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1. ÚVOD
BROUMOV
Okres: Náchod
Kraj: Královéhradecký
Typ úřadu: ORP – 3. stupně
V Broumově žije přes 8 tisíc obyvatel, město bylo založeno jako obchodní a správní
středisko pro území mezi Broumovskými stěnami a Javořími horami. V polovině 13. stol. při
kolonizaci organizované řádem sv. Benedikta vznikl i základní půdorys dnešního historického
jádra města, který je vyhlášený městskou památkovou zónou.1

1

UPM Broumov 2008
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2. UDRŽITELNÉ VYUŽITÍ ÚZEMÍ
2.1. URB1 - Indikátor územní dynamiky
Pro výpočet indikátoru územní dynamiky obce Broumov byla využita data z volně přístupné Veřejné
databáze ČSÚ – viz následující odkaz:
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?vo=graf&cislotab=MOS+B01&kapitola_id=1&voa=graf
Databáze zpřístupňuje informace o využití půdy (území) na katastrálním území obce v letech 2001 až
2006, které jsou pro obec Broumov zpracovány do následující tabulky:
POLOŽKA
[ha]

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Celková výměra

2226,26

2226,25

2226,25

2226,25

2226,25

2226,25

Zemědělská půda

1478,85

1479,86

1479,74

1479,67

1479,54

1479,42

z toho: orná

1021,67

1021,54

1021,51

1021,32

1021,08

1021,08

92,66

92,34

92,28

92,40

92,31

92,19

z toho: sady

5,53

5,53

5,53

5,53

5,53

5,53

z toho: chmelnice

•

•

•

•

•

•

z toho: vinice

•

•

•

•

•

•

z toho: louky

358,99

360,44

360,43

360,42

360,62

360,62

Lesní půda

373,04

373,04

373,04

370,96

370,96

370,96

Vodní plochy

30,35

30,35

30,36

30,36

30,36

30,39

Zastavěné plochy

82,40

82,51

82,52

82,60

82,85

83,04

261,62

260,49

260,59

262,65

262,54

262,44

z toho: zahrady

Ostatní plochy

Tabulka URB1-1 Využití půdy na území obce Broumov

Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrady
Ovocné sady
Trvalé travní porosty
Zemědělská půda
Lesní půda
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy

Neurbanizovaná
Neurbanizovaná
Neurbanizovaná
Urbanizovaná
Neurbanizovaná
Neurbanizovaná
Neurbanizovaná
Neurbanizovaná
Neurbanizovaná
Urbanizovaná
Urbanizovaná

Tabulka URB1-2 Rozdělení pozemků ve struktuře sledované ČSÚ na urbanizované a neurbanizované území
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Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrady
Ovocné sady
Trvalé travní porosty
Zemědělská půda
Lesní půda
Vodní plochy
Zastavěné plochy
Ostatní plochy
Plantáž dřevin
Dráha
Dálnice
Silnice
Ostatní komunikace
Ostatní dopravní plocha
Zeleň
Sportoviště a rekreační plocha
Hřbitov, urnový háj
Kulturní a osvětová plocha
Manipulační plocha
Dobývací prostor
Skládka
Jiná plocha
Neplodná půda
Neurčeno

Neurbanizovaná
Neurbanizovaná
Neurbanizovaná
Urbanizovaná
Neurbanizovaná
Neurbanizovaná
Neurbanizovaná
Neurbanizovaná
Neurbanizovaná
Urbanizovaná
Urbanizovaná
Neurbanizovaná
Urbanizovaná
Urbanizovaná
Urbanizovaná
Urbanizovaná
Urbanizovaná
Neurbanizovaná
Urbanizovaná
Urbanizovaná
Urbanizovaná
Urbanizovaná
Urbanizovaná
Urbanizovaná
Urbanizovaná
Neurbanizovaná
Urbanizovaná

Tabulka URB1-3 Rozdělení pozemků ve struktuře sledované ČSÚ na urbanizované a neurbanizované území

Podíl
urbanizované
a
neurbanizované
plochy
v letech
URBANIZOVANÉ
[ha]

2002

2003

2004

2005

2006

436,68

435,34

435,39

437,65

437,7

437,67

1789,58

1790,9

1790,87

1788,59

1788,55

1788,58

19,61

19,55

19,56

19,66

19,66

19,66

80,39

80,45

80,44

80,34

80,34

80,34

PLOCHY

NEURBANIZOVANÉ
PLOCHY [ha]
URBANIZOVANÉ
[%]

2001

PLOCHY

NEURBANIZOVANÉ
PLOCHY [%]

Tabulka URB 1-4 Využití půdy na území obce Broumov

5

Případová studie Broumov
k výzkumnému projektu MMR – WD 69-07-4 „Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování a
snižování disparit v úrovni obyvatelstva jednotlivých regionů“.

Podíl Urbanizovaného území na správním
území obce

Podíl urbanizovaných a neurbanizovaných ploch a jejich vývoj v čase lze rovněž vyjádřit graficky:
25%
23%
21%
19%
17%
15%
2001

2002

2003

2004

2005

2006

Rok
URBANIZOVANÉ PLOCHY [%]

NEURBANIZOVANÉ PLOCHY [%]

Graf URB1-1 Podíl urbanizovaného území na správním území obce Broumov – vývoj v letech 20012006
Na základě výše popsaných údajů o způsobu využívání půdy resp. území, lze sledovat index územní
dynamiky (resp. indikátor změny využití území). Oba indexy slouží jako ukazatele dynamiky rozvoje
sídla do volné krajiny, které zejména v porovnání s dynamikou vývoje počtu obyvatel, dávají přehled
o udržitelnosti takového rozvoje.
Pro výpočet indexu územní dynamiky se používá vzorec:

 U

UDI n =  urb ,n − 1 × 1000
 U urb ,n −1 
Kde:

UDIn je indikátor územní dynamiky (Urban Development Index) ve sledovaném roce - roce n,
Uurb, n je rozloha urbanizovaného území obce ve sledovaném roce – roce n,
Uurb, n-1 je rozloha urbanizovaného území obce v roce předcházejícím roku sledovanému – roce
n-1.

Výsledky výpočtu jsou zpracované do následující tabulky a grafu a jsou pro obec Broumov
následující:

INDEX ÚZEMNÍ DYNAMIKY

2002

2003

2004

2005

2006

0,9969

1,0005

1,0051

1,0000

1,0000

Tabulka UEB 1-5 Tabulka výsledků indikátoru územní dynamiky obce Broumov v letech 2002 – 2006 – verze meziročního
porovnání
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Hodnotra Indikátoru územní
dynamiky

Z výše uvedené tabulky sestrojme jednoduchý graf, který nám ukáže meziroční srovnání vývoje
indexu územní dynamiky obce:
1,006
1,0055
1,005
1,0045
1,004
1,0035
1,003
1,0025
1,002
1,0015
1,001
1,0005
1
0,9995
0,999
0,9985
0,998
0,9975
0,997
0,9965
0,996

1,0051

1,0005

1
1

0,9969

2002

2003

2004
Rok

2005

2006

Graf URB 1-2 Vývoj indikátoru územní dynamiky obce Broumov v letech 2002 – 2006.

Jestliže zvolíme výpočet indikátoru tak, že vyhodnocujeme změny využití území ke zvolené základně,
jedná se o index změny využití území obce. Postupujeme pomocí vzorce:

U

ILC n =  urb , n − 1 × 1000
 U urb , 0

kde

ULCn je index změny využití území (Index of the Landuse Change) ve sledovaném roce - roce
n,
Uurb, n je rozloha urbanizovaného území obce ve sledovaném roce – roce n,
Uurb,0 je rozloha urbanizovaného území obce v roce 0 (doporučením jako základna je rok, kdy
byl schválen územní plán obce popř. v roce, kdy proběhlo SLDB).

rokem 0 je v tomto případě rok 2001, kdy jsou na veřejně přístupných stránkách ČSÚ dostupná
nejstarší data o využití půdy na území obce Broumov, viz
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?vo=graf&cislotab=MOS+B01&kapitola_id=1&voa=graf
Výsledky sledování jsou potom následující:
Rok
Hodnota indikátoru
územní dynamiky

n

2002

2003

2004

2005

2006

ILCn

0,9969

0,9975

1,0025

1,0025

1,0025

Tabulka URB 1-6 Tabulka výsledků indikátoru územní dynamiky obce Broumov v letech 2002 – 2006 – verze výpočtu ke
zvolené základně
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Hodnotra Indikátoru územní
dynamiky

Získaná data opět můžeme vyjádřit na grafu:
1,003
1,0025
1,002
1,0015
1,001
1,0005
1
0,9995
0,999
0,9985
0,998
0,9975
0,997
0,9965

2002

2003

2004
Rok

2005

2006

Graf URB 1-3 Vývoj indikátoru změny využití území obce Broumov v letech 2002 – 2006.

Obec Broumov se nachází v příhraniční oblasti, v geograficky jasně vymezeném krajinném celku
Broumovského výběžku. Relativní uzavřenost regionu a blízkost státní hranice byly dlouhou dobu
příčinou ekonomické stagnace ale i zachovalého krajinného i životního prostředí této oblasti.
Nedochází zde ve větší míře k suburbanizačním tendencím. Indikátor dynamiky územního rozvoje
(resp. Indikátor změny využití území obce) za sledované období nevykazuje velké výkyvy, je zde
patrný velký nárůst výstavby v obci v roce 2004, výstavba v letech následujících je na stejné úrovni
jako v roce 2004.

Hustota osídlení obce
Dalším významným údajem o fungování a rozvoji obce je hustota osídlení.
Hustota osídlení celého správního území obce Broumov v jednotlivých letech je vypočtena dle vzorce:

ρ celk =
n

p obyvn
S celk n

=

obyvatel
km 2

Analogicky je vypočtena hustota osídlení v urbanizované části obce:

ρ celk =
n

kde

p obyvn
U urb n

=

obyvatel
km 2

celk je hustota osídlení obyvatelstva v sídle v roce n,
pobyv je počet obyvatel sídla v roce n,
Scelk, n je celková plocha správního území sídla v roce n,
Uurb,n je rozloha urbanizované části sídla v roce n.
8
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Pozor! Při výpočtu je využíváno rozlohy v km2, ne v ha jako v předchozích případech – je třeba ha na
km2 přepočítat! (1 km2 = 100 ha).
Na
základě
výše
uvedených
zdrojů
dat
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?vo=graf&cislotab=MOS+B01&kapitola_id=1&voa=graf
výpočtů lze získat následující údaje:

Obec Broumov
Hustota
osídlení
celého
správního
území
(obyvatel/km2)

ρcelk

Hustota
osídlení
urbanizovaného
území
(obyvatel/km2)

Ρurb

Hustota
osídlení
urbanizovaného
území
(obyvatel/ha)

Ρurb

viz
a

2001

2002

2003

2004

2005

2006

375

373

371

368

365

363

1914

1906

1896

1872

1859

1847

19

19

19

19

19

18

Tabulka URB 1-7 Vývoj hustoty osídlení obce Broumov v letech 2001 – 2006

Výsledky tohoto indikátoru vykazují pozvolnou snižující se hodnotu hustoty osídlení území.

9

Případová studie Broumov
k výzkumnému projektu MMR – WD 69-07-4 „Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování a
snižování disparit v úrovni obyvatelstva jednotlivých regionů“.

2.2. URB2 – Mobilita a místní přeprava cestujících
Indikátor Mobilita a místní přeprava cestujících si klade za cíl zjistit aktuální model mobility občanů.
Ten je důležitý jak z hlediska kvality života přímých účastníků (čas věnovaný cestování, četnost
dopravních komplikací, náklady, atd.), tak z hlediska dopadů mobility na životní prostředí.
Pro zjišťování úrovně tohoto indikátoru je využíváno dotazníkového šetření.
Dotazníkové šetření proběhlo v termínu od 17.10.2009 do 18.10.2009 a zúčastnilo se ho 157
respondentů (tj. cca 1,95% obyvatel města).

Celkový počet cest za den
Počet cest za den v %
Celkový počet cest za den
Počet cest za den v %

V rámci
sídla
Ze sídla

36
20,93
1
0,58

16 9,3
4 2,33

13
7,56
39
22,67

1
9 0,58 5,23
7
46 4,07 26,74

Ostatní

Kombinovaný
způsob

Hromadná doprava

Osobní
spolu- automobil
jezdec

řidič

Motocykl / moped

Bicykl

Pěšky

Výsledky dotazníkového šetření jsou shrnuty do následující tabulky:

-

Tabulka URB2-1 Formulář pro vyhodnocení výsledků dotazníku pro indikátor URB2 – Mobilita a místní přeprava
cestujících – část 1

resp.
Škola

Práce

Rekreace,
společenská
zábava

Nákupy

Zpáteční
cesta

Průměrná denní doba
strávená cestou [min.]

98

28

36

29

36

Průměrný denní počet
km na osobu

•

•

•

•

•

Tabulka URB2-2 Formulář pro vyhodnocení výsledků dotazníku pro indikátor URB2 – Mobilita a místní přeprava
cestujících – část 2
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Soukromé parkoviště

Veřejné placené
parkoviště

Veřejné neplacené
parkoviště

32

12

16

Pouze řidič

Řidič a jeden
spolucestující

Řidič a více než
jeden
spolucestující

17

23

20

Místo
pro parkování

Počet cestujících

Důvod zvolení
automobilu

Rychlejší

Pohodlnější

Levnější

Nedostupná
hromadná
doprava

35

40

5

2

Špatné
počasí
•

Jiné
•

Tabulka URB2-3 Formulář pro vyhodnocení výsledků dotazníku pro indikátor URB2 – Mobilita a místní přeprava
cestujících – část 3

Tyto tabulky jsou podkladem pro tvorbu grafů uvedených v následujícím textu:

Úroveň mobility obyvatel na úrovni sídla
Průměrný denní počet cest obyvatel sídla vypovídá o vhodnosti skladby nabídky služeb, zaměstnání i
bydlení ve sledované lokalitě. Čím méně cest musí obyvatelé v rámci každodenních „povinností“
uskutečnit, tím lépe pro obyvatele i pro sídlo samotné. Stejně jako u dalších indikátorů, i zde je však
třeba sledovat především vývoj indikátoru v čase, protože místní podmínky se mezi jednotlivými sídly
mohou výrazně lišit.
Vzhledem k tomu, že se jedná o první měření, nejsou hodnoty vyjádřeny graficky (Graf URB2-1) a
komentář bude možný až k časovým řadám.
Průměrný počet cest obyvatel obce Broumov (bez rozlišení místa cíle dopravy) byl v roce 2009 1,26
cesty.

Průměrné denní vzdálenosti a čas strávený na cestě
Dalším grafem (Graf URB2-2) se znázorňuje vývoj vzdálenosti, kterou obyvatelé denně urazí na svých
cestách do školy, zaměstnání a za zábavou. Prodlužování vzdáleností naznačuje nejen zvyšování
mobility obyvatel, ale zároveň nevhodné rozdělení funkcí v sídle (např. rušení prodejen v centru města
a přesouvání kupujících do nákupních center na okraji města).
Průměrná denní vzdálenost na jednoho obyvatele obce Broumov (bez rozlišení místa cíle dopravy) nebyla dotazována.
Vzhledem k tomu, že se jedná o první měření, bude grafické vyjádření a komentář možný až
k časovým řadám.
Průměrná denní doba strávená obyvateli obce na cestě (bez rozlišení místa cíle dopravy) byla v roce
2009 36 minut .
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Vzhledem k tomu, že se jedná o první měření, bude grafické vyjádření (Graf URB2-3) a komentář
možný až k časovým řadám.

