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1. ÚVOD 

1.1. Obecně 
Vedení obce stanovilo věc „Životního prostředí“ strategickou perspektivou č. 1 strategie rozvoje 
obce. 

Tato strategická oblast-perspektiva je nedílnou součástí návrhové části Strategického plánu 
rozvoje obce Ropice 2015-2035, navazuje na ni a úzce s ní souvisí. V dané oblasti je také 
samostatně použitelným věcně příslušným strategickým řídícím dokumentem. 

Představuje vůli vedení obce a jeho pohled do vzdálené budoucnosti obce Ropice v této oblasti. 

 

1.2. Pracovní skupina-tým pro strategickou oblast-perspektivu 
 Role: Obsazení – stávající funkce Obsazení - osoby: 
1.  Politický garant strategické 

oblastí-perspektivy  
Místostarosta Ing. Jiří Pindór 

2.  Manažer strategické 
oblasti-perspektivy 

Místostarosta Ing. Jiří Pindór 

3.  Předsedající pracovní 
skupině-týmu 

Referent obecního úřadu Kristina Wałachová 

4.  Člen pracovní skupiny-týmu 
 

Člen zastupitelstva Ing. Jan Bazgier 

5.  Člen pracovní skupiny-týmu 
 

Předseda mysliveckého 
sdružení 

Radek Czernik 

6.  Člen pracovní skupiny-týmu 
 

Soukromě hospodařící rolník Marek Wania 

 

2. Analytická část 
Analytická část SPRO je zpracovaná na základě souboru podkladů a analýz, viz dokument: 

Strategický plán rozvoje obce Ropice 
2015 - 2035 

analytická část 

Strategická perspektiva č. 1, Životní prostředí 

 

(viz uvedený dokument) 
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3. NÁVRHOVÁ ČÁST 
 

 

 

3.1. Preambule 
Náš život je přímo závislý na prostředí, ve kterém žijeme. Péče o životní prostředí je proto naší 
prioritou. Dodržování všech zásad ochrany životního prostředí, ve všech jeho aspektech, je cílem a 
povinností nás všech. 

Ropice je součástí krajinné oblasti Podbeskydí, kde je třeba chránit harmonické měřítko krajiny a 
pohledový obraz významných krajinných, resp. kulturně historických dominant, stabilizovat 
stávající poměr polních a trvalých zemědělských kultur, lesa, vodních ploch a zástavby. Území 
obce je v oblasti s krajinným typem krajina zemědělská harmonická. 

Třinecko je oblastí s patrnými ekologickými škodami. Katastrální území Ropice je zařazeno jako 
krajinný typ A – území nestabilní, nadprůměrně využívané území s jasným porušením přírodních 
struktur. Východní část katastrálního území vykazuje nevýrazně větší intenzitu využití území než 
část západní, která má zároveň více kopcovitý charakter. Na přírodních hodnotách území je 
postavena koncepce rozvoje turistického ruchu, který však nemá a nebude mít masový charakter. 

Kvality našeho životního prostředí si vážíme a ceníme. Je naší povinností je chránit a zachovat pro 
další generace. K tomu chceme přispět i touto částí SPRO v oblasti životního prostředí. 

 

 

 

3.2. Strategie rozvoje obce v dané oblasti 
Viz dále. 
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Strategie rozvoje obce v oblasti 
Životní prostředí 

 

Vize 

 
Chceme žít ve zdravotně nezávadném a esteticky příjemném životním prostředí obce a jejího 

okolí, chceme, aby zde bylo příjemné místo pro život. 
 

 

 

Poslání 

 
Naše obec je krásná 

a chceme ji jako takovou a ještě krásnější zachovat příštím generacím. 
Nechceme naši i budoucí generaci zatěžovat životním prostředím, 

které by ohrožovalo nebo jen obtěžovalo kvalitní a spokojený život v obci. 
 

