniční zastávka           
Hradec-Nová Ves. Zastávka je z obou katastrálních území přibližně stejně časově dostupná            
(ŘSD ČR, 2020). Na území obce se nacházejí tři nechráněné železniční přejezdy, přetínající             
komunikaci III/4551 (z toho pouze jeden se světelnou signalizací) a jeden na účelové lesní              
komunikaci na hranici s obcí Mikulovice. 

 
Obr. 9: Dopravní infrastruktura na území obce Hradec-Nová Ves 

 

Na území obce se nenacházejí žádné další typy dopravní infrastruktury. Infrastruktura           
letecké dopravy (sportovní letiště) těsně přiléhá k obci Hradec-Nová Ves z katastru obce             
Mikulovice a slouží převážně ke sportovním účelům. 
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Tab. 10: Vzdálenost okolních sídel a spádových center od obce a jejích katastrálních území 

Zdroj: Mapy.cz, 2020; vlastní zpracování 
Pozn.: vzdálenost: v km; čas: v minutách, za použití plánovače serveru mapy.cz, parametry pro              
osobní automobil s “rychlou” trasou 
 

Údržbu místních komunikací zajišťuje obec ve spolupráci se soukromými firmami. Obec           
nemá problém s parkovacími místy. Kvalita místních komunikací není nadlimitně          
problematická; obec v posledních letech vynakládá finanční prostředky na opravy nejvíce           
postižených komunikací (OÚ Hradec-Nová Ves, 2020). V obci se nenacházejí žádné           
dedikované cyklostezky, tzv. 4. Moravská stezka využívá na území obce síť místních            
komunikací (CENIA, 2020). 
 

4.7. Dopravní obslužnost 
Obec je zapojena do integrovaného systému dopravy, tj. celokrajský systém s finančním            
podílem obce dle Smlouvy o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní obslužnosti           
Olomouckého kraje. Částka příspěvku schválená ZOK činila k 1.1.2019 150 Kč na            
obyvatele, příspěvek obce tedy činil 61 500 Kč. 
 

Tab. 11: Počet spojů autobusové hromadné dopravy ze zastávek v Hradci-Nové Vsi a v              
docházkové vzdálenosti 

Zdroj: IDSOK, 2020; vlastní zpracování 
 

Doprava z obce je zajištěna autobusy společnosti Arriva Morava a. s., doprava vlaky pak              
Českými drahami a. s. Jedna z linek probíhá po komunikaci III/4551, v tabulce jsou tyto linky                
označeny jako “Nová Ves letiště – Jeseník” a “Nová Ves letiště - Mikulovice, Velké              
Kunětice”. Nejvíce spojů je pak možné využít ze zastávky Široký Brod rozc. Hradec na              
komunikaci I/44, kde je spojení navázáno převážně směrem do Jeseníku a směrem do             
Zlatých Hor, dále pak i během pracovních dnů dvěma spoji do Velkých Kunětic a jedním               
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Sídlo Typ sídla ve vztahu k obci Hradec u Jeseníka Nová Ves u Jeseníka 

Vzdálenost Čas Vzdálenost Čas 

Písečná Obec sousedící katastrem 2,8 5 3,2 5 

Mikulovice Obec sousedící katastrem 4,4 8 5,5 9 

Supíkovice Obec sousedící katastrem 5,3 8 5,8 8 

Velké Kunětice Obec sousedící katastrem 7,9 12 6,4 10 

Jeseník Spádové centrum, ORP 9,6 15 10,1 15 

Olomouc Krajské město 115 109 . . 

Nysa Regionální centrum na území RCP 29,6 35 . . 

Autobusová 
doprava 

Nová 
Ves 
letiště - 
Jeseník 

Nová Ves 
letiště - 
Mikulovice, 
Velké 
Kunětice 

Široký 
Brod 
rozc. 
Hradec - 
Jeseník 

Široký 
Brod rozc. 
Hradec - 
Zlaté Hory 

Široký 
Brod rozc. 
Hradec - 
Velké 
Kunětice 

Široký 
Brod rozc. 
Hradec - 
Mikulovice 
OBÚ 

Široký 
Brod 
pošta - 
Jeseník 

Široký 
Brod 
pošta - 
Ostrava 

Široký 
Brod 
pošta - 
Olomouc 

Pracovní dny 8 1 21 17 2 1 3 3 1 

Soboty 2 7 7 . . . . . . 

Neděle 1 . 5 5 . . . 2 1 



posilovým spojem do Mikulovic. Dálkové autobusové spoje je pak možné využít ze zastávky             
Široký Brod pošta, která se stejně jako zastávka Široký Brod rozc. Hradec nachází jižně od               
katastrálního území Hradce. Ze zastávky Široký Brod pošta je možné se dopravit do Ostravy              
i do Olomouce. 
 

Tab. 12: Počet spojů vlakové hromadné dopravy ze zastávky v Hradci-Nové Vsi 

Zdroj: IDSOK, 2020; vlastní zpracování 
 

Vlakovou hromadnou dopravu je možné využít z vlakové stanice Hradec-Nová Ves, kde je             
nejvíce spojů především směrem na Jeseník a také do Krnova. V pracovních dnech také              
jeden z vlaků jezdí do Bruntálu, o víkendu je pak možné využít spojení do Zlatých Hor. 

 
5. Občanská vybavenost 
V kapitole občanská vybavenost se dokument zaměřuje na výskyt a dostupnost různých            
typů veřejných služeb pro občany. V sekci je zahrnuto i zhodnocení podmínek pro bydlení              
obyvatel a novou výstavbu. 
 

5.1. Bydlení 
Vzhledem ke struktuře domovního fondu se většina bytů nachází v rodinných domech. První             
bytové domy v obci byly postaveny v roce 2012. Naprostá většina domů v obci je               
jednobytových a v osobním vlastnictví. Nejvíce zastoupenou kategorií dle stáří jsou domy            
postavené nebo rekonstruované od 20. do 70. let 20. století (ČSÚ - SLDB 2011, 2015). 
 

Obec Hradec-Nová Ves pronajímá 3 obecní byty v areálu bývalé školy v k.ú. Nová Ves u                
Jeseníka (č.p.142) (OÚ Hradec-Nová Ves, 2020). Nájemní byty se mimo bytové jednotky            
pronajímané obcí počítají v jednotkách. Na území obce Hradec-Nová Ves se nenacházejí            
žádné objekty sociálního bydlení. 
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Vlaková doprava 
Hradec-Nová 
Ves - Jeseník 

Hradec-Nová 
Ves - Krnov 

Hradec-Nová 
Ves - Bruntál 

Hradec-Nová Ves 
- Lipová Lázně 

Hradec-Nová 
Ves - Zlaté Hory 

Pracovní dny 3 3 1 1 . 

Soboty 4 4 . 1 1 

Neděle 4 4 . 1 1 



Tab. 13: Struktura domovního fondu v obci v roce 2011 

Zdroj: ČSÚ - SLDB 2011, 2015 
 

V obci Hradec-Nová Ves došlo v posledních 10 letech k významné bytové výstavbě.             
Intenzita bytové výstavby v uvedeném období několikanásobně přesáhla průměrné hodnoty          
vyšších správních celků. Tento trend se pozitivně odrazil na růstu počtu obyvatel (+25 %).              
Obec významně těžila z dostupných stavebních pozemků a potenciálně příjemného místa k            
bydlení pro budoucí obyvatele. Tabulka 14 zobrazuje intenzitu bytové výstavby v letech            
2011–2019 a porovnání obce s vyššími územními celky (ČSÚ - VD, 2020). 
 

