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Případová studie Vsetín
k výzkumnému projektu MMR – WD 69-07-4 „Indikátory trvale udržitelného rozvoje jako nástroj sledování
a snižování disparit v úrovni obyvatelstva jednotlivých regionů“.
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VSETÍN
Okres: Vsetín
Kraj: Zlínský
Typ úřadu: ORP – 3. stupně/POÚ- 2. stupně/1. stupně1
Vsetín je okresním městem ve Zlínském kraji na severovýchodní Moravě na řece Vsetínská
Bečva. První zmínky o Vsetínu pocházejí z let 1297 až 1308 a popisují městečko Setteinz v
údolí řeky Vsetínské Bečvy, s mlýnem a kostelem. Dnes patří Vsetín k nejvýznamnějším
střediskům východní Moravy, které se snaží vytvářet podmínky pro další rozvoj území, např.
přípravou a realizací dílčích rozvojových strategií města - Plánu zdraví a kvality života apod.

1

Nehodící se škrtněte
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1.

Udržitelné využití území
1.1 URB1 – Udržitelné využití území

1.1.1 Indikátor územní dynamiky
Pro výpočet indikátoru územní dynamiky města Vsetín 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 město Vsetín zpracovány do následující tabulky:
POLOŽKA
[ha]

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Celková výměra

5771,76

5771,54

5770,74

5762,31

5762,31

5760,75

Zemědělská půda

1641,73

1635,67

1632,94

1628,70

1625,57

1613,32

z toho: orná

408,44

401,97

396,40

384,39

381,54

380,74

z toho: zahrady

138,04

138,36

138,06

140,09

140,32

129,22

13,54

13,54

13,54

12,06

11,64

11,34

z toho: chmelnice

0

0

0

0

0

0

z toho: vinice

0

0

0

0

0

0

z toho: louky

1081,71

1081,80

1084,93

1092,15

1092,07

1092,02

Lesní půda

3231,95

3231,84

3233,78

3232,47

3235,76

3235,69

63,63

63,30

63,74

65,48

65,14

63,67

Zastavěné plochy

203,98

204,36

204,94

203,93

204,37

202,46

Ostatní plochy

630,47

636,37

635,34

631,73

631,46

645,59

z toho: sady

Vodní plochy

Tabulka URB1-1 Využití půdy na území obce Vsetín

Z výše uvedené tabulky je vypočten podíl urbanizovaných a neurbanizovaných ploch. A to
tak, že Urbanizované a neurbanizované plochy jsou rozděleny dle následujícího klíče:
Neurbanizovaná
Orná půda
Neurbanizovaná
Chmelnice
Neurbanizovaná
Vinice
Urbanizovaná
Zahrady
Neurbanizovaná
Ovocné sady
Neurbanizovaná
Trvalé travní porosty
Neurbanizovaná
Zemědělská půda
Neurbanizovaná
Lesní půda
Neurbanizovaná
Vodní plochy
Urbanizovaná
Zastavěné plochy
Urbanizovaná
Ostatní plochy
Tabulka URB1-2 Rozdělení pozemků ve struktuře sledované ČSÚ na urbanizované a neurbanizované
území
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Pozn.: Od roku 2007 poskytuje ČSÚ data v detailnějším rozložení. Rozdělení na
urbanizované a neurbanizované plochy je pak následující:
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

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

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

Podíl
urbanizované
a
neurbanizované
plochy
v letech

2001

2002

2003

2004

2005

2006

URBANIZOVANÉ PLOCHY
[ha]

972,49

979,09

978,34

975,75

976,15

977,27

4799,27

4792,45

4792,4

4786,56

4786,16

4783,48

URBANIZOVANÉ PLOCHY
[%]

16,85

16,96

16,95

16,93

16,94

16,96

NEURBANIZOVANÉ
PLOCHY [%]

83,15

83,04

83,05

83,07

83,06

83,04

NEURBANIZOVANÉ
PLOCHY [ha]

Tabulka URB 1-4 Využití půdy na území obce Vsetín

Podíl urbanizovaných a neurbanizovaných ploch a jejich vývoj v čase lze rovněž vyjádřit
graficky:
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podíl urbanizovaného
území na správním území
obce

Vývoj podílu urbanizovaných a neurbanizovaných ploch v čase
87%
85%
83%
81%
79%
2001

2002

2003

2004

2005

2006

rok
Neurbanizované území

Urbanizované území

Graf URB1-1 Podíl urbanizovaného území na správním území města Vsetín – vývoj v letech 2001-2006

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 město Vsetín
následující:

INDEX ÚZEMNÍ DYNAMIKY

2002

2003

2004

2005

2006

6,79

-0,77

-2,65

0,41

1,15

Tabulka UEB 1-5 Tabulka výsledků indikátoru územní dynamiky města Vsetín v letech 2002 – 2006

Z výše uvedené tabulky sestrojme jednoduchý graf, který nám ukáže meziroční srovnání
vývoje indexu územní dynamiky města:
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Graf URB 1-2 Vývoj indikátoru územní dynamiky města Vsetín 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 města Vsetín, 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

6,79

6,02

3,35

3,76

4,92

Tabulka URB 1-6 Tabulka výsledků indikátoru změny využití území města Vsetín v letech 2002 – 2006
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Získaná data opět můžeme vyjádřit na grafu:

Graf URB 1-3 Vývoj indikátoru změny využití území města Vsetín v letech 2002 – 2006

Ve městě Vsetín doposud dochází k mírným suburbanizačním tendencím. Indikátor změny
využití území Vsetína v letech 2003 a 2004 klesá, později opět roste, ale celkově lze tyto
výkyvy označit za slabý pokles

1.1.2 Hustota osídlení obce
Dalším významným údajem o fungování a rozvoji obce je hustota osídlení.
Hustota osídlení celého správního území města Vsetína 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

ρcelk 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.
9

Na
základě
výše
uvedených
zdrojů
dat
viz
http://vdb.czso.cz/vdbvo/tabparam.jsp?vo=graf&cislotab=MOS+B01&kapitola_id=1&voa=graf
a výpočtů lze získat následující údaje:

Obec Vsetín

2001

Hustota osídlení celého
správního území
2
(obyvatel/km )

ρcelk

Hustota
osídlení
urbanizovaného území
2
(obyvatel/km )

Ρurb

Hustota
osídlení
urbanizovaného území
(obyvatel/ha)