 

Chceme, aby naše životní prostředí obce a jeho okolí charakterizovalo zejména: 

I. Čisté a zdravé ovzduší, vodu, přírodu, zvěř, rostliny a porosty 

II. Čistá obec a její okolí 

III. Udržovaná krajina a úrodná zem 

IV. Uzavřený cyklus odpadového hospodářství bez vlivu na životní prostředí 

V. Snižování energetické zátěže s ohledem na ochranu životního prostředí 

 

 

Politika vedení obce 

Uplatňujeme politiku vedení obce, která je daná ústřední návrhovou částí Strategického plánu 
rozvoje obce Ropice 2015 – 2035 (kvalita života obce) a jednáme plně v souladu s ní. 

Mimo to uplatňujeme následující principy, styl a přístup: 

1. Průběžně monitorujeme a vyhodnocujeme kvalitu životního prostředí v obci 

2. Pravidelně informujeme veřejnost obce o aktuálním stavu kvality životního prostředí v obci 

3. Podporujeme a sami šíříme osvětu o významu a závažnosti kvality životního prostředí a jeho 
ochrany v obci 

4. Podporujeme práci s dětmi a mládeží ve věci ochrany kvality životního prostředí v obci 
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3.3. Kompozice dílčích strategických oblastí-os 
Perspektivu „Životní prostředí“ vnímáme jako „Kvalitu životního prostředí v obci a jejím okolí“, která 
jednoznačně stanoví a přispívá ke „Kvalitě života obce“, jako stanovené vrcholové strategii obce. 

Dosahování požadované kvality životního prostředí spatřujeme v následujících dílčích 
strategických oblastech-osách a strategických cílech, které představují kompozici pro naplnění této 
strategie v oblasti životního prostředí a současně podpoře naplňování vrcholové strategie „Kvality 
života obce“. 

 

Strategie 

Kvalita životního prostředí obce a jeho okolí (ochrana, případně další zlepšování). 

 

Dílčí strategické oblasti - osy 

3.3.1. Ochrana přírody 

3.3.2. Ochrana země, půdy, krajiny 

3.3.3. Čistota a ochrana vod 

3.3.4. Čistota a ochrana ovzduší 

3.3.5. Ochrana rostlin, porostů, lesů (flóry) 

3.3.6. Ochrana zvěře (fauny) 

3.3.7. Péče o veřejnou zeleň, veřejné venkovní prostory a prostranství 

3.3.8. Péče o čistotu obce a nakládání s odpady 

3.3.9. Snižování energetické zátěže životního prostředí, využívání alternativních zdrojů 
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3.4. Kompozice strategických os a cílů v dané perspektivě  č.1 Životní prostředí 

Strategická 
perspektiva: 

Strategická osa: Strategický cíl: Dílčí cíl: Název – popis cíle: Bližší popis, návrh řešení, monitorované indikátory (M.I.), hodnotící 
parametry a kritéria úspěšnosti: 

1. Strategická 
perspektiva: 

Životní prostředí 
(služby veřejnosti). 

 1.1. Strategická 
osa: 

Ochrana přírody 

  1.1.1. Strategický 
cíl: 

Neustále zvyšovat povědomí občanů o 
závažnosti stavu a ochrany životního 
prostředí, ve kterém žijeme. 

Pořádání osvětových, vzdělávacích a propagačních aktivit pro 
občany obce ve věci závažnosti stavu a ochrany životního 
prostředí ve kterém žijeme. 

Zpracovat plán předmětných aktivit, realizovat jej a plnit. 

M.I.: Splněný plán. Počet osvětových a propagačních aktivit. 
Počet oslovených občanů. 

 1.2. Strategická 
osa: 

Ochrana země, krajiny, půdy 

  1.2.1. Strategický 
cíl: 

Obnovovat původní ochranné krajinné 
prvky. 

Ve spolupráci s vlastníky pozemků vysazovat větrolamy, 
omezovat erozi půdy, obnovovat původní krajinné prvky. 

Zpracovat plán předmětných aktivit, realizovat jej a plnit. 

Posoudit účinnost provedených opatření. 

M.I.: Splněný plán. Ověřená účinnost provedených opatření. 