Tab. 14: Bytová výstavba v obci v letech 2011–2019 

Zdroj: ČSÚ - Veřejná databáze, 2020; vlastní zpracování 
Pozn.: IBV = Intenzita bytové výstavby (Počet dokončených bytů na 1000 obyvatel středního stavu = SS) 
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Domy 
Domy 
celkem 

z toho 

rodinné domy bytové domy 

Domy celkem 119 117 - 

obydlené domy 99 98 - 

z počtu domů vlastnictví:    

fyzická osoba 96 96 - 

obec, stát 1 - - 

spoluvlastnictví vlastníků bytů 2 2 - 

domy s počtem bytů:    

1 87 87 - 

2–3 12 11 - 

z počtu domů období výstavby nebo rekonstrukce:    

1919 a dříve 14 14 - 

1920–1970 45 44 - 

1971–1980 6 6 - 

1981–1990 9 9 - 

1991–2000 17 17 - 

2001–2011 8 8 - 

Dokončené byty/Bytová výstavba 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2011–2019 

Počet dokončených bytů . 24 . 3 3 4 . 1 . 4 

Počet obyvatel (SS) 334 348 365 372 380 392 399 405 406 378 

IBV (Hradec-Nová Ves) . 69 . 8 8 10 . 2 . 10,29 

IBV (SO ORP Jeseník) 2 3 2 2 3 2 1 1 2 1,89 

IBV (Olomoucký kraj) 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2,27 

IBV (ČR) 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2,72 



Zájem o nové bydlení v obci je stálý a pohybuje se v jednotkách zájemců ročně (OÚ                
Hradec-Nová Ves, 2020). V obci se nachází 35 lokalit zastavitelných ploch (Město Jeseník,             
2015). Obec v posledních letech významně podporuje bytovou výstavbu (nabídka volných           
ploch, zasíťování pozemků). 
 

Dle informací katastrálního úřadu se v obci aktuálně nachází 160 adresních míst. V tomto              
počtu je zahrnuto 12 adres s evidenčním číslem, které jsou využitelné jako objekty             
individuální rekreace (ČÚZK - Registr adresních míst, 2020). Nacházejí se zejména ve            
středu zástavby k.ú. Nová Ves u Jeseníka a jinak různě roztroušené po území obce. OIR               
tedy na území obce nevytváří souvislou chatovou oblast. 
 

5.2. Školství a vzdělávání 
V obci Hradec-Nová Ves se nenachází žádné zařízení vzdělávacího charakteru. Mateřské a            
základní školy mohou žáci navštěvovat v okolních obcích (Mikulovice, Písečná, Supíkovice a            
Velké Kunětice - pouze MŠ). Další nejbližší zařízení předškolního a základního vzdělávání            
se nacházejí v obcích Česká Ves a Zlaté Hory a ve městě Jeseník. Jeseník je také hlavním                 
cílem dojížďky žáků do středních škol (Gymnázium Jeseník, Střední průmyslová škola,           
Střední odborná škola gastronomická a Hotelová škola-Obchodní akademie). V celém SO           
ORP Jeseník se nenachází žádné pracoviště vysokoškolského vzdělávání a studenti tak           
musí dojíždět. Nejbližší vysoké školy se nacházejí v Olomouci nebo v Opavě (MŠMT ČR,              
2020). 
 

V roce 2011 vyjíždělo z obce 31 žáků (SLDB 2011, 2015) a to převážně do jiných obcí                 
okresu. V roce 2020 vyjíždí žáci MŠ a ZŠ následovně: Mikulovice (MŠ+ZŠ 1-9), Písečná              
(MŠ+ZŠ 1-5), Supíkovice (ZŠ 1-9), Česká Ves (ZŠ 1-9) (OÚ Hradec-Nová Ves, 2020). 
 

5.3. Zdravotnictví 
V obci Hradec-Nová Ves se nenachází žádné zdravotnické zařízení ani zde obyvatelé            
nemohou využít služeb lékaře. Nejbližší dostupná nemocnice se nachází v ORP Jeseník,            
obyvatelstvo může též využívat zdravotní středisko v obci Zlaté Hory. V rámci služeb             
následné a paliativní péče v regionu působí několik institucí. V SO ORP se dále nachází               
množství lázeňských léčebných rehabilitačních zařízení. Tato jsou všechna situována v          
blízké dojezdové vzdálenosti, v obcích Lipová Lázně a Jeseník. V sousedních obcích            
Mikulovice a Písečná poskytuje zdravotní péči celkem osm lékařů (ÚZI ČR, 2020). 
 

Zdravotnická záchranná služba zasahuje v obci v případě potřeby z výjezdové základny v             
Jeseníku. Obec se nachází přibližně na poloviční vzdálenosti zásahového diametru          
příslušné výjezdové základny, díky čemuž by zásah měl proběhnout do 10 minut (ZZSOL,             
2019).  
 

5.4. Sociální péče 
V obci Hradec-Nová Ves se nenachází žádné zařízení sociální péče. Obyvatelstvo může            
využívat instituce v jiných obcích regionu: Jeseník (penziony pro seniory, domov důchodců,            
pečovatelská služba), Zlaté Hory (domov důchodců, pečovatelská služba), Vidnava (domov          
důchodců, Alzheimer centrum), Javorník (domov důchodců) nebo Kobylá nad Vidnavkou          
(domov důchodců) (Můjdůchod.cz, 2020). Pro zdravotně postižené osoby fungují ve městě           
Jeseník služby domácí zdravotní péče, navíc se ve městě nachází denní stacionář (ČALS,             
2020). Terénní pečovatelskou službu pro obec Hradec-Nová Ves zajišťuje společnost          
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Soužití 2005 se sídlem v sousedních Mikulovicích. Občané mohou nově využít nabídky k             
pronájmu pečovatelského bytu v sousední obci Písečná (Obec Hradec-Nová Ves, 2020). 
 

Všechny veřejné instituce s výjimkou kaple (obecní úřad, knihovna, Klub v bývalé škole) v              
obci jsou přístupny bezbariérově. V obci je relativně nízká frekvence dopravy, a proto             
nehrozí občanům větší nebezpečí v okolí komunikací. V obci nejsou dostupné žádné            
specializované služby pro OZTP. 
 

5.5. Kultura 
Obec poskytuje prostory pro kulturní události v objektu bývalé školy (Klub č.p. 142) na k.ú.               
Nová Ves u Jeseníka (OÚ Hradec-Nová Ves, 2020). Pro obyvatelstvo je k dispozici veřejná              
knihovna v budově obecního úřadu. Občané mohou využít tiskových a knihovních služeb,            
dále je zde možnost internetového připojení pro veřejnost (Obec Hradec-Nová Ves, 2020). 
 

V obci Hradec-Nová Ves se nachází Hasičské minimuzeum v původní budově hasičské            
zbrojnice na k.ú. Hradec u Jeseníka. Frekvence návštěvnosti této atraktivity je velmi nízká,             
závislá na promočních akcích (OÚ Hradec-Nová Ves, 2020). Další zajímavostí je kaple sv.             
Anny z roku 1870 na k.ú. Hradec u Jeseníka (Obec Hradec-Nová Ves, 2020). Technické              
památky reprezentuje kamenný most z roku 1888 (zvaný Černý), který překonává železniční            
trať poblíž dnešní vlakové zastávky. Tento se již v dnešní době nepoužívá pro silniční              
dopravu. V obci se mimo výčet KP místního významu nenacházejí žádné kulturní památky             
zapsané na Ústředním seznamu kulturních památek (MK ČR, 2020). 
 

V okolních obcích nalezneme množství kulturních památek, převážně církevních. V obci           
Mikulovice se nachází kostel sv. Mikuláše v historizujícím stylu z roku 1903. V obci Písečná               
nalezneme barokní kostel sv. Jana Křtitele z roku 1753 a sousoší kalvárie. V obci              
Supíkovice je památkově chráněna šachtová vápenka z druhé poloviny 19. století. V obci             
Velké Kunětice se nachází opět památkově chráněný kostel, raně gotický, sv. Panny Marie             
Sněžné s opevněním. Další kulturní památky v dosahu lze navštívit například ve městě             
Jeseník, kde se nachází středověká vodní tvrz, renesanční radnice nebo různé památníky v             
areálu Lázní Jeseník (MK ČR, 2020). 
 