Ρurb

2002

2003

2004

2005

2006

502

498

495

492

490

487

2980

2934

2921

2905

2895

2873

29,80

29,34

29,21

29,05

28,95

28,73

Tabulka URB 1-7 Vývoj hustoty osídlení města Vsetín v letech 2001 - 2006

Stejně jako v případě indikátoru územní dynamiky, vykazují výsledky tohoto indikátoru mírný
pokles v hustotě osídlení města Vsetín.
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1.2 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.
Dotazníkové šetření provedl Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR) v termínu
od 1.10.2009 do 31.10.2009 a zúčastnilo se ho 324 respondentů.
1.2.1 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.
Na vzorek 315 respondentů, kteří na tuto část dotazníku odpověděli, připadá celkem 776
cest. Z toho vyplývá, že průměrný počet cest na jednoho dotázaného je 2,46.
Při předchozím průzkumu v roce 2005 byl průměrný počet cest na jednoho dotázaného 2,38.
Stoupající počet denních cest hovoří nejen o zvyšování mobility obyvatel, ale zároveň o
nevhodném rozdělení funkcí v sídle (např. rušení prodejen v centru města a přesouvání
kupujících do nákupních center na okraji města).

1.2.2 Průměrné denní vzdálenosti a čas strávený na cestě
Další graf 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 vzdálenost, která je uskutečněna během jedné cesty obyvateli Vsetína, je podle
uvedených údajů 13,5 km. Délka cesty je podle způsobu použité dopravy odlišná. Nejdelší je
prostřednictvím hromadné dopravy (29,76 km) a osobního automobilu (18,32 km), naopak
nejkratší pěším způsobem (1,37 km).
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počet kilometrů cesty

Vzdálenost dle způsobu dopravy
35
30

29,76

25
20

18,32

15
10
5
0

4,2
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na kole

motocykl,
moped

1,37
pěšky

osobní
auto

hromadná
doprava

způsob dopravy
Graf URB2-1 Průměrná vzdálenost na jednoho obyvatele obce Vsetín dle způsobu dopravy

Délka cesty je podle způsobu použité dopravy odlišná. Nejdelší je prostřednictvím hromadné
dopravy (29,76 km) a osobního automobilu (18,32 km), naopak nejkratší pěším způsobem
(1,37 km).
1.2.3 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:

18%

Způsob cestování
38%

0%

32%
1%

11%

pěšky

na kole

motocykl, moped

osobní auto

taxi

hromadná doprava

Graf URB2-2 Podíl jednotlivých druhů dopravy na cestách obyvatel města Vsetín v roce 2009

Výsledek titulkového indikátoru (32% cest autem) je poměrně vysoké číslo, které vypovídá o
tom, že ve Vsetíně je velké množství cest uskutečňováno auty a že zřejmě chybí dostatek
alternativ k tomuto způsobu cestování.
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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;
33,1%

Podíl ekologicky šetrné a nešetrné dopravy

měkká
doprava;
66,9%

Graf URB2-3 Podíl „měkkých“ a „tvrdých“ druhů dopravy na cestách obyvatel města Vsetín v roce 2009

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.
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poměr mekké a tvrdé dopravy

Vývoj podílu měkké a tvrdé dopravy
v čase
90,0%
32,5%
85,0%
80,0%

29,8%

29,6%

70,2%

70,4%

23,6%

75,0%
76,4%

70,0%
65,0%

67,5%
60,0%
2004

2005

2007

2009

roky
tvrdá doprava
měkká doprava

Graf URB2-4 Vývoj podílu „měkkých“ a „tvrdých“ druhů dopravy na cestách obyvatel města Vsetín v letech 20002009

Výsledky indikátoru Mobilita a místní přeprava cestujících ve Vsetíně se pohybují na rozhraní
ne/udržitelnosti. Převaha udržitelných způsobů cestování (67 %) nad neudržitelnými (33 %)
je sama o sobě kladným údajem, na druhou stranu však narůstá podíl cest automobilem
(32,5 %)a to na úkor cest hromadnou dopravou. Ve Vsetíně se tak projevuje trend, který
postihuje celou Českou republiku. Relativně příznivým jevem je poměrně vysoký podíl cest
na kole (více než 10 %), což může být jistou alternativou pro cestování autem na kratší
vzdálenosti. Ve srovnání s jízdou na kole zůstává cestování automobilem pro řadu obyvatel
komfortnější a pohodlnější a také rychlejší.
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1.3 URB 3 – Dostupnost místních veřejných prostranství a služeb
Výpočet indikátoru vychází z využití GIS. Nejdůležitější částí sběru dat je vždy získání mapy
čísel popisných a databázové tabulky obyvatel v jednotlivých adresních bodech sídla.

Obrázek URB3-1 Mapa čísel popisných města Vsetín

Řada dat je následně dostupná pomocí veřejně dostupných databází. Příkladem mohou být
základní školy:

Obrázek URB3-2 Lokalizace základních škol ve městě Vsetín pomocí volně přístupně webové mapové služby
(www.mapy.cz)
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Výpočet probíhá pomocí jednoduché analýzy v prostředí GIS, kde zjistíme počet čísel
popisných (resp. počet obyvatel) ve vzdálenosti do 300m od sledované služby.

Obrázek URB3-3 Ukázka části zdrojových dat pro výpočet dostupnosti zastávek MHD ve městě Vsetín

Typů veřejných prostranství a služeb je analyzováno postupně celkem 16:
ID

Sledované téma
2

1 veř. prostranství rekr. a obytná > 5000m

2 veř. prostranství společenská < 5000m

2

3 dětská hřiště
4 volně přístupná hřiště
5 obchody s čerstvým ovocem a zeleninou
6 obchody s čerstvým pečivem
7 zastávky veřejné dopravy
8 mateřské školy
9 základní školy
10 zdrav. služby - Všeobecné lékařství
11 zdrav. služby - Praktické zubní lékařství
12 zdrav. služby - Pediatrie
13 zdrav. služby - Gynekologie a porodnictví
14 kontejnery na papír
15 kontejnery na plasty
16 kontejnery na sklo
Tabulka URB3-1 Seznam témat (veřejných prostranství a služeb) sledovaných v rámci indikátoru URB3 –
Dostupnost místních veřejných prostranství a služeb
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Vzhledem k tomu, že jsou k dispozici v rámci měření pouze dvě měření, nelze adekvátně
sledovat vývoj indikátoru v čase. Obecně lze však říci, že města s kvalitní dostupností
dosahují hodnot nad 95% dostupnosti MHD, dostatečné jsou hodnoty mezi 85-95%. Nižší
hodnoty než 85 lze již většinou považovat za nedostatečné.
Dostupnost (%obyvatel)
1.1 veř. prostranství rekr. a obytná > 5000m

