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1. ÚVOD 

 
Strategické plánování je proces identifikace a dosahování dlouhodobých cílů. Jedná se 

o kreativní a interaktivní proces, do kterého jsou zapojení nejen zástupci obce, ale také 

široká veřejnost. Význam strategického plánování a koncepčního přístupu k řízení místního 

rozvoje byl posílen možností čerpat podporu z externích zdrojů (strukturální fondy EU, 

národní zdroje), protože usnadňuje identifikaci klíčových projektových záměrů ve vazbě na 

dlouhodobé cíle rozvoje obce. 

 

Strategický plán rozvoje je základní strategicko-taktický dokument, který formuluje 

strategické cíle na dané období, konkretizuje rozvojová opatření a specifikuje jejich aktivity. 

Ve formě konkrétních projektů pak přesně určuje jejich nositele a případně stanovuje způsob 

financování a implementace. Strategický plán rozvoje je zpracován jako opora 

představitelům obce při rozhodování o rozvojových záměrech v obci, ale zároveň je určena 

široké veřejnosti ke zvýšení povědomí o obci. 

 

Dokument je současným obrazem obce v kontrastu s obrazem v budoucnosti, kam by obec 

díky rozvojovým záměrům mohla dospět.  
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2. INSTITUCIONÁLNÍ RÁMEC 

 

Aktualizace strategie byla provedena v období od srpna 2020 do června roku 2021. 

 

Byla sestavena strategická řídící skupina pro aktualizaci, která plnila roli návrhovou, 

pracovní, předkládající návrh strategie zastupitelstvu obce. Byla zpracována Metodika 

přípravy a zpracování strategického plánu rozvoje obce Dobrá na období 2021-2027, která 

sloužila pro účastníky procesu aktualizace strategie. Zároveň byl aktualizován profil obce. 

 

Strategická řídící skupina (strategický řídící výbor) 

Členové:   

Ing. Jiří Carbol, starosta  

Mgr. Milan Stypka, místostarosta 

Martina (Gorošová) Nytrová, vedoucí správního odboru 

Ing. Tomáš Chýlek, vedoucí odboru správy majetku a investic 

Markéta Řízková, referent odboru správy majetku a investic 

Ing. Drahomíra Gongolová, člen rady obce 

Libor Mlčák, člen rady obce 

Ing. Břetislav Vláčil, člen rady obce 

Ing. Ludmila Baranová, člen zastupitelstva obce 

Pavel Baran, člen zastupitelstva obce 

Jiří Kaňok, člen zastupitelstva obce 

Ing. Jan Gryžboň, člen zastupitelstva obce 

Mgr. Radka Zitová, člen zastupitelstva obce 

Pavel Peterek, člen zastupitelstva obce 

Tomáš Berka, vedoucí skautského střediska Doberčata 

Do aktualizace byli dále v rámci komunitního způsobu tvorby zapojeni: 

Veřejnost (občané obce) – dotazníkové šetření 

Aktualizaci strategie metodicky zajišťovala a zpracovala společnost HRAT, s.r.o. 

  Ing. Marian Razima, externí konzultant HRAT, s.r.o. 

Ing. Ilona Nowaková, externí konzultant HRAT, s.r.o. 

Ing. Eva Dudová, externí konzultant HRAT, s.r.o. 

Mgr. Eva Sikorová, externí konzultant HRAT, s.r.o. 
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3. PROFIL OBCE 

 
3.1. Historie 

 
Vznik obce Dobrá se datuje k roku 1305, kdy byla poprvé uváděna v písemných pramenech. 
Od roku 1417 byl pak dalších nejméně 150 let spojen se jménem obce Dobrá rod Vlčků  
„z Dobré Zemice“. Původní kostel v obci byl dřevěný se šindelovou střechou. V letech 1682-
1686 byl postaven raně barokní kostel sv. Jiří a tzv. ruská věž byla přistána až v roce 1816. 
Z přelomu 17. a 18. století pochází barokní stavba restaurace „U Oráče“, za níž je 
zachována barokní sýpka z 18. století.  
 
Škola v Dobré začala fungovat již v roce 1568, nejstarší školní budova stála na místě dnešní 
školy u silnice. Byla však v roce 1907 zbourána a o rok později byla postavena nová škola.  
 
Obec Dobrá se v minulosti stala známou několika významnými událostmi. Byly to jednak 
poutě ke sv. Jiří, pak např. návštěva cara Alexandra z dob napoleonských válek a zejména 
Krajinskou výstavou v roce 1910. 
 
Koncem 19. století nastal v obci Dobrá rozmach řemesel, obchodu a také spolkového života, 
zejména ochotnického divadla. V roce 1900 byl v obci Místním odborem Matice osvěty 
založen Ochotnický soubor a v témže roce se konalo také první představení.  
 
Od roku 1870 byla v Dobré továrna na úpravu látek, která zanikla v roce 1940. V těchto 
prostorách sídlila vojenská posádka, a to do roku 1999. Dnes je sídlem stavebního úřadu a 
matričního úřadu pro několik obcí.  
 

3.2. Geografická poloha a základní data 
 
Obec Dobrá se rozkládá v jižní části Moravskoslezského kraje (dále také „MSK“), na území 
okresu Frýdek-Místek, ORP Frýdek-Místek, východně od města Frýdek-Místek. Území obce 
Dobrá je tvořeno 1 katastrálním územím – Dobrá u Frýdku Místku. Obec sousedí s obcemi 
Bruzovice, Pazderna, Nošovice, Staré Město a s městem Frýdek-Místek. 

 
Obrázek 1 – Lokalizace obce Dobrá v ČR a Moravskoslezském kraji 

 

 

Zdroj: ©ArcČR, ARCDATA PRAHA, ZÚ, ČSÚ, 2016, vlastní zpracování 
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Obrázek 2 – Lokalizace obce Dobrá v ORP Frýdek-Místek 

 
Zdroj: ©ArcČR, ARCDATA PRAHA, ZÚ, ČSÚ, 2016, vlastní zpracování 

 
Rozloha obce činí 873 ha (8,73 km2). Obec Dobrá se rozkládá na čtvrtohorních 
naplaveninách v podhůří Moravskoslezských Beskyd, v údolí řeky Morávky. Ta protéká podél 
jižní hranice katastru obce. Zbytek území obce odvodňují drobné vodní toky (Porubček, 
Černý potok).  

 
Nejvyšším bodem v obci je vrch Dobrá (385 m n. m.). Nejníže položeným bodem je místo, 
kde místní vodní tok Porubček opouští území obce Dobrá (cca 302 m n. m.). 

 
Obec Dobrá je dopravně napojena na silnici I. třídy D48, která spojuje Frýdek-Místek a 
Český Těšín. Středem obce prochází silnice II/648, kolem které je soustředěna většina 
služeb, obchodů a institucí. Obcí prochází neelektrifikovaná regionální trať č. 322 spojující 
rovněž Frýdek-Místek a Český Těšín, která prošla optimalizací a zkapacitněním. 
 
 

3.3. Regionální spolupráce 
 
Obec Dobrá je členem Sdružení obcí povodí Morávky a jeho prostřednictvím také členem 
Místní akční skupiny Pobeskydí – zájmového sdružení právnických osob a Euroregionu 
Beskydy. 
 
Sdružení obcí povodí Morávky je svazek 10 obcí v okresu Frýdek-Místek, jehož cílem je 
společné úsilí o získání dotací, podpor apod. za účelem zlepšení podmínek životního 
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prostředí a rozvoje cestovního ruchu celé oblasti. Bylo založeno v roce 1995 a sídlí v obci 
Dobrá. 
 