5.6. Sport a tělovýchova 
V obou částech obce (k.ú. Hradec u Jeseníka, k.ú. Nová Ves u Jeseníka) se nachází               
víceúčelová sportovní hřiště s umělým travnatým povrchem pro míčové hry, dětská hřiště            
pro děti do 12 let a cvičební prvky pro venkovní fitness (výstavba 2013-2019 s podporou               
Olomouckého kraje a MMR). Za Klubem v Nové Vsi se také nachází Golf driving range,               
kterou je možné užít po předchozí domluvě s majitelem. V obci se nenacházejí žádné              
sportovní kluby. 
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6. Životní prostředí 
Tato sekce se zabývá kvalitou a ochranou různých složek životního prostředí v obci. 
 

6.1. Stav životního prostředí 
Mezi základní prvky životního prostředí v obci patří následující body, linie a plochy (CENIA -               
INSPIRE, 2020): 

- lesní porost Hradecký les ve východní části území, menší lesní plochy v jižní a              
západní části území 

- řeka Bělá jako významný vodní tok v jihovýchodní části území, drobné vodní toky             
tvořící levobřežní přítoky řeky Bělé (Hradecký potok), drobné vodní plochy v           
intravilánu na katastrálním území Hradec u Jeseníka, drobné tůně a mokřady 

- vrchol Na Vyhlídce, terénní nerovnosti v krajině 
- trvalé travní porosty v území, louky a pastviny 
- půda využitelná pro zemědělskou produkci 

 

Tab. 15: Struktura půdního fondu v obci Hradec-Nová Ves a SO ORP Jeseník v roce 2019 

Zdroj: ČSÚ - ÚAP, 2020; ČÚZK, 2020, GAREP, 2009; vlastní zpracování 
Pozn: Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi ekologicky stabilními (vinice, zahrady, ovocné sady,             
travní porosty, lesní porosty a vodní plochy) a nestabilními (orná půda, chmelnice, zastavěné plochy a ostatní                
plochy) plochami. Výsledkem je poměrové číslo, příslušející ke čtyřem kategoriím ekologické stability. 
 

Tabulka 15 zobrazuje strukturu půdního fondu v území obce Hradec-Nová Ves a v SO ORP               
Jeseník. Dle koeficientu ekologické stability, který stanovuje podíl tzv. stabilních a           
nestabilních ploch v území, se dotčené územní celky a katastrální území značně odlišují.             
Ekologická stabilita celého území obce a katastrálního území Hradec u Jeseníka odpovídá            
hodnotě KES: území intenzivně využívané s oslabenými autoregulačními procesy v          
ekosystémech; území SO ORP Jeseník a katastrálního území Nová Ves u Jeseníka            
odpovídá hodnotě KES: vcelku vyvážená krajina s nižší spotřebou energo-materiálových          
vkladů. Hlavní příčinou rozdílů mezi jednotlivými územími je různé zastoupení zejména orné            
půdy a lesních porostů. 
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Typ využití/k.ú. 

Hradec u Jeseníka Nová Ves u Jeseníka Hradec-Nová Ves SO ORP Jeseník 

abs. [ha] rel. [%] abs.[ha] rel. [%] abs.[ha] rel. [%] abs. [ha] rel. [%] 

Orná půda 154,43 63,13 88,36 43,20 242,79 54,06 13580,38 18,89 

Chmelnice . .. . . . . 0,06 0,00. 

Vinice . . . . . . . . 

Zahrady 8,17 3,34 8,18 4,00 16,35 3,64 1101,58 1,53 

Ovocné sady . . . . . . 15,05 0,02 

Travní porosty 23,86 9,75 19,19 9,38 43,05 9,58 8785,46 12,22 

Lesní porosty 24,65 10,08 79,01 38,63 103,65 23,08 42945,21 59,73 

Vodní plochy 7,68 3,14 1,12 0,55 8,80 1,96 773,12 1,08 

Zastavěné plocha 4,48 1,83 2,85 1,39 7,33 1,63 663,80 0,92 

Ostatní plochy 21,35 8,73 5,82 2,84 27,17 6,05 4036,16 5,61 

Celkem 244,61 100,00 204,53 100,00 449,14 100,00 71900,82 100,00 

Koeficient ekologické stability 0,36 1,11 0,62 2,93 



 

Erozní ohroženost půd je dle VÚMOP v případě obce Hradec-Nová Ves značně závislá na              
kvalitě půdního pokryvu. Nejcennější půdy se nacházejí v severní a severovýchodní části            
katastrálního území a jsou také intenzívněji využívané. Z toho plyne vyšší ohrožení vodní             
erozí (zde je důležitý i faktor sklonu) a vyšší ohrožení erozí ze zpracování půdy. Půdy zde                
nejsou ohroženy erozí větrnou. Mezi nejčastěji zastoupené půdní typy patří kambizemě a            
pseudogleje se sníženou produkční schopností půdy, což může být jedním z faktorů nízké             
ceny pozemků. Půdy mají obecně nízkou retenční kapacitu a průměrnou zemědělskou           
produkční schopnost. Přesto díky charakteru reliéfu nelze očekávat nadprůměrně závažná          
ohrožení půd nebo obyvatelstva vlivem rizikových jevů v životním prostředí (VÚMOP, 2020). 
 

V oblasti kvality ovzduší nedochází dle ČHMÚ na území obce Hradec-Nová Ves k             
překračování limitů jakýchkoliv znečišťujících látek (CENIA - INSPIRE, 2020). Dle VÚMOP je            
voda v podzemních zdrojích obce Hradec-Nová Ves málo zranitelná a nehrozí narušení            
charakteru oběhu podzemních vod ani negativní vláhová bilance na většině území (VÚMOP,            
2020). Riziko kontaminace vod je nízké i dle informací VÚV (VÚV, 2018). Na západní část               
katastrálního území obce z k.ú Supíkovice ovšem zasahuje skládka odpadů s potenciálem            
kontaminace povrchových a spodních vod (ČÚZK, 2020). Obyvatelé na jihozápadě obce           
mohou být negativně ovlivněni emisemi tuhých znečišťujících látek, oxidů dusíku a oxidu            
uhelnatého z blízké slévárny slitin železa v Písečné. 
 

V obci se nenacházejí žádné významné stacionární zdroje hluku, obyvatelstvo však může            
být potenciálně ohrožováno hlukem ze železniční dopravy, případně z letecké dopravy - z             
provozu sportovního letiště Mikulovice v těsné blízkosti Nové Vsi, nebo ze sportovní            
střelnice v Písečné. V obci nejsou instalována žádná protihluková opatření, obec je částečně             
před hlukem chráněna přirozenou bariérou lesních porostů (ČÚZK, 2020). 
Dle Národní databáze Brownfields se na území obce Hradec-Nová Ves nenacházejí žádné            
brownfields ani staré ekologické zátěže (Czech Invest, 2020). 
 

Největším rizikovým jevem v životnímu prostředí je možnost tzv. bleskových povodní a            
částečně záplavové území řeky Bělé v jihovýchodní části katastru obce. Zde dle            
Výzkumného ústavu vodohospodářského hrozí riziko zaplavení malé části intravilánu obce          
při 100leté vodě (CENIA - INSPIRE, 2020). Obec dále není ohrožena svahovými            
nestabilitami, ani rizikem poddolování v důsledku pozůstatků po důlní činnosti. Index           
radonového ohrožení na stupni 2 představuje průměrnou hodnotu (ČGS, 2020). 
 

6.2. Ochrana životního prostředí 
Dle ústředního seznamu ochrany přírody se na území obce Hradec-Nová Ves nenacházejí            
žádná maloplošná nebo velkoplošná chráněná území (AOPK - DRÚSOP, 2020). Z iniciativy            
místního uskupení vzniklo v obci fiktivní území ochrany přírody - “CHKO” Hradecko. 
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7. Veřejná správa 
Kapitola sumarizuje stav a kvalitu veřejné správy na území obce. Zabývá se informacemi o              
kompetencích a hospodaření samosprávy a také bezpečností obyvatelstva. 
 