Podíl jednotlivých druhů dopravy na přepravě cestujících
Jedním z významných typů zjišťování mobility a místní přepravy cestujících je zjišťování jednotlivých
druhů doprav. Následující graf vyhodnocuje percentuální podíly využití jednotlivých typů dopravy
souhrnně za všechny cesty v sídle:

Kombinovaný
způsob; 0%

Pěší; 21%

Hromadná
doprava; 32%
Bicykl; 12%

Motocykl /
moped; 0%

Soukromé auto
- spolujezdec;
5%

Soukromé auto
- řidič; 30%

Graf URB2-4 Podíl jednotlivých druhů dopravy na cestách obyvatel města Broumov v roce 2009

Rozdělením jednotlivých druhů dopravy na ekologicky šetrné tzv. „měkké“ (městská hromadná
doprava (MHD), veřejná hromadná doprava (vlaky, autobusové spoje), pěší, cyklistická, motocyklová
a ostatní doprava) a „ekologicky nešetrné tzv. tvrdé“ (individuální automobilová doprava (v případě,
kdy je respondent řidičem i spolujezdcem)) lze vyhodnotit udržitelnost chování obyvatel sídla
v oblasti využívání dopravy, jak ukazuje následující graf:

"Tvrdá"
doprava
35%

"Měkká"
doprava
65%

Graf URB2-5 Podíl „měkkých“ a „tvrdých“ druhů dopravy na cestách obyvatel města Broumov v roce 2009
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Absolutní hodnocení poměru měkké a tvrdé dopravy není jednoduchou záležitostí. Je vždy nutno
přihlédnout k místním podmínkám. Pro velká města platí jako ideální obecný poměr 80:20 ve
prospěch měkkých forem dopravy. Se zmenšující se velikostí sídla klesá nabídka alternativních forem
dopravy na úkor dopravy automobilové. Než absolutní statická čísla je proto vhodnější komentovat
vývoj indikátoru v čase.
Vzhledem k tomu, že se jedná o první měření, není zatím sledování vývoje podílu „měkkých“ a
„tvrdých“ druhů dopravy na cestách obyvatel města Broumov možné. Jeho hodnocení i grafické
vyjádření (Graf URB2-6) bude možné až k časovým řadám.
Dle zjištěných hodnot ve městě Broumov podíl měkkých druhů dopravy převažuje. Individuální
automobilová doprava je využívána převážně při cestách za prací mimo obec.
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2.3. URB 3 – Dostupnost místních veřejných prostranství
a služeb
Zjišťování dostupnosti místních veřejných prostranství a služeb proběhlo na základě dat získaných
z veřejné databáze ČSÚ:
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?kapitola_id=5&potvrd=Zobrazit+tabulku&go_zobraz=1&cislot
ab=MOS+ZV01&pro_4382338=554979&voa=tabulka&str=tabdetail.jsp
místního šetření a také s využitím veřejné databáze jízdních řádů: www.idos.cz

téma

dostupnost v obci
[ano/ne]

dostupnost
v dojezdové
vzdálenosti
[min]

1.1 veř. prostranství rekr. a obytná > 5000m2

ANO

Nelze nahradit
dojezd. vzdál.

2 hřiště
dětská hřiště

ANO

volně přístupná hřiště

ANO

Nelze nahradit
dojezd. vzdál.

3 prodejny potravin
s čerstvým ovocem a zeleninou

ANO

s čerstvým pečivem

ANO

4 zastávky veřejné dopravy

ANO

5 mateřské školy

ANO

6 základní školy

ANO

Nelze nahradit
dojezd. vzdál.

7 zdravotní služby společně
zdrav. služby - Všeobecné lékařství

ANO

zdrav. služby - Praktické zubní lékařství

ANO

zdrav. služby - Pediatrie

ANO

zdrav. služby - Gynekologie a porodnictví

ANO

8 nádoby na separovaný odpad
kontejnery na papír

ANO

kontejnery na plasty

ANO

kontejnery na sklo

ANO

Nelze nahradit
dojezdovou
vzdáleností

Tabulka URB3-1 Vyhodnocení indikátoru Dostupnost veřejných prostranství a služeb v obci Broumov

Výpočet indikátoru vychází z využití GIS. Je tedy nutné získat od správců dat jednotlivé vrstvy,
zejména mapa čísel popisných a s ní provázanou databázi počtu obyvatel v jednotlivých číslech
14
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popisných. Tyto podklady jsou pro město Bromov zatím nedostupné či neaktuální, z toho důvodu bylo
použito pouze hodocení dle metodiky pro obce:
Jednotlivé veřejné služby a veřejná prostranství jsou ve sledované v obci buď přímo zastoupena
(odpověď „ano“, anebo se o obci nenacházejí – odpověď „ne“). Jestliže se sledovaná služba v obci
nenachází, zjišťujeme, zda se nevyskytuje v okolních obcích, které jsou dosažitelné veřejnou dopravou
do 30 minut jízdy (dostupnost služby musí být zajištěna veřejnou dopravou v dostatečném rozsahu,
tzn. minimálně 2x denně ve vyhovujících časech (ráno mezi 6. a 8. hodinou, odpoledne mezi 15. a 18.
hodinou) a se zajištěním vratného spoje. Zjišťuje se pomocí veřejné databáze jízdních řádů:
www.idos.cz.
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3.

ENVIRONMENTÁLNÍ INDIKÁTORY
3.1. ENV01 – Kvalita ovzduší

3.1.1. Hodnoty znečištění prostředí atmosférickými polutanty
(PM10/rok a NOx/rok)
Jde o stěžejní hodnoty znečištění ovzduší, které ovlivňují lidské zdraví a kvalitu života.

Schematická mapa ČR2
Z výše uvedeného obrázku vyplývá, že obec Broumov se nachází v zóně s koncentrací 14 – 20, patří
tedy do jedné ze skupin s nižší koncentrací PM10 , údaj z r. 2008.

2

http://www.chmi.cz/uoco/isko/groc/gr08cz/gif/oII42x7PM10rp.gif
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Schemamatická mapa ČR 3
Z výše uvedeného obrázku lze vyčíst, že se obec Broumov nachází v oblasti s vyšší depozicí dusíku.
Oblast Broumova je díky morfologii terénu provětrávána nedostatečně. Vlastní město se nachází v
údolí řeky Stěnavy v nadm. výškách cca 350 - 370 m n.m., převýšení okolního terénu je poměrně
výrazné.
Větrné poměry4
Jednotlivé procentuelní zastoupení směrů větrů v ročním průměru :
S

9,22 %

JZ

15,09 %

SV

4,87 %

Z

10,09 %

V

0,54 %

SZ

7,50 %

JV

2,09 %

V

12,97 %

bezvětří 37,65 %

Maxima proudění jsou patrna z JZ, V a Z směru. Směr JZ je blokován masívem
Broumovských stěn, směr V je přístupný pouze údolím Stěnavy. Celkově lze charakterizovat způsob
provětrávání Broumovské kotliny jako zhoršený.
Imisní podmínky oblasti jsou přímo závislé na množství vypouštěných exhalací a momentální
meteorologické situaci. Vzhledem k velké členitosti terénu se vyskytují oblasti s inverzemi spíše
nízkými (cca 10 m ). Tento jev je výrazný především v terénních depresích v kombinaci se zhuštěnou
obytnou zástavbou. Jedná se zejména oblast Broumova, kde je tvořeno údolí řekou Stěnavou, popř.
jejími přítoky (Liščí potok).

3

http://www.chmi.cz/uoco/isko/groc/gr08cz/gif/oIII10depNce.gif

4

Územní plán Broumova 1998
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Vyššími inverzemi lze zaznamenat migraci škodlivin ze vzdálenějších zdrojů – Polsko,
Trutnovsko apod.
Závažným zdrojem znečištění ovzduší v Broumově je automobilová doprava, z dopravní situace města
Broumova je zřejmé, že nejzatíženějšími dopravními tepnami je střed města silnice II/303 a II/302 , tj.
oblast nejnáchylnější k inverzím.
V obci Broumov není žádná měřičí stanice ČHMÚ, v souhrnné tabulce hodnot ročních průměrných
koncentrací PM10 se nachází obci Broumov nejbližší měrné stanice v Trutnově (Trutnov –
Mládežnická). Naměřené hodnoty 17, 1 [µg.m-3] v Trutnově a umístění stanice v pořadníku tabulky
dokazují, že oblast vykazuje nízké hodnoty. 5
Z tabulky lokalit, ve kterých byl v letech 2004 – 2008 překročen imisní limit pro roční průměrnou
koncentraci PM10, zveřejněné na http://www.chmi.cz/uoco/isko/groc/gr08cz/tab/t2426.html, lze
vyvodit závěr, že lokalita Broumov ani žádná v blízkém okolí k těmto nepatří.
Závěr:
Vzhledem k absenci měřících stanic se konkrétní aktuální data za obec hledala obtížně. Bylo nezbytné
využít data z nejbližších měrné stanice (Trutnov) a zbytek informací odečíst z dostupných map.
Skutečné hodnoty trendů znečištění se projeví teprve za delší dobu, protože znečištění ovzduší silně
závisí na charakteru zimy (množství dnů se sněhem) v daném roce.

3.1.2. Hlučnost
Hodnoty znečištění prostředí hlukem (dBA den a noc) jsou poměrně závažnou charakteristikou
prostředí v daném místě. Hlučnost je zásadní faktor ovlivňující kvalitu životu a zejména fyzickou
pohodu obyvatel. Principielně je akceptovatelná denní hlučnost ve vnějším prostředí 60 dB a
noční hlučnost pak 50 dB.
Zásadním pro udržitelnost je, zda město se nachází v nadpoloviční části intravilánu (50% a více)
v oblasti pod těmito limity. Pokud má město nebo obec překročeny na většině plochy (50 % a více)
oba limity nebo alespoň jeden, tak jde o neudržitelný stav z hlediska kvality prostředí.
Pokud nejsou překročeny oba limity na ploše menší než jedna polovina plochy sídla, pak je město na
cestě k udržitelnosti. Pokud je celé sídlo mimo tuto zónu hlučnosti (100 %), pak lze konstatovat, že
sídlo je z hlediska hlučnosti a kvality života udržitelné.
Hodnocení:
Město Broumov nemá vypracovánu hlukovou mapu. Dle údajů dostupných na geoportal.cenia.cz je
největším zdrojem hluku v Broumově je automobilová doprava. Nejzatíženější komunikace ve městě
jsou komunikace křížící se ve středu města, a to II/303 a II/302 .Dle jejich kapacitních zatížení lze
předpokládat překročení ekvivalentních limitních hodnot zatížení hlukem.
Detailní hluková mapa (hluk způsobený silničním tahem) nejblíže k obci Broumov je zpracování pro
město Trutnov a Náchod.. v obou případech se jedná o frekventované kounikace směřující
k hraničnímu přechodu.

5

http://www.chmi.cz/uoco/isko/groc/gr08cz/tab/t2425.html
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3.1.3. Přítomnost zdrojů znečištění ovzduší
Přítomnost zdrojů znečištění ovzduší signalizuje jak je kvalita ovzduší v daném sídle podle
povětrnostních podmínek ovlivněna i dálkovým zdrojem znečištění, tedy který není v daném sídle,
případně jej zásadně ovlivňuje. Jde o doplňující údaj zpřesňující popis místa.
Největší znečišťovatelé ovzduší v databázi REZZO I a jejich produkce emisí (V území převládá zemědělská výroba.
6
Průmyslová výroba je soustředěna především do měst)

Provozovatel

ČEZ, a.s., Elektrárny
Poříčí, provoz Elektrárna
Poříčí

Okres

Tuhé
znečišťující
látky

Trutnov 60,454

Oxid
siřičitý

Oxidy
dusíku

Oxid
uhelnatý

Organické
látky

Pozn.

1734,376

723,523

129,166

73,323

1

VEBA, textil. závody a.s. - Náchod 31,897
závod Olivětín

205,710

28,716

51,285

9,700

1

VEBA, textil. závody a.s. - Náchod 19,803
závod Meziměstí, kotelna

6,983

2,703

1,154

2,130

1

ČEZ, a.s., Elektrárny
Poříčí, provoz Teplárna
Náchod

Náchod 10,595

1101,559

213,243

2,056

9,772

1

Slévárna TUPRON, s.r.o.
kuplovny

Náchod 5,053

2,851

0,589

34,922

0,009

1

Pozn.: 1 - zdroj mimo řešené území ale s velkým vlivem na řešené území

Pokud obec, či město nemá v okolí žádnou stávající zátěž, případně jsou tyto zátěže
podchyceny a pracuje se na jejich omezení a eliminaci a je jich 0-5, pak je město či obec
udržitelné/á.

3.1.4. Znečištění radonem
Znečištění území radonem v daném místě (dle map a měření ČGS) je jednou z charakteristik
ovlivňujících zdraví obyvatel a kvalitu života, včetně doby dožití. Radon ovlivňuje život z mnoha
hledisek a proto je jeho zvýšená koncentrace závažným limitem osídlení.
Radon je jedním z plynů, který se uvolňuje z geologického podloží a proto také velmi nepravidelně
může ovlivňovat kvalitu života. Kvalita života je ovlivněna v lokalitách a sídlech současně se
zvýšeným množstvím radonu v podloží (většinou jde o území charakteristických přeměněných nebo
vyvřelých hornin a jejich zlomů, např. Pluton). Radon se postupně uvolňuje jako do vody, tak do
vzduchu a pokud se dostane lidské tělo k větší expozici radonem, může dojít ke zvýšenému výskytu
rakoviny a jiným jevům.
Z hlediska hodnocení hledáme u sídel zejména místa s vyššími hodnotami bodových měření, nebo
přímo v zóně nejvyššího radonového rizika. Obce mimo zónu nejvyššího nebo vyššího středního
radonového rizika (viz mapa) a s měřením potvrzenými nízkými hodnotami radonu v podloží jsou
z hlediska kvality života udržitelné.
Výskyt radonu velmi silně závisí na kvalitě a tvaru podloží.

6

http://up.kr-kralovehradecky.cz/vuc/vucadrspach/htm/_up/text_b07.html
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Mapa ENV 1-3 Rozložení radonového indexu v okolí města Broumov

Kategorie radonového indexu – střední; 3
Dle radonových map výše uvedený lze konstatovat, že v obci Broumov převažuje radonový index 3 –
střední, místy se vyskytuje index 2 – přechodný ze čtyřbodové stupnice (1 - nízký, 2 – přechodný, 3 –
střední a 4 – vysoký).

3.1.5. Zařazení do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší v rámci ČR
Jedná se o standardní ukazatel kvality ovzduší v rámci ČR i jednotlivých krajů, který svědčí o kvalitě
života v obci v předchozím období a o jejích tendencích. Ukazatel je významně ovlivněn průběhem
zimního období (čím delší zima, tím větší rozsah oblastí se zhoršeným ovzduším), je proto vhodné
tento údaj zajistit od roku 2000, aby řada vypovídala o případném kolísání, či pevném začlenění do
oblasti zhoršené kvality ovzduší.
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7

Mapa ENV 1-4 Vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví

Město Broumov není zařazeno (rok 2008) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší

.
Mapa ENV 1-4 Vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k cílovým imisním limitům pro ochranu zdraví bez
8
zahrnutí přízemního ozonu

Město Broumov není zařazeno (rok 2008) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem
k cílovým imisním limitům pro ochranu zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu.