Obrázek 3 – Členské obce Sdružení obcí povodí Morávky 

 
Zdroj: ©ArcČR, ARCDATA PRAHA, ZÚ, ČSÚ, 2016, vlastní zpracování 

 
Místní akční skupina (MAS) Pobeskydí, z. s. je společenstvím občanů, neziskových 
organizací, podnikatelských subjektů a samosprávy, které spolupracuje na rozvoji 43 
venkovských obcí v Pobeskydí. Mezi hlavní cíle MAS patří realizace strategie rozvoje území 
a podpora projektů vedoucích ke zkvalitňování životních podmínek ve vymezeném území.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Zdroj: https://www.pobeskydi.cz/ 
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Obrázek 4 – Členské obce MAS Pobeskydí 

 

 
 
Zdroj: https://www.pobeskydi.cz/mas-pobeskydi/uzemi-mas/ 
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3.4. Obyvatelstvo 
 

V obci Dobrá k 31. 12. 2020 trvale žilo 3 233 obyvatel. Hustota zalidnění v obci Dobrá činí 
370 obyvatel/km2. Ve srovnání s průměrnou hustotou zalidnění v České republice a 
Moravskoslezském kraji se jedná o vysoce nadprůměrnou hodnotu. 
 
Graf 1 – Srovnání průměrné hustoty zalidnění v obci Dobrá, v Moravskoslezském kraji a 
v České republice (k 31. 12. 2020) 

 

 
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

 
V tabulce níže je uvedeno srovnání vývoje počtu obyvatel v obci Dobrá s některými dalšími 
obcemi v kraji s podobným počtem obyvatel, dále města Frýdek-Místek a 
Moravskoslezského kraje. 
 
Tabulka 1 – Vývoj počtu obyvatel v obci Dobrá, referenčních obcích, ve městě Frýdek-Místek a 
v Moravskoslezském kraji v letech 2015-2020, k 31. 12. daného roku 

Obec/město/ 
kraj 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Baška              3 770                 3 799                 3 822                 3 892                 3 924                 3 932    

Dobrá              3 163                 3 131                 3 136                 3 158                 3 205                 3 233    

Fryčovice              2 398                 2 410                 2 433                 2 446                 2 449                 2 459    

Kozlovice              2 991                 3 017                 3 035                 3 039                 3 051                 3 061    

Frýdek-Místek            56 879               56 719               56 334               55 931               55 557               55 006    

MSK      1 213 311         1 209 879         1 205 886         1 203 299         1 200 539         1 192 834    
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 
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Graf 2 – Vývoj počtu obyvatel v obci Dobrá a v referenčních obcích v letech 2015-2020, k 31. 12. 
daného roku 

 
Zdroj: Tabulka 1, vlastní zpracování 

 
Z dostupných dat je patrné, že v letech 2015-2020 má vývoj počtu obyvatel v obci Dobrá 
spíše stagnující, v posledních 3 letech mírně rostoucí charakter. U referenčních obcí pak 
dochází pouze k mírnému nárůstu počtu obyvatel. Ve sledovaném období nadále pokračuje 
klesající trend v počtu obyvatel statutárního města Frýdek-Místek a také v počtu obyvatel 
Moravskoslezského kraje. 
 
Graf 3 – Vývoj počtu obyvatel ve městě Frýdek-Místek a v Moravskoslezském kraji v letech 
2015-2020, k 31. 12. daného roku 

 

 
Zdroj: Tabulka 1, vlastní zpracování 

 

Z následující tabulky je patrné, že na vývoj počtu obyvatel v obci Dobrá má převládající vliv 
na pohyb obyvatel stěhování. Průměrně ve sledovaném období dosahuje migrační 
přírůstek/úbytek hodnoty 28,3. Průměrné hodnoty přirozeného přírůstku/úbytku jsou nižší. Za 
sledované období dosahují hodnoty 7,3.  
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Ve sledovaném období byl do roku 2018 přirozený přírůstek kladný, v letech 2019-2020 již 
však vykazuje záporné hodnoty (= přirozený úbytek, tj. zemřelí převažují nad narozenými). 
Migrační přírůstek v posledních 3 letech vykazuje kladné hodnoty. 
 
Tabulka 2 – Pohyb obyvatel obce Dobrá v letech 2015-2020 

Přírůstek 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

přirozený 3 0 15 2 -8 -16 

stěhováním 9 -32 -10 20 55 44 

celkový 12 -32 5 22 47 28 
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

 
Graf 4 – Pohyb obyvatel (přírůstek/úbytek) obce Dobrá v letech 2015-2020 

 
Zdroj: Tabulka 2, vlastní zpracování 

 
Vývoj počtu obyvatel podle věkové struktury je uveden v následující tabulce. O stárnutí 
populace vypovídá index stáří. Vyjadřuje, kolik obyvatel ze starších věkových skupin připadá 
na sto dětí. Je-li výsledná hodnota nižší než sto, je podíl sledované dětské složky obyvatel 
vyšší než podíl starších osob, a naopak převyšuje-li výsledná hodnota indexu sto, je počet 
osob ve věku nad 65 let vyšší než počet dětí v populaci.  
 
Tabulka 3 – Počet obyvatel ve vybraných obcích a v Moravskoslezském kraji dle věkové 
struktury v letech 2015-2020 

obec/kraj 
věková 
skupina 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Baška 

0-14 573 587 596 633 616 620 

15-64 2 523 2 522 2 511 2 516 2 553 2 545 

65 a více 674 690 715 743 755 767 

Dobrá 

0-14 477 483 484 483 513 538 

15-64 2 064 2 006 1 987 1 996 2 010 2 022 

65 a více 622 642 665 679 682 673 

Fryčovice 0-14 355 360 376 377 383 379 

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

2015 2016 2017 2018 2019 2020

přirozený stěhováním celkový



Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období 2021–2027  

 
 

Stránka 12 z 40 
 

15-64 1 608 1 600 1 591 1 603 1 598 1 592 

65 a více 435 450 466 466 468 488 

Kozlovice 

0-14 508 523 548 570 587 582 

15-64 1 966 1 971 1 949 1 928 1 909 1 910 

65 a více 517 523 538 541 555 569 

Frýdek-Místek 

0-14 8 360 8 395 8 364 8 303 8 271 8 267 

15-64 38 506 37 906 37 278 36 671 36 100 35 485 

65 a více 10 013 10 418 10 692 10 957 11 186 11 254 

Moravskoslezský 
kraj 

0-14 180 263 181 261 182 087 183 324 183 824 183 769 

15-64 813 948 802 969 792 722 783 759 775 886 765 935 

65 a více 219 100 225 649 231 077 236 216 240 829 243 130 
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

 
V obci Dobrá se index stáří od roku 2018 snižuje. To je opačný trend než u ostatních 
referenčních obcí. V roce 2020 index stáří obyvatel obce Dobrá dosahoval nižších hodnot, 
než např. město Frýdek-Místek nebo Moravskoslezský kraj. Nejnižší index stáří si 
v porovnání s ostatními obcemi drží obec Kozlovice, kde se index stáří pohybuje pod 
hodnotou sto. 
 
Tabulka 4 – Počet obyvatel ve vybraných obcích a v Moravskoslezském kraji v produktivním 
věku a vývoj indexu stáří v letech 2015-2017 

  2015 2016 2017 
  15-64 index stáří 15-64 index stáří 15-64 index stáří 
Baška 2 523 118 2 522 118 2 511 120 
Dobrá 2 064 130 2 006 133 1 987 137 
Fryčovice 1 608 123 1 600 125 1 591 124 
Kozlovice 1 966 102 1 971 100 1 949 98 
Frýdek-Místek 38 506 120 37 906 124 37 278 128 
MSK 813 948 122 802 969 124 792 722 127 
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 
 

Tabulka 5 – Počet obyvatel ve vybraných obcích a v Moravskoslezském kraji v produktivním 
věku a vývoj indexu stáří v letech 2018-2020 

  2018 2019 2020 
  15-64 index stáří 15-64 index stáří 15-64 index stáří 
Baška 2 516 117 2 553 123 2 545 124 
Dobrá 1 996 141 2 010 133 2 022 125 
Fryčovice 1 603 124 1 598 122 1 592 129 
Kozlovice 1 928 95 1 909 95 1 910 98 
Frýdek-Místek 36 671 132 36 100 135 35 485 136 
MSK 783 759 129 775 886 131 765 935 132 
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 
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Graf 5 – Vývoj indexu stáří ve vybraných obcích a v Moravskoslezském kraji v letech 2015-2020 

 
Zdroj: Tabulka 5, vlastní zpracování 

 
 

3.5. Občanská vybavenost 
 
Vybavení obce Dobrá technickou infrastrukturou je na dobré úrovni. Domy a místní instituce 
jsou napojeny na přípojky elektrické energie, plynovodu, vodovodu, kanalizace, na čistírnu 
odpadních vod atd., přičemž zásobování elektřinou a pitnou vodou je téměř stoprocentní. 
Kanalizace je vybudována v centrální části obce Dobrá, okrajové části obce napojeny na 
obecní kanalizaci nejsou.  
 