2

20042

20093

100

100

2 hřiště
dětská hřiště

Nebylo v rámci měření sledováno

volně přístupná hřiště
3 prodejny potravin
s čerstvým ovocem a zeleninou
s čerstvým pečivem
4 zastávky veřejné dopravy
5 mateřské školy

83

81

88

89

47

6 základní školy

60
56

7 zdravotní služby společně
zdrav. služby - Všeobecné lékařství
zdrav. služby - Praktické zubní lékařství
zdrav. služby - Pediatrie

49

45

88

Nebylo
sledováno

zdrav. služby - Gynekologie a porodnictví
8 nádoby na separovaný odpad
kontejnery na papír
kontejnery na plasty
kontejnery na sklo
Tabulka URB3-2 Vyhodnocení počtu služeb dostupných pro obyvatele města Vsetín

V tabulce je vyjádřeno kolik obyvatel má dostupnost ke kolika typům veřejných prostranství a
služeb. Čím více typů prostranství a služeb je dostupných, tím samozřejmě lépe. Z uvedené
tabulky tedy vyplývá, že ve městě Vsetín je dostupnost veřejných prostranství a služeb
v čase stabilní.
Dalším možným způsobem vyhodnocení indikátorů je porovnání s výsledky z jiných měst.
Níže uvedený graf znázorňuje dostupnosti nádob na separovaný odpad ve městech Hradec
Králové, Kladno, Svitavy, Třebíč a Vsetín. Budeme-li hodnotit např. Vsetín, lze uvést, že na
první pohled 88% dostupnosti nádob na separovaný odpad je poměrně nízká a místní
samospráva by měla v tomto ohledu zlepšit své služby nabídku v tomto segmentu.

2

Výsledky použity z databáze TIMUR

3

Výsledky poskytl MÚ Vsetín
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Graf URB3-1 Podíl obyvatel bydlících ve vzdálenosti do 300m od nádob na separovaný odpad ve městech
Hradec Králové, Kladno, Svitavy, Třebíč a Vsetín
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2.

Environmentální indikátory

2.1 ENV01 – Kvalita ovzduší
2.1.1 Hodnoty znečištění prostředí atmosférickými polutanty (PM10/rok a
NOx/rok)
Jde o stěžejní hodnoty znečištění ovzduší, které ovlivňují lidské zdraví a kvalitu života.
Překročení imisního limitu a cílového imisního limitu pro ochranu zdraví pro obec Vsetín, rok
20064

Imisní limit

Cílový imisní limit

Souhrnně OZKO

PM10/24h

B(a)P

O3/8h

Imisní limit

Cílový imisní
limit bez O3

33%

57%

100%

33%

57%

Tabulka ENV1-1 Limity - město Vsetín, rok 2006.

Pro srovnání na území kraje došlo k překročení imisního limitu pro PM10 na 32% území,
cílového imisního limitu pro BaP na 15% území a cílového imisního limitu pro ozon na 100%
území kraje.
V roce 2006 nebyly ve Vsetíně překročeny hodnoty 24h imisního limitu pro NO2, ani imisního
limitu pro benzen, nebyly překročeny ani imisní limity pro arsen a kadmium.
Pro celorepublikové srovnání atmosférického znečištění PM10 v roce 2008 je uvedena mapka
níže – Vsetín se nachází ve středně znečištěné zóně v ČR.

4

V tabulce uvedeno % plochy, na které došlo k překročení imisního limitu pro ochranu zdraví.
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Z výše uvedené mapy lze vyčíst, že se město Vsetín v rámci ČR nachází v oblasti s nižší až
střední depozicí dusíku.
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2.1.2 Přítomnost zdrojů znečištění ovzduší
podle kategorií REZZO v okruhu 5 km od obce (počet zdrojů absolutně)
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.

Obrázek ENV1-1 Výpis znečišťovatelů ve Vsetíně za rok 2008 z Integrovaného registru znečištění
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Obrázek ENV1-2 Výpis pro společnost PROMET FOUNDRY – slévárna Vsetín

Úniky do
ovzduší
(kg/rok)
Styren

2006

2005

2006

2007

2008

4 076

5 431

664

709

856

Trichlorethylen 4390

4 740

335

137

119

Tabulka ENV1-2 Úniky do ovzduší v časové řadě pro město Vsetín. Zdroj:www.irz.cz

Porovnáme-li data z databáze www.irz.cz, zjistíme, že hmotnost úniků styrenu do ovzduší se
snižuje. Dále dle dotazníkového šetření, které probíhalo v souvislosti s vytvářením RURÚ pro
ORP Vsetín, vyplynulo, že subjektivně je místní zhoršení kvality ovzduší ve Vsetíně chápáno
jako důsledek vytápění domácností a z působení dopravy.

2.1.3 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.
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Výskyt radonu velmi silně závisí na kvalitě a tvaru podloží. Území Vsetína spadá do nízké či
přechodné kategorie radonového indexu z geologického podloží. Střední a vysoká kategorie
radonového indexu není na území města lokalizována.

2.1.4 Zařazení do oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší
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.
Na území obce Vsetín došlo v roce 2006 k překročení hodnot cílového imisního limitu pro
ozon pro ochranu ekosystémů a vegetace, k překročení limitů pro PM10/24h, O3/8h a
cílového imisního limitu bez O3/8h. V roce 2008 bylo naměřeno překročení hodnot cílových
imisních limitů pro ochranu zdraví se zahrnutím přízemního ozonu.
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2.2 ENV2 – Kvalita pitné vody v obci a jejích zdrojů v poměru k produkci a likvidací
odpadní vody na obyvatele sídla
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.

2.2.1 Kvalita pitné vody (dle stávajících dostupných rozborů)
K tématu vlastnosti pitné vody je možno shrnout z vyhlášky následující:
Vlastnosti pitné vody (Vyhláška Ministerstva zdravotnictví 252/ 2004 Sb)
Pitná voda
- 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.
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Kyselinová neutralizační kapacita, KNK4,5:, HCO3 –
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

KTJ/100 ml

0

KTJ/100 ml

0

KTJ/ml

500

Počet kolonií při 36 C KTJ/ml

100

Koliformní bakterie
0

Počet kolonií při 22 C
0

HODNOTY ZÁKL. UKAZATELŮ KVALITY PITNÉ VODY VE VODOVODNÍ SÍTI
(Limity dle vyhl. 252/2004 Sb.)