7

http://www.chmi.cz/uoco/isko/groc/gr08cz/kap243.html

8

http://www.chmi.cz/uoco/isko/groc/gr08cz/kap243.html
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Mapa ENV1-5 Vyznačení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k cílovým imisním limitům pro ochranu zdraví se
9
zahrnutím přízemního ozonu

Město Broumov je zařazeno (rok 2008) mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem
k cílovým imisním limitům pro ochranu zdraví se zahrnutím přízemního ozonu.
Oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší se rozumí území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je
překročena hodnota imisního limitu pro ochranu lidského zdraví u jedné nebo více znečišťujících látek
(oxid siřičitý, suspendované částice PM10, oxid dusičitý, olovo, oxid uhelnatý a benzen). Platí i pro
kadmium, arsen, nikl a benzo(a)pyren. Ozon není do celkového hodnocení zahrnut z důvodu jeho
překročení v celé ČR, víceméně na většině území.
Z hlediska kvality života je v rámci tohoto indikátoru posuzováno, jestli je obec nebo město začleněno
do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, a pokud ano, pak je –li tam zařazena nadpoloviční část sídla.
Pokud ano, pak jde o neudržitelný rozvoj z hlediska kvality ovzduší a života. U ostatních pak pokud
jsou mimo oblast, pak jsou udržitelná, pokud jsou na okraji v oblasti OZKO, pak jsou na cestě
k udržitelnosti.
Z tohoto pohledu je město řazeno mezi sídla trvale neudržitelná.
Závěr: Obec není zařazena mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší v ČR, pouze vzhledem
k cílovým imisním limitům pro ochranu zdraví bez zahrnutí přízemního ozonu.

9

http://www.chmi.cz/uoco/isko/groc/gr08cz/kap243.html
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3.2. ENV2 – Kvalita pitné vody v obci a jejích zdrojů
v poměru k produkci a likvidací odpadní vody na
obyvatele sídla
3.2.1. Kvalita pitné vody a odpadní vody a % jejího čištění na ČOV
Kvalita pitné vody a čištění odpadních vod je jedním z rozhodujících faktorů pro kvalitní život
občanů, limituje výskyt různých druhů nemocí, genetických poruch a umožňuje zdravý vývoj. Čištění
odpadních vod přispívá k rozvoji přírody a krajiny a současně ochraňuje horizont podzemních vod
před znečištěním.
Pitná voda - Vlastnosti pitné vody (Vyhláška Ministerstva zdravotnictví 252/ 2004 Sb)
Určuje sledovat některé chemické vlastnosti vod a vytyčuje mezní hodnoty ve vodě přítomných
sloučenin. Některé z těchto sloučenin mohou působit škodlivě na lidský organismus, jiné způsobují
potíže při využívání v domácnostech (praní, vaření) a konečně obsah některých látek indikuje
přítomnost organického znečištění (fekálního). V následujícím textu jsou seřazeny látky, které mohou
být přítomny v pitné vodě podle čísel ukazatelů uvedených ve jmenované vyhlášce s uvedením krátké
charakteristiky hodnoty.
Dusičnany, NO3
Dusičnany jsou v malém množství téměř vždy přítomny ve vodě, avšak při větším množství indikují
bakteriologické znečištění. Vyhláška připouští v normálně používaných pitných vodách až 50 mg/l
dusičnanů ( doporučená hodnota pro kojence 15 mg/l).
Dusitany, NO2
Dusitany se tvoří bakteriálním rozkladem organických látek, hlavně fekálního původu. Samy o sobě
nejsou dusitany škodlivé, ale jsou to výrazné indikátory nebezpečného znečištění vody (obvykle
čerstvého znehodnocení). Vyhláška připouští množství dusitanů v koncentraci do 0,5 mg/l.
Reakce vody, pH
Reakcí vody se rozumí koncentrace vodíkových iontů, přítomných ve zkoušené vodě a hodnota je
označována jako pH. Hodnota pH = 7 je neutrální reakce, pod pH 7 je reakce vody kyselá a nad pH 7
je reakce alkalická.
V přirozených vodách kolísá hodnota pH v mezích 5 – 8. Vody z bystřin, které jsou velmi měkké,
bývají kyselé, neboť je v nich málo solí, avšak dosti kyseliny uhličité, která se tvoří činností
mikroorganismů. Větší výkyvy hodnoty pH od neutrálního stavu naznačují zatížení vody různými
nečistotami. Vyhláška doporučuje rozmezí pH 6,5 – 9,5.
Sírany, SO42Sírany sodné, draselné a hořečnaté působí v menším množství léčivě, avšak ve větších koncentracích
vyvolávají průjmy. V zásadě však nejsou lidskému zdraví nebezpečné. Běžný obsah síranů bývá do
100 mg/l, u velmi tvrdých vod se připouští maximálně 250 mg/l.
Vápník a hořčík, Ca a Mg
Obsah vápníku a hořčíku ve formě jejich solí přítomných ve vodě určuje tzv. tvrdost vody.
Vyhláška doporučuje u pitné vody celkovou tvrdost 0,9 – 5,0 mmol.l –1.
Uvádí se, že ani abnormálně tvrdé vody nezpůsobují zdravotní potíže, avšak jsou nevhodné pro vaření
,mytí, praní. Podzemní vody bývají obvykle tvrdé na rozdíl od vod povrchových.
Podle tvrdosti bývají vody hodnoceny takto:
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* vody velmi měkké

0 – 0,7 mmol.l –1.

* vody měkké

0,7 – 1,5 mmol.l –1.

* vody středně tvrdé

1,5 – 2,3 mmol.l –1.

* vody dosti tvrdé

2,3 – 3,0 mmol.l –1.

* vody tvrdé

3,0 – 4,5 mmol.l –1.

* vody velmi tvrdé

4,5 – 9,0 mmol.l –1.

* vody mimořádně tvrdé nad 9,0 mmol.l –1.
Železo, Fe
Železo se nachází v rozdílném množství v povrchových i podzemních vodách. Železo a většina
železitých sloučenin sice nepůsobí zdravotní potíže,ale jeho výskyt je provázen chuťovými závadami a
zabarvením vody. Z těchto důvodů jsou pro obsah železa ve vodě určené pro zásobování obyvatelstva
0,2 mg/l. Jako žádoucí koncentrace bývá udávána hodnota 0,1 mg/l. Obsah manganu Mn by měl být
max. 0,05 mg/l.
Amonné ionty, NH4
Amoniak ( čpavek) se tvoří hnitím organických dusíkatých látek v půdě při nepřístupnosti kyslíku a
dál obyčejně reaguje s přítomnými látkami na amonné soli.Při pH vody vyšším než 8 se může
vyskytovat jako volný čpavek. Za přítomnosti dostatku kyslíku vznikají dusičnany. Do pitné vody se
amoniak může tedy dostávat z půdy, nebo prostřednictvím odpadních vod. I malé množství amonných
iontů v pitné vodě indikuje fekální znečištění. Množství amonných iontů nesmí překročit hodnotu 0,5
mg/l.
Chloridy, ClChloridy jsou téměř v každé vodě. Ze zdravotního hlediska jsou tyto vody nezávadné, pokud se
dostávají do vody přirozeným způsobem. Je však nebezpečí, že chloridy se do vody dostaly
prostřednictvím odpadních vod. Jsou tedy vždy považovány za indikátory fekálního znečištění a
vyhláška proto jejich množství připouští maximálně 100 mg/l. Vyšší hodnoty lze připustit, pokud je
prokázán jejich nezávadný původ ( např. výluh geologického podloží).
Vodivost
Vodivost vody je obrácená hodnota jejího elektrického odporu, daného přítomností převážně
anorganických solí. Hodnota slouží k rychlé orientaci při rozboru vody a k posouzení její
mineralizace. Pokud je vodivost uváděna v µScm-1 lze po jejím vynásobení číslem 0,5 přibližně
odhadnout množství rozpuštěných solí v mg/l.
Vápník, Ca
Vyhláška doporučuje jeho obsah 40 – 80 mg/l, ovlivňuje kvalitu a průtok pitné vody v síti i člověka.
Hořčík, Mg
Mezní hodnotou je max. 125 mg/l, minimální doporučená hodnota je 10 mg/l, požadovaný poměr
mezi Mg a Ca by měl být 1 : 2.
Oxidovatelnost, CHSKMn
Oxidovatelnost neboli okysličitelnost vody je výrazným znakem znečištění vody organickými látkami.
Množství organických látek ve vodě, schopných oxidace, se pak udává v mg kyslíku /l, které jsou při
okysličování spotřebovány. Stanovení množství organických látek podle spotřeby kyslíku je sice
pouze porovnávací hodnota ( není zcela přesné ), ale pro posuzování charakteru znečištění vody pro
praxi vyhovuje. Ve vyhlášce je pro pitné vody hranice pro oxidovatelnost max. 3 mg kyslíku v litru.
Kyselinová neutralizační kapacita, KNK4,5:, HCO3 –
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Tato hodnota se dříve nazývala celkovou alkalitou. Vyhláška doporučuje pro pitnou vodu minimální
hodnotu alkality 0,8 mmoll/l. Velikost této hodnoty příznivě ovlivňuje chuť vody.
Fosfáty , P2O5:
Fosfáty také patří mezi indikátory fekálního znečištění. V dřívější normě bylo uváděno maximálně
přípustné množství v hodnotě 1 mg/l. Fosfor se do vody dostává buď přirozeným způsobem nebo
z půd, dnes nejčastěji z hnojení fosforečnými hnojivy a z odpadních vod ( divoké vyvážení žump a
septiků) .
Mikrobiologie
Pro individuelní zásobování je stanoveno nulové množství bakterií v pitné vodě, bakterie jsou
výrazným signálem organického, nejčastěji fekálního znečištění, často i dálkovou kontaminací vody.
Escherichia coli
Koliformní bakterie

KTJ/100 ml

0

KTJ/100 ml

0

0

Počet kolonií při 22 C KTJ/ml

500

Počet kolonií při 360 C KTJ/ml

100

Broumovská voda splňuje všechny podmínky, které určuje národní legislativa. Její kvalita je průběžně
prověřována jak provozovatelem, tak hygienickou stanicí.
Podzemní vody jsou charakteristické svojí vyšší tvrdostí, což platí i pro vodu upravenou, kterou
využívají naši odběratelé.
Následující tabulka zobrazuje rozbor pitné vody dodávané z vodovodního přivaděče Náchodsko
(Teplice n.M. - Bohuslavice n.M) Vzorek je odebrán ve vodojemu Vysoká Srbská.
Vzorek ze dne 12.01.2010
Parametr
chlordioxid
pH
vodivost
CHSK-Mn
tvrdost Ca+Mg
vápník
hořčík
železo
amonné ionty
chloridy
dusitany
dusičnany
sírany
zákal
barva
chuť
pach
kult. org. 22 °C
kult. org. 36 °C
koliformní b.
enterokoky

jednotka
mg/l
mS/m
mg/l
mmol/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
ZFn
mg/l Pt
stupeň
KTL/ml
KTJ/ml
KTJ/100ml
KTJ/100ml

rozbor
0,18
7,5
36
0,6
1,80
62
6
0,04
< 0,10
6
< 0,01
13
23
0,6
<5
přijatelná
0
2
1
0
0

Tabulka ENV 2-1 Tabulka pro záznamy kvality pitné vody ve vodovodu
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limit
0,05-0,3
6,5-9,5
250
3,0
0,9-5,0
> 30
> 10
0,20
0,50
100
0,50
50
250
5,0
20
přijatelná
2
200
20
0
0

typ limitu
MH
MH
MH
DH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
MH
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vysvětlivky:
MIN - minimální hodnota
MH - mezná hodnota
NMH - nejvyšší mezná hodnota
DH - doporučená hodnota

Kvalita zdrojů podzemní vody v obci10
Vodovod Broumov je zásoben pitnou vodou z hlavního vodojemu pro Broumov – VDJ Spořilo v ráji
(2x650 m³) d.v. 470,00 m n.m.vodou z Teplic nad Metují a dále vodojemem Broumov (1x600 m³) d.
v. 425,40 m n.m. zásobovaným ze zdrojů z Křinic (Artézská a Myslivecká). Z těchto VDJ je voda
rozváděna dále do spotřebiště.
Vodovod Benešov – Rožmitál je součástí vodovodu Broumov a odebírá pitnou vodu z přivaděče
Broumov, který plní VDJ Benešov (90 m³) na kótě 440,30 m n.m., odkud je voda přečerpávána do
VDJ Rožmitál (100 m³) na kótě 474,50 m n.m. Z vodojemu Rožmitál je spotřebiště zásobováno
pomocí gravitačního zásobovacího řadu.
Zdroje vody - Celý skupinový vodovod využíval i nadále využívá množství místních vodních zdrojů,
z nichž jen některé jsou již odstaveny.
1. Křinice

- kopaná studna

1,5 l/s (odstaveno – kvalita)

(Myslivecká)
- artézský vrt

10,0 l/s

- zářezy

3,5 l/s (odstaveno – kvalita)

2. Janovičky

- pramenní zářezy

7,0 l/s (odstaveno – kvalita)

3. Heřmánkovice

- studna

10,0 l/s

- zářezy

2,2 l/s (odstaveno – kvalita)

- pramenní zářezy

0,5 l/s (odstaveno – kvalita)

4. Jetřichov

Skupinový vodovod je podstatnou měrou dotován ze systému Polické křídové pánve z Teplic n.M.
přes Březovou a Jetřichov řadem DN 250. Současná dotace je cca 20,0 l/s (kapacita cca 50,0 l/s).
Celkové dodávané a využitelné množství vody v současné době odpovídá cca 40,0 l/s.