7.1. Obecní úřad a jeho kompetence 
Obecní úřad v obci Hradec-Nová Ves je OÚ I. stupně a vykonává správní činnosti pouze pro                
obec Hradec-Nová Ves. Činnost úřadu je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce.           
Zastupitelstvo obce je tvořeno 7 členy. Zastupitelé a zaměstnanci obecního úřadu jsou členy             
Kontrolního a Finančního výboru a Výboru pro společenské záležitosti. Na obci také funguje             
Přestupková komise (Obec Hradec-Nová Ves, 2020). 
 

Obecní úřad zajišťuje pracovní pozice pro 6 stálých zaměstnanců na plný úvazek (2x             
administrativa, 4x provoz a správa majetku). S podporou Úřadu práce je dále možné             
zaměstnávat až 8 sezónních zaměstnanců na VPP (OÚ Hradec-Nová Ves, 2020). Obec je             
zřizovatelem Jednotky Sboru dobrovolných hasičů, Hasičského minimuzea a Obecní         
knihovny (Obec Hradec-Nová Ves, 2020). 
 

Obec Hradec-Nová Ves má zpracované následující dokumenty: Územní plán (2015),          
Povodňový plán (2019) a Program rozvoje obce na volební období 2018–2022. (OÚ            
Hradec-Nová Ves, 2020; EDPP, 2019; Město Jeseník, 2015). 
 

7.2. Hospodaření a majetek obce 
Rozpočet obce je dlouhodobě vyrovnaný pouze s mírnými výkyvu v bilanci do přebytku i              
schodku. V posledních dvou letech obec významně navýšila příjmovou a výdajovou stránku            
rozpočtu, a to zejména díky kapitálové složce. Obci se také daří vytvářet pozitivní bilanci              
mezi daňovými příjmy a mandatorními výdaji, čímž vzniká značné množství prostředků pro            
investiční akce. 
 

Tab. 16: Rozpočet obce Hradec-Nová Ves v období 2015–2019 v tis. Kč 

Zdroj: ČSÚ - Veřejná databáze, 2020; OÚ Hradec-Nová Ves, 2020; vlastní zpracování 
 

Obec má zkušenost z čerpání národních dotací i subvencí z Evropských fondů. V             
posledních 5 letech se podařilo čerpat nenárokové dotace v celkové výši přesahující 4,5 mil.              
Kč. Prostředky byly využity zejména na dopravní sítě, požární ochranu a sportovní            
infrastrukturu (OÚ Hradec-Nová Ves, 2020).  
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Rok 
Příjmy Výdaje Rozpočtové 

saldo daňové nedaňové kapitálové přijaté transfery celkem běžné kapitálové celkem 

2015 7 805 114 700 144 8 763 7 834 1 054 8 888 -125 

2016 8 774 134 372 1 159 10 439 8 090 595 8 685 1 754 

2017 9 467 181 273 1 045 10 966 6 236 3 092 9 328 1 638 

2018 10 645 238 3 662 2 539 17 084 7 810 11 576 19 386 -2 302 

2019 11 178 238 . 2 734 14 150 8 392 7 253 15 645 -1 495 



Tab. 17: Získané dotace obce Hradec-Nová Ves v období 2016–2020 

Zdroj: OÚ Hradec-Nová Ves, 2020; MMR ČR, 2018; MV ČR 2019; vlastní zpracování 
 

Do nemovitého majetku obce patří jak budovy sloužící samosprávě (obecní úřad, technické            
zázemí obce), tak nemovitosti sloužící k provozování služeb a protipožární ochrany           
(Hasičské minimuzeum, Klub, obchod, hasičská zbrojnice), tak i nemovitosti určené k           
rekreaci (víceúčelové sportovní hřiště) a v neposlední řadě také 3 bytové jednotky v budově              
bývalé školy, sloužící k rezidenčním účelům obyvatel.  
 

Tab. 18: Inventarizace nemovitého majetku obce Hradec-Nová Ves k 1.9.2020 

Zdroj: OÚ Hradec-Nová Ves, 2020; vlastní zpracování 
 

7.3. Bezpečnost 
Obec náleží do policejního územního obvodu Jeseník, kde se index kriminality pohybuje v             
průměru Česka. S ohledem na obecně nižší kriminalitu v menších sídlech lze považovat             
obec za málo problémovou (MV ČR, 2020). Četnost přestupků se v obci pohybuje v              
jednotkách ročně (OÚ Hradec-Nová Ves, 2020). V obci se nachází hasičská stanice            
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Předmět dotace Rok Zdroj Program Financování (Kč) 

Oprava komunikace C1 2016 Olomoucký kraj Program obnovy venkova 300 000 

Dostavba komunikace C30 2017 Olomoucký kraj Program obnovy venkova 300 000 

Technické zázemí obce 2018 Olomoucký kraj Program obnovy venkova 500 000 

Víceúčelové sportovní hřiště 
Hradec 2018 Olomoucký kraj Program výstavby sportovních zařízení 500 000 

Dětské hřiště a fitness 2018 MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova 400 000 

Provoz obchodu 2019 Olomoucký kraj Program obnovy venkova 100 000 

Výstražný a varovný systém 2019 ESIF Operační program Životní prostředí 693 089 

Sběrná místa 2019 ESIF Operační program Životní prostředí 609 232 

Hasičské auto 2019 MV ČR Požární ochrana/IZS 450 000 

Hasičské auto 2019 Olomoucký kraj Program podpory JSDH 100 000 

Oprava komunikace C2 2020 Olomoucký kraj Program obnovy venkova 500 000 

Přívěs pro hašení 2020 Olomoucký kraj Program podpory JSDH 56 000 

Celkem financování 4 508 321 

Název a funkce objektu č.p. stav objektu k.ú. 

Obecní úřad 12 rekonstrukce 2018 Hradec 

Rodinný dům 13 k demolici Hradec 

Hasičské minimuzeum (1932) 48 rekonstrukce 2008 Hradec 

Klub (bývalá škola + 3 bytové jednotky (1935) 142 rekonstrukce 2020 Nová Ves 

Hasičská zbrojnice 148 rekonstrukce 2004 Nová Ves 

Víceúčelový objekt - obchod 152 výstavba 2011 Nová Ves 

Budova technického zázemí obce 155 výstavba 2019 Nová Ves 

Víceúčelové sportovní hřiště . výstavba 2013 Hradec 

Víceúčelové sportovní hřiště . výstavba 2019 Nová Ves 



jednotky sboru dobrovolných hasičů JPO V, která zabezpečuje výjezd hasičského družstva o            
zmenšeném početním stavu, nejbližší jednotka JPO I zřizovaná Hasičským záchranným          
sborem České republiky se nachází v Jeseníku. Nejbližší stanoviště zdravotnické záchranné           
služby je taktéž v Jeseníku. 
 

Pro Hradec-Nová Ves byl v minulých letech zpracován povodňový plán obce, který je             
základním dokumentem pro řízení ochrany před povodněmi ve správním území obce           
(EDPP, 2019). 
 

7.4. Vnější vztahy a vazby 
Obec Hradec-Nová Ves je členem následujících organizací a svazků na místní a regionální             
úrovni: 

- Mikroregion Zlatohorsko | angažuje se zejména v oblasti cestovního ruchu, sdružuje           
6 obcí v severovýchodní části SO ORP Jeseník (Mikroregion Zlatohorsko, 2020) 

- Sdružení měst a obcí Jesenicka | činnost organizace spočívá v propagaci regionu,            
organizací sportovních akcí a eko-odpadových služeb, členy jsou všechny obce (24)           
SO ORP Jeseník (SMOJ, 2020) 

- Euroregion Praděd | zaměřuje se na přeshraniční spolupráci s Polskou republikou, a            
to převážně v oblasti cestovního ruchu, sdružuje okolo 110 místních samospráv na            
obou stranách hranice (Euroregion Praděd, 2020) 

- MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. | provádí komunitně vedený místní           
rozvoj na základě strategie CLLD, zabývá se podporou různých činností z           
evropských fondů (vzdělávání, sociální začleňování, trh práce, životní prostředí,         
zemědělství), členy jsou obce, neziskové organizace a podnikatelské subjekty SO          
ORP Jeseník (MAS Jesenicko, 2020) 

- Spolek pro obnovu venkova Olomouckého kraje | předmětem činnosti je rozvoj           
venkova a kvality života jeho obyvatel, sdružuje přes 128 členů (SPOVOK, 2020) 

Na celostátní úrovni je obec členem organizace SMO ČR (Svaz měst a obcí, 2020). 
 