Obec je plynofikovaná, nicméně mnoho domácností využívá kombinované vytápění několika 
druhy paliv, zejména dřeva a uhlí. Mnoho domácností v obci využilo v posledních letech 
dotace na výměnu svých starých neekologických kotlů za nové ekologické kotle na tuhá 
paliva, a to prostřednictvím dotačního programu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji, 
v rámci něhož byly od roku 2018 dosud vyhlášeny 3 výzvy.  

 
3.5.1. Silniční doprava 

 
Obec Dobrá je napojena na moderní silniční a železniční síť, což zaručuje její výbornou 
dostupnost. Rovněž její strategická poloha v severovýchodním regionu mezi Polskem a 
Slovenskou republikou, nedaleko města Ostravy, centra Moravskoslezského kraje, a 
zejména bezprostřední blízkost statutárního města Frýdek – Místek nabízí bohaté možnosti 
pro rozvoj podnikání, příliv investic a vytváření trvale udržitelných pracovních míst. 
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Obrázek 5 – Poloha obce Dobrá v rámci širších dopravních vazeb 

Zdroj: www.mapy.cz, vlastní zpracování 

 
Obec Dobrá leží na hlavním tahu dálnice D48, která spojuje Frýdek-Místek a Český Těšín 
(mezinárodní silnice E 462) a dále pokračuje ve směru na Hranice, Olomouc a Brno a na 
opačné straně do Polska. V současné době probíhá výstavba obchvatu města Frýdek – 
Místek, jehož část okrajově zasahuje do katastru obce Dobrá (viz obrázek 7). 
 
Hlavním mezníkem v historii silniční dopravy v obci bylo vybudování (v roce 2002) a 
zprovoznění obchvatu obce (v roce 2004), což velmi výrazně snížilo podíl těžké a osobní 
dopravy procházející centrem Dobré. Existence obchvatu přispěla k eliminaci negativních 
vlivů spojených s dopravou, jako je hluk, prašnost, znečištění ovzduší atd. a podstatně 
zvýšila bezpečnost dopravy. Před vybudováním obchvatu procházela hlavní komunikační 
mezinárodní tepna I. třídy I/48 právě středem obce.  
 
Po vybudování obchvatu obce Dobrá část silnice I/48 zanikla a z části vznikla silnice II. třídy 
II/468, která přímo spojuje obec s Frýdkem a v opačném směru, na východ, spojuje Dobrou 
s obcemi Horní Tošanovice a Třanovice. V současné době tato silnice II/468 procházející 
obcí plní rovněž funkci hlavní dopravní obslužnosti pro zásobování obce a dopravu obyvatel 
za službami, obchody a institucemi.  
 
Výstavba obchvatu umožnila příchod jednoho z nejvýznamnějších investorů v regionu, a to 
korejské automobilky Hyundai, do sousední obce Nošovice, kde byl vybudován výrobní 
závod s produkční kapacitou více než tisíce automobilů denně.  
Vybudování automobilky Hyundai významně podpořilo rozvoj podnikání a vytváření nových 
pracovních míst, a to nejen v samotné automobilce, tak také dalších návazných společností. 
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Na druhé straně jsou tyto pozitivní faktory doprovázeny zvyšující se dopravou, související 
s dodávkami produktů od svého výrobního partnera Kia Motors Slovakia se sídlem v Žilině.  
 
Zvýšená doprava je zaznamenána konkrétně na dálnici D/48 (sčítací úsek 7-1546) a na 
navazujícím úseku silnice III. třídy III/4733, který okrajem Dobré odbočuje do Nošovic (sčítací 
úsek 7-4640).  
 
Obrázek 6 – Sčítací úseky v dotčené oblasti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: ŘSD, sčítání dopravy 2016, vlastní zpracování 
 

Pro uvedené úseky jsou v následující tabulce uvedeny výsledky ročního průměru denních 
intenzit dopravy (vozidla/den), které vzešly v rámci Sčítání dopravy v letech 2005, 2010 a 
2016 provedené Ředitelstvím silnici a dálnic ČR. 
 
Tabulka 6 – Výsledky měření denních intenzit dopravy na vybraných komunikacích 
Číslo sčítacího 
úseku, silnice, 
směr 

Roční průměr denních intenzit dopravy (voz/den 
v daném roce) 

Nárůst dopravy 
mezi lety 2005 - 
2016 2005 2010 2016 

7-1550 (II/648) – 
centrum Dobré 

 
3 135 

 
4 356 

 
7 799 

 
148,877%  

7-1546 (D48) – 
obchvat Dobré – 
úsek Dobrá - 
Frýdek 

 
18 620 

 
17 684 

 
18 642 

 
0,12% 

7-4640 (III/4733) 
– úsek do 
Nošovic 

 
2 700 

 
8 733 

 
8 674 

 
221,26% 
 

Zdroj: www.scitani2016.rsd.cz, Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období let 2014 - 2020, vlastní zpracování 
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Z výsledků sčítání dopravy v roce 2016 uvedené v tabulce vyplývá, že od roku 2005, došlo 
na všech třech sledovaných sčítacích úsecích k nárůstu dopravy: 

• Na silnici II/648 procházející centrem Dobré došlo v roce 2016 k nárůstu dopravy 
2,48x oproti roku 2005 

• Na dálnici D48 v úseku Dobrá – Frýdek (obchvat Dobré) došlo v roce 2016 
k mírnému nárůstu dopravy, a to o 0,12 % více než v roce 2005 

• Na silnici III/4733 přivádějící dopravu z dálnice do automobilky Hyundai (do Nošovic) 
došlo v roce 2016 k výraznému nárůstu dopravy, a to 3,21x více než v roce 2005 

 
3.5.2. Železniční doprava 

 
Obcí prochází neelektrifikovaná regionální trať č. 322 spojující rovněž Frýdek-Místek a Český 
Těšín, která prošla optimalizací a zkapacitněním. Trať provozuje společnost České dráhy, 
a.s. v rámci Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje. Vlaky na 
jednokolejné trati Frýdek – Místek – Český Těšín jezdí (kromě nočních hodin) v hodinových 
intervalech v obou směrech. Tato trať je využívána také pro nákladní železniční dopravu 
v denních hodinách a o víkendech.  
 
Obrázek 7 – Detailní pohled na polohu obce Dobrá a hlavní dopravní sítě 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: www.mapy.cz, vlastní zpracování 
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3.5.3. Letecká doprava 
 
Letiště Leoše Janáčka v Mošnově, okres Nový Jičín, je od obce Dobrá vzdáleno cca 32 km a 
je dobře a rychle dostupné po dálnici D/48 s odbočkou po silnici I/58 na Mošnov. 
 

3.5.4. Veřejná doprava 
 
Spojení s Frýdkem – Místkem se 60 tisíci obyvateli je zajištěno desítkami všedních i 
víkendových a svátečních autobusových Veřejná doprava je zajišťována dopravci ČSAD 
Frýdek – Místek, a.s., ČSAD Havířov, a.s.  
 

3.5.5. Bydlení 
 
V obci Dobrá převládá bydlení v rodinných domcích. Je zde postaveno 950 budov a většinou 
se jedná o rodinné domy a chaty k rekreaci. Přes 3 tisíce obyvatel žije ve více než 995 
bytech (65 bytů je v soukromých nebo obecních bytových domech). Obytné domy mají 
převážně okrasné a užitkové zahrady a jsou vybaveny standardní infrastrukturou – 
elektřinou, přívodem plynu, kanalizací a veřejným vodovodem.  
 

3.5.6. Školství 
 
V obci Dobrá se nachází mateřská škola a devítiletá základní škola, stejně jako ve velikostně 
srovnatelných obcích, tj. v Bašce, Fryčovicích a Kozlovicích. Základní škola s kapacitou 650 
žáků v obci Dobrá funguje jako spádová, do které dojíždí děti z okolních obcí. Obec Dobrá 
nedisponuje střední školou. Centrem středoškolského vzdělávání je zejména blízké město 
Frýdek – Místek a pak také okolní větší města, jako je Ostrava, Havířov, Český Těšín nebo 
Frýdlant nad Ostravicí.  
 