Počet osob napojených na vodovod11

10

ÚPM Broumov 2008
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V Broumově vlastní a provozuje společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. dva vodovody, a to
vodovod Broumov a vodovod Benešov Rožmitál. Jsou jimi zásobováni odběratelé v místních částech
města Benešov, Broumov – střed, Nové Město, Olivětín, Olivětín – východ, Plochý vrch, Spořilov, U
Nádraží, U Stěnavy a Velká Ves. Oba vodovody jsou součástí skupinového vodovodu Teplice nad
Metují – Meziměstí – Broumov, konkrétně jeho části Teplice II – Broumov. Vodovod je zaveden do
všech částí města, všichni obyvatelé mají možnost napojení na veřejný vodovod.
Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel je cca:
Broumov …………………..8066 obyvatel ………….1234 přípojek
Benešov …………………….123 obyvatel …………….24 přípojek
Rožmitál ……………………172 obyvatel …………….55 přípojek

Čistírna odpadních vod - podíl obyvatel připojených na funkční kanalizaci napojenou na
funkční ČOV12
V Broumově je vybudována jednotná gravitační kanalizace, zatím na ni není napojen Benešov. Na
kanalizaci je napojeno cca 8094 trvale bydlících obyvatel a několik průmyslových podniků. Odpadní
vody jsou stokovou sítí odváděny na ČOV Broumov. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace
Broumov je společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Gravitační kanalizace má celkovou délku
stokové sítě 30,361 km. Je na ní cca 1000 přípojek.
V Broumově je vybudována centrální ČOV, která byla uvedena do trvalého provozu v roce 1996. Na
ČOV jsou přiváděny odpadní vody od cca 8094 obyvatel. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do
Stěnavy (č.h.p. 2-04-03-018). Ostatní obyvatelé likvidují odpadní vody v septicích a bezodtokových
jímkách.
V Rožmitále není vybudována kanalizace. Odpadní vody jsou odváděny do septiků a bezodtokových
jímek. Pro Rožmitál není ekonomicky výhodné budovat soustavnou kanalizační síť s centrální
likvidací odpadních vod nebo s několika lokálními ČOV. Nadále se navrhuje individuální způsob
likvidace odpadních vod u jednotlivých nemovitostí.
Odvádění dešťových vod z k. ú. Velká Ves do Stěnavy je řešeno územním plánem. V ÚP je vyznačen
stávající systém převodu povrchových vod a jeho doplnění zejména v hustě obydlené části území.
V území východně od Velké Vsi je pro podporu zpomalení povrchového odtoku navržena realizace
dvou suchých poldrů a koridor pro úpravu (revitalizaci) vodního toku.Odvedení dešťových vod
v ostatních částech města zůstane zachováno v současné podobě.
V současné době je ČOV plně funkční a je využita cca z 60%.

VaK Náchodsko –:
výroba vody

6 693 tis.m3/rok

množství odpadních vod
3 805 tis.m3/rok
z toho čištěných
3 680 tis.m3/rok
.....údaje pro celou obsluhovanou oblast VaK Náchodsko

11

ÚPM Broumov 2008

12

ÚPM Broumov 2008
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Údaj o procentech čistění odpadních vod z obce, či města svědčí o vlivu sídla na povrchové vody i
podzemní vody a jejich rezervy v okolí. Za zásadní a neudržitelný faktor rozvoje lze považovat, když
sídlo s více jak 2000 obyvateli nečistí odpadní vody, případně čistí z méně než 70%, případně s méně
než 65% účinností. Pak jde o zásadní neudržitelný postup v rozvoji. Totéž platí pro obce nad 350
obyvatel v CHKO a Národních parcích.
Procenta dalšího využití splachových nebo odpadních vod jsou rozhodující z hlediska vývoje do
budoucnosti, kde je očekávána významná nutná úspora ve využití odpadních vod.
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3.3. ENV3 – Pohoda prostředí sídla
3.3.1. Produkce a složení komunálního odpadu na hlavu
Výpočty byly provedeny na základě číselných podkladů, které pro tuto případovou studii poskytl
odbor životního prostředí obce.

tun celkem/rok
tun /na hlavu

2005

2006

2007

2008

2009

1628,489

1722,135

1727,75

1736,995

1711,765

0,200

0,210

0,209

0,209

0,214

Tabulka ENV 3-1 Množství komunálního odpadu obce Broumov

2005

2006

2007

2008

2009

tříděný odpad

122,07

348,674

372,446

428,076

430,973

netříděný odpad

128,489

1722,135

1727,75

1736,995

1711,765

Tabulka ENV 3-2 Složení komunálního odpadu obce Broumov

Druh odpadu

Kg/rok

Plasty

69665

Obaly znečištěné nebezpečnými látkami

231

Pneumatiky

5750

Asfaltové směsi

500

Shrabky z česlí
není v evidenci

VAK
Náchod

Kaly z čištění kom. odpadních vod
není v evidenci

VAK
Náchod

Papír a lepenka

88270

Sklo

105195

Barvy, lepidla

1635

Vyřazená elektrická a elektronická zařízení

14231,55

Jiný biologicky nerozložitelný odpad

-

Objemný odpad

118685

Tabulka ENV 3-3 Složení komunálního odpadu obce Broumov roce 2009, zdroj dat MÚ Broumov

V rámci hodnocení tohoto ukazatele je vždy rozhodující poměr tříděných odpadů na hlavu a odpadů
sbíraných jako takových, tedy cca jaký je podíl tříděných odpadů. Jako tajenka zůstává, kde mizí různé
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druhy odpadu, které nejsou dotříděny, ale to je právě na iniciativě a stimulaci obce, aby občany
dokázala přesvědčit, aby třídili.
Celková výtěžnost tříděného odpadu je cca 53 kg na osobu, skutečná výtěžnost z odděleného sběru
odpadu v rámci ČR (kontejnery, pytle, školní sběry, atp.) je k 36 kg/os., samozřejmě některé kraje
dosahují třídění až 45 kg/os.
Zásadním číslem pro jakoukoliv obec je tedy množství vytříděného odpadu z celku a v relaci k číslům
roku 2008 je obec s odpovídajícím systémem třídění a sběru odpadu ta, kde je sbíráno více než 36
kg/os. A výborný, účinný systém je tam, kde je sbíráno více jak 45 kg/os. Tříděného odpadu z běžných
sběrů.
Výše uvedená obec třídí v posledních letech okolo 20 % z běžných sběrů, a proto patří mezi
podprůměr v rámci ČR a má co dohánět, aby významně přispívala k udržitelnosti.

Koeficient ekologické stability
Jde o základní ukazatel ekologické stability v obci a na jejím k.ú. Jde o podíl ekologicky významných
ploch (lesy, pastviny, mokřady, rybníky, sady, louky, atd.) ku plochám nízké ekologické stability
(zastavěná plocha, orná půda, chmelnice, vinice a sady s černým úhorem, atp.).
Zdroj dat: Údaj součástí sčítání lidu a MOS ČSÚ – je nutné je vypočítat z údajů, změny je vhodné
zaznamenat od roku 2000 pro dané k.ú. – aktuální údaj: http://vdb.czso.cz/xml/mos.html
Koeficient ekologické stability:
•

Správní obvod obce s rozšířenou působností 1,23 (období: 31.12.2009)

•

KÚ Broumov – 0,63 (období: 31.12.2009)

Hodnoty 0,9 – 1,9 svědčí o území hospodářském, ale relativně zachovalém, KES nad 2,0 je relativně
zachovalé a ekologicky stabilní, případně lze stabilitu rychle obnovit.
Pokud se tedy obec nachází v pásmu blíže k hodnotě KES 2,0, tak lze konstatovat, že krajina v okolí
je relativně vyvážená, kostra ekologické stability krajiny je na lokální úrovni i na zčásti na regionální
úrovni zachovalá a návaznosti jednotlivých systémů ekologické stability jsou zachovány, nebo je lze
bez problémů obnovit, stejně jako vazby jednotlivých krajinných prvků mimo obec.
Obce s KES nižším než 0,9 se nacházejí v neutěšeném krajinném prostoru, který je hodnocen jako
člověkem zcela pozměněný a kde jednotlivé vazby v krajině přestávají fungovat i na místní úrovni a
nelze je jednoduchým způsobem obnovit.
Obce v krajině s KES vyšším než 2.0 jsou již prakticky v krajině blížící se zachovalé, polopřírodní, až
přírodní a hodnota kostry ekologické stability je vysoká.

Počty havárií na životním prostředí a starých ekologických zátěží v území
Na území města se nacházelo několik drobných černých skládek, byly však postupně asanovány.
Významnou starou zátěží zůstává již dříve ukončená skládka v Benešově. Celkový objem je
odhadován na 120 000 m3. V místě byla provedena Městem Broumov asanace v r. 1996 nákladem cca
10 mil. Kč. 2 x ročně je prováděn monitoring výluhových vod.13

13

ÚPM Broumov 2008
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Obec, která nemá staré zátěže je velmi ojedinělá a její prostředí má velmi dobrý základ pro rozvoj
turistiky i jiných činností spojených s rekreací a dobrým životním stylem.
Obce a města s několika řešenými nebo konzervovanými starými zátěžemi jsou v průměru ČR,
protože výrobě se nevyhnula prakticky žádná obec, otázkou bylo rozjet sanace včas. Města s větším
počtem starých zátěží, z nichž je více jak jedna neřešena mají závažný problém s kvalitou prostředí a
je nutno jej ihned řešit. Kvalita života v takovém místě klesá i bez výrazných příznaků přímé
devastace.
Počty pokut a havárií na 100 občanů města/obce v daném roce
-

Na stránkách www.geoportal.cenia.cz není v okolí Broumova evidována žádná pokuta či
havárie. (údaj k 31.6.02 za ČIŽP)

Zásobení obce energiemi14
Údaje platí pro město Broumov, né pro okolní obce (Broumovsko).
Přibližné údaje pro bytové jednotky v Broumově:
Město Broumov má na svém území cca 3200 b.j. Z toho je cca 1000 b.j. zásobeno teplem pomocí
horkovodu (vytápění i ohřev vody) ze 4 plynových kotelen. Dalších cca 850 b.j. využívá přímotopné
(a akumulační - v menší míře ) elektrické vytápění a ohřev vody. Cca 450 b.j. má plynovou přípojku
a topí plynem (kotel ÚT nebo v menší míře přímotopné plyn. spotřebiče typu Karma, Mora.), část
těchto posledně jmenovaných odběratelů ohřívá plynem i vodu, část užívá elektrický
akumulační ohřev v boileru, nedefinovatelná část z těch, kteří jsou připojeni na plyn užívá
(příležitostně, nouzově,...) i kotel na pevná paliva nebo dotápí krbovými kamny a pod.
Cca 50 kotlů ÚT na dřevo je v b.j. rodinných domů., obvykle s kombinací elektrického ohřevu vody.
Další b.j. do statistického součtu 3200 jsou vytápěny většinou tříděným hnědým uhlím z jediné ÚU v
ČR v Ledvicích.
Pozn.: Do budoucna je třeba zajistit energie i pro tuto část obyvatel - kapacita ÚULedvice bude
pravděpodobně významně ovlivněna uvedením nové ELE Ledvice do provozu -v současnosti probíhá
výstavba.
Využívání tzv. obnovitelných zdrojů v Broumově je statisticky nevýznamé. Několik jednotlivců má
geotermální přitápění (v zimě nutno doplnit jinou energií), několik individuálně instalovaných panelů
fotovoltaiky na RD z poslední doby je z hlediska statistiky taktéž nevýznamné.
Kvalita ovzduší v obcích i městech ČR a s tím i zdraví obyvatel a kvalita života jsou zásadně
ovlivňovány zejména při vytápění nekvalitními pevnými palivy v domácích topeništích. Vytápění
nekvalitními palivy v domácích topeništích a současně i nízký nebo žádný podíl obnovitelných zdrojů
energie jsou cestou k neudržitelnému rozvoji.
Jako zásadní je tedy procento domácností vytápěných jinak než pevnými palivy v lokálních
topeništích (odpadní pára, elektřina, centrální výtopny na plyn, plyn, atp.) a zároveň podíl
obnovitelných zdrojů energie. Pokud je podíl jiných zdrojů tepla než spalováním pevných paliv větší
než 60 % tak obec nebo město významně přispívá k udržitelnosti a kvalita života postupně stoupá.
Výše uvedené město Broumov spadá již do kategorie měst s udržitelným způsobem vytápění.

14

úřad územního plánování MěÚ Broumov
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4. EKONOMICKÉ INDIKÁTORY
4.1. E1 - Hodnocení finanční stability a schopnosti
realizovat budoucí investice (ukazatel finančního
zdraví)
Ukazatel finančního zdraví lze sledovat prostřednictvím veřejně dostupných dat (zejména systém
ARIS, jehož zřizovatelem je Ministerstvo financí: http://wwwinfo.mfcr.cz/aris/). Pomocí
jednoduchých výpočtů z dat pocházejících z konečných finančních výkazů za příslušný kalendářních
rok vyjadřuje ukazatel vývoj finanční situaci města z hlediska minulosti, tj. 4 – 5 let (databáze ARIS
shromažďuje finanční výkazy měst od roku 2001. Tento přístup nabízí srovnání hospodářských
výsledků města v uplynulých letech a naznačuje trendy jeho vývoje do budoucna, což usnadňuje
finanční plánování budoucího vývoje (prognózování).
Veškerá potřebná data jsou dostupná v databázi ARIS15. Nejprve se na základě příslušnosti ke kraji a
výběru z obcí příslušných ke konkrétní ORP vybere příslušný územně samosprávný celek (lze zvolit i
jednodušší cestu, nejlépe zadáním IČ). Uživatelské rozhraní pro volbu ÚSC je k dispozici zde:
http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/aris/iarisusc/index.pl.
Protože se ukazatel sleduje v čase, pro jeden výpočet použijeme hodnoty z jednoho kalendářního roku.
Po vybrání konkrétní obce či města (tj. ÚSC) máme na výběr jednotlivé roky a pro každý z nich i 4
typy výkazů. Pro získání potřebných dat potřebujeme první dva z nich:
•

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC – tento Výkaz nabízí v ARIS 4 části k zobrazení
(Příjmy, Výdaje, Pevné části, Dotace). Zařazení položek, které jsou potřebné k jednotlivým
výpočtům, je konkrétně vysvětleno níže v tabulce.

•

Rozvaha (bilance).

Struktura databáze ARISweb (menu Prezentace údajů ÚSC) podle dat využívaných indikátory (jsou ve
sloupci Název položky):

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC (podle let)
Část

Skupina položek

Název položky

Pevné části

III. Financování

Uhrazené splátky
prostředků

dlouhodobých

IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, Třída 1 - Daňové příjmy
financování a jejich konsolidace
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté transfery
Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje

15

Stav k 30. říjnu 2010.
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Výdaje celkem
Konsolidace příjmů
Konsolidace výdajů
Příjmy

I. Rozpočtové příjmy

Položky 42xx (může být obsažena vícekrát nebo vůbec)
Položky 5141 (může být obsažena vícekrát nebo vůbec)

Výdaje

II. Rozpočtové výdaje

Položky 5178 (může být obsažena vícekrát nebo vůbec)
Položky 6143 (může být obsažena vícekrát nebo vůbec)

Výkaz Rozvaha (bilance)
Dlužné cenné papíry k obchodování (Účet 253)
Rozvaha

B. Oběžná aktiva

Základní běžný účet (Účet 231)
Běžné účty peněžních fondů (Účet 236)

Tabulka E 1-1 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC (podle let)

Aby bylo možné nějak souhrnně zhodnotit hospodaření města, byly pro zjednodušené vytvořeny 3
kategorie udržitelnosti (A, B, C). Na základě dosavadních zkušeností s hospodařením měst (a jeho
jednotlivých velikostních kategorií) byly ke každému z dílčích výpočtů přiřazeny hodnoty, které lze
považovat za optimální (A), únosné (B) a dlouhodobě zcela neudržitelné (C). Každý z dílčích výpočtů
má přiřazenu svoji váhu v procentech podle toho, nakolik je jeho výsledek podstatný pro celkové
vyhodnocení hospodaření města v jednotlivém roce.
Souhrnná kategorie se přiřadí podle převažujících hodnot (se zohledněním jejich vah). Finální
výsledek pak lze interpretovat následovně:
A
Územní jednotka má optimální finanční stabilitu a vysokou schopnost realizovat do
budoucna své investice.
B
Územní jednotka je uspokojivě finančně stabilní a udržitelná za předpokladu zachování
alespoň stávajících hodnot rozšiřujících indikátorů.
C
Územní jednotka je finančně nestabilní, do budoucna velmi riziková a s ohroženou
schopností realizovat své investice. Neodpovídá kritériím ekonomické udržitelnosti.
Konkrétní souhrn výpočtů, intervaly hodnot, které odpovídají jednotlivým kategoriím, a percentuálně
vyjádřenou váhu jednotlivých výsledků znázorňuje následující tabulka:
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Typ ÚSC

Hodno
cení

Indikátor

Běžné příjmy - běžné > 0
výdaje
≤0

A

Provozní výsledek hospodaření

≥ 10
Podíl průměru přebytku
běžného rozpočtu na 0 - 10
běžných příjmech (%)
≤0

A

Poměr přebytku běžného rozpočtu

Malá a
středně
velká města

Požadované
hodnoty

Specifikace

Kapacita samofinancování

Krytí dluhové služby

Peněžní rezervy

A...