Obec Hradec-Nová Ves nemá navázáno žádné meziobecní partnerství. 

 
8. Šetření názorů obyvatelstva 
Doplňková kapitola se zabývá parametry a výsledky dotazníkového šetření.  
 

8.1. Parametry dotazníkového šetření 
Šetření názorů obyvatelstva v Hradci-Nové Vsi pro potřeby tohoto dokumentu bylo           
provedeno v srpnu 2020. Dotazník sestával s celkem 16 otázek, z čehož 5 bylo otázek               
identifikačních, 5 otázek uzavřených, 3 otázky polootevřené a 2 otázky otevřené. Dotazník            
byl šířen v papírové formě společně s obecním zpravodajem (150 ks). V záhlaví dotazníku              
byla uvedena webová adresa, na které měli občané možnost vyplnit dotazník v elektronické             
podobě. Vyplněné dotazníky byly občany odevzdávány na sběrná místa v obchodě v Nové             
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Vsi a na obecní úřad v Hradci. Poměr elektronicky vyplněných dotazníků k dotazníkům             
odevzdaných v papírové formě byl 23 papírových ku 20 v elektronické podobě. Celkem tedy              
dotazník vyplnilo během srpna 43 obyvatel Hradce-Nové Vsi (11 % z celkového počtu). 
 

8.2. Výsledky dotazníkového šetření 
Z celkového počtu 43 dotazníků bylo vyplněno 24 dotazníků ženami a 19 muži.             
Nejpočetnější zastoupení měla u respondentů věková skupina 30-49 let se 16 respondenty,            
dále pak skupina 50-64 let s 13 respondenty. 9 z respondentů bylo starších 65 let a 5                 
respondentů mělo mezi 15-29 lety. Vzdělanostní struktura respondentů byla následující: 13           
vysokoškolsky vzdělaných respondentů, 3 s vyšším odborným vzděláním, 7 se středním           
odborným, 17 se s úplným středním vzděláním a 3 respondenti s vzděláním základním. 21              
respondentů se do Hradce-Nové Vsi přestěhovalo v dospělosti před více než pěti lety, 7 se               
přestěhovalo v dospělosti v posledních pěti letech, 4 v dětství s rodiči a 11 z respondentů je                 
rodáky z Hradce-Nové Vsi. Nejpočetnější skupinou z hlediska ekonomické aktivity byla           
skupina zaměstnaných mimo obec - 20, dále pak 13 důchodců, 4 osoby podnikající v obci, 2                
zaměstnaní v obci a 1 podnikající mimo obec a 1 nezaměstnaný. Dále respondenti             
odpovídali na 11 meritorních otázek: 
 
Více než 93 % respondentů uvedlo, že se jim v obci žije dobře. 

 
Obr. 10: “Jak se Vám v Hradci-Nové Vsi žije?” 
 

 
 
 
 
 
 
Na otázku “Co se Vám na Hradci-Nové Vsi nejvíce líbí”, měli respondenti možnost vybrat 1-3               
z nabízených možností. 36 z nich se v Hradci-Nové Vsi nejvíce líbí klidný život,28 blízkost               
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přírody, 26 příznivé životní prostředí, 11 z nich vzhled obce, 10 pak sportovní vyžití. Další               
preference respondentů můžeme vidět v obrázku č. 11. 

 
Obr. 11: “Co se vám nejvíce na Hradci-Nové Vsi nejvíce líbí?” 
 
Podobně jako u předchozí otázky, měli možnost respondenti vybrat 1-3 odpovědí co se jim              
na Hradci-Nové Vsi nelíbí. Nejpočetněji se pak objevovaly odpovědi špatné podmínky pro            
podnikání - 20 respondentů, nevyhovující veřejná doprava - 14 a nedostatek pracovních            
příležitostí - 13. Další odpovědi jsou pak zobrazeny na obrázku 12. 

 
Obr. 12: “Co se vám na Hradci-Nové Vsi nelíbí?” 
 

Respondenti by využili obecní finanční prostředky na rekonstrukci místních komunikací - 19,            
častější spoje veřejné dopravy - 18 a podporu bytové výstavby, či dobudování technické             
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infrastruktury a místních komunikací - 14. Další preference využití finančních prostředků           
obce jsou pak zobrazeny v obrázku č. 13. 

 
Obr. 13: “Představte si, že můžete přímo rozhodnout o využití obecních finančních            
prostředků. Na co byste je přednostně využil/a?” 
 

Odpověďmi na následující otázku respondenti hodnotili spokojenost s různými aspekty          
života v Hradci-Nové Vsi. Obrázek 14 ukazuje podrobný poměr odpovědí ve všech            
zjišťovaných kategoriích. 

 
Obr. 14: “Pokuste se zhodnotit Hradec-Novou Ves z hlediska níže uvedených podmínek.” 
 
Dle odpovědí si dotazovaní nejvíce vážili kvality životního prostředí, úrovně svého vlastního            
bydlení a také způsobu péče obce o veřejné prostory. Kumulativní spokojenost byla            
zaznamenána také u kategorií Celkový rozvoj obce, Informovanost o dění v obci a             
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Kvalita/dostupnost inženýrských sítí. Občané nejvíce negativně hodnotili dostupnost        
zaměstnání/možnost podnikání, veřejnou dopravu a zejména dostupnost obchodů a služeb.          
Zajímavým trendem bylo zjištění vyšší lhostejnosti dotazovaných k aspektům, se kterými jiní            
respondenti nebyli spokojeni. 
 

Další otázka zjišťovala kvalitu mezilidských vztahů v obci. Více než tři čtvrtiny respondentů             
tyto vztahy označily za velmi dobré nebo docela dobré.  

 
Obr. 15: “Mezilidské vztahy v Hradci-Nové Vsi považujete za?” 
 

Možnost příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům hodnotili respondenti pozitivně i          
negativně téměř shodným počtem odpovědí. 

 
Obr. 16: “Myslíte si, že obyvatelé Hradec-Nové Vsi mají dostatek příležitostí ke vzájemným             
společenským kontaktům?” 
 

Dle odpovědí respondentů sleduje přibližně polovina z nich informace o dění v obci na              
webových stránkách občas a druhá polovina vůbec. 
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Obr. 17: “Sledujte informace o dění v Hradci-Nové Vsi na webových stránkách obce? 
 

Rozrůstání obce o další obyvatele si přeje polovina respondentů, 17 z nich si pak přeje, aby                
obec zůstala stejně velká. 

 
  Obr. 18: “Jak by se měla obec Hradec-Nová Ves dále rozrůstat? 
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V otázce “Co vám v Hradci-Nové Vsi nejvíce chybí?” vyjadřovali občané názor otevřenou             
odpovědí. S velkým odstupem nejčastěji zmiňovanou odpovědí byla neexistence         
restauračního zařízení (restaurace, hospoda, kavárna). Mezi další četné odpovědi patřila          
špatná dostupnost různých služeb, které občané musí dojíždět v jiných obcích (škola,            
obchod s nepotravinářským zbožím, servisní služby), nízká kvalita internetového připojení a           
nedostačující plynofikace. Podrobnější statistika odpovědí není pro ochranu doslovných         
odpovědí respondentů k dispozici. 
 