Tabulka 7 – Školská zařízení v obci Dobrá a srovnatelných obcích 

Obec Mateřská škola Základní škola Střední škola 

Baška 1 1 0 
Dobrá 1 1 0 
Fryčovice 1 1 0 
Kozlovice 1 1 0 
Zdroj: Internetové stránky obcí 

 
3.5.7. Zdravotnictví 

 
Ordinace obvodního lékaře, stejně jako ordinace pro děti a dorost, se nachází přímo v obci 
Dobrá. Z odborných ordinací zde funguje gynekologická a zubní ambulance. Další odborní 
lékaři jsou dostupní ve Frýdku – Místku. Zde se také nachází spádová nemocnice, která 
zajišťuje nezbytnou lůžkovou péči. Stejnou funkci plní i město Havířov, které rovně funguje 
jako spádové centrum lůžkové péče. Komplexní spektrum zdravotnických služeb ve všech 
oborech pak zajišťuje krajská Fakultní nemocnice v Ostravě, která je velmi dobré dostupná 
díky napojení obce Dobrá na dálnici D48 (mezinárodní silnice E462). 
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3.5.8. Sociální zařízení 
 
Obec Dobrá zajišťuje svým občanům za poplatek rozvoz obědů do domácností a nákupy. Na 
území obce se nenachází domov pro seniory. Zájemci o tuto sociální službu mohou využít 
domovy pro seniory, které se nachází v blízkém okolí, např. domov pro seniory SAREPTA 
Komorní Lhotka, Dům pokojného stáří ve Frýdku – Místku, Domov pro seniory Frýdek – 
Místek, p.o., Léčebnu dlouhodobě nemocných – Gaudium Frýdek – Místek, a.s., Domov pro 
seniory Frýdlant nad Ostravicí atd. Další sociální služby pak nabízejí různé organizace, např. 
Integrované centrum Žirafa Frýdek – Místek pro osoby s mentálním postižením, Charitní 
pečovatelská služba ve Frýdku – Místku, Podané ruce, o.s. – projekt osa, Frýdek – Místek, 
nabízející sociální službu osobní asistence atd.  
 
 

3.6. Ekonomika a trh práce 
 
Obec Dobrá je obcí venkovského charakteru. Je úzce prostorově i funkčně napojena na 
statutární město Frýdek-Místek a na krajské město Moravskoslezského kraje – Ostravu. 
V blízkosti se nachází 2, z hlediska trhu práce významné subjekty, a to automobilka Hyundai 
a pivovar Radegast v Nošovicích. 

 
Celkem bylo k 31. 12. 2020 v obci registrováno 710 podniků, z toho bylo 383 podniků se 
zjištěnou aktivitou. V rámci registrovaných podniků se zjištěnou aktivitou se jedná o 300 
fyzických osob a 83 právnických osob. 

 
Vývoj počtu podnikatelských subjektů má v obci nadále mírně rostoucí trend – viz následující 
graf. 

 
Graf 6 - Vývoj počtu podnikatelských subjektů v obci Dobrá v letech 2015-2020 (vždy k 31. 12. 
daného roku) 

 
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 
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Podle převažující činnosti je nejvíce podniku v kategorii Velkoobchod a maloobchod; opravy 
a údržba motorových vozidel, dále v kategorii Průmysl a v kategorii Profesní, vědecké a 
technické činnosti. Zastoupení jednotlivých kategorií v obci Dobrá je znázorněno na 
následujícím grafu. 

 
Graf 7 – Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti 

 
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

 
3.7. Zaměstnanost 

 
Ukazatele hodnotící nezaměstnanost jsou uvedeny v následující tabulce. Obec Dobrá má 
v porovnání s ostatními referenčními obcemi nejnižší podíl nezaměstnaných osob – 2,54 %. 
Spolu s dalšími referenčními obcemi vykazuje nižší podíl nezaměstnaných osob ve srovnání 
s krajským (5,55 %) nebo celorepublikovým (4,02 %) průměrem. Výjimkou je město Frýdek-
Místek, kde podíl nezaměstnaných osob je nad celorepublikovým průměrem, nedosahuje 
však hodnoty jako údaj za celý Moravskoslezský kraj. 

 
Tabulka 8 – Nezaměstnanost ve vybraných obcích k 31.12.2020 

Území 

Uchazeči o 
zaměstnání v 
evidenci ÚP 

Podíl 
nezaměstnaných 
osob v % 

Pracovní 
místa v 
evidenci 
ÚP 

Baška 96 3,76 15 

Dobrá 51 2,54 20 

Fryčovice 42 2,63 63 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

G Velkoobchod a maloobchod;…

B-E Průmysl celkem

M Profesní, vědecké…

F Stavebnictví

S Ostatní činnosti

I Ubytování, stravování…

A Zemědělství, lesnictví, rybářství

H Doprava a skladování

N Administrativní a…

J Informační a komunikační činnosti

L Činnosti v oblasti nemovitostí

P Vzdělávání

R Kulturní, zábavní…

O Veřejná správa…

Q Zdravotní a sociální péče

K Peněžnictví a pojišťovnictví
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Kozlovice 56 2,93 1 
Frýdek-
Místek 1579 4,37 398 

Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

 
Graf 8 – Srovnání podílu nezaměstnaných osob v obci Dobrá, v Moravskoslezském kraji a 
v České republice k datu 31.12.2020 

 
Zdroj: Český statistický úřad, vlastní zpracování 

 
V následující tabulce jsou uvedeny společnosti působící v obci Dobrá, které jsou 
nejvýznamnějšími zaměstnavateli na území obce.  
 
Tabulka 9 – Nejvýznamnější zaměstnavatelé na území obce Dobrá 

Název subjektu zaměření* 
počet 
zaměstnanců** 

VÚHŽ a. s. 
Výrobně obchodní firma v oblasti strojírenského, energetického 
a automobilového průmyslu. 250-499 

Motor Lučina 
spol. s r.o. 

Výrobce ocelových konstrukcí, služby v oblasti strojírenské 
výroby 200-249 

EKOMAT.CZ 
Český výrobce termoizolačních a obalových materiálů 
z pěnového polyetylénu 25-49 

Motozem Eshop pro motocyklisty (oblečení, příslušenství, díly)  25-49 

MILATA s.r.o. Vrakoviště, ekologická likvidace automobilů 20-24 
Zdroj: obec Dobrá, * webové stránky subjektů, **Registr ekonomických subjektů 

 
 

3.8. Kulturní a společenský život v obci 
 
V obci funguje čilý spolkový život, a to prostřednictvím místních spolků, do nichž jsou 
obyvatelé všech věkových kategorií zapojení. Jde o spolky, mezi něž patří Sbor 
dobrovolných hasičů, Myslivecký spolek „VRCHY“ Dobrá – Pazderna, Český svaz včelařů, 
Včelařský spolek pro Frýdek, Dobrou a okolí, Český zahrádkářský svaz, Český svaz 
ochránců přírody, Skautské středisko Doberčata, Klub seniorů, Svaz tělesně postižených 
v ČR, Doberský kulturní spolek, Modelářský klub Dobrá, z.s., Český červený kříž a Spolek 
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maminky s dětmi, z.s. Na území obce působí sportovní oddíl Sokol Dobrá s oddílem kopané 
a stolního tenisu, dále Oddíl juda a oddíl B.H.C. Dobrá. 
 
 

3.9. Cestovní ruch 
 
Okolní příroda a blízkost Beskyd nabízí obyvatelům obce i jejím návštěvníkům 
mnohostranné vyžití.  Okrajem Dobré prochází okružní modrá turistická trasa k přehradě 
Bašce a na Skalickou strážnici, dále zde vede naučná stezka spojující zajímavosti v Dobré 
(kostel sv. Jiří, bývalá Ondrášova krčma, kde pobýval zbojník Ondráš atd.). V povodí řeky 
Morávky se nachází vzácná květena, přírodní památka Kamenec (vzácný mokřadní biotyp 
rašelinového charakteru), přírodní památka Profil Morávky a na několika místech se zde 
zachovaly chráněné stromy.  
 