  1.2.2. Strategický 
cíl: 

Chránit vody a půdu před nadměrnou 
chemizací. 

Chránit vody a půdu před nadměrnou chemizací. 

Zajistit vzájemnou spolupráci mezi zemědělci a obci, 
vzájemnou informovanost a osvětu. 

Zpracovat plán a harmonogram spolupráce, realizovat a plnit 
jej. 
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M.I.: Plnění plánu. Doložitelná spolupráce (zápisy z jednání)  

 1.3. Strategická 
osa: 

Čistota ovzduší 

  1.3.1. Strategický 
cíl: 

 Podpora ekologického vytápění. Pokračovat ve stávající podpoře občanů při změně způsobu 
vytápění. Zpracovat plán aktivit podpory, realizovat a plnit jej. 

M.I.: Plnění plánu. Počet podpořených občanů. Prokazatelný 
vliv na kvalitu životního prostředí. 

  1.3.2. Strategický 
cíl: 

Regulovat živelné spalování tuhých látek a 
odpadů v obci. 

Pomocí osvěty a OZV omezovat volné spalování tuhých látek 
a odpadů. Zpracovat plán souvisejících aktivit, realizovat a 
plnit jej. 

M.I.: Plnění plánu. Aktuální OZV. Počet osvětových a 
propagačních aktivit. Počet oslovených občanů. Počet 
stížností občanů. Počet porušení OZV. 

 1.4. Strategická 
osa: 

Čistota a ochrana vod 

  1.4.1. Strategický 
cíl: 

Centrální čištění odpadních vod v obci - 
odkanalizování obce. 

Napojení kanalizace obce na centrální ČOV Baliny a ČOV Za 
Lesem, dobudování celoobecní kanalizační sítě, napojení 
domácností a ostatních objektů v obci, zajištěný provoz. 

Zpracování projektu, majetkové vyrovnání, zajištění 
financování, výběr realizátora, provedení realizace, předání do 
provozu. 

M.I.: Vybudovaná centrální ČOV a navazující kanalizační síť, 
zkolaudované a předané do provozu a užívání, zajištěný 
provoz ČOV, napojené domácnosti a ostatní objekty v obci 
(splněné všechny související právní předpisy a normy). 

  1.4.2. Strategický 
cíl: 

Lokální čištění odpadních vod v obci - 
odkanalizování obce. 

Výstavba lokálních ČOV a navazující kanalizační sítě, 
napojení domácností, případně ostatních objektů v obci, 
zajištěný provoz. 
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Zpracování plánu, zajištění finanční podpory, realizace a 
plnění plánu. 

M.I.: Vybudované lokální ČOV a navazující kanalizační síť, 
zkolaudované a předané do provozu a užívání, zajištěný 
provoz ČOV, napojené domácnosti a ostatní objekty v obci 
(splněné všechny související právní předpisy a normy). 

  1.4.3. Strategický 
cíl: 

Obnova vodních ploch v majetku 
soukromých vlastníků. 

Podporovat obnovu vodních ploch v majetku soukromých 
vlastníků. 

M.I.: Obnovené a funkční retenční nádrže. 

  1.4.4. Strategický 
cíl: 

Odvádění povrchových vod – u Ridery (viz 
str. č,7 – doprava (pán Niemczyk) 

Vybudovaný mostek – u Ridery (pán Niemczyk). 

Zpracovaný projekt, vyřízené DOSSy, zajištěné financování, 
realizovaný plán. 

M.I.: Vybudovaný a plně funkční mostek (splněné všechny 
související právní předpisy a normy). 

  1.4.5. Strategický 
cíl: 

Odvádění povrchových vod – Haladěj. Řešení problému odvodnění - Haladěj. 

Nalezení řešení, vyřešení majetkoprávních vztahů, zpracovaní 
projektu, vyřízení DOSSy, zajištění financování, realizace 
plánu. 

M.I.: Vyřešené odvodnění - Haladěj (splněné všechny 
související právní předpisy a normy). 