V poslední otázce měli respondenti možnost napsat další náměty, připomínky a komentáře.            
Respondenti nejvíce zmiňovali problém se zvýšeným hlukem v okolí letiště v Mikulovicích.            
Občané ve slepé ulici pod slévárnou také upozorňovali na problém s nutností před svozem              
komunálního odpadu dovézt popelnici k hlavní komunikaci. Respondenti také upozorňovali          
na neaktuální vzhled webových stránek obce, který ne moc dobře umožňuje zobrazování            
hledaných informaci. Lepší kvalitu si respondenti žádají i u měsíčního zpravodaje. Další            
žádostí je snížení rychlosti na komunikaci III/4551 na 30 km/h zvláště v okolí Klubu, jelikož               
se na místních hřištích pohybují děti. Častěji bylo také respondenty zmiňováno přání, aby se              
v obci konalo více společenských akcí. Jak akcí pro seniory, tak i pro děti. Někteří               
respondenti také touto formou pochválili obecní samosprávu za dobrou úpravu vzhledu           
obce, nebo například za možnost si vypůjčit obcí nabízené nástroje a přístroje, nebo také              
možnost využití obcí poskytované služby (dovoz štěrku, kamenů atp.). V negativním směru            
byl také několikrát zmíněn obecní rozhlas, který některé občany ruší, jiným pak vadí, že mu               
v některých místech v obcí není moc dobře rozumět. 
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AII. ANALYTICKÁ ČÁST - Východiska pro návrhovou část 
Hlavní problémy a pozitiva obce 
Zásadním faktorem, ovlivňujícím mnoho aspektů života na obci i v místním regionu, je             
periferní poloha obce v rámci ČR i Olomouckého kraje. Tato poloha negativně ovlivňuje             
zejména dopravní dostupnost center i nabídku kvalitních pracovních pozic a služeb. V obci             
chybí základní komerční služby, nenachází se zde školní zařízení ani zdravotnické nebo            
sociální služby. Občané by mohli využívat více spojů veřejné dopravy, zejména o víkendu a              
svátcích. Obec také trápí stav a kapacita krajské páteřní komunikace III/4551. Obec se             
nachází mimo hlavní oblast cestovního ruchu Jesenicka a na jejím území se nenacházejí             
žádné významné kulturní památky, což značně snižuje atraktivitu obce jako turistického cíle.            
V obci nepůsobí žádný významný zaměstnavatel, který by dokázal udržet pracovní sílu obce             
na jejím území. Občané mají také málo příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům;            
v obci se pořádá málo kulturních akcí a nenachází se zde restaurační zařízení s výjimkou               
pilotního provozu Grill baru v rámci penzionu Aviatik v Nové Vsi čp.147.  
 
Mezi hlavní pozitivní faktory patří zejména intenzivní stavební rozvoj a příliv nového,            
mladého obyvatelstva. V obci je i relativně nízká nezaměstnanost. Občané mohou docenit            
kvalitní životní prostředí, kalené pouze přítomností skládky na okraji obce a hlučnosti            
sportovního letiště v katastru sousední obce. Obec může využít potenciálu aktivity           
obyvatelstva pro komunitní spolupráci v různých oblastech rozvoje. Hradec-Nová Ves je také            
dobrým místem k životu, k čemuž přispívá i aktivní přístup místní samosprávy,            
reprezentovaný například péčí o veřejné prostory, snahou o kvalitní investice nebo ochotou            
nabízet občanům výpomoc z technického zázemí obce. Obec má vybudovanou základní           
technickou infrastrukturu a v nedávné době zde byly dokončeny komplexní pozemkové           
úpravy. 
 
Vyhodnocení předcházejících rozvojových dokumentů 
Obec Hradec-Nová Ves pravidelně zpracovává Program rozvoje obce pro volební období           
zastupitelstva obce. Tento dokument obsahuje základní charakteristiku obce, výčet         
rozvojových priorit včetně výčtu předpokládaných projektových aktivit. Posledním takovým         
ukončeným dokumentem je PRO Hradec-Nová Ves 2014–2018. 
 
Projektový zásobník PRO Hradec-Nová Ves 2014–2018 obsahoval několik desítek projektů          
v sedmi projektových kategoriích: komunikace, revitalizace bývalé školy, revitalizace budovy          
obecního úřadu, bydlení, volný čas + sport + kultura, protipovodňová opatření a ostatní.             
Předpokládané aktivity se v drtivé většině podařilo naplňovat. V tomto období patřila mezi             
nejvýznamnější projekty revitalizace obecního úřadu, a budovy bývalé školy, kde vzniklo           
kulturní zázemí obce a nájemní byty a revitalizace budovy obecního úřadu. Dalšími            
významnými projekty byly také opravy mnoha z místních komunikací. Naopak se však            
nepodařilo realizovat rekonstrukci krajské komunikace III/4551, ani stavbu cyklostezek, či          
opravu mostu přes řeku Bělou. 
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Vazby na strategické dokumenty 
Jediným relevantním dokumentem na regionální úrovni je Strategie Komunitně vedeného          
místního rozvoje MAS Jesenicko 2017–2023. Návrhová část tohoto dokumentu obsahuje 6           
strategických cílů. Přepis rozvojových cílů se nachází v následující tabulce: 
 
Tab. 19: Rozvojové cíle SCLLD MAS Jesenicko pro roky 2017–2023 

Zdroj: MAS Jesenicko, 2016, vlastní zpracování 
 
S ohledem na hlavní problémy a pozitiva obce Hradec-Nová Ves lze najít předpokládané             
vazby zejména oblastech 3 a 5 (Životní prostředí, Infrastruktura) a dílčí vazby dále v oblasti               
4 a 6 (Rozvoj komunitního života a volnočasových aktivit, Podpora podnikání). Ostatní            
specifické cíle jsou pro obec méně relevantní, sama by je nedokázala naplňovat nebo jejich              
témata představují pro obec spíše vnější regionální faktory. 
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Strategický cíl Specifický cíl 

1. Zvýšit podíl cestovního ruchu a 
kulturního dědictví na místní 
ekonomice 

1.1. Zvýšení kvality a dostupnosti základní i doprovodné turistické 
infrastruktury 

1.2. Zachování a obnova kulturního dědictví 

2. Zvýšit kvalitu, udržitelnost a 
podporu rozvoje zemědělství, 
lesnictví a rybolovu 

2.1. Zvýšení kvality a podpory rozvoje zemědělství, regionálních trhů a 
lesnictví 

2.2. Zvýšení kvality rybníkářství a rybolovu 

3. Zlepšení životního prostředí a 
krajiny v regionu 

3.1. Zlepšení kvality životního prostředí a odstranění ekologických zátěží 

3.2. Zlepšení ochrany přírody a krajiny 

4. Kvalitní a spokojený život v regionu 

4.1. Zvýšit úroveň zdravotnictví a integrovaného záchranného systému 

4.2. Zvýšit kvalitu a dostupnost sociálních služeb 

4.3. Zvýšit kvalitu a dostupnost vzdělávání 

4.4. Rozvoj komunitního života a volnočasových aktivit 

5. Zlepšit technickou infrastrukturu v 
regionu 

5.1. Zvýšení kvality dopravní infrastruktury 

5.2. Zvýšení kvality technické infrastruktury pro veřejný život 

6. Zvýšit konkurenceschopnost a 
vytvářet podmínky pro podnikání i 
zaměstnanost 

6.1. Podpora podnikání – ekonomicky silný a stabilní region 

6.2. Flexibilní a kvalifikovaných regionální trh a aktivní politika 
zaměstnanosti s využitím pro zaměstnavatele 



SWOT analýza 
 
Tab. 20: SWOT analýza obce Hradec-Nová Ves 

Zdroj: vlastní zpracování 
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SILNÉ STRÁNKY (pozitiva obce) SLABÉ STRÁNKY (problémy obce) 

Dobré místo k životu (klidný život, čistota obce, 
kvalitní veřejná správa) Nízká nabídka obchodů a služeb v obci 

Dostatečná péče o veřejné prostory Špatný technický stav komunikace III/4551 a 
vybraných místních komunikací 

Vysoká úroveň životního prostředí Nedostatek pracovních pozic v obci/podpora 
podnikání 

Dobudovaná obecní infrastruktura (vyjma 
plynofikace a internetového připojení) 