Vrch Dobrá ve výšce 385 m n.m. (Vrchy) je místem dalekého rozhledu, odtud lze pozorovat 
masiv Beskyd (polské Beskydy, Moravskoslezské Beskydy, Ondřejník, Palkovické hůrky) a 
Ostravskou pánev (Ostrava – Poruba, Havířov). Při zvlášť dobré viditelnosti je vidět také 
masív Nízkého Jeseníku a Praděd. 
 
Obcí, případně v jejím okolí, prochází také cyklotrasy, např. místní Skalický okruh (17 km), 
regionální Radegast Beskydy (cca 53 km) a rovněž i dálková cyklotrasa Jihlava – Český 
Těšín (prochází Frýdkem – Místkem), která se skládá z místních cyklotras, a proto nemá 
jednotné číslo. Délka trasy je 349 km. Cyklotrasa Skalický okruh mezi Frýdkem – Místkem a 
Dobrou se napojuje na cyklotrasu č. 59 Ostrava – Frýdek – Místek – Ostravice (cca 50 km). 
 
Obrázek 8 – Cyklotrasy v obci Dobrá a jejím okolí 

Zdroj: www.mapy.cz, vlastní zpracování 

 
Koupání je možné ve velmi kvalitní vodě v řece Morávce, sportovní vyžití na dvou velkých 
hřištích. Blízko řeky se rozprostírá fotbalové hřiště Sparty a v centru víceúčelové multifunkční 
hřiště spojené s dětským hřištěm. Velkou společenskou událostí v obci je tradiční pouť 
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(„odpust“), která se koná vždy neděli po svátku sv. Jiří (24. dubna) a Velká doberská na 
konci prázdnin.  
 
Mezi pamětihodnosti obce Dobrá patří kostel sv. Jiřího s dvěma kaplemi, socha sv. Jana 
Nepomuckého, hostinec Oráč z přelomu 17. a 18. století s barokní sýpkou, fara a několik 
dřevěných domů, např. dřevěnice č.p. 106, o níž byla zmínka již v roce 1670 a která původně 
sloužila původně jako zájezdní hospoda.  
 
 

3.10. Životní prostředí 
 

3.10.1. Odpady 
 

V obci Dobrá nadále pokračuje rostoucí trend v množství vytříděného komunálního odpadu 
v tunách – viz následující tabulka a graf. Nejzřetelnější je nárůst ve složce papír. U složek 
plast a sklo je rostoucí trend mírný. 
 
V přepočtu na obyvatele bylo v roce 2020 vytříděno 30 kg papíru (74% nárůst ve srovnání 
s rokem 2012), 21 kg plastů (26% nárůst ve srovnání s rokem 2012) a 22 kg skla (21% 
nárůst ve srovnání s rokem 2012). 
 
Tabulka 10 – Množství vytříděného odpadu v tunách v letech 2015 - 2020 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Papír 67,9 65,4 74,0 92,1 98,0 95,8 

Plast 52,1 50,3 53,8 57,0 61,2 66,7 

Sklo 52,5 56,9 60,6 67,2 66,8 69,2 

Směs 619,4 584,6 588,8 599,0 599,5 606,6 
Zdroj: obec Dobrá 

 
Graf 9 – Množství vytříděného odpadu v tunách v letech 2015 - 2020 

 
Zdroj: tabulka č. 10, vlastní zpracování 
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V množství směsného komunálního odpadu došlo v roce 2016 k výraznému poklesu. Od 
roku 2016 je patrný rostoucí trend. V přepočtu na počet obyvatel bylo v roce 2020 
vyprodukováno 190 kg směsného komunálního odpadu na osobu. 
 
Graf 10 – Množství směsného komunálního odpadu v tunách v letech 2015-2020 

 

 
Zdroj: tabulka č. 10, vlastní zpracování 
 

V následující tabulce je uvedeno srovnání produkce směsného komunálního odpadu 
v přepočtu na obyvatele, a to za celou Českou republiku, Moravskoslezský kraj a obec 
Dobrou. S ohledem na to, že v době zpracování této strategie nebyla ještě data za území 
České republiky a Moravskoslezského kraje za rok 2020 dostupná, jsou srovnávány údaje za 
rok 2019. 
 
Tabulka 11 – Srovnání produkce směsného komunálního odpadu za rok 2019 

  

celková produkce směsného 
komunálního odpadu v roce 

2019 (t) 
počet obyvatel 

k 31.12.2019 

produkce směsného 
komunálního odpadu 
na obyvatele (kg/rok) 

Česká republika 2 787 355,77    10 693 939                                 260,6    

Moravskoslezský kraj 286 928,79    1 200 539                                 239,0    

Dobrá 599,48    3 205                                 187,0    
Zdroj: Český statistický úřad, obec Dobrá, vlastní zpracování 
 

Graf 11 – Srovnání produkce směsného komunálního odpadu za rok 2019 

 
Zdroj: tabulka č. 11 
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V roce 2019 každý obyvatel obce Dobrá vyprodukoval cca 187 kg směsného komunálního 
odpadu. To je o 52 kg méně, než je průměr na obyvatele Moravskoslezského kraje a o téměř 
74 kg méně, než je průměr na obyvatele České republiky. 
 
Počet sběrných nádob byl v obci Dobré rovněž mírně navyšován. Největší nárůst je v počtu 
sběrných nádob na papír, což koresponduje s nárůstem množství vytříděného odpadu ve 
složce papír. 
 
Tabulka 12 – Počet sběrných nádob v obci Dobrá v letech 2015 - 2020 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Papír 32,00 43,00 43,00 43,00 47,00 47,00 

Plast 45,00 50,00 50,00 52,00 53,00 55,00 

Sklo 37,00 38,00 38,00 40,00 40,00 43,00 

Směs 1417,00 1428,00 1428,00 1444,00 1479,00 1479,00 
Zdroj: obec Dobrá 

 
Z hlediska počtu svozů došlo ke změnám v roce 2017. Byl navýšen počet svozů ve složce 
papír ze 17 na 52, naopak byl snížen počet svozů ve složce sklo z 18 na 12. 
 
Tabulka 13 – Počet svozů v obci Dobrá v letech 2015-2020 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Papír 17 17 52 52 52 53 

Plast 52 52 52 52 52 53 

Sklo 18 18 12 12 12 12 

Směs 26 26 26 26 26 26 
Zdroj: obec Dobrá 

 
 

3.10.2. Ovzduší 
 
Území Moravskoslezského kraje patří nadále k oblastem se zhoršeným stavem ovzduší. 
Obec Dobrá se nachází v dosahu hlavních stacionárních zdrojů znečištění v kraji, kterými 
jsou Liberty Ostrava (dříve ArcelorMittal), Třinecké železárny, TAMEH Czech s.r.o., 
Elektrárna Třebovice, Biocel Paskov, Elektrárna Dětmarovice a další. Přímo na území obce 
se nenacházejí těžké provozy, které by zatěžovaly ovzduší v oblasti.  
 
Dalšími zdroji znečištění jsou lokální topeniště, významným zdrojem znečištění jsou pak 
mobilní zdroje, tj. provoz motorových vozidel. 
 
V aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, kde se obec Dobrá nachází, jsou nadále 
překračovány některé limitní hodnoty koncentrací suspendovaných částic a na ně 
navázaného benzo[a]pyrenu. Koncentrace měřené na lokalitách aglomerace patří v ČR 
k nejvyšším2. 

 
2 https://www.msk.cz/assets/temata/zivotni_prostredi/pzko_aglomerace_ov-ka-fm.pdf 



Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období 2021–2027  

 
 

Stránka 25 z 40 
 

 
Nadále dochází k poklesu koncentrací u většiny znečišťujících látek. Tento trend je patrný 
nejen na území Moravskoslezského kraje, ale shodný trend vykazují hodnoty za celou 
Českou republiku. 
 

3.10.3. Příroda a krajina 
 
Na území obce Dobrá se nachází několik zvláště chráněných území. Nejvýznamnější je 
přírodní památka Niva Morávky, která získala v roce 2005 status evropsky významné 
lokality. Přehled zvláště chráněných území na území obce Dobrá je uveden v následující 
tabulce. 
 