ZDROJ PITNÉ
VODY k 7.1.2010

Karolinka / Vsetín

Zákal
(ZF)

pH

5,0

6,5-9,5

<1,5

Tvrdost
(oN)

7,41

Tvrdost
Ca+Mg
(mmol/l)

železo
Fe
(mg/l)

dusičnany

NO3
(mg/l)

dusitany
NO2
(mg/l)

0,9 - 5,0

0,2

50

0,5

10,1

1,81

0,17

5,6 <0,006

Tabulka ENV2-1 Základní ukazatele kvality pitné vody ve vodovodní síti města Vsetín

Hodnoty mikrobiologických ukazatelů splňují příslušné limity stanovené Přílohou č.1 k
vyhlášce č.252/2004 Sb.

2.2.2 Procenta čištění odpadních vod z obce/města
Statistické hodnocení ČOV za Vsetín v r. 2008:
kapacita
m3/den
12 000

počet
obyvatel
27 800

množství

počet
napojených
obyvatel

délka sítě
/km/

OV v tis. m

26 765

75,2

2 730

čištěných

uvedení do
provozu

rekonstrukce

1967

1990,1995,2003

3

Tabulka ENV2-3 ČOV Vsetín

Na kanalizaci je napojeno 96% obyvatel města Vsetín.

2.2.3 Počet osob napojených na vodovod
V roce 2008 – počet obyvatel 27 800, z toho napojených na veřejný vodovod 27 350, což
představuje 97,4%.
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2.2.4 Kvalita zdrojů podzemní vody v obci
Na území obce Vsetín je vyhodnoceno (v RURÚ pro ORP Vsetín) 7% plochy útvarů
podzemních vod jako rizikové a to z hlediska kvantitativního i chemického stavu.
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2.3 ENV3 – Pohoda prostředí sídla

2.3.1 Produkce a složení komunálního odpadu na hlavu (t/osoba)
2005

2006

2007

tun celkem/rok

2008

2009

2008

2009

8 515,2

tun /na hlavu

0,307

Tabulka ENV 3-1 Množství komunálního odpadu města Vsetín

2005

2006

2007

tříděný odpad

30%

netříděný odpad

70%

Tabulka ENV 3-2 Složení komunálního odpadu města Vsetín

Druh odpadu

t/rok

Kovy

3,9

Papír a lepenka

396,6

Plasty

74,9

Sklo

97,3

SKO

5 991,4

Objemný odpad

1 95104

Tabulka ENV 3-3 Složení komunálního odpadu obce Vsetín v roce 2007

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 druhy odpadu, které nejsou dotříděny, ale to je právě na iniciativě a
stimulaci obce, aby občany dokázala přesvědčit, aby třídili.

2.3.2 Koeficient ekologické stability KES
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.).
Koeficient ekologické stability Vsetína k 31.12.2008: 3,69
Území je dle koeficientu ekologické stability stabilní.

2.3.3 Počty havárií na životním prostředí a starých ekologických zátěží v území
Staré ekologické zátěže v a poblíž Vsetína:
Název

ID

Riziko kvalitativní Riziko kvantitativní

SANDRIK – MEZ Vsetín s.p. 18676004 4 – nízké
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3 - lokální

TES Vsetín, s.r.o.

18676003 5 - žádné

Slévárna s.r.o. Vsetín

18676001 3 – střední

3 - lokální

Jablůnka

5626001

3 - lokální

Červenka

18676002 4 – nízké

4 – bodové

Kateřinice

6448001

4 - bodové

3 – střední

4 – nízké

Tabulka ENV3-4 Ekologické zátěže

Tabulka ENV3-5 Rozmístění ekologických zátěží

2.3.4 Počty pokut a havárií na 100 občanů města/obce v daném roce
Geoportál CENIA poskytuje data o počtech pokut pouze k 31.6.2002 – ve Vsetíně se jedná o
jednu pokutu na celé město.
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2.3.5 Zásobení obce energiemi – zdroje
PLYNOFIKACE:
Zásobování zemním plynem ze soustavy VTL plynovodů v řešeném území je v současné
době realizováno prostřednictvím dálkového plynovodu DN 300/PN 40 č.632 038 (r. 1989)
z Valašského Meziříčí, DN 200/PN 40 č. 633 082 a městského obchvatu DN 200/PN 40
č.632 129 (r. 1989). Dále řešeným územím prochází VTL plynovod 150/PN40 č. 632 035 pro
sklárny Karolinka. Ochranné pásmo VTL plynovodů je 4m, bezpečnostní pásmo u VTL
plynovodů do DN 100 vč. je 10 m, u VTL plynovodů nad DN 100 – DN 300 vč. - 20 m a u
VTL plynovodů nad DN 300 – DN 500 vč. - 30 m oboustranně od vnějšího líce plynovodního
potrubí. Ochranné pásmo VTL regulačních stanic je 10 m. Zastavěné území města Vsetín je
zásobováno zemním plynem ze STL rozvodné plynovodní sítě a z NTL rozvodné plynovodní
sítě.
ELEKTRICKÁ ENERGIE:
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ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM:
Město Vsetín zásobuje největší teplárna společnosti Zásobování teplem Vsetín, a.s.
Společnost provozuje čtyři tepelné zdroje a dvě primární sítě (parní a horkovodní). Největším
odběratelem tepla ze sítí CZT je bytový sektor (cca 60%), průmysl (cca 21%) a terciární
sektor (cca 19%).
OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE
Vsetín – Velký Skalník – větrná elektrárna vlastní výroby stojí v osadě Velký Skalník na úpatí
vrchu Snož poblíž města Vsetín. Napájí spotřebiče v domku přes měnič z dobíjení baterií 2x
180 Ah.
Vsetín – penzion v Hluboké – solární systém slouží k ohřevu 1 200 litrů teplé vody, přitápění
objektu penzionu a v letních měsících k ohřevu venkovního krytého bazénu.
Rokytnice – Vsetín – fotovoltaická elektrárna na střeše budovy základní školy – energie do
elektrické sítě a k ohřevu teplé užitkové vody.
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 Vsetín spadá již do kategorie měst s udržitelným způsobem vytápění.
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3.