Nedostačující plynofikace a kvalita internetové 
připojení 

Dostatek příležitostí ke sportovnímu vyžití Snížení informovanosti občanů vlivem zastaralých 
webových stránek a obecního zpravodaje 

Kvalitní mezilidské vztahy Nízká frekvence kulturních akcí a příležitostí ke 
vzájemným kontaktům 

 Malá nabídka volnočasových aktivit pro děti 

PŘÍLEŽITOSTI (pozitivní vnější faktory) OHROŽENÍ (negativní vnější faktory) 

Dostatek rozvojových ploch pro udržitelný růst 
obce Poloha obce na zemské vnější periferii 

Trend rostoucího počtu obyvatel Nedostatek vysokopříjmových pracovních pozic v 
regionu 

Získávání finančních prostředků z dosud 
nevyužívaných zdrojů 

Nízká úroveň vzdělanosti obyvatelstva a velká 
vzdálenost vysokých škol 

Mladá populace Špatná dopravní dostupnost 

Nízká nezaměstnanost v průměru regionu 
Nízká atraktivita obce pro cestovní ruch a 
neexistence kulturních památek nadmístního 
významu 

Spolupráce s obcemi v regionu a v rámci MAS Hlučnost sportovního letiště sousední obce 



B. NÁVRHOVÁ ČÁST 
Obsah návrhové části je sestaven na základě výstupů analytické části dokumentu. Její            
zastřešující složkou je vize: ideální stav předmětného území na konci sledovaného období.            
Vize je dále tvořena konkrétními cíli, které je třeba naplňovat tak, aby byla vize uskutečněna.               
Specifické cíle se skládají z konkrétních opatření, představujících oblasti, kde je třeba            
koncentrovat finanční prostředky. Opatření v sobě již skrývají dílčí aktivity, které mohou být             
prezentovány pomocí konkrétních typových projektů. 

 
Obr. 19: Schéma návrhové části PRO Hradec-Nová Ves 
Zdroj: vlastní zpracování 
 
Strategická vize 
 
“Obec Hradec-Nová Ves je ekonomicky stabilizovaná rozvíjející se obec s kvalitním životním            
prostředím a příjemným zázemím pro život. Obec nabízí relativně kompletní nabídku           
společenského a kulturního vyžití, základní služby a kontinuálně zpřístupňuje občanům nové           
rozvojové možnosti. Aktivně podporuje specifické požadavky obyvatelstva, které naplňuje         
pomocí komunitní i meziobecní spolupráce. Infrastruktura obce je dobudována a připravena           
na technologický vývoj v následujících časech.” 
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Rozvojové cíle, opatření a aktivity 
 
 

Cíl 1: “Dobudování sítí a zlepšení dopravní a technické infrastruktury obce 

 
Cíl 2: “Udržení kvality životního prostředí a péče obce o veřejné prostranství.” 

 
Cíl 3: “Poskytování kvalitní nabídky služeb, podpora bydlení a zaměstnanosti.” 
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 Opatření: 1.1: Rekonstrukce a výstavba dopravní infrastruktury Zdroj financování  

 1.1.1: Dostavba místních komunikací OLK, MAS  

 1.1.2. Rekonstrukce stávajících komunikací OLK, MMR  

 1.1.3. Vybudování cyklostezky OLK  

 Opatření: 1.2: Dobudování a údržba technických sítí obce Zdroj financování  

 1.2.1. Rozšíření dostupnosti internetového připojení MMR  

 1.2.2. Podpora výstavby individuálních ČOV OLK, MŽP  

 1.2.3. Podpora rozšiřování plynofikace OB  

    

 Opatření: 2.1: Zvýšení ochrany obyvatelstva Zdroj financování  

 2.1.1. Podpora instalace protihlukových opatření OB  

 2.1.2. Výstavba vodohospodářských opatření OLK  

 Opatření: 2.2: Údržba kvality životního prostředí Zdroj financování  

 2.2.1. Podpora protierozních opatření v krajině OLK  

 2.2.2. Budování zelených prvků v intravilánu obce OLK, MAS  

 2.2.3. Zvyšování retenční schopnosti krajiny OLK, OPŽP  

    

 Opatření: 3.1.: Podpora stávajících služeb v obci Zdroj financování  

 3.1.1. Udržení stávajících komerčních služeb v obci OLK  

 3.1.2. Udržení stávajících veřejných služeb v obci OLK, MAS  

 Opatření: 3.2.: Podpora rozvoje bydlení pro udržitelný růst obce Zdroj financování  

 3.2.1. Příprava stavebních parcel pro další rozvoj obce MMR  

 Opatření: 3.3.: Podpora zaměstnanosti a podnikání v obci Zdroj financování  

 3.3.1. Nabídka prostorů pro podnikatelské aktivity OB, MMR  

 3.3.2. Zajištění pracovních míst v obci ÚP  

    



Cíl 4: “Rozvoj společenského života a volnočasových aktivit.” 

 
Cíl 5: “Zkvalitnění veřejné správy a spolupráce v regionu” 

*Pokud není uveden zdroj financování, nejsou v době zpracování dokumentu k dispozici vhodné dotační tituly a 
na finančním zajištění aktivity se tedy podílí pouze obec. 
 
Typové projekty a projektový zásobník 
Přiložená tabulka č. 21 zobrazuje příklady projektů, kterými lze naplňovat opatření a cíle             
stanovené v předchozím oddílu. Typové projekty jsou složené z priorit aktuálního programu            
rozvoje obce, plánu společných zařízení obce Hradec-Nová Ves a sousedních obcí,           
charakteristiky obce i výsledků dotazníkového šetření. Aktuální projektový zásobník obce lze           
prohlédnout v tabulce č. 22. Tento se skládá z předpokládaných investic od roku 2021,              
nerealizovaných projektů uplynulých let a projektů plánu společných zařízení obce. 
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 Opatření: 4.1.: Podpora komunitního života Zdroj financování  

 4.1.1. Pořádání kulturních akcí OLK  

 4.1.2. Pořádání volnočasových aktivit OLK, MAS  

 4.1.3. Budování prostor pro trávení volného času OLK, MAS  

 4.1.4. Podpora občanských aktivit neformálního charakteru OLK  

 Opatření: 4.2.: Podpora spolků Zdroj financování  

 4.2.1. Podpora SDHO OLK, MAS, MV  

    

 Opatření: 5.1.: Obnova obecního majetku Zdroj financování  

 5.1.1. Obnova nemovitého obecního majetku OLK, MMR  

 5.1.2. Obnova obecní techniky OLK  

 Opatření: 5.2.: Zlepšení informační činnosti obce Zdroj financování  

 5.2.1. Zlepšení kvality internetových stránek obce OB  

 5.2.2. Zlepšení kvality obecního zpravodaje OB  

 
Opatření: 5.3.: Spolupráce s okolními obcemi a v rámci regionálních 
organizací Zdroj financování  

 5.3.1. Prohloubení partnerství a spolupráce s obcemi v regionu OB, MAS  

 5.3.2. Koordinace a realizace meziobecních projektů OB  

    



Tab. 21: Typové projekty realizovatelné v obci Hradec-Nová Ves dle návrhové struktury 

Zdroj: OÚ Hradec-Nová Ves, 2020 
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Příklad realizovatelného projektu Vazba na aktivity 

Dostavba a zkapacitnění komunikace 1.1.1. 

Rekonstrukce místní komunikace 1.1.2. 

Rekonstrukce mostu 1.1.2. 

Výstavba cyklostezky 1.1.3. 

Rozšiřování Wi-Fi připojení 1.2.1. 

Výstavba individuální ČOV 1.2.2. 

Realizace lokálního biokoridoru 2.2.1. 

Obnova a výsadba zeleně 2.2.2. 

Výstavba polosuchého poldru 2.2.3. 

Realizace záchytného průlehu 2.2.3. 

Podpora provozu obecního obchodu 3.1.1. 

Revitalizace obecní nemovitosti pro obchodní služby 3.1.1., 5.1.1. 

Podpora místní knihovny 3.1.2. 

Příprava nové obytné zóny 3.2.1. 