Tabulka 14 – Zvláště chráněná území na území obce Dobrá 

Název zvláště chráněného 
území (kód) 

typ zvláště chráněného území 
datum prvního 

vyhlášení 
rozloha 

(ha) 

Niva Morávky (3289) Evropsky významná lokalita 15.04.2005 367,36 
Niva Morávky (5795) Přírodní památka 12.07.2013 74,57 
Novodvorský močál (2146) Přírodní rezervace 01.11.2001 2,70 
Kamenec (1569) Přírodní památka 06.04.1992 9,82 
Profil Morávky (1334) Přírodní památka 27.02.1990 46,60 
 Zdroj: AOPK ČR - Ústřední seznam ochrany přírody 
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4. TEMATICKÉ OBLASTI 

 

Při tvorbě strategie byly vytvořeny následující 3 tematické oblasti. 

 

INFRASTRUKTURA A ROZVOJ ÚZEMÍ 
 

Zahrnuje oblasti: 

 dopravní infrastruktura 

 životní prostředí  

 rozvojové plochy a budovy 

 občanská vybavenost 

 podnikání na venkově  

 

LIDÉ A PODMÍNKY PRO AKTIVNÍ ŽIVOT 
 

Zahrnuje oblasti: 

 vzdělávání 

 kultura, sport, volný čas a občanská společnost 

 sociální služby 

 bydlení 

 veřejná správa 

 

PARTNERSTVÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 
 

Zahrnuje oblasti:  

 spolky, spolková činnost 

 cestovní ruch 

 partnerství a spolupráce 

 propagace obce 

  



Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období 2021–2027  

 
 

Stránka 27 z 40 
 

5. POSTUP ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU 

 
 

 
 
 
 

1. fáze 

 

Příprava tvorby            

strategie Dobrá 

• nastavení parametrů, rozsahu, 
definice tematických oblastí 

• nastavení procesu tvorby 

• určení relevantních aktérů 

• schválení harmonogramu  

• tvorba metodiky tvorby 
strategie včetně komunikace s 
občany 

 

starosta, místostarosta  
zaměstnanci OÚ  
zpracovatel strategie 

2. fáze 

 

Vyhotovení 

analytické části 

strategie Dobrá 

3. fáze 

 

Tvorba         

návrhové části 

strategie Dobrá 

strategický řídící výbor 

občané obce Dobrá 
zpracovatel strategie 

• definice strategické vize  

• vytyčení strategických cílů 

• formulace opatření 

• specifikace/ konkretizace aktivit  

• veřejné projednávání s občany 
(web) 

4. fáze 

 

Zpracování 

implementační části 

strategie Dobrá 

 
strategický řídící výbor 
zpracovatel strategie 
 

 
 

• zpracování implementační části 
včetně obsahu Akčního plánu 

 
zaměstnanci OÚ  
strategický řídící výbor 

občané obce Dobrá 
zpracovatel strategie 

 

• zpracování profilu obce 

• provedení dotazníkového 
šetření mezi občany 

• komunikace s občany 

• zformulování východisek pro 
návrhovou část vč. zpracování 
SWOT analýzy 

 

 

Finalizace  

strategie Dobrá 

 

5. fáze 
• projednání a schválení 

vytvořených strategických 
dokumentů Zastupitelstvem 
obce Dobrá 

• vydání strategie Dobrá 

• zveřejnění dokumentu na 
webových stránkách obce 

strategický řídící výbor 

občané obce Dobrá 
zpracovatel strategie 
zastupitelstvo obce 
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6. SWOT ANALÝZA 

 

SWOT analýza (z anglického Strong points – silné stránky, Weak points – slabé stránky, 

Opportunities – příležitosti, Threats – ohrožení) je standardní metoda používaná k prezentaci 

analytických poznatků o nejrůznějších objektech zkoumání. Jejím principem je jednoduchá, 

avšak výstižná a pokud možno vyčerpávající a objektivní charakteristika silných a slabých 

stránek zkoumaného objektu a jeho možných příležitostí a ohrožení. Smysl SWOT analýzy 

spočívá v akceptování silných stránek a odstraňování nebo alespoň omezování slabých 

stránek, čímž se zvyšuje pravděpodobnost využití nabízejících se příležitostí, a naopak se 

omezuje dopad identifikovaných ohrožení.  

 

Silné a slabé stránky jsou výsledkem vnitřní analýzy: 

 silné stránky zahrnují jakékoliv komparativní a konkurenční výhody obce pro jakékoliv 

typy rozvojových aktivit; 

 slabé stránky jsou veškeré faktory, které limitují nebo ohrožují tyto aktivity. 

 

Příležitosti a ohrožení jsou výsledkem analýzy vnějšího prostředí: 

 je důležité porozumět příležitostem a ohrožením vnějšího prostředí. Mnoho vnějších 

vlivů nebude moci obec ovlivnit, avšak jejich pravděpodobné účinky na místní 

ekonomiku jsou důležité při tvorbě strategického plánu rozvoje; 

 důležitým aspektem vnější analýzy je posouzení, které okolnosti a tendence jsou pro 

obec důležité a jakou vyžadují reakci. 

 

Posouzením vnitřní situace obce byly identifikovány silné a slabé stránky obce a na jejich 

základě pak byly stanoveny možnosti a potenciál obce. Prostřednictvím vnější analýzy,  

tj. stanovením příležitostí a ohrožení pro obec pak byly posouzeny okolnosti a tendence, 

které jsou pro obec důležité a vyžadují reakci. 

 

SWOT analýza byla zpracována, obodována a seřazena podle priorit strategickou řídící 

skupinou.   

 

Takto vznikla SWOT analýza, která je uvedena dále. 
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Silné stránky  Slabé stránky  

Existence základní a mateřské školy přímo v obci  Parkovací plochy u ZŠ a MŠ  

Aktivní spolkový život v obci a obecní podpora spolků  
Negativní vliv lokálních topenišť na kvalitu ovzduší, 
špatné a znečištěné ovzduší v topné sezóně 

 

Kulturní a sportovní nabídka v obci  
Velký hluk v okolí (blízkost dálnice, rušné silnice, 
železnice, restaurace) 

 

Funkční systém likvidace a třídění odpadu spojený s pravidelnou 
osvětou, existence sběrného dvora 

 
Nedostatek bezpečnostních prvků regulujících rychlost 
projíždějících vozidel, hustota tranzitní dopravy v obci, 
problematická křižovatka u čerpací stanice 

 

Strategicky výhodná poloha obce Dobrá těžící z blízkosti Frýdku – 
Místku a dalších regionálních center 

 Chybí bytová výstavba v obci  

Dobrá dopravní dostupnost obce  Neexistence domova pro seniory v obci  

Čerpání dotací z evropských i národních programů  
Nedostatečně zajištěná lékařská péče (chybí zubní 
lékař) 

 

Spokojenost obyvatel se životem v obci  Chybí větší spolupráce s Policií ČR  

Atraktivní prostředí pro bydlení v blízkosti přírody  
Chybějící chodníky v okrajových částech (k Nošovicím, 
VÚHŽ, další) 

 

Napojení obce na technické sítě, kompletní plynofikace  
Chybějící infrastruktura (vodovod, kanalizace, osvětlení, 
komunikace, plynofikace) v okrajových částech 

 

Existence rozvojových ploch k budoucímu využití    

Rostoucí počet obyvatel obce    
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Příležitosti  Ohrožení  

Čerpání dotačních prostředků v novém programovém období 2021 
– 2027  

 
Nárůst dopravy díky průmyslové zóně v Nošovicích, 
doprava v centru obce, bezpečnost provozu 

 

Zachování linek MHD vedoucích z Frýdku – Místku  Přeměna obce v satelitní městečko Frýdku - Místku  

Blízkost průmyslové zóny Nošovice (možnost zaměstnání)  
Výhledově nedostatečná kapacita domovů pro seniory 
v okolních městech vzhledem k růstu populace 
v seniorském věku 

 

Rozvoj nových komunikačních technologií a jejich využívání 
v souvislosti s nepředvídatelnými situacemi (např. aktuální 
koronavirová pandemie ) – distanční online výuka, e-government 