  1.4.6. Strategický 
cíl: 

Odvádění povrchových vod – Szarzec. Řešení technického problému na straně vlastníka. 

M.I.: Vyřešený problém (splněné všechny související právní 
předpisy a normy). 

  1.4.7. Strategický 
cíl: 

Protipovodňové opatření na mlýnském 
náhonu za zámkem. 

Zrealizovat protipovodňové opatření na mlýnském náhonu za 
zámkem. 

Zpracování projektu, vyřešení majetkoprávních vztahů, 
zajištění financování, výběr realizátora, provedení realizace, 
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předání do provozu. 

M.I.: Zrealizované protipovodňové opatření na mlýnském 
náhonu za zámkem (splněné všechny související právní 
předpisy a normy). 

 1.5. Strategická 
osa: 

Ochrana zvěře (fauny) 

  1.5.1. Strategický 
cíl: 

Prosazovat a realizovat krajinné prvky 
k ochraně zvěře. 

Prosazovat a realizovat krajinné prvky k ochraně zvěře. 
Pokračovat v údržbě zeleně kolem komunikací. Zpracovat 
plán, zajistit financování, realizovat a splnit plán. 

M.I.: Počet zrealizovaných ochranných prvků, prokazatelná 
účinnost ochrany zvěře.  

  1.5.2. Strategický 
cíl: 

Ochránit zvěř při zemědělských pracích. Ochránit zvěř při zemědělských pracích. Zlepšit vzájemnou 
informovanost mezi obcí, zemědělci a myslivci při sezonních 
pracích. 

Zpracovat plán vzájemné komunikace a realizovat jej. 

M.I.: Plnění plánu komunikace. Počet poškozené zvěře. 
Prokazatelná účinnost. 

 1.6. Strategická 
osa: 

Ochrana rostlin a porostů (flóry) 

  1.6.1. Strategický 
cíl: 

Správa lesů s péčí dobrého hospodáře. 
Zdravé a hospodárné lesy. 

Dodržovat a plnit schválený lesní hospodářský plán. 

Těžbu a zalesňování nových ploch provádět dle doporučení 
odborného lesního hospodáře s využitím dotačních příspěvku 
státu. 

Maximalizovat výnosy z prodeje vytěženého dřeva. 

M.I.: Plnění LHP. Využívání dotací státu. Výnosy z prodeje 
vytěženého dřeva. 
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  1.6.2. Strategický 
cíl: 

Krajinotvorný a rekreační význam lesa. Podporovat krajinotvorný a rekreační význam lesa. 

S využitím dotační politiky dobudovat lesní komunikace a 
stezky, případně retenční vodní plochu. 

Zpracovat plán podpory krajinotvorného a rekreačního 
významu lesa, zajistit financování a realizovat jej. 

M.I.: Plnění plánu. Počet zrealizovaných akcí. Prokázání 
naplnění účelu. 

 1.7. Strategická 
osa: 

Čistota obce a nakládání s odpady 

  1.7.1. Strategický 
cíl: 

Likvidace černých skládek komunálního 
odpadu v obci. 

Likvidace černých skládek komunálního odpadu (např. v okolí 
Ropického zámku nebo vrakoviště u TJ Sokol). Zajištění 
dostatečnosti legálních řízených skládek komunálního 
odpadu. 

Zpracovat plán, harmonogram a realizovat jej. 

M.I.: Zlikvidované černé skládky komunálního odpadu. 
Dostatečná kapacita a dostupnost legálních řízených skládek 
komunálního odpadu. 

  1.7.2. Strategický 
cíl: 

Minimalizovat vznik komunálních a 
ostatních odpadů v obci. 

Přechod na ISNO (inteligentní systém nakládání s odpady). 

Zpracovat plán a ekonomickou rozvahu účinnosti a 
efektivnosti ISNO, včetně informovanosti, schůzek, osvěty 
občanů. 

M.I.: Prokazatelná výhodnost ISNO. Splněný plán. Zajištěný 
bezpečná provoz. 