Podpora projektu zaměstnanosti ÚP 3.3.2. 

Podpora kulturní akce v obci 4.1.1. 

Podpora sportovní akce v obci 4.1.2. 

Podpora společenské akce v obci 4.1.2. 

Výstavba odpočinkové zóny 4.1.3. 

Podpora akce místního sdružení nebo organizace 4.1.4. 

Revitalizace Hasičské zbrojnice 4.2.1., 5.1.1. 

Revitalizace budovy obecního úřadu 5.1.1. 

Revitalizace Hasičského minimuzea 5.1.1. 

Obnova veřejného osvětlení 5.1.1. 

Dobudování objektu Technického zázemí obce 5.1.1., 5.1.2. 

Doplnění itineráře pro potřeby OÚ 5.1.2. 

Pořízení obecní techniky 5.1.2. 

Pořízení nových webových stránek obce 5.2.1. 

Spolupráce se sousedními obcemi v rámci SMOJ a MZ 5.3.1. 

Rekonstrukce a provoz sportoviště mimo území obce 5.3.2. 

Podpora poskytovatelů sociálních služeb mimo obec 5.3.2. 

Podpora zařízení předškolního a základního vzdělávání 5.3.2. 



Tab. 22: Projektový zásobník obce do roku 2022 
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Název projektu Náklady (mil. Kč) Vazba na aktivitu 

Prodloužení MK za Kopaninami 1,1 1.1.1. 

Dostavba MK Široký Brod-Písečná (Petrák) 9 1.1.1. 

Oprava viaduktu-III/4551 4,6 1.1.1. 

Dostavba MK Nová Ves Supíkovice (část na kat. Hradce pod Diklovkou) 3,2 1.1.1. 

Dostavba spojky na poli Liščí les-pod Diklovku 7,5 1.1.1. 

Dostavba MK Nová Ves-Supíkovice (část na kat. území Nové Vsi) +HC6.2 7,5 1.1.1. 

Dostavba MK nad vodojemem v Nové Vsi 0,95 1.1.1. 

Dostavba MK na hřebenu Diklovky směr Supíkovice (vyhlídka PL) 3,8 1.1.1. 

Dostavba MK Nová Ves-Mikulovice v lese (trasa kanalizace) po přejezd 3 1.1.1. 

Dostavba MK na hřebeni u kapličky 0,8 1.1.1. 

MK Odbočka u fabriky-Kopaniny-enkláva u Širokého Brodu 11,4 1.1.2. 

MK Kopaniny přes les 5,5 1.1.2. 

Rekonstrukce MK Hradec-Supíkovice kolem vodojemu a Liščího lesa 11 1.1.2. 

Spojka na poli Široký Brod 3,9 1.1.2. 

Oprava žel. přejezd III/4551 3,3 1.1.2. 

Rekonstrukce Viaduktu-Hradecký les (směr Nová Ves) podél trati 1,5 1.1.2. 

Rekonstrukce MK Pod hráz Hradeckého poldru 2,3 1.1.2. 

Rekonstrukce MK Kopaniny přes pole 4,5 1.1.2. 

Rekonstrukce MK Podél Hradeckého potoka 0,4 1.1.2. 

Rekonstrukce MK za Hradeckým poldrem pod skládku v poli 1,4 1.1.2. 

Rekonstrukce obslužné komunikace Povodí k obtokovému kanálu u čp. 33 0 1.1.2. 

Rekonstrukce MK vodojemu v Nové Vsi (Diklovka) 5,75 1.1.2. 

Rekonstrukce křižovatky u letiště-kaplička na hřebenu 5,8 1.1.2. 

Rekonstrukce MK směr Františkov po zatáčku 3,6 1.1.2. 

Rekonstrukce MK Nová Ves škola-Mikulovice přes farní les(kostelní) 7,6 1.1.2. 

Rekonstrukce Hradec-Nová Ves přes les (lesní úsek) 3,3 1.1.2. 

Liniová zeleň k čp.68  2.2.2 

Liniová zeleň u vodojemu v Hradci  2.2.2 

Lokální biokoridor přes pole mezi Liščím lesem a lesem na Diklovce 1,1 2.2.2. 

Liniová zeleň podél čp. 68 0,09 2.2.2. 

Liniová zeleň u MK8 0,07 2.2.2. 

Liniová zeleň za vodojemem v Hradci 0,17 2.2.2. 

Lokální biokoridor na hranici se Supíkovicemi 0,49 2.2.2. 

Polosuchý poldr 2 Hradec 15 2.2.3. 

Mokřad U obchodu 1,8 2.2.3. 

Mokřad V Osypkách 4,5 2.2.3. 



Zdroj: OÚ Hradec-Nová Ves, 2020 
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Název projektu Náklady (mil. Kč) Vazba na aktivity 

Příkop nad čp. 33 0,17 2.2.3. 

Polosuchý poldr 1 Nová Ves 11,5 2.2.3. 

Záchytný průleh pod Diklovkou 1,58 2.2.3. 

Obytná zóna „U rybníka v Hradci“ 1 3.2.1. 

Obytná zóna „Pod vodojemem“ v Nové Vsi  3.2.1. 

Obytná zóna „U rybníka“ v Nové Vsi  3.2.1. 

Revitalizace Hasičského minimuzea čp.48 v Hradci  5.1.1. 

Revitalizace hasičské zbrojnice čp.148 v Nové Vsi  5.1.1. 

Dobudování areálu Technického zázemí obce v Nové Vsi  5.1.1. 

Obnova veřejného osvětlení – 6.etapa 0,2 5.1.1. 

Pořízení traktoru 1 5.1.2. 

Pořízení referentského vozu 0,5 5.1.2. 



Implementační mechanismy 
Implementační část programu popisuje způsoby uvedení programu do praxe, monitorovací          
mechanismy, zajištění finančních prostředků a publicity, spojených s PRO Hradec-Nová          
Ves. Bezproblémová implementace dokumentu zajistí plnění programových cílů pomocí         
soustavy opatření, aktivit a konkrétních projektů. 
 
Realizaci programu zajišťuje starosta obce, a to pomocí nástrojů obvyklých během           
rozhodovacích procesů vedení obce. Starosta obce úzce spolupracuje s vedením obce.           
Realizace programu spočívá v iniciaci implementace opatření a jejich aktivit, zajišťování           
finančních prostředků pro rozvojové akce, projednávání podnětů vztahujících se k PRO,           
provádění aktualizace programu a delegace jednotlivých činnosti a pravomocí na odpovědné           
osoby 
 
Za monitoring a vyhodnocení programu je zodpovědný starosta obce. Monitoring probíhá           
shromažďováním informací o průběhu realizace projektů, kontrolou plnění stanovených         
aktivit a vypracováním zhodnocení PRO za monitorovaný úsek. Aktualizace programu          
probíhá ve dvouleté periodě, nejdříve tedy v roce 2022. Podkladem pro aktualizace jsou             
zásadní změny východisek pro návrhovou část, změny finančních faktorů a nové možnosti            
realizace aktivit návrhové části. 
 
Program rozvoje obce bude v elektronické formě umístěn na webových stránkách obce.            
Občané jsou zároveň o jeho dokončení a důležitých změnách informováni prostřednictvím           
obecního zpravodaje a úřední desky. 
 
Program předpokládá zajištění finančních prostředků pro rozvojové aktivity obce z vícero           
zdrojů. Hlavním způsobem financování jsou vlastní zdroje obce (obecní rozpočet), doplněné           
o prostředky z investičních kapitol rozpočtů vyšších územních celků ČR (Olomoucký kraj            
nebo resortní rozpočty) a financování ESIF skrze Operační programy (přímé výzvy OP nebo             
výzvy MAS). Aktivity PRO budou realizovány v úzké vazbě na rozpočet obce, přednostně by              
měly být realizovány akce, které se podílí na naplňování stanovených cílů PRO. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Program rozvoje obce Hradec-Nová Ves na období 2021–2027 byl schválen          

zastupitelstvem obce dne ____________________. 
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