 
Potencionální zvyšování hlučnosti v obci v důsledku 
železniční dopravy do průmyslové zóny a neexistence 
napojení na železniční koridor směrem na Český Těšín 

 

Napojení na rychlostní silnice R48 a R56, železnici a nedaleké 
Letiště Leoše Janáčka v Mošnově a kvalitní spojení veřejnou 
dopravou do regionálních center 

 
Zhoršování dostupnosti zdravotní péče v důsledku 
nezájmu lékařů provozovat ordinace mimo větší sídla 
(města) 

 

  
Politická situace, rozpočtové určení daní (nejistota, 
výkyvy) 

 

  
Nepředvídatelná situace spojená se současnou 
koronavirovou pandemií a negativním dopadem na chod 
celé společnosti 

 

  Rozšiřování průmyslové zóny přímo v obci  

  
Zvyšující se index stáří / průměrný věk obyvatel obce a 
s tím související úbytek obyvatel v produktivním věku 

 

  
Přenos škodlivin z okolních oblastí – Třinecka a Polské 
republiky 
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7. VIZE 

 
Vize obce je celostním pohledem na obec. V sevřené formě by měla charakterizovat výchozí 

situaci obce a zároveň naznačovat, jakým směrem se bude obec v příštích letech rozvíjet či 

kam se chce obec v horizontu strategického plánu dostat (tzv. co jsme a čím chceme být).  

 

Smyslem vize rozvoje je deklarace, čím chce obec Dobrá v horizontu 6-7 let být:  

 v rámci nejen Moravskoslezského kraje; 

 jako obec se svými občany; 

 jako obec přitahující návštěvníky.  

 

Z tohoto specifika pak vychází vize:  

 

 

   

 

Bezpečná a moderní obec se zdravým 

životním prostředím, kvalitní 

infrastrukturou, podporou vzájemného 

soužití obyvatel a zázemím pro 

různorodé aktivity trávení volného času 

pro občany a návštěvníky obce, při 

zachování vesnického rázu. 
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8. STRATEGICKÉ CÍLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bezpečná a moderní obec se zdravým životním prostředím, kvalitní infrastrukturou, podporou 
vzájemného soužití obyvatel a zázemím pro různorodé aktivity trávení volného času pro občany 

a návštěvníky obce, při zachování vesnického rázu. 

 

Strategické cíle 

Infrastruktura a rozvoj území SC 1. Zvýšení bezpečnosti a kvality komunikací  
SC 2. Obnova, rozvoj, rekonstrukce a ochrana 

obecního majetku  
SC 3. Zlepšení životního prostředí 
SC 4. Rozvoj drobného podnikání 

SC 1. Udržitelný rozvoj školství a podpora 
dalšího vzdělávání v obci 

SC 2. Rozšíření nabídky sociálních a zdravotních 
služeb na území obce 

SC 3. Zdokonalování veřejné správy a veřejných 
služeb 

SC 4. Rozšíření nabídky aktivit a modernizace 
volnočasových zařízení 

 

Partnerství a volnočasové aktivity SC 1. Podpora aktivitám obce, spolků, klubů 
a jiných organizací 

SC 2. Rozvoj volnočasových aktivit a spolkového 
života 

SC 3. Využití atraktivit, infrastruktury a služeb 
cestovního ruchu v obci pro jeho další 
rozvoj 

SC 4.  Další rozvoj partnerských vztahů 
a spolupráce 

Lidé a podmínky pro aktivní život 
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9. OPATŘENÍ 

 
Výše uvedené strategické cíle budou v praxi naplňovány realizací jednotlivých opatření, která 

jsou pak v další části dokumentu rozváděna a konkretizována jednotlivými aktivitami.  

 

Pro každý strategický cíl bylo navrženo několik opatření. Vyspecifikovaná opatření musí být 

realistická a dosažitelná.  

 

K jejich dosažení musí být k dispozici nebo alespoň identifikovány lidské, finanční 

a institucionální zdroje. Některé zdroje jsou k dispozici v rámci obce. Jiné lze získat 

od institucí na krajské či národní úrovni nebo soukromého sektoru, případně na úrovni EU 

(strukturální fondy) nebo nejpravděpodobněji kombinací všech výše uvedených.  

 

Výčet opatření k jednotlivým strategickým cílům je uveden na následujících listech a 

rozčleněn dle tematických oblastí: 

 Infrastruktura a rozvoj území, 

 Lidé a podmínky pro aktivní život, 

 Partnerství a volnočasové aktivity. 
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Infrastruktura a rozvoj území 

IN 1. 
Zvýšení bezpečnosti 
a kvality komunikací 

IN 4. 
Rozvoj drobného 

podnikání 

IN 3. 
Zlepšení životního 

prostředí 

IN 2. 
Obnova, rozvoj, 
rekonstrukce a 

ochrana obecního 
majetku 

IN 1.1 
Výstavba a rekonstrukce 

parkovacích ploch 

IN 1.2 
Rozšíření a modernizace 

a veřejného osvětlení 

IN 3.2 
Snížení hluku 

IN 2.1 
Rekonstrukce a 

modernizace obecních 
budov 

IN 4.1 
Podpora a prezentace 
drobného podnikání na 
území obce (regionální 

potraviny, služby, 
řemeslná výroba) 

IN 3.3 
Systematická obnova a 
výsadba zeleně v obci 

 

IN 3.1 
Snížení znečišťování ovzduší 

IN 2.2 
Rozvoj a modernizace 
technické infrastruktury 

 

IN 2.3 
Zavedení systémových 
prvků proti vandalismu 

zajišťujících pocit bezpečí 
v obci 

IN 3.5 
Protipovodňová opatření a 

udržitelné nakládání s vodou 

IN 3.4 
Regenerace brownfields   

IN 1.3 
Výstavba a rekonstrukce 
chodníků vč. doprovodné 

infrastruktury 

IN 1.4 
Zvyšování bezpečnosti 

na komunikacích 

IN 1.5 
Rekonstrukce a 

modernizace místních a 
účelových komunikací 

IN 3.6 
Odpadové hospodářství 

 

IN 3.7 
Energetické úspory vedoucí ke 
snižování emisí skleníkových 

plynů 
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Lidé a podmínky pro aktivní život 

L 1. 
Udržitelný rozvoj 

školství a podpora 
dalšího vzdělávání  

v obci 

L 2. 
Rozšíření nabídky 

sociálních a 
zdravotních služeb 

na území obce 

L 4. 
Rozšíření nabídky 

aktivit a modernizace 
volnočasových 

zařízení 

 

L 4.1 
Rozšíření počtu veřejně 

přístupných hřišť pro 
děti, mládež a dospělé 

L 4.2 
Modernizace zařízení 

sloužících k využití 
volného času občanů 

L 3.1 
Podpora oboustranné 
komunikace mezi obcí 

a obyvateli 

L 1.1 
Modernizace zařízení 

základního školství v obci 

L 1.2 
Dořešit kapacitu 

školských zařízení v obci 

L 2.1 
Vybudování domova pro 
seniory v obci / penzionu 

pro seniory 

L 3. 
Zdokonalování 
veřejné správy 

a veřejných služeb  

L 1.3 
Podpora dalšího 

vzdělávání na území 
obce 

L 3.2 
Zkvalitňování správy 

obecního majetku 

L 3.3 
Vytváření kvalitního 

zázemí pro poskytování 
veřejných služeb 

L 2.2 
Spolupráce s ostatními 
poskytovateli sociálních 

služeb v regionu 

L 2.1 

Vytvářet podmínky pro 
udržení lékařské péče 

v obci 
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PV 1. 
Podpora aktivitám 

obce, spolků, klubů 
a jiných organizací 

PV 4. 
Další rozvoj 

partnerských vztahů 
a spolupráce 

PV 2. 
Rozvoj volnočasových aktivit a 

spolkového života 

PV 1.1 
Efektivní a systémová 

grantová podpora 
klubům a spolkům v obci 

 

PV 1.2 
Organizování a 

propagace tradičních i 
nových kulturních a 

sportovních akcí klubů  
a spolků a jiných 

organizací 

PV 2.1 
Vybudování a modernizace zón oddechu 

a relaxace 

PV 2.2 
Podpora aktivit pro seniory  
(zdravé a aktivní stárnutí) 