A > 80 %, B < 20 %, C = 0

B...

A < 80 %, B > 20 %, C < 30 %

C...

C ≥ 30 %

0,1
C

B

0,2

C

Podíl průměru přebytku ≥ 1,2
běžného rozpočtu a
1 - 1,2
kapitálových příjmů na
kapitálových výdajích
<1

A

> 1,2
Podíl průměru běžného
rozpočtu a splátek ze 1 - 1,2
závazků
≤1

A

≥1
Souhrn likvidních aktiv
/ průměrný přebytek interval (0, 1)
běžného rozpočtu
≤0

Váha

B

0,1

C

B

0,3

C
A
B

0,3

C

Tabulka E 1-2 Typy USC

Vysvětlivky k hodnocení:
Pokud považujeme finanční stabilitu za optimální (kategorie A), musí tato kategorie převažovat u
většiny hodnot, resp. u všech podstatných. Naopak do této kategorie nelze zařadit územní jednotku,
která by – byť jen v méně významném kritériu – měla výsledek odpovídající neudržitelné skupině (tj.
C).
Pokud je podíl neuspokojivého hodnocení (tj. C) větší než cca třetinový, je považováno celkové
hospodaření obce (resp. města, územního celku) za neuspokojivé, tudíž není podstatné zastoupení
neboli podíl zbývajících hodnocení (tj. A a B).
Kategorie B potom odpovídá průměru mezi těmito hraničními kategoriemi.
Toto hodnocení se provádí na základě údajů jednoho kalendářního roku a může se v čase měnit,
přičemž není vyloučeno, že během sledovaného intervalu 4 - 5 může územní jednotka dosáhnout
v jednotlivých letech všech tří kategorií.

Na základě kritérií indikátoru byla obec zařazena do kategorie „A“
Vzhledem k počtu obyvatel (8191) použijeme propočet pro malá a středně velká města.
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Provozní výsledek hospodaření za poslední 3 roky
Výpočet byl prováděn pro rok 2008 (tj. všechna data použitá ve výpočtu pocházejí z výkazu a rozvahy
roku 2008).
Přebytek běžného rozpočtu = (Třída 1 Daňové příjmy + Třída 2 Nedaňové příjmy + Třída 4 Přijaté
transfery) – (Konsolidace příjmů + Konsolidace výdajů + Položka 42xx Investiční dotace + Třída 5
Běžné výdaje) + (Položka 5141 Placené úroky z úvěrů + 5178 Splátky leasingu + 6143 Investiční
úroky)
Přebytek běžného rozpočtu za rok 2007 = (72 477,40 + 31 524,54 + 82 152,35) – (650,00 - 650,00 +
0 + 160 988,83) + (0,38+ 2 330,82+ 539,32+ 164,58+ 539,32+ + 0) = 186 154,29 – 160 988,83 +
2908,14 = 28 073,6 (v tis. Kč)
Přebytek běžného rozpočtu za rok 2008 = (81826,92 + 35290,29 + 72007,72) – (659,55 - 659,54 +
857,00+113,28 + 173401,22) + (2 908,52+236,96+613,93 + 0) = 189 124,93 - 174 371,51 + 3 759,41
= 18 512,83 (v tis. Kč)
Přebytek běžného rozpočtu za rok 2009 = (71 012,82 + 38 060,62 + 402 583,31) – (324 740,78 - 324
740,78 + 5 000,00 + 2 554,44+ 709,43+ 491 051,78) + (2 277,88 + 301,31 + 410,18 +
0)
=
511656,75 - 499315,65 + 2 989,37 = 15330,47 (v tis. Kč)

2007

2008

2009

28 073,60

18 512,83

15 330,47

Přebytek běžného rozpočtu

Hodnota ukazatele v roce:
• 2007 je je kladná, proto výsledek odpovídá dílčí hodnotě „A“ s 10% vahou.
• 2008 je kladná, proto výsledek odpovídá dílčí hodnotě „A“ s 10% vahou.
• 2009 je kladná, proto výsledek odpovídá dílčí hodnotě „A“ s 10% vahou.
Podíl přebytku běžného rozpočtu na běžných příjmech
Ukazatel =

Přebytek běžného rozpočtu / (Třída 1 Daňové příjmy + Třída 2 Nedaňové příjmy +
Třída 4 Přijaté transfery - Konsolidace příjmů)

Ukazatel 2007 = 28 073,60 / (72 477,40 + 31 524,54 + 82 152,35 - 650,00) = 28073,60/185504,29 =
0,15
Ukazatel 2008 = 18 512,83/ (81826,92 + 35290,29 + 72007,72 – 659,55) = 18 512,83/ 188465,38 =
0,098
Ukazatel 2009 = 15330,47 / (71 012,82 + 38 060,62 + 402 583,31 – 324 740,78) =
15330,47/186915,97 = 0,082

Přebytek běžného rozpočtu /
běžné příjmy

2007

2008

2009

0,15 %

0,098 %

0,082
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Výsledná hodnota ukazatele za rok:
• 2007 je menší než 10 % a odpovídá dílčí hodnotě „B“ s 20 % vahou.
• 2008 je menší než 10 % a odpovídá dílčí hodnotě „B“ s 20 % vahou.
• 2009 je menší než 10 % a odpovídá dílčí hodnotě „B“ s 20 % vahou.
Krytí dluhové služby
Ukazatel krytí dluhové služby =
Přebytek běžného rozpočtu / (Položka 5141 Placené úroky z úvěrů + 5178 Splátky leasingu + 6143
Investiční úroky + Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků16)
Ukazatel krytí dluhové služby 2007= 28073,6 / (2 368,82 + 703,9+ 539,32+ 0 +7 755,22) = 2,47
Ukazatel krytí dluhové služby 2008= 18512,83 / (3 759,41 + 7 125,28) = 1,7
Ukazatel krytí dluhové služby 2009= 15330,47 / (2 989,37 + 10 051,94) = 1,18
2007

2008

2009

2,47

1,7

1,18

Ukazatel dluhové služby

Ukazatel krytí dluhové služby byl v roce 2007 > 1,2 a odpovídal dílčí hodnotě „A“ s 30% vahou.
Ukazatel krytí dluhové služby byl v roce 2008 > 1,2 a odpovídal dílčí hodnotě „A“ s 30% vahou.
Ukazatel krytí dluhové služby byl v roce 2009 v rozmezí hodnot 1 - 1,2 a odpovídal dílčí hodnotě „B“
s 30% vahou.
Tato skutečnost dokládá v letech 2007 a 2008 dostatek zdrojů z provozního hospodaření, tedy
dostatečný přebytek běžného rozpočtu pro krytí splátek vyplývajících ze závazků ÚSC17).

16

Tato hodnota je ve výkazech (včetně ARISweb) uváděna se záporným znaménkem, proto je třeba ji do součtu
dosadit po vynásobení * (-1).

17

Souhrn těchto splátek se v praxi běžně označuje jako tzv. dluhová služba.
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Kapacita samofinancování
- podíl hrubých provozních výsledků, tj. přebytku běžného rozpočtu, a kapitálových příjmů na
kapitálových výdajích.
Kapacita samofinancování = ((Třída 1 Daňové příjmy + Třída 2 Nedaňové příjmy + Třída 4 Přijaté
transfery - Konsolidace příjmů) + Třída 3 Kapitálové příjmy) / Třída 6 Kapitálové výdaje
Kapacita samofinancování 2007= (185504,29 + 8 681,87) / 33 704,10 = 1,8
Kapacita samofinancování 2008 = (188465,38 + 9 754,61) / 30 951,21 = 2,93
Kapacita samofinancování 2009= (186915,97 + 23 761,33) / 52 025,62 = 4,05
2007

2008

2009

1,8

2,93

4,05

Kapacita samofinancování

Výsledná hodnota ukazatele za rok:
• 2007 je větší než > 1,2 a odpovídal dílčí hodnotě „A“ s 10% vahou
• 2008 je menší než > 1,2 a odpovídal dílčí hodnotě „A“ s 10% vahou
• 2009 je menší než > 1,2 a odpovídal dílčí hodnotě „A“ s 10% vahou

Peněžní rezervy / přebytek běžného rozpočtu
Peněžní rezervy = Účet 231 Základní běžný účet + Účet 236 Běžné účty peněžních fondů + Účet 253
Dlužné cenné papíry k obchodování
Peněžní rezervy 2007 = 13 665,32 + 1 629,43 + 0 = 15294,75
Peněžní rezervy 2008 = 15 572,45 + 471,52 + 0 = 16043,97
Peněžní rezervy 2009 = 13 325,51 + 510,06 + 0 = 13835,57
2007

2008

2009

15294,75

13835,57

13835,57

Peněžní rezervy

2007 - Peněžní rezervy / přebytek běžného rozpočtu = 15294,75 / 28073,60= 0,493
2008 - Peněžní rezervy / přebytek běžného rozpočtu = 16043,97/ 18 512,83= 0,867
2009 - Peněžní rezervy / přebytek běžného rozpočtu = 13835,57 / 15330,47 = 0,902
Ukazatel v letech 2007-2009 dosahuje hodnot v rozmezí 0,1-1. proto odpovídá dílčí hodnotě „B“ s 30
% vahou.
Vzhledem k tomu, že kategorie A se vyskytuje ve stejné váze jako kategorie B, považujeme finanční
stabilitu za (kategorie B), tzn. :
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Pokud považujeme finanční stabilitu za optimální (kategorie A), musí tato kategorie převažovat u
většiny hodnot, resp. u všech podstatných. Naopak do této kategorie nelze zařadit územní jednotku,
která by – byť jen v méně významném kritériu – měla výsledek odpovídající neudržitelné skupině (tj.
C).
Pokud je podíl neuspokojivého hodnocení (tj. C) větší než cca třetinový, je považováno celkové
hospodaření obce (resp. města, územního celku) za neuspokojivé, tudíž není podstatné zastoupení
neboli podíl zbývajících hodnocení (tj. A a B).
Kategorie B potom odpovídá průměru mezi těmito hraničními kategoriemi.
Toto hodnocení se provádí na základě údajů jednoho kalendářního roku a může se v čase měnit. Pro
město Broumov jsou výsledky hodnocení za sledované období (od r. 2005 do r. 2008) shodné.
Na základě kritérií indikátoru byla obec zařazena do kategorie „B“
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4.2. E2 - Stabilita a diverzifikace místní ekonomické
základny
Ukazatel stability a diverzifikace místní ekonomické základny využívá v naprosté většině veřejně
dostupných dat (MOS - Databáze Městské obecní statistiky Českého statistického úřadu). Indikátor je
primárně zaměřen na nabídkovou stranu místního trhu práce, tedy charakter zaměstnanosti (aktivity
podnikatelských subjektů, pracovní příležitosti pro obyvatele) a jeho možnou náchylnost k zásadním
výkyvům (závislost na dominantním zaměstnavateli, nedostatečná podnikatelská aktivita).
Zdroje dat potřebných pro ukazatel jsou následující (viz tabulka):
Zdroj

Cesta

Indikátor (titulkový, dílčí)
Diverzifikace ekonomických činností (struktura
podnikatelských subjektů dle odvětvové struktury) položka MOS "Počet podnikatelů celkem"

MOS

http://vdb.czso.cz/xml/mos.html
Ukazatel podnikatelské aktivity ve městě - položka
MOS "Počet podnikatelských subjektů celkem"
Dojíždějící do zaměstnání do obce celkem

RIS

http://www.risy.cz/

Struktura podniků dle počtu zaměstnanců

ČSÚ

Individuální žádost na ČSÚ

Ukazatel podnikatelské aktivity ve městě, položka
Počet zahraničních právnických osob

Živnostenský
úřad

Databáze místně příslušného ŽÚ

Ukazatel podnikatelské aktivity ve městě (Počet
vydaných živnostenských oprávnění v ORP
Počet zaniklých živnostenských oprávnění)

http://wwwinfo.mfcr.cz/cgibin/aris/iarisusc/index.pl
ARIS

Ostatní

Výnos daně z příjmů fyzických osob ze samostatné
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu vybrané výdělečné činnosti na jednoho obyvatele
ÚSC; záložka Příjmy, položka 1112 (Daň z příjmů
fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti)
Webové stránky obcí, strategické dokumenty,
Počet obyvatel celkem
stránky ČSÚ

Tabulka E 2-1 Zdroje dat pro hodnocení stability a diverzifikace místní ekonomické základny

Počet podnikatelů v ORP Broumov18
Rok 2009 ke 31.12.:

2670

Rok 2008 ke 31.12:

2634 .... z toho počet podnikatelů v obci Broumov 1168

Rok 2007 ke 31.12:

2590

Rok 2006 ke 31.12:

2566

Rok 2005 ke 31.12:

2559

18

Informace poskytl Městský úřad Broumov, odbor obecní živnostenský úřad
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Počet podnikatelů na 1000 obyvatel (rok 2008)
1168*1000/8051 = 145
V obci Broumov bylo v roce 2008 145 podnikatelů na 1000 obyvatel.
Počet zahraničních právnických osob v ORP Broumov19
V letech 2005 až 2009 nebyla evidována žádná zahraniční právnická osoba.
Počet vydaných živnostenských oprávnění v ORP Broumov20
Rok 2009 ke 31.12.:

587 výpisů vč. změnových

Rok 2008 ke 31.12:

152+2 do pololetí, od pololetí 269 výpisů ze živ. rejstříku

Rok 2007 ke 31.12:

262+14 výpisů

Rok 2006 ke 31.12:

256+8 výpisů

Rok 2005 ke 31.12:

238 živ. listů +6 výpisů

Počet zaniklých živnostenských oprávnění v ORP Broumov (na vlastní žádost)21
Rok 2009 ke 31.12.:

59

Rok 2008 ke 31.12:

45

Rok 2007 ke 31.12:

43

Rok 2006 ke 31.12:

86

Rok 2005 ke 31.12:

81

Obec se vyznačuje relativně dostatečnou podnikatelskou základnou, počet nových živnostenských
oprávnění nad počtem zaniklých ve sledovaných letech převládá. Zahraničních právnických osob
v obci nejsou zastoupeny.