Ekonomické indikátory
3.1 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).
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Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC (podle let)
Část

Výdaje

2006

2007

2008

2009

Skupina položek

Název položky

III. Financování

Uhrazené
splátky
dlouhodobých
přijatých půjčených prostředků

-1 194,92

-1 195,27

-5 180,00

-1 170,17

-1 802,2

Třída 1 - Daňové příjmy

276 014,97

266 495,45

290 325,39

324 404,48

287 921,49

Třída 2 - Nedaňové příjmy

53 740,61

51 392,61

77 949,18

82 875,11

61 429,24

Třída 3 - Kapitálové příjmy

30 327,96

15 750,39

16 577,94

47 724,73

37 451,31

Třída 4 - Přijaté transfery

1 030 821,89

1 194 830,03

1 259 901,89

1 354 206,01

1 272 698,04

Pevné části IV. Rekapitulace
příjmů, výdajů,
financování a
jejich konsolidace

Příjmy

2005

I. Rozpočtové
příjmy

Výdaje

Třída 5 - Běžné výdaje

1 229 863,99

1 451 129,41

1 500 746,04

1 500 256,57

1 594 770,39

Třída 6 - Kapitálové výdaje

65 294,84

255 927,35

122 967,50

206 660,03

91 828,35

Výdaje celkem

1 295 158,83

1 707 056,76

1 623 713,54

1 706 916,60

1 686 598,74

Konsolidace příjmů

818 360,98

928 297,25

958 091,04

1 006 196,33

1 024 264,02

Konsolidace výdajů

818 360,98

928 297,26

958 091,04

1 006 196,33

1 024 264,01

Položky 42xx

5 696,00
+577,00
+11 901,38
+23 897,62
+130,00

13 934,46
+39 122,08
+19 692,44
+11 922,61
+600,00

10 000,00
+4 265,47
+55 686,53
+462,91

13755,64
+111889,85
+600

2 525,47
+ 9 016,99
+ 3 878,51
+ 950,00

Položky 5141

65,42

81,58

292,66

929,03

125,81

Položky 5178

0

0

0

0

0

Položky 6143

0

0

0

0

0

Dlužné cenné papíry k obchodování
0
(Účet 253)

0

0

0

0

Základní běžný účet (Účet 231)

15 833,25

2 112,74

96 579,65

65 749,39

17 677,70

14 223,78

14 619,70

16 421,14

Výkaz Rozvaha (bilance)

Rozvaha

Rozvaha

149 576,79

Běžné účty peněžních fondů (Účet
16 146,61
236)

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

Typ ÚSC

Indikátor

Provozní výsledek hospodaření

Běžné příjmy - běžné > 0
výdaje
≤0

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 %

Podíl
průměru ≥ 10
přebytku
běžného
0 - 10
rozpočtu na běžných
příjmech (%)
≤0
Podíl
průměru ≥ 1,2
přebytku
běžného
rozpočtu
a 1 - 1,2
kapitálových příjmů
na
kapitálových
výdajích
<1
> 1,2
Podíl
průměru
běžného rozpočtu a 1 - 1,2
splátek ze závazků
≤1
Souhrn
aktiv
/
přebytek
rozpočtu

likvidních ≥ 1
průměrný
interval (0, 1)
běžného
≤0

Hodno
cení

Váha

A

A
B

0,2

C
A
B
0,1
C
A
B

0,3

C
A
B
C

Vzhledem k počtu obyvatel (27 759) použijeme propočet pro malá a středně velká města.
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0,1

C

0,3

Provozní výsledek hospodaření za poslední rok
Výpočet byl vzorově 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 + Položka 5141 Placené úroky z úvěrů + 5178 Splátky leasingu + 6143
Investiční úroky) – (Konsolidace příjmů - Konsolidace výdajů + Položka 42xx Investiční
dotace + Třída 5 Běžné výdaje)
Přebytek běžného rozpočtu = (324 404,48 + 82 875,11 + 1 354 206,01+ 929,03) –
(1 006 196,33 - 1 006 196,33 + 126245,49 + 1 500 256,57) = 1 762 414,63 – 1 626 502,06 =
135 912,57
Tento ukazatel je kladný, 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 = 135 912,57 / (324 404,48 + 82 875,11 + 1 354 206,01 - 1 006 196,33) = 0,18
tj.18%
Výsledná hodnota ukazatele je větší než 10% a odpovídá dílčí hodnotě „A“ s 20 % vahou.
Kapacita samofinancování
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 = ((324 404,48 + 82 875,11 + 1 354 206,01 - 1 006 196,33) +
47 724,73) / 206 660,03 = (755 289,27+ 47 724,73) / 206 660,03 = 3,89
Tento ukazatel odpovídá dílčí hodnotě „A“ s 10% 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
prostředků5)
Ukazatel krytí dluhové služby = 135 912,57 / (929,03 + 1 170,17) = 64,74
Ukazatel krytí dluhové služby je větší než 1,2 a odpovídá dílčí hodnotě „A“ s 30% 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
5

Tato hodnota je ve výkazech (včetně ARISweb) uváděna se záporným znaménkem, proto je třeba ji
do součtu dosadit po vynásobení * (-1).
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Peněžní rezervy = 96 579,65 + 14 619,70 = 111 199,35
Peněžní rezervy / přebytek běžného rozpočtu = 111 199,35 / 135 912,57 = 0,82
Ukazatel dosahuje hodnoty v intervalu (0,1), proto odpovídá dílčí hodnotě „B“ se 30 %
vahou.
10% A + 20% A + 10% A + 30% A + 30% B = 70% A + 30% B
Na základě kritérií indikátoru byla obec zařazena do kategorie „B“.
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0,13
A 0,13
A 0,15
A 0,16
A

Kapacita samofinancování
5,00
A 2,54
A 4,54
A 4,89
A

Krytí dluhové služby
535,48
A 1 110,25
A 1 851,62
A 83,32
A

Peněžní rezervy / přebytek běžného rozpočtu
2,66
A 0,74
A 0,54
A 0,72
A

kategorie
A
A
A
A

Územní jednotka má optimální
finanční stabilitu a vysokou schopnost
realizovat do budoucna své investice.

Územní jednotka má optimální
finanční stabilitu a vysokou schopnost
realizovat do budoucna své investice.

Územní jednotka má optimální
finanční stabilitu a vysokou schopnost
realizovat do budoucna své investice.

Územní jednotka má optimální
finanční stabilitu a vysokou schopnost
realizovat do budoucna své investice.