  1.7.3. Strategický 
cíl: 

Vlastní svoz komunálních odpadů v obci. Vlastní svoz komunálních odpadů v obci. 

Zpracovat plán a ekonomickou rozvahu účinnosti a 
efektivnosti vlastního svozu komunálního odpadu. 

V případě podložené výhodnosti realizovat jej - materiálně 
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technické zajištění, zajištění provozu, zajištění likvidace 
komunálního odpadu. 

M.I.: Prokazatelná výhodnost vlastního svozu komunálního 
odpadu. Splněný plán. Zajištěný bezpečná provoz. 

 1.8. Strategická 
osa: 

Péče o veřejnou zeleň – venkovní prostory a prostranství, správa, údržba a ochrana 

  1.8.1. Strategický 
cíl: 

Komplexní řešení obnovy parkové zeleně 
ve vytipovaných lokalitách. 

Připravit studie a projektovou dokumentaci k obnově zeleně 
na obecních pozemcích, stanovit priority – lokality před 
obecním úřadem a katolickým kostelem, dále park u školy a u 
evangelické kaple, případně ostatní plochy. Zajistit 
financování. Realizovat zpracované plány a naplnit je. 

M.I.: Zrealizované a naplněné plány. Naplnění účelu. 

  1.8.2. Strategický 
cíl: 

Využívat zaměstnance obce k veškerým 
úpravám veřejné zeleně.  

Veškerou údržbu zeleně i nadále realizovat pracovní skupinou 
zaměstnanců obce. Zpracovat plán využití zaměstnanců obce 
pro ošetřování a úpravy zeleně, realizovat jej. 

M.I.: Míra zapojení a využití zaměstnanců obce, účinnost a 
efektivnost. 

 1.9. Strategická 
osa: 

Snižování energetické zátěže životního prostředí 

  1.9.1. Strategický 
cíl: 

Podpora alternativních způsobu získávání 
energie z obnovitelných zdrojů. 

Prosazovat úspory energii a využití dostupných alternativních 
zdrojů energie zejména u obecních budov v závislosti na 
dotační politice státu.  

Zpracovat analýzu a přehled možností a příležitostí úspor 
energii a využití dostupných alternativních zdrojů energie 
v obci. 

Na základě učiněných zjištění je uplatňovat v obci. 

M.I.: Počet možností a příležitostí úspor energii a využití 
dostupných alternativních zdrojů energie v obci. Výše úspor, 
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snížení energetické zátěže. 
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4. ZÁVĚR PRO REALIZAČNÍ ČÁST 
Stav životního prostředí v obci představuje úroveň její kultury a kvality života v ní. Chceme, aby 
naše obec byla sídelní obcí a vhodným místem pro rekreaci, sport, turistiku a rozvoj cestovního 
ruchu. Proto úroveň stavu životního prostředí je nezbytným předpokladem k dosažení a naplnění 
tohoto záměru. Ochranu přírody vnímáme jako životní styl, vnímáme její význam a závažnost pro 
celou obec a její okolí.  

 

 

5. REALIZAČNÍ ČÁST 
Kompozice strategických cílů je dále rozpracovaná do realizační části strategického plánu rozvoje 
obce, tzv. akčního plánu, viz dokument: 

Strategický plán rozvoje obce Ropice 
2015 - 2035 

realizační část – akční plán 

Strategická perspektiva č. 1, Životní prostředí 
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V Ropici, dne 05. 09. 2016 

 

 

 

 

Ing. Jiří Pindór 
místostarostka obce 
politický garant strategické oblasti-perspektivy „Životní prostředí“ 

 

 

 

 

Kristina Wałachová 
referent obecního úřadu 
manažer strategické oblasti-perspektivy „Životní prostředí“ 

 

 

 

 

 

 

 

Projednáno a schváleno usnesením  zastupitelstva obce Ropice č. 13/4/2016 ze dne 05. 09. 2016 

 

 

 

 

Mgr. Uršula Waniová  
starostka obce 

 

 

 

 

Ing. Jiří Pindór 
místostarosta obce 
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