19

Informace poskytl Městský úřad Broumov, odbor obecní živnostenský úřad

20

Informace poskytl Městský úřad Broumov, odbor obecní živnostenský úřad

21

Informace poskytl Městský úřad Broumov, odbor obecní živnostenský úřad
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Diverzifikace ekonomických činností (struktura podnikatelských subjektů dle odvětví)
Zde vložte data z Regionálního informačního systému
http://www.risy.cz/index.php?pid=506&kraj=1&language=CZ)

RIS

(dostupné

Počet podnikatelských subjektů podle odvětvové struktury

Počet

Zemědělství, lesnictví, rybolov

118

Průmysl

182

Stavebnictví

239

Doprava a spoje

45

např.

na

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství 543
Ostatní obchodní služby

216

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění

5

Školství a zdravotnictví

55

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby

156

Tabulka E 2-2 Diverzifikace ekonomických činností (struktura podnikatelských subjektů dle odvětví) v obci Broumov

Převažující ekonomickou činnost tvoří obchod a služby, což je u tohoto typu obce obvyklé. Pro
podrobnější vyhodnocení je třeba srovnání v rámci obdobné obce v kategorii Malá a středně velká
města.
Struktura podniků dle počtu zaměstnanců
Tento ukazatel vypovídá o rozložení zaměstnanosti dle velikosti podniků a umožňuje identifikovat
přítomnost dominantního zaměstnavatele, jehož ekonomická kondice ovlivňuje stabilitu místního trhu
práce. Pokud převažují mikropodniky a malé podniky, lze usuzovat na významnou podnikatelskou
aktivitu v obci. Z počtu středních a velkých podniků (vezmeme-li v úvahu velikost ÚSC podle počtu
obyvatel), lze usuzovat na možnou přítomnost dominantního zaměstnavatele, což může v případě jeho
ekonomických potíží značně ohrozit místní trh práce, a tedy i ekonomicky nepříznivě ovlivnit
obyvatele dané územní jednotky.
Počet subjektů bez zaměstnanců

530

Počet subjektů s 1-9 zaměstnanci - mikropodniky

121

Počet subjektů s 10-49 zaměstnanci – malé podniky

30

Počet subjektů s 50-249 zaměstnanci – střední podniky

10

Počet subjektů s > 249 zaměstnanci – velké podniky

1

Tabulka E 2-3 Struktura podniků v obci Broumov dle počtu zaměstnanců

Struktura podniků je vzhledem k velikosti obce adekvátní, převažují podnikající fyzické osoby, což
vytváří dostatečnou základnu pro výběr sdílených daní do rozpočtu města. Ve městě je pouze jeden
podnik s počtem zaměstnanců > 249, dále 10 podniků se zaměstnanci v rozmezí 50-249. Tabulka výše
dokládá strukturu podniků ve městě. Ekonomické problémy největšího podniku by mohly ohrozit
místní trh práce.
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Ukazatel vyjížďky a dojížďky za prací – doplňkový indikátor
Vyjíždějící do zaměstnání
v rámci obce
v rámci okresu
v rámci kraje
z
toho do jiného kraje
vyjíždějící do zam. denně mimo obec

3409
2161
798
83
152
733
22

Tabulka – vyjížďka obyvatel do zaměstnání v obci Broumov v roce 2001

Tento rozšiřující indikátor lze zkoumat z hlediska vývoje v čase jako podíl dojížďky a vyjížďky do
zaměstnání na celkovém počtu obyvatel. Jeho smyslem je doplnit obraz podnikatelské aktivity v sídle
ve vztahu k rovnováze trhu práce. Pokud je ukazatel nepříznivý (tj. vychází výrazně v neprospěch
vyjížďky za prací), indikátor signalizuje, že místní pracovní trh je závislý na spádové oblasti, což se
v budoucnu může projevit odlivem obyvatel, resp. jejich stagnací. Může to indikovat rovněž
nedostatečnou podporu podnikatelskému prostředí ze strany místní samosprávy.
Vzhledem k tomu, že se jedná o údaj z jednoho roku, není možné sledovat vývoj podílu vyjíždějících do
zaměstnání v čase. Počet obyvatel vyjíždějících za prací - 733 je poměrně výrazné číslo, z kterého vyplývá, že
místní trh práce nedisponuje dostatečnou kapacitou pracovních míst a je odkázán na dojížďku do spádové
oblasti.

Výnos daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti na jednoho obyvatele
Smysl tohoto dílčího ukazatele spočívá ve sledování v čase – jakým způsobem se vyvíjí podnikatelská
aktivita v souvislosti s výběrem místních daní v ÚSC. Z hlediska tohoto trendu pak má svůj význam
sledovat trend růstu či poklesu této položky v návaznosti na trend růstu či poklesu daňových příjmů (v
ekonomické realitě let 2009 a 2010 lze očekávat pokles, proto je vývoj této položky vypovídající
z hlediska stability podnikatelského prostředí v období hospodářské recese).
Položka 1112:23

5248,96 tis. Kč (r. 2008)

Počet obyvatel: 8051 (r. 2008)
Počet obyvatel je dostupný na webových stránkách Českého statistického úřadu, případně ve
strategických dokumentech či na webových stránkách příslušného ÚSC. Webové rozhraní ČSÚ je
k dispozici zde: http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/publ/1301-09-k_1_1_2009.
Tento údaj se získá podílem Položka 1112 / počet obyvatel
Výnos daně z příjmu FO na 1 obyvatele: 652 Kč
Interpretaci jednotlivých ukazatelů je třeba zasadit do srovnání s obdobným typem ÚSC (tj. v kategorii
Malá a středně velká města.
Obecně lze konstatovat, že podnikatelská aktivita v obci je dostatečná, ačkoli nevytváří dostatečný počet
pracovních míst pro pokrytí potřeb místního trhu práce.

22

Sčítání lidu, domů a bytů 2001 viz.: http://czso.cz/sldb/sldb2001.nsf/obce/573922

23

(viz http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/aris/iarisusc/index.pl)
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Komplexní hodnocení ovšem velmi souvisí s registrovanou mírou nezaměstnanosti (indikátor SOC1).
Vzhledem k tomu, že v roce 2008, z něhož pocházejí tato data (ovšem neobsahuje ještě současné ani
očekávané dopady ekonomické recese) byla registrovaná míra nezaměstnanosti 6,83 %, potvrzuje tato
provázanost dostatečnou ekonomickou stabilitu místního trhu práce ve sledovaném roce.
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5. SOCIÁLNÍ INDIKÁTORY
5.1. SOC 1: Sociálně-demografická struktura
Sociodemografická struktura obyvatel obce obsahuje zhodnocení obyvatel obce dle jejich postavení a
role ze sociálně demografických, demografických, profesních, sociálních, kulturních a dalších aspektů.
Vybrané ukazatele mají za cíl identifikovat nejdůležitější jevy a charakteristiky struktury obyvatel, jež
se odráží v kvalitě života a promítají se v oblasti sociální koheze: demografická, vzdělanostní,
sociální, socioekonomická struktura obyvatel, zaměstnanost, nezaměstnanost. Jako základní ukazatel
byl zvolen vývoj počtu obyvatel, doplněný o relativní migrační saldo. Struktura obyvatel z hlediska
věku je podchycena věkovým indexem (index stáří) a průměrným věkem.
Vývoj celkového počtu obyvatel
Zdroje dat: http://www.czso.cz/cz/obce_d/index.htm
počet obyvatel k 31.12.2009

zdroj ČSÚ

Broumov: 7977

počet obyvatel k 31.12.2008

zdroj ČSÚ

Broumov: 8051

počet obyvatel k 31.12.2007

zdroj ČSÚ

Broumov 8064

počet obyvatel k 31.12.2006

zdroj ČSÚ

Broumov: 8085

počet obyvatel k 31.12.2005

zdroj ČSÚ

Broumov: 8136

počet obyvatel k 31.12.2004

zdroj ČSÚ

Broumov: 8191

počet obyvatel k 31.12.2003

zdroj ČSÚ

Broumov: 8254

počet obyvatel k 31.12.2002

zdroj ČSÚ

Broumov: 8299

Celkový přírůstek počtu obyvatel v obci Broumov v roce 2009: -74
Celkový přírůstek počtu obyvatel v obci Broumov v roce 2008: -13
Celkový přírůstek počtu obyvatel v obci Broumov v roce 2007: -21
Celkový přírůstek počtu obyvatel v obci Broumov v roce 2006: -51
Celkový přírůstek počtu obyvatel v obci Broumov v roce 2005: -55
Celkový přírůstek počtu obyvatel v obci Broumov v roce 2004: -63
Celkový přírůstek počtu obyvatel v obci Broumov v roce 2003: -45
Celkový přírůstek počtu obyvatel v obci Broumov v roce 2002: -59
Střední stav obyvatel24 v roce 2009: 8014
Střední stav obyvatel v roce 2008: 8058
Střední stav obyvatel v roce 2007: 8075
Střední stav obyvatel v roce 2006: 8111

24

aritmetický průměr sledovaného roku a roku předcházejícího
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Střední stav obyvatel v roce 2005: 8164
Střední stav obyvatel v roce 2004: 8223
Střední stav obyvatel v roce 2003: 8277
Celkový přírůstek počtu obyvatel v letech 2003 - 2008 byl v obci Broumov: -203
Střední stav obyvatel jako aritmetický průměr 2003 a 2008: 8153
Index změny počtu obyvatel = počet obyvatel k 31.12. 2009/ počet obyvatel k 31.12.2008
Index změny počtu obyvatel bude dopočteno až budou k dispozici data za rok 2009.

index změny počtu obyvatel k 31. 12. roku 2008
k 31.12. roku předcházejícího

počet obyvatel 2009: 8014
0,995 počet obyvatel 2008: 8058

index změny počtu obyvatel k 31. 12. roku 2008
k 31.12. roku předcházejícího

počet obyvatel 2008: 8051
0,998 počet obyvatel 2007: 8064

index změny počtu obyvatel k 31. 12. roku 2008
k 31.12. roku 2003 (před pěti lety)

počet obyvatel 2008: 8051
0,975 počet obyvatel 2003: 8254

8136

8085

8064

8051

2005

2006

2007

2008

8191
2004

8254
2003

2002

9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

8299

Tabulka SOC 1-1 Index změny počtu obyvatel obce Broumov v letech 2003 - 2008

Graf SOC 1-1 Vývoj počtu obyvatel v obci Broumov za období 2002 – 2008

Počet obyvatel v obci Broumov má ve sledovaných letech stále klesající charakter, mění se však
intenzita tohoto poklesu. V posledních letech se pokles mírně snížil. Souhrnně lze říci, že hodnota
počtu obyvatel nevykazuje v obci žádnou prudkou změnu (celkový přírůstek počtu obyvatel v letech
2003 - 2008 byl v obci Broumov -203 obyvatel).
Relativní Saldo migrace – tj saldo migrace (počet přistěhovalých-počet vystěhovalých) na 1000
obyvatel středního stavu
Zdroje dat: http://www.czso.cz/cz/obce_d/index.htm
počet přistěhovalých v r. 2009 zdroj ČSÚ

Broumov: 165

zdroj ČSÚ

Broumov: 253

počet vystěhovalých v r.2009
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počet přistěhovalých v r. 2008 zdroj ČSÚ

Broumov: 171

zdroj ČSÚ

Broumov: 201

počet přistěhovalých v r. 2007 zdroj ČSÚ

Broumov: 177

zdroj ČSÚ

Broumov: 206

počet přistěhovalých v r. 2003 zdroj ČSÚ

Broumov: 173

zdroj ČSÚ

Broumov: 209

počet vystěhovalých v r.2008
počet vystěhovalých v r.2007
počet vystěhovalých v r.2003

http://www.czso.cz/lexikon/mos_vdb.nsf/okresy/CZ0521/
Relativní migrační saldo = saldo migrace (tj počet přistěhovalých – počet vystěhovalých)/ 1000
obyvatel středního stavu daného roku (viz výše)
Relativní migrační saldo obce Broumov je v roce 2009: -10,98
Relativní migrační saldo obce Broumov je v roce 2008: -3,72
(údaje pro výpočet: saldo migrace = -30; střední stav obyvatel = 8058)
Relativní migrační saldo obce Broumov je v roce 2007: -3,59
Relativní migrační saldo obce Broumov je v roce 2006: -8,51
Relativní migrační saldo obce Broumov je v roce 2005: -6,86
Relativní migrační saldo obce Broumov je v roce 2004: -6,45
Relativní migrační saldo obce Broumov je v roce 2003: -4,35

saldo migrace
1992

87

1993

24

1994

-

1995

-1

1996

-53

1997

4

1998

-44

1999

-52

2000

10

2001

-47

2002

-68

2003

-36

2004

-53

2005

-56

2006

-69

2007

-29

2008

-30
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2009
Tabulka SOC1-2 Saldo migrace v obci Broumov v letech 1992 - 2009

Pro srovnání jsou níže uvedena data za Královéhradecký kraj
zdroje: http://www.czso.cz/xh/edicniplan.nsf/kapitola/521011-09--03
http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/obyvatelstvo-xh

počet přistěhovalých v r. 2008 zdroj ČSÚ

6595

zdroj ČSÚ

5015

počet vystěhovalých v r.2008
střední stav 2008:

553 366

počet přistěhovalých v r. 2007 zdroj ČSÚ

8208

zdroj ČSÚ

6175

počet vystěhovalých v r.2007
střední stav 2007:

550 928

počet přistěhovalých v r. 2003 zdroj ČSÚ

5301

zdroj ČSÚ

5254

počet vystěhovalých v r.2003
střední stav 2003:

548 000

Relativní migrační saldo (královéhr. kraj) 2008: 2,86
Relativní migrační saldo (královéhr. kraj) 2007: 3,69
Relativní migrační saldo (královéhr. kraj) 2003: 0,09
Migrační přírůstek je projevem atraktivity obce, podmíněně různými faktory: cenová dostupnost,
atraktivita a kvalita prostředí, pobídky pro migranty ze strany obce či developerů. Migrační ztráta obce
není cílovým stavem a signalizuje negativní jevy. Je nutné hledat příčiny, vedoucí k vystěhovávání
obyvatel. Relativní migrační saldo obce Broumov vykazuje dlouhodobě (ve sledovaných letech 2003 –
2008) záporné hodnoty. Hodnoty příliš nekolísají, ve sledovaných letech se pohybují v rozmezí od 3,59 (r. 2007) po -8,51 (r. 2006).
Zajímavé je srovnání s výsledky pro Královéhradecký kraj, který vykazuje naopak stále kladné
hodnoty.