2001

Provozní výsledek hospodaření

Podíl přebytku běžného rozpočtu na běžných příjmech

vyhodnocení
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2002
2003
2004

54 495,54 A 67 147,85 A 91 470,23 A 99 492,82 A

Podíl přebytku běžného rozpočtu na běžných příjmech 0,16
A -0,04
C 0,09
B 0,18
A 0,02
A

Kapacita samofinancování
8,77
A 2,35
A
5,58
A 3,89
A 6,92
A

Krytí dluhové služby
70,28
A -18,48
A
10,47
A 64,74
A 5,72
A

Peněžní rezervy / přebytek běžného rozpočtu
1,87
A -1,42
C 0,29
B 0,82
B 7,45
A

kategorie
A
C
B
B
A

vyhodnocení
Územní jednotka má optimální
finanční stabilitu a vysokou schopnost
realizovat do budoucna své investice.

Územní
jednotka
je
finančně
nestabilní, do budoucna velmi riziková
a s ohroženou schopností realizovat
své investice. Neodpovídá kritériím
ekonomické udržitelnosti.
Územní jednotka je uspokojivě
finančně stabilní a udržitelná za
předpokladu
zachování
alespoň
stávajících
hodnot
rozšiřujících
indikátorů.
Územní jednotka je uspokojivě
finančně stabilní a udržitelná za
předpokladu
zachování
alespoň
stávajících
hodnot
rozšiřujících
indikátorů.
Územní jednotka má optimální
finanční stabilitu a vysokou schopnost
realizovat do budoucna své investice.

2005

Provozní výsledek hospodaření

38

2006
2007
2008
2009

88 576,90 A -23 601,32 C 57 308,17 A 135 912,57 A 11 033,21 A

3.2 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).
Počet podnikatelů v obci
r. 2008: 6 175
r. 2009: 6 181
Počet podnikatelů na 1000 obyvatel
r. 2008: 222
r.2009: 224
Počet zahraničních právnických osob (31. 12. 2009)
44
Počet vydaných živnostenských oprávnění v ORP (2008)
2 102
Počet zaniklých živnostenských oprávnění (2008)
432
Požadovaný údaj

Počet vydaných živnostenských listů na základě ohlášení do 30.6.2008
Počet vydaných koncesních listin na základě žádosti do 30.6. 2008
Počet vydaných změnových živnostenských listů a koncesních listin do 30.6.2008
Počet vydaných výpisů ze živnostenského rejstříku jako průkazu živnostenského
oprávnění
( nové, změnové) od 1.7.2008
Počet vydaných živnostenských oprávnění celkem
Počet zrušených živnostenských oprávnění na žádost
Počet zrušených živnostenských oprávnění z moci úřední
Počet zrušených živnostenských oprávnění celkem

2008
554
22
615
911

2009
1487

2102
379
53
432

1487
252
23
275

Město Vsetín se vyznačuje relativně dostatečnou podnikatelskou základnou, přičemž ve
sledovaných letech 2008 i 2009 převládá počet nových živnostenských oprávnění nad
počtem zaniklých.
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Diverzifikace ekonomických činností (struktura podnikatelských subjektů dle odvětví)
Zdroj: http://vdb.czso.cz/xml/mos.html
Počet podnikatelských
struktury

subjektů

podle

odvětvové Počet v r.
2008

Počet v r.
2009

Zemědělství, lesnictví, rybolov

216

159

Průmysl

948

939

Stavebnictví

655

683

Doprava a spoje

198

205

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního 1 997
zboží a pohostinství

1 915

Ostatní obchodní služby

1 299

1 285

Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění

12

12

Školství a zdravotnictví

264

263

Ostatní veřejné, sociální a osobní služby

586

720

Tabulka E 2-2 Diverzifikace ekonomických činností (struktura podnikatelských subjektů dle odvětví) ve Vsetíně

Převažující ekonomickou činnost tvoří obchod a služby, což je u tohoto typu obce obvyklé.
Pro podrobnější vyhodnocení je třeba srovnání v rámci obdobné obce.
Dle počtu subjektů je pracovní síla diverzifikovaná, což by mělo při případných
ekonomických problémech některého z těchto podniků zmírnit výkyv na trhu práce.
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.
2008

2009

Počet subjektů bez zaměstnání

1910

1 907

Počet subjektů s 1-9 zaměstnanci - mikropodniky

647

647

Počet subjektů s 10-49 zaměstnanci – malé podniky

146

131

Počet subjektů s 50-249 zaměstnanci – střední podniky

38

39

Počet subjektů s > 249 zaměstnanci – velké podniky

13

12

Tabulka E 2-3 Struktura podniků v obci Vsetín dle počtu zaměstnanců (zdroj www.risy.cz)

Problém databáze RIS spočívá v neúplnosti zobrazených dat, pro vypovídací hodnotu
indikátoru je však můžeme považovat za dostatečná.
Podniky registrované v databázi RIS jsou velikostně diferencované, ekonomika města by
měla být stabilní.
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Ukazatel vyjížďky a dojížďky za prací
Vsetín - rok 2001
Počet obyvatel Počet
města
zaměstnaných

Vyjíždí z obce Dojíždí do obce Saldo
za
za zaměstnáním za zaměstnáním zaměstnáním

29 190

2 756

13 320

5 934

3 178

Vsetín hraje v celém ORP primát v oblasti největšího počtu zaměstnaných, žije zde 13 320
pracujících, dojíždí sem necelých 6 000 a vyjíždí necelých 2 800 pracovníků a v saldu tak
Vsetín získává 3 178 zaměstnanců, což je pochopitelně nejvíce v celém ORP Vsetín.
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).
Vsetín

2005

2006

2007

2008

Výnos
daně 24 153,68
z příjmu fyzických
OSVČ [tis. Kč]

18 077,62

22 450,88

30 110,69

Počet obyvatel

28 075

27 963

27 759

644

802

1 085

28 261

Výnos
daně 855
z příjmu FO na 1
obyvatele [Kč]

Obecně lze konstatovat, že podnikatelská aktivita v obci je dostatečná. 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 6,6 %,
potvrzuje tato provázanost dostatečnou ekonomickou stabilitu místního trhu práce ve
sledovaném roce.
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4.

Sociální indikátory
4.1 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.