PV 3.1 
Zajištění údržby a doplnění 

naučných stezek a 
cykloturistických tras 

PV 4.1 
Aktivní spolupráce v 

rámci MAS Pobeskydí, 
Sdružení obcí povodí 
Morávky, Euroregionu 

Beskydy 

PV 4.2 
Přeshraniční spolupráce 

s partnery  

PV 3. 
Využití atraktivit, 

infrastruktury a služeb 
cestovního ruchu v obci 

pro její další rozvoj 

Partnerství a volnočasové aktivity 

PV 4.3 
Vytváření podmínek pro 

zvýšení pocitu 
sounáležitosti obyvatel 

obce 
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10. ROZVOJOVÉ AKTIVITY / PROJEKTY 

 

Po stanovení opatření v rámci strategických cílů byly definovány rozvojové aktivity či 

projekty. Jednotlivé aktivity/projekty nejsou přímo přiřazeny v rámci jednotlivých opatření, ale 

je níže vytvořen indikativní seznam možných projektů, se kterým bude obec pracovat v rámci 

implementace strategie, tzn., že z daného seznamu může vybrat aktivitu/projekt do akčního 

plánu k realizaci. Tyto rozvojové aktivity ústí v konkrétní projekty a určují, jak se budou 

jednotlivá opatření naplňovat. Ke každému opatření může být přiřazeno více rozvojových 

aktivit/projektů. 

 

Níže jsou specifikovány možné rozvojové aktivity/projekty, které vzešly z jednání strategické 

řídící skupiny a dotazníkového šetření. 

 

- parkovací a vstupní plochy před ZŠ 
- parkovací plochy před MŠ   
- VO zejména v nově zastavěných území 
- u VO postupný přechod na LED technologii 
- rozšíření VO v nové zástavbě   
- chodník směrem k Nošovicím, 
- chodník v lesním úseku mezi zástavbou a VÚHŽ 
- chodník od Sparty k ocelové lávce (Zanzibar) 
- chodník od „Oráče“ k PENNY 
- instalace zpomalovacích prahů v kritických místech 
- úprava křižovatky u „Oráče“ 
- úprava křižovatky u prodejny zeleniny a ovoce (na hranici s katastrem Nošovic)  
- instalace radarů a kamer, doplnění dopravně bezpečnostních prvků 
- křižovatka u čerpací stanice (II/648 x III/4733h) 
- doplnění zón s omezenou rychlostí 
- přechod na obytné zóny (např ve staré dědině) 
- Instalace kamerového systému 
- čistější vytápění z lokálních zdrojů 
- snížení prašnosti  
- protihluková opatření hlavně kolem dálnice 
- řešení nedostatečně využitých objektů a území 
- zelenější a barevnější střed obce 
- realizace protipovodňových opatření  
- zadržování vody v krajině a boj proti suchu 
- podpora opatření zabraňující erozi půdy 
- zdokonalování třídění všech složek odpadu 
- návrh nové strategie pro odpadové hospodářství obce Dobrá 
- pořízení technického a materiálního vybavení do odborných učeben základní školy 

(podpora technického vzdělávání, dílny, zahrádky)  
- rozšíření kapacity mateřské školy 
- rozvoj knihovny, větší prostory   
- nabídka besed a přenášek pro veřejnost  
- komunitní dům pro seniory 
- podpora cvičení pro seniory a vzdělávacích kurzů pro seniory  
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- areál Na spartě – komplexní revitalizace 
- areál Sokolského hřiště   
- stezka pro pěší (chodník plus osvětlením, lavičky a koše) kolem řeky Morávky 

v úseku od Kačabaru po Splav pod č.p. 25 a 920 
- obnova naučné stezky v okolí řeky Morávky  
- vybudování splaškové kanalizace v lokalitě Za řekou 
- úprava vstupních prostor před hlavním vchodem do ZŠ Dobrá  
- startovací bydlení pro mladé 
- vybudovat prostor pro lékařskou a stomatologickou ordinaci 
- využití budovy bývalého obecního úřadu (Dobrá 231), jako středisko volného času 
- posilovna / fitness centrum, nebo workoutove a Pantrakové hřiště 
- fitpark s posilovacími stroji pro dospělé případně i pro děti s vybudovaným pítkem na 

vodu (Leg press, eliptický trenažér, šlapání v sedě, sed leh, otáčecí kola apod.) 
- zpřístupnění dopravního hřiště veřejnosti 
- kulturní sál  
- letní amfiteátr v areálu na Spartě 
- veřejné WC 
- bezbariérový přístup ve veřejných budovách 
- oprava střechy nad pavilonem F základní školy 
- oprava střešní krytiny nad pavilonem B 
- oprava mostu přes řeku Morávku 
- oprava sportovních ploch v areálu Multifunkčního hřiště 
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11. IMPLEMENTACE STRATEGIE 

 

Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období 2021-2027 zahrnuje rozvojové aktivity, které 
budou realizovány v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu.  

Implementace strategického plánu rozvoje po jeho schválení Zastupitelstvem obce Dobrá 
bude zajištěna: 

 zachováním strategické řídící skupiny 
která se podílela na tvorbě strategie a jejím setkávání se 2krát ročně 

 nastavením výchozích a cílových hodnot,  
stanovení měřitelných indikátorů a cílových hodnot, kterých chce obec dosáhnout 
v závěru sledovaného období, tj. rok 2027 – strategická řídící skupina  

 zpracováním ročních akčních plánů   
sběr a příprava podkladů – příslušní zaměstnanci OÚ Dobrá,  
zpracování akčních plánů – strategická řídící skupina,  
projednáni a doplnění – rada obce Dobrá 
schválení – zastupitelstvo obce Dobrá, případně rada obce  

Do akčních plánů budou ročně vybírány konkrétní aktivity či projekty a budou podřazeny pod 
příslušná odpovídající opatření u daného cíle, v dané tematické oblasti. 

Roční akční plány budou sestavovány v následující struktuře. 

Tematická oblast   

Strategický cíl  

Opatření  

Aktivita   

Projekt   

Stručný popis  

Odhad nákladů  

Termín realizace  

Zodpovědný  

 
 prostřednictvím schválených investičních i neinvestičních záměrů uvedených 

v rozpočtech obce na jednotlivé roky,  

 kontrolou plnění strategického plánu rozvoje minimálně 1krát ročně 
Kontrola – strategická řídící skupina 

 průběžnou aktualizací samotného dokumentu strategického plánu rozvoje, cca 
2leté intervaly, 1. aktualizace v roce 2024  
Aktualizace – strategická řídící skupina 
Schválení aktualizace – zastupitelstvo obce Dobrá 

 
Postupové kroky implementace strategického plánu rozvoje se v jednotlivých letech budou 
vždy opakovat. 
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12. ZÁVĚR 

 
Strategický plán rozvoje obce Dobrá na období 2021-2027 byl zpracován pro potřeby obce 

jako jeden z účinných nástrojů vytváření shody místní komunity o budoucnosti obce.  Cílem 

při vytváření tohoto dokumentu bylo identifikovat priority obce a zvolit taková opatření  

a aktivity, které povedou k jeho naplňování. Naplňování jednotlivých opatření bude záviset 

na možnostech jejich zajištění finančními zdroji. 

 

Strategický plán rozvoje obsahuje ve své návrhové části celou řadu zajímavých projektů, 

jejichž realizace nepochybně přispěje k rozvoji obce ve vytýčeném období. Nástrojem 

postupné realizace strategického plánu rozvoje budou roční akční plány, sestavované 

strategickou řídící komisí. 

 

Strategický plán rozvoje bude živým dokumentem, reálnost aktivit (projektů) bude zajištěna 

tvorbou ročních akčních plánů, prostřednictvím aktualizace ve dvou až tříletých intervalech.  

 

Odpovědnost za realizaci jednotlivých aktivit, vyhodnocování průběhu realizace a přijímání 

příslušných opatření má zastupitelstvo obce. V zájmu toho, aby zastupitelstvo dostávalo 

aktuální informace o postupu realizace strategického plánu rozvoje, bude strategická řídící 

komise provádět kontrolu plnění strategie minimálně jednou ročně. 

 

 

 

 