Věková, vzdělanostní, sociální, socioekonomická struktura obyvatelstva
Index stáří vypovídá o poměru složky poproduktivní a předproduktivní a velmi dobře může být
alarmujícím indikátorem nepříznivé věkové struktury obce.
Zdroje dat: http://www.hradeckralove.czso.cz/xh/redakce.nsf/i/vekove_slozeni_obyvatel_v_obcich
počet obyvatel ve věku 0-14 let k 31.12.2008

Broumov: 1255

počet obyvatel ve věku nad 65 let k 31.12.2008

Broumov: 1115

počet obyvatel ve věku 0-14 k 31.12.2004

Broumov: 1458
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počet obyvatel ve věku nad 65 let k 31.12.2004

Broumov:1007

Index stáří = počet obyvatel ve věku nad 65 let/ 100 obyvatel ve věku 0 - 14 let
Index stáří v roce 2008 = 88,84 (výpočet: 100/1255*1115)
Index stáří v roce 2003 = 69,1 (výpočet: 100/1458*1007)
Index stáří v kraji: Královéhradecký kraj 2008 = 109,6 (výpočet 100/79228*86858)
Královéhradecký kraj 2003 = 95 (výpočet 100/84476*80245)
Index stáří byl pro tuto případovou studii sledován jak přímo v obci Broumov, tak pro možnost
srovnání také v Královéhradeckém kraji, jehož je Broumov součástí. Porovnáme-li hodnoty indexu
podle sledovaného území, zjistíme, že bez ohledu na rok jsou hodnoty nižší obci Broumov než za celý
Královéhradecký kraj.
Průměrný věk vypovídá o rozložení populace dle věku, představuje průměrný dokončený věk vážený
počtem osob v dané věkové kategorii, a tudíž komplexněji vypovídá o věkové struktuře obce.
Zdroje dat:
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?vo=tabulka&cislotab=OBY6031PU_OB2.67&verze=1&voa=ta
bulka&go_zobraz=1&aktualizuj=Aktualizovat&verze=1&cas_387030=20031231
http://www.hradeckralove.czso.cz/xh/redakce.nsf/i/vekove_slozeni_obyvatel_v_obcich
http://www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/4027-09
Průměrný věk v obci Broumov (31.12.2008): 39,3
Průměrný věk v obci Broumov (31.12.2003): 38,9
Průměrný věk v Královéhradeckém kraji (31.12.2008): 40,9
Průměrný věk v Královéhradeckém kraji (31.12.2003): 39,8

Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním
Zdroj dat:
http://www.czso.cz/xh/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_ve_veku_15_a_vice_let_podle_pohlavi_a_nejvyssiho
_ukonceneho_vzdelani1
Podíl obyvatelstva s VŠ vzděláním v obci Broumov (2001) je: 4,71 %
Podíl obyvatelstva s VŠ vzděláním v Královéhradeckém kraji (2001) je: 10,3 %
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním z celkového počtu obyvatel ve věku 15 a více let v obci
Broumov vychází z dostupných dat, ta jsou z posledního sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001. Podíl
vysokoškolsky vzdělaných obyvatel je možné považovat za ukazatel míry vzdělanosti obyvatel obce.
V současné době narůstá počet osob vysokoškolsky vzdělaných. V porovnání s hodnotou
Královéhradeckého kraje (10,3 % obyvatel s VŠ vzděláním) je však hodnota obce Broumov (4,71 %
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obyvatel s VŠ vzděláním) výrazně nižší. Tento jev může být dán i tím, že mnoho absolventů VŠ
nenachází v obci uplatnění a usazují se mimo obec, např. v Hradci Králové či v Praze.

Zaměstnanost, nezaměstnanost
Míra nezaměstnanosti v obci. Míra nezaměstnanosti je komplexním společenským ukazatelem, jenž
v sobě nese mnoho informací. V rámci sociálního pilíře supluje indikátor socioekonomické struktury
obyvatel i kvality sociálního prostředí obce.
Zdroje dat ČSÚ:
http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast1/prace?opendocument&kraj=xh&ebe
Úřady práce
Časová řada: např. Nezaměstnanost 2005 :
http://www.czso.cz/xh/redakce.nsf/i/tab_7_nezamestnanost_k_31_12_2005, případně přímo
Registrovaná míra nezaměstnanosti v obci Broumov (2008): 6,83%25
Registrovaná míra nezaměstnanosti 2005

2006

2007 2008

Královéhradecký kraj

7,33

6,32

4,70

4,81

Broumov

12,43 12,22 8,13

6,83

V meziročním srovnání registrované míry nezaměstnanosti v obci Broumov lze říci, že má tento
indikátor sestupnou tendenci. Je to pozitivní závěr oproti současnému všeobecnému trendu.
V porovnání s mírou nezaměstnanosti celého Královéhradeckého kraje má však obec hodnoty výrazně
vyšší, zejména v letech 2005 a 2006 míra nezaměstnanosti přesahovala 12%.
Počet obyvatel v obci Broumov v letech 2000 - 2008

Počet
obyvatel

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

8448

8358

8299

8254

8191

8136

8085

8064

8051

Pro srovnání růstových/klesajícíh tendencí je níže uvedena tabulka počtu obyvatel
Královéhradeckého kraje

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

549 329

548 437

547 563

547 296

548 368

549 643

552 212

554 520

1

550 892

25

http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?vo=tabulka&cislotab=KR+1305+PM.4&kapitola_id=15&voa=tabulka&go_zobraz=1&verze=3&cas_431516=20081231
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Počet obyvatel v obci Broumov v posledních devíti letech neustále klesá. Nedošlo k žádným
výrazným migračním procesům, v meziročním srovnání dochází k pozvolnému úbytku počtu
obyvatel.
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5.2. SOC 2: Sociální prostředí
Kvalita sociálního prostředí zhodnocuje prostředí sídla z hlediska životních a pracovní podmínek
občana, úrovni příjmů, kvality vzdělání a zhodnocení společenství jako takového.
Navržené ukazatele pokrývají následující oblasti: životní úroveň, dostupnost a kvalita vzdělávání,
dostupnost a kvalita veřejných služeb, kriminalita, rovnoprávnost žen, kvalita bydlení. Kvalita životní
úrovně na úrovni obce je těžko měřitelná, z tohoto důvodu byl zvolen ukazatel, monitorující výši
sociálních dávek.
Dostupnost a kvalita vzdělávání jako základní podmínky kvality života je sledovaná na úrovni malých
obcí pouze z hlediska přítomnosti mateřské a základní školy v obci, ve větších městech je toto téma
řešeno v rámci indikátoru dostupnost klíčových služeb. Dostupnost a kvalita veřejných služeb jsou
měřeny ukazateli, vypovídajícími o dostupnosti těchto služeb (u malých obcí je sledována prostá
přítomnost tohoto zařízení).
Další nedílnou složkou sociálního prostředí je pocit bezpečí, který je měřen počtem trestných činů na
1000 obyvatel. Součástí kvality života je téma rovnoprávnost žen, lze jej částečně identifikovat též na
lokální úrovni (účast žen v politice).
Téma bydlení je hodnoceno podílem neobydlených bytů z důvodu nezpůsobilosti k bydlení a
atraktivitou bydlení, měřenou intenzitou bytové výstavby.

Pro vyhodnocení tohoto indikátoru je třeba provést dotazníkové šetření.
DOTAZNÍKOVÝ FORMULÁŘ:
1. Jak jste spokojen(a) s Vaší obcí / městem jako místem, kde žijete a pracujete? (odpověď zapište)
1.

Velmi spokojen(a)

2.

Spíše spokojen(a)

3.

Spíše nespokojen(a)

4.

Velmi nespokojen(a)

2.Jak jste celkově spokojen(a) s následujícími oblastmi života ? (odpověď zapište k jednotlivým.
.bodům otázky)
1.

Velmi spokojen(a)

2.

Spíše spokojen(a)

3.

Spíše nespokojen(a)

4.

Velmi nespokojen(a)

5.

Nevím,nemohu hodnotit

1. S dostupností základních veřejných služeb (zdravotní služby, sociální služby, školy, veřejná
doprava atd.).
2. S možnostmi zaměstnání ve Vaší obci (městě).
3. S možnostmi účastnit se místního plánování a rozhodování o veřejných věcech, veřejných
setkání, besed občanů se zástupci obce (města) apod.
4. S kvalitou okolního životního prostředí.
5. S kvalitou veřejných ploch určených k oddychu.

51

Případová studie Broumov
k výzkumnému projektu MMR – WD 69-07-4 „Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování a
snižování disparit v úrovni obyvatelstva jednotlivých regionů“.

3.Nakolik jste spokojen(a) s dostupností následujících služeb ve Vašem městě (obci)? (odpověď
zapište k jednotlivým bodům otázky)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

1.

Velmi spokojen(a)

2.

Spíše spokojen(a)

3.

Spíše nespokojen(a)

4.

Velmi nespokojen(a)

5.

Nevím,nemohu hodnotit

Dostupnost lékařské péče.
Záchranná služba/ pohotovost.
Sociální služby (domov důchodců, pečovatelská služba apod.).
Policie.
Mateřské školky.
Základní školy.
Střední školy nebo učiliště.
Doprava do zaměstnání.
Doprava do školy pro děti.
Sportovní zařízení (hřiště apod.).
Kulturní zařízení (kino, divadlo apod.), knihovna.
Činnost spolků (hasiči apod.)
Rekreační vyžití, zařízení k trávení volného času.
Prodejny se základním sortimentem (potraviny a ostatní sortiment).
Speciální prodejny (textil, sport apod.).
Nabídka možností vzdělávání (kurzy).
Zajištění údržby a čistoty obce (města) – činnost technických služeb.

4.Jak bezpečné je podle Vás žít ve Vašem městě (obci)? (odpověď zapište)
1.

Velmi bezpečné

2.

Spíše bezpečné

3.

Spíše nebezpečné

4.

Rozhodně nebezpečné

5.

Nevím, nedokážu říci

Věk respondenta: optejte se, případně věk odhadněte
1.

18 - 29 let

2.

30 - 44 let

3.

45 - 59 let

4.

60 let a více

Název města (obce), ve které respondent žije: doplňte sám/a ………………….
Respondent je:
1.

Muž

2.Žena
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V obci Broumov bylo provedeno dotazníkové šetření na vzorku 157 obyvatel.

Životní úroveň
Průměrná měsíční výše vyplacených dávek státní sociální podpory (testovaných) na 1 obyvatele
Kvalita sociálního prostředí je reprezentována základním ukazatelem Průměrná měsíční výše
vyplacených dávek státní sociální podpory na 1 obyvatele.
Výše dávek státní vyplacených dávek státní sociální podpory v daném roce se přepočítává na střední
stav obyvatel v daném roce (střední stav se uvádí jako počet obyvatel k 1.6. daného roku,nebo jako
aritmetický průměr počátečního a koncového stavu počtu obyvatel v daném roce).
2006
2007
2008 581.495.802,Kč
487.025.938,Kč
Dávky státní sociální podpory 116 311 600 Kč
26

Tab. SOC 2-1 Vývoj celkové roční výše vyplacených dávek státní sociální podpory za okres Náchod v letech 2007-2008

Data byla poskytnuta pouze pro celý okres Náchod, data pouze pro území ORP Broumov nejsou
veřejně dostupná, proto nebyl indikátor dopočten.

Dostupnost a kvalita vzdělávání, celoživotní učení
Dostupnost a nabídka vzdělávání, dostupnost respektive přítomnost mateřské školy a základní školy
v obci.
Zdroj: MOS http://www.czso.cz/lexikon/mos_vdb.nsf/okresy/CZ0521/ a dotazníkové šetření
Výsledky z dotazníků ve stanovené škále v % :
Nakolik jste spokojen(a)
s dostupností
následujících služeb ve
Vašem městě (obci)?
Velmi
spokojen(a)

Spíše
spokojen(a)

Spíše
nespokojen(a)

Velmi
nespokojen(a)

Nevím,nemohu hodnotit

Mateřské školky.

47,13

16,56

5,10

0,00

31,21

Základní školy.

52,23

19,11

7,64

0,00

21.02

Střední školy nebo
učiliště.

42,68

25,48

7,64

2,55

21,66

Dostupnost a nabídka
vzdělávání

DOBRÁ

Přítomnost MŠ v obci

ANO

Přítomnost ZŠ v obci

ANO

Tabulka SOC 2-1Dostupnost a nabídka vzdělání v obci Broumov
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ÚP Náchod
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Dostupnost a kvalita veřejných služeb, kriminalita, bezdomovectví
Dostupnost klíčových služeb (míra, jak snadný/obtížný přístup mají obyvatelé ke klíčovým službám;
pošta, zdravotnické zařízení v obci). Tyto ukazatelé vypovídají o dostupnosti občanské vybavenosti
sídla jako jedné ze základních rozvojových podmínek obce neboť občanská vybavenost poskytuje
občanům takových druh služby, jež mohou využívat a realizovat v místě bydliště a stávají se tak
stabilizujícím prvkem obce.
Zdroj: MOS http://www.czso.cz/lexikon/mos_vdb.nsf/okresy/CZ0521/ a dotazníkové šetření
Výsledky z dotazníků ve stanovené škále v %:
S dostupností základních
Velmi
veřejných služeb
spokojen(a)
(zdravotní služby,
sociální služby, školy,
veřejná doprava atd.)
42,04

Spíše
spokojen(a)

Spíše
nespokojen(a)

Velmi
nespokojen(a)

Nevím,nemohu hodnotit

36,94

18,47

2,55

0,00

Pošta

42,04

36,94

18,47

2,55

0,00

Zdravotnické zařízení

58,60

26,11

8,92

6,37

0,00

Tabulka SOC 2-3 Dostupnost veřejných služeb v obci Broumov (malá a středně velká města)

V případě dostupnosti, data v členění:
Velmi
spokojen(a)

Spíše
spokojen(a)

Spíše
nespokojen(a)

Velmi
nespokojen(a)

Nevím,
nemohu
hodnotit

58

26,11

8,92

6,37

0,00

Záchranná služba/ pohotovost.

50,96

26,75

11,46

7,01

3,82

Sociální služby (domov důchodců,
pečovatelská služba apod.).

49,04

23,57

5,73

1,27

Policie.

38,85

25,48

21,66

8,28

5,73

Sportovní zařízení (hřiště apod.)

24,20

38,22

19,11

5,10

13,38

Kulturní zařízení (kino, divadlo
apod.), knihovna.

27,39

30,57

25,48

8,92

Činnost spolků (hasiči apod.)

49,68

17,20

6,37

1,27

Rekreační vyžití, zařízení k trávení
volného času

21,02

34,39

19,11

8,92

Prodejny se základním
sortimentem (potraviny a ostatní
sortiment)

85,35

12,74

0,64

0,64

Speciální prodejny (textil, sport
apod.)

54,78

21,66

11,46

7,64

Nabídka možností vzdělávání
(kurzy).