4.1.1 Vývoj celkového počtu obyvatel
Vývoj počtu obyvatel vypovídá o vývoji obytné funkce obce a vzhledem k jeho charakteru a
podmíněnostem vývoje počtu obyvatel (věková struktura, zdravotní stav, přirozená měna,
atraktivita bydlení, dostupnost bydlení...) ho lze považovat za jeden z nosných indikátorů
sociálního pilíře.
počet obyvatel k 31.12.2009 zdroj ČSÚ

Vsetín: 27 689

počet obyvatel k 31.12.2008 zdroj ČSÚ

Vsetín: 27 759

počet obyvatel k 31.12.2007 zdroj ČSÚ

Vsetín: 27 963

počet obyvatel k 31.12.2006 zdroj ČSÚ

Vsetín: 28 075

počet obyvatel k 31.12.2003 zdroj ČSÚ

Vsetín: 28 575

počet obyvatel k 31.12.2002 zdroj ČSÚ

Vsetín: 28 731

Celkový přírůstek počtu obyvatel v obci Vsetín v roce 2009: -70
Střední stav obyvatel v roce 2009: 27 724
Celkový přírůstek počtu obyvatel v obci Vsetín v roce 2008: -204
Střední stav obyvatel v roce 2008: 27 861
Celkový přírůstek počtu obyvatel v obci Vsetín v roce 2007: - 112
Střední stav obyvatel v roce 2007: 28 019
Celkový přírůstek počtu obyvatel v obci Vsetín v roce 2006: - 186
Střední stav obyvatel v roce 2006: 28 168
Celkový přírůstek počtu obyvatel v obci Vsetín v roce 2005:- 89
Střední stav obyvatel v roce 2005: 28 306
Celkový přírůstek počtu obyvatel v obci Vsetín v roce 2004: - 225
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Střední stav obyvatel v roce 2004: 28 463
Celkový přírůstek počtu obyvatel v obci Vsetín v roce 2003: - 156
Střední stav obyvatel v roce 2003: 28 653
Celkový přírůstek počtu obyvatel v letech 2003 - 2008 byl v obci Vsetín: - 816
Střední stav obyvatel jako aritmetický průměr 2003 a 2008: 28 167
Celkový relativní přírůstek ve Vsetíně v časové řadě:
počet obyvatel k 31.1.2009- počet obyvatel k 31.12.2008/
na 1000 obyvatel středního stavu v r. 2009

-2,52

počet obyvatel k 31.1.2008- počet obyvatel k 31.12.2007/
na 1000 obyvatel středního stavu v r. 2008

-7,32

počet obyvatel k 31.1.2007 mínus počet obyvatel k
31.12.2006/ na 1000 obyvatel středního stavu v r. 2007

-4,00

počet obyvatel k 31.1.2006- počet obyvatel k 31.12.2005/
na 1000 obyvatel středního stavu v r. 2006

-7,11

počet obyvatel k 31.1.2005- počet obyvtel k 31.12.2004/ na
1000 obyvatel středního stavu v r. 2005

-3,14

Celkový relativní přírůstek ve Zlínském kraji v časové řadě:
počet obyvatel k 31.1.2009- počet obyvatel k 31.12.2008/ na
1000 obyvatel středního stavu v r. 2009

počet obyvatel k 31.1.2008- počet obyvatel k 31.12.2007/ na
1000 obyvatel středního stavu v r. 2008

-0,62

1,07

počet obyvatel 2009: 591 042
počet obyvatel 2008: 591 412
střední stav 2009: 591 303
počet obyvatel 2008: 591 412
počet obyvatel 2007: 590 780
střední stav 2008: 591 087

počet obyvatel k 31.1.2007 mínus počet obyvatel k 31.12.2006/
na 1000 obyvatel středního stavu v r. 2007

1,59

počet obyvatel 2007: 590 780
počet obyvatel 2006: 589 839
střední stav 2007: 590 000

počet obyvatel k 31.1.2006- počet obyvatel k 31.12.2005/ na
1000 obyvatel středního stavu v r. 2006

-0,51

počet obyvatel 2006: 589 839
počet obyvatel 2005: 590 142
střední stav 2006: 589 869

počet obyvatel k 31.1.2005- počet obyvtel k 31.12.2004/ na
1000 obyvatel středního stavu v r. 2005

-0,96

počet obyvatel 2005: 590 142
počet obyvatel 2004: 590 706
střední stav 2005: 590 447
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Celkový relativní přírůstek ve městě Vsetín je v celé sledované časové řadě záporný, což
vypovídá o stabilním mírném úbytku počtu obyvatel města. Naproti tomu ve Zlínském kraji je
počet obyvatel vcelku stabilní a nedochází k výrazným výkyvům.
Index změny počtu obyvatel Vsetína

0,997

počet obyvatel 2009: 27 689
počet obyvatel 2008: 27 759

0,993

počet obyvatel 2008: 27 759
počet obyvatel 2007: 27 963

0,996

počet obyvatel 2007: 27 963
počet obyvatel 2006: 28 075

0,993

počet obyvatel 2006: 28 075
počet obyvatel 2005: 28 261

počet obyvatel k 31.12.2005/31.12.2004

0,997

počet obyvatel 2005: 28 261
počet obyvatel 2004: 28 350

počet obyvatel k 31.12.2004/31.12.2003

0,992

počet obyvatel 2004: 28 350
počet obyvatel 2003: 28 575

počet obyvatel k 31.12.2008/31.12.2003

0,971

počet obyvatel 2008: 27 759
počet obyvatel 2003: 28 575

počet obyvatel k 31.12.2009/31.12.2008

počet obyvatel k 31.12.2008/31.12.2007

počet obyvatel k 31.12.2007/31.12.2006

počet obyvatel k 31.12.2006/31.12.2005

Tabulka SOC 1-1 Index změny počtu obyvatel města Vsetín v letech 2003 – 2008
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Vývoj celkového přírůstku obyvatel v čase
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Graf SOC 1-1 Vývoj celkového přírůstku obyvatel v čase

Ve Vsetíně dochází k trvalému poklesu počtu obyvatel, tento jev signalizuje určité negativní
změny v území a vyžaduje důkladnější analýzu. K této analýze přispěje vyhodnocení
ukazatelů ve vazbě na absolutní počet obyvatel a vývoj migrační měny.