15,29

20,38

21,02

7,64

Dostupnost lékařské péče

20,38

7,64
25,48
16,56

0,64
4,46

35,67

Tabulka SOC 2-4 Dostupnost veřejných služeb v podrobnějším členění v obci Broumov (malá a středně velká města)
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Příklad vyhodnocení otázky z dotazníků:

Tabulka SOC 2-5 Ukázka vyhodnocení spokojenosti obyvatel se službami v obci Broumov (dotazníkové šetření
r. 2009)

Výdaje na kulturu z rozpočtů územních samosprávných celků v přepočtu na
1 obyvatele.
Investice, které obec věnuje do kulturní oblasti, signalizují zájem a podporu společenského života ze
strany vedení obce. Jedná se o ukazatel, který vyjadřuje určitou podporu aktivit občanů, kterou na sebe
přebírá obec.
V roce 2005 činily výdaje za kulturu z rozpočtu obce v přepočtu na 1 obvatele 352,- Kč.
V roce 2006 činily výdaje za kulturu z rozpočtu obce v přepočtu na 1 obvatele 401,- Kč.
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V roce 2007 činily výdaje za kulturu z rozpočtu obce v přepočtu na 1 obvatele 373,- Kč.
V roce 2008 činily výdaje za kulturu z rozpočtu obce v přepočtu na 1 obvatele 397,- Kč.
Zjištěné trestné činy v přepočtu na 1 000 obyvatel.
Indikátor v sobě nese informaci o úrovni kriminality v obci.
Zdroj dat: hodnoty z MOS ČSÚ: hodnoty za okresy:
http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/kapitola/1303-08-v_roce_2007-900
Zjištěné trestné činy v přepočtu na 1000 obyvatel – r. 200527
– správní obvod Broumov

19,8

– královéhradecký kraj

19,5

Data z dotazníkového šetření:
Jak bezpečné je podle Vás žít ve Vašem městě (obci)?
% z celkového
počtu
respondentů,
kteří odpověděli
na danou otázku

z toho
muži

z toho
ženy

Velmi bezpečné

8,92

10,39

7,50

Spíše bezpečné

41,40

45,45

37,50

Spíše nebezpečné

33,12

33,77

32,50

Rozhodně nebezpečné

15,29

9,09

21,25

Nevím, nedokážu říci

1,27

1,30

1,25

Dostupnost veřejných služeb

VÝBORNÁ

Pošta

VÝBORNÁ

Zdravotnické zařízení

VÝBORNÁ

Bezpečnost

1:1 ano/ne

Trestné činy na 1000 obyvatel

2005: 19,8

Výdaje na kulturu z rozpočtu
USC v přepočtu na 1 obyvatele
v Kč

2007: 373,- Kč
2008: 397,- Kč
2009:

* nehodící se škrtněte
Tabulka SOC 2-6 Hodnocení kvality veřejných služeb v Broumově

27

http://www.praha.czso.cz/xh/edicniplan.nsf/t/CA002107E4/$File/520806a245o.pdf
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Data pro Královéhradecký kraj:
(zdroj http://www.czso.cz/xh/edicniplan.nsf/kapitola/521011-09--12)
Trestné činy na 1000 obyvatel 2008: 24,6
Trestné činy na 1000 obyvatel 2007: 22,6
Pro možnost srovnání mezi obcemi se nepoužívá celková hodnota trestných činů, nýbrž přepočtený
počet na 1000 obyvatel. Byla zjištěna pouze hodnota za rok 2005 , a to 19,8 trestných činů na 1000
obyvatel. Zajímavé bude až srovnání v časových řadách. Při porovnání hodnot obce Broumov
s hodnotami celého Královéhradeckého kraje, vykazuje Bromov o trochu nižší hodnoty.

Rovnoprávnost žen
Podíl žen z celkového počtu zvolených zastupitelů v % ve volbách. Tento ukazatel reprezentuje stav
genderové politiky v obci. Signalizuje zájem žen o politické dění a úspěšnost žen v politice.
Zdroj dat:
http://www.volby.cz/pls/kv2006/kv22?xjazyk=CZ&xid=0&xv=7
Podíl žen z celkového počtu zvolených zastupitelů v % ve volbách:
Rok voleb

1994

1998

2002

2006

% zvolených
žen

17,39%

17,39%

13,04

17,39

2010

Tabulka SOC 2-7 Podíl žen z celkového počtu zvolených zastupitelů

Zdroj dat:
http://www.czso.cz/xh/redakce.nsf/i/zvoleni_zastupitele_v_kralovehradeckem_kraji_podle_pohlavi_a
_prumerny_vek
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že podíl žen v obecním zastupitelstvu obce Broumov je stále velmi
nízký, pohybuje se v průměru okolo 15%. V porovnání s procentuální zastoupením žen
v zastupitelstvu Královéhradeckého kraje je tato míra mírně vyšší (procenta podílu žen
v zastupitelstvu Královéhradeckého kraje jsou dle jednotlivých voleb tato: 2000:9%, 2004: 11% a
2008: 11%).

Kvalita bydlení
Domy nezpůsobilé pro bydlení
Počet dokončených bytů za určité období na 1000 obyvatel obce středního stavu.
Tyto ukazatele v sobě nesou nejen prostou informaci o struktuře bytového fondu a intenzitě bytové
výstavby, jejich hodnoty mohou signalizovat výrazně širší závěry.
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Zdroj dat:
Počet dokončených bytů za roky na 1000 obyvatel obce středního stavu28
Počet dokončených bytů v r. 2008, 2007 - ČSÚ, MOS
http://www.czso.cz/lexikon/mos_vdb.nsf/okresy/CZ0521/
Počet dokončených bytů na 1000 obyvatel středního stavu:
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabdetail.jsp?potvrd=Zobrazit+tabulku&go_zobraz=1&cislotab=StavZ_01&v
o=tabulka&voa=tabulka&str=tabdetail.jsp&pro_4403050=579297
Počet dokončených bytů v r. 2008 v Broumově

3

Počet dokončených bytů v rodinných domech v r. 2008 v Broumově

3

Neobydlené domy v % z celk. domovního fondu DLE SLDB 2001v obci Broumov
v r. 2001: 8,36
Počet dokončených bytů na 1000 obyvatel Královéhradecký kraj 2004: 2,4
Počet dokončených bytů na 1000 obyvatel Královéhradecký kraj 2005: 2,46
Počet dokončených bytů na 1000 obyvatel Královéhradecký kraj 2006: 2,2
Broumov nevykazuje extrémně vysoké hodnoty podílu domů nezpůsobilých k bydlení. Srovnáme-li
intenzitu bytové výstavby v obci Broumov a v královéhradeckém kraji, vykazuje Broumov hodnoty
mírně vyšší.

28

střední stav se uvádí jako počet obyvatel k 1. 6. daného roku, nebo jako aritmetický průměr počátečního a
koncového stavu počtu obyvatel v daném roce
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5.3. SOC 3: Spokojenost a participace na věcech
veřejných
Spokojenost a participace na věcech veřejných. Indikátor vyjadřuje míru spokojenosti občanů
s lokálním prostředím (tj. s místem „kde žijete a pracujete“) jako jednoho ze základních předpokladů
sociální soudržnosti a stability společnosti. Součástí toho indikátoru je též zjištění míry participace na
věcech veřejných, tedy zhodnocení míry účasti občana ve veřejném životě (účast ve volbách, aktivity
nevládního neziskového sektoru,…).
Tento indikátor v sobě nese informaci o:
• míře spokojenosti s kvalitou života a prostředím
• kvalitě a spjatosti občanské společnosti včetně míry aktivit v různých společenstvích
Spokojenost občanů s místním společenstvím (úroveň spokojenosti občanů – obecně a s ohledem
na různé rysy fungování obce), měřená dotazníkovým šetřením
Indikátor vyčísluje míru spokojenosti občanů s životem v obci/městě, míru spokojenosti s různými
oblastmi života a s kvalitou veřejných služeb.
Zdroj dat: dotazníkové šetření
Pro vyhodnocení tohoto indikátoru bylo využito odpovědí na následující otázky:
Jak jste spokojen(a) s Vaší obcí / městem jako místem, kde žijete?
Jak jste celkově spokojen(a) s následujícími oblastmi života?

Tabulka SOC 3-1 Ukázka vyhodnocení spokojenosti občanů Broumova s jejich obcí jako místem, kde žijí.

Tento indikátor lze interpretovat jako komplexní ukazatel spokojenosti občana s místem, kde žije a
pracuje, jako ukazatel míry jeho zapojení do občanského veřejného života.
Dle provedeného dotazníkového šetření v obci Broumov je patrné, že na straně občanů převažuje spíše
spokojenost s životem v jejich obci. Téměř pětina dotázaných neměla k životu v Broumově žádné
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výhrady a přidělila této otázce nejvyšší možné ohodnocení., více jak polovina dotázaných měla jen
drobné výhrady. Míra spokojenosti s kvalitou života se přirozeně liší podle věku respondentů.

Indikátor občanské participace
Tento indikátor nese informaci o četnosti výskytu nestátních neziskových organizací v obci v přepočtu
na počet osob (dostupný z databáze ČSÚ, registrů MMR, evidence obce).
Zdroj dat: počet NNO v obcí, databáze MOS, dotaz na ČSÚ, dotazníkové šetření
počet občanů obce připadající na 1 nestátní neziskovou organizaci se sídlem v obci: počet občanů /
počet NNO
Nevládní neziskové organicace se sídlem v obci Broumov29
•

Dům dětí a mládeže Ulita Broumov

•

Junák – Svaz skautů a skautek ČR

•

Podnikatelský klub Broumovska, občanské sdružení

•

Agentura pro rozvoj Broumovska

počet občanů obce připadající na 1 NNO se sídlem v obci Broumov (rok 2008):
•

8051/4= 2013

Výsledky odpovědí z dotazníku na otázku.
„Jak jste celkově spokojen(a) s možnostmi účastnit se místního plánování a rozhodování o veřejných věcech,
veřejných setkání, besed občanů se zástupci obce (města) apod.“

Tabulka SOC 3-2 Indikátor občanské participace

Závěr: Četnost sice neznamená aktivitu, ale do určité míry vypovídá o různorodosti spolků a aktivit
v obci, resp. možnosti zapojení se občana do zájmových spolkových dobrovolnických činností.

Podpora nestátních neziskových organizací a spolků
Celkové množství finančních prostředků, které město věnovalo ze svého rozpočtu místním
neziskovým organizacím.
Tento indikátor vypovídá o finanční podpoře činností a aktivit nevládního sektoru ze strany obecního
rozpočtu a je dostupný z rozpočtů obcí.
Zdroj: obecní rozpočet

29

http://www.risy.cz/index.php?pid=231&kraj=-1&zuj=573922
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2006

2007

2008

Celkové množství finančních prostředků
pro NNO

1.220 tis.

Množství fin. prostřednů pro NNO/1
obyvatele obce

151,50Kč

2009

Tabulka SOC 3-3 Podpora NNO a spolků v obci Broumov

Indikátor politické participace
Indikátor politické participace - volební účast ve volbách do zastupitelstev obcí. Indikátor signalizuje
atmosféru a zájem občana o dění v obci. Zejména v malých sídlech je vazba mezi občanem a vedením
obce přímá a lze dedukovat intenzitu vztahů občana a vedení obce.
Zdroj dat:
http://www.volby.cz/pls/kv2006/kv5?xjazyk=CZ&xid=0
http://www.volby.cz/pls/kv2002/kv5?xjazyk=CZ&xid=0
http://www.volby.cz/pls/kv1998/kv5?xjazyk=CZ&xid=0
http://www.volby.cz/pls/kv1994/kv5?xjazyk=CZ&xid=1
Volební účast – podíl zapsaných voličů, kteří v komunálních volbách odevzdali svůj hlas.

Rok voleb

1994

1998

2002

2006

2010

Obec Broumov

56,85%

45,47%

52,86%

48,73%

43,24%

Okres Náchod

66,57%

53,30%

51,48%

49,17%

49,87%

•

52,27%

50,71%

50,01%

51,62%

Kraj královéhradecký

Tabulka SOC 3-4 Indikátor politické participace

Z provedené analýzy je patrné, že volební účast v komunálních volbách v obci Broumov příliš
nekolísá. Rovněž hodnoty vyjadřující procentuelní zastoupení zúčastněných voličů jsou srovnatelné
s hodnotami za okres Náchod i celý Královéhradecký kraj.
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3. SHRNUTÍ
URB 1 - Dynamika územního rozvoje
Podíl urbanizovaného a neurbanizovaného území
Hustota obyvatel urbanizovaného území
Dynamika záboru dosud neurbanizovaných ploch
URB 2 - Mobilita a místní přeprava cestujících
Podíl jednotlivých druhů dopravy na celkové přepravní práci
Počet každodenních cest
Čas strávený denně na cestě
Celková průměrná denní vzdálenost na osobu
URB 3 - Dostupnost místních veřejných prostranství a služeb
(% obyvatel s dostupností ke službě) alt. ano/ne
1.1. Veřejná prostranství
1.2. Hřiště
1.3. Prodejny potravin
1.4. Zastávky veřejné dopravy
1.5. Mateřské školy
1.6. Základní školy
1.7. Zdravotní služby
1.8. Nádoby na separovaný odpad

19,6/80,4
18
1,0025

urb : neurb
obyv./ha
ha/rok

65:35
1,26
36
•

měkká:tvrdá
počet
min
km

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Ano/ne
Ano/ne
Ano/ne
Ano/ne
Ano/ne
Ano/ne
Ano/ne
Ano/ne

ENV 1 - udržitelný
ENV 2 - udržitelný
ENV 3 - udržitelný
E1 - Hodnocení finanční stability a schopnosti realizovat budoucí investice (ukazatel finančního zdraví)
(r.2008)

Provozní výsledek hospodaření (běžné příjmy – běžné výdaje)
Podíl přebytku běžného rozpočtu na běžných příjmech
Krytí dluhové služby
Peněžní rezervy (pen. aktiva / přebytek běž. rozpočtu)
E2 - Stabilita a diverzifikace místní ekonomické základny (r. 2008)
Počet podnikatelů na 1000 obyvatel
Počet subjektů bez zaměstnanců
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a
pohostinství
Výnos daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti na
jednoho obyvatele

18869,18
0,10
1,837
1,0380

Tis. Kč
%
%
podíl

145
530
1

počet
počet
počet

543

počet

652

Kč

SOC 1: Sociálně-demografická struktura (r. 2008, není-li uvedeno jinak)
Vývoj celkového počtu obyvatel

0,998

Přírůstek migrací

-3,72

Index stáří

88,84

62

Počet
obyvatel/1000
obyv stř.stavu
index
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snižování disparit v úrovni obyvatelstva jednotlivých regionů“.
Průměrný věk
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním z celkového počtu obyvatel ve
věku 15 a více let

39,3

Hodnota (věk)

4,71 (r. 2001)

% (Podíl VŠ/
obyv. nad 15
le)

Míra nezaměstnanosti v obci

6,83

%

SOC 2: Sociální prostředí
Průměrná měsíční výše vyplacených dávek státní sociální podpory (testovaných) na 1 obyvatele.v Kč
Dostupnost a nabídka vzdělávání-dostupnost respektive přítomnost
mateřské školy a základní školy v obci
Dostupnost klíčových služeb (Míra, jak snadný/obtížný přístup mají
obyvatelé ke klíčovým službám)

--ano
ano

Pošta – zdravotnické zařízení v obci

ano

Zjištěné trestné činy v přepočtu na 1 000 obyvatel

19,8

Podíl žen z celkového počtu zvolených zastupitelů v % ve volbách

17,39

Počet dokončených bytů za roky na 1000 obyvatel obce středního stavu
Domy nezpůsobilé pro bydlení- procento bytů z celkového bytového fondu
posouzených jako nevhodné k bydlení

3

(r. 2005)

(r. 2006)

(r. 2008)

8,36

(r. 2001)

Kč/obyv.
Ano/ne
%
Ano/ ne.
%
Ano- ne
Počet
obyv.

/1000

%
Počet
domů/1000
obyv,.
%

SOC 3: Spokojenost a participace na věcech veřejných
Spokojenost občanů s místním společenstvím

74,52

Průměrný počet občanů obce připadající na jednu nestátní neziskovou
organizaci se sídlem ve městě

2013 (r. 2008)

Obyv./1 NNO

Indikátor politické participace - volební účast

48,73

%

Podpora nestátních neziskových organizací a spolků - Celkové množství
finančních prostředků, které město věnovalo ze svého rozpočtu místním
neziskovým organizacím
Výdaje na kulturu z rozpočtů územních samosprávných celků v přepočtu na
1 obyvatele v Kč
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(r. 2008)

(r. 2006)

%

151,50 (r. 2008)

Kč/obyv.

397 (r. 2008)

Kč/obyv.