Vývoj počtu obyvatel Vsetína v čase
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Graf SOC 1-2 Vývoj počtu obyvatel v obci Vsetín za období 1991 - 2008

Počet obyvatel v obci Vsetín má od roku 1997 klesající charakter. V letech předchozích (s
výjimkou roku 1991, kdy byl zaznamenán největší pokles počtu obyvatel) nebyly poklesy tak
velké. Souhrnně lze říci, že hodnota počtu obyvatel v obci vykazuje klesající tendenci.
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Index změny počtu obyvatel Zlínského kraje

počet obyvatel k 31.12.2009/31.12.2008

0,999

počet obyvatel 2009: 591 042
počet obyvatel 2008: 591 412

počet obyvatel k 31.12.2008/31.12.2007

1,001

počet obyvatel 2008: 591 412
počet obyvatel 2007: 590 780

počet obyvatel k 31.12.2007/31.12.2006

1,002

počet obyvatel 2007: 590 780
počet obyvatel 2006: 589 839

0,999

počet obyvatel 2006: 589 839
počet obyvatel 2005: 590 142

0,999

počet obyvatel 2005: 590 142
počet obyvatel 2004: 590 706

0,998

počet obyvatel 2004: 590 706
počet obyvatel 2003: 591 866

0,999

počet obyvatel 2008: 591 412
počet obyvatel 2003: 591 866

počet obyvatel k 31.12.2006/31.12.2005

počet obyvatel k 31.12.2005/31.12.2004

počet obyvatel k 31.12.2004/31.12.2003

počet obyvatel k 31.12.2008/31.12.2003

Tabulka SOC 1-3 Index změny počtu obyvatel Zlínského kraje v letech 2003 – 2008

Index změny počtu obyvatel města Vsetína a Zlínského kraje je vyrovnaný a v celé časové
řadě fluktuuje kolem 1.
Relativní Saldo migrace – tj saldo migrace (počet přistěhovalých-počet vystěhovalých)
na 1000 obyvatel středního stavu
počet přistěhovalých v r. 2009

zdroj ČSÚ

Vsetín: 226

počet vystěhovalých v r.2009

zdroj ČSÚ

Vsetín: 457

počet přistěhovalých v r. 2008

zdroj ČSÚ

Vsetín: 254

počet vystěhovalých v r.2008

zdroj ČSÚ

Vsetín: 514

počet přistěhovalých v r. 2007

zdroj ČSÚ

Vsetín: 344

počet vystěhovalých v r.2007

zdroj ČSÚ

Vsetín: 537

počet přistěhovalých v r. 2003

zdroj ČSÚ

Vsetín: 351

počet vystěhovalých v r.2003

zdroj ČSÚ

Vsetín: 530
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Relativní migrační saldo obce Vsetín je v roce 2009: -8,3
Relativní migrační saldo obce Vsetín je v roce 2008: -9,3
(údaje pro výpočet: saldo migrace = -260; střední stav obyvatel = 27 861)
Relativní migrační saldo obce Vsetín je v roce 2007: -6,9
Relativní migrační saldo obce Vsetín je v roce 2006: -6,3
Relativní migrační saldo obce Vsetín je v roce 2005: -3,5
Relativní migrační saldo obce Vsetín je v roce 2004: -7,7
Relativní migrační saldo obce Vsetín je v roce 2003: -6,2

saldo migrace
1992

201

1993

66

1994

-35

1995

-87

1996

15

1997

-105

1998

-124

1999

-263

2000

-181

2001

-228

2002

-264

2003

-179

2004

-219

2005

-99

2006

-177

2007

-193

2008

-260

2009

-231

Tabulka SOC1-2 Saldo migrace v obci Vsetín v letech 1992 - 2009 na 1000 obyvatel středního stavu

Pro srovnání jsou níže uvedena data za Zlínský kraj
počet přistěhovalých v r. 2009

zdroj ČSÚ

3 222

počet vystěhovalých v r.2009

zdroj ČSÚ

3 559

střední stav 2009:

591 303

Relativní migrační saldo 2009: -0,57
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počet přistěhovalých v r. 2008

zdroj ČSÚ

3 842

počet vystěhovalých v r.2008

zdroj ČSÚ

3 469

střední stav 2008:

591 087

Relativní migrační saldo 2008: 0,63
počet přistěhovalých v r. 2007

zdroj ČSÚ

4 441

počet vystěhovalých v r.2007

zdroj ČSÚ

3 690

střední stav 2007:

590 000

Relativní migrační saldo 2007: 1,27
počet přistěhovalých v r. 2006

zdroj ČSÚ

3 528

počet vystěhovalých v r.2006

zdroj ČSÚ

3 517

střední stav 2006:

589 869

Relativní migrační saldo 2006: 0,02
počet přistěhovalých v r. 2005

zdroj ČSÚ

3 510

počet vystěhovalých v r.2005

zdroj ČSÚ

3 479

střední stav 2005:

590 447

Relativní migrační saldo 2005: 0,05
počet přistěhovalých v r. 2004

zdroj ČSÚ

3 972

počet vystěhovalých v r.2004

zdroj ČSÚ

4 371

střední stav 2004:

591 287

Relativní migrační saldo 2004: -0,67
počet přistěhovalých v r. 2003

zdroj ČSÚ

4 348

počet vystěhovalých v r.2003

zdroj ČSÚ

4 414

střední stav 2003:

592 300

Relativní migrační saldo 2003: -0,11
Relativní migrační saldo obce Vsetín vykazuje dlouhodobě (ve sledovaných letech 2003 –
2008) záporný charakter a hodnoty jsou poměrně stálé. Migrační saldo za Zlínský kraj má ve
sledovaných letech také poměrně velmi podobné hodnoty, které se však pohybují okolo
hodnoty 0 a to záporně i kladně.
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4.1.2 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.
počet obyvatel ve věku 0-14 let k 31.12.2008

Vsetín: 3 876

počet obyvatel ve věku nad 65 let k 31.12.2008

Vsetín: 4 173

počet obyvatel ve věku 0-14 k 31.12.2003

Vsetín: 4 334

počet obyvatel ve věku nad 65 let k 31.12.2003

Vsetín: 3 699

Index stáří = počet obyvatel ve věku nad 65 let/ 100 obyvatel ve věku 0 - 14 let
Index stáří v roce 2008 = 107,7
Index stáří v roce 2003 = 85,3
Index stáří v kraji:
Zlínský kraj 2008 = 110,8
Zlínský kraj 2003 = 92,0 (83 581/90 844krát100)
Index stáří byl pro tuto případovou studii sledován v obci Vsetín a také ve Zlínském kraji,
kam Vsetín náleží. Souhrnně lze říci, že srovnáním indexů stáří ve sledovaných letech 2003
a 2008 dochází k růstu indexu stáří na obou správních úrovních. Porovnáme-li hodnoty
indexu podle sledovaného území, zjistíme, že bez ohledu na rok jsou hodnoty nižší ve městě
Vsetín oproti hodnotám v kraji.
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.
Průměrný věk ve Vsetíně (2008): 40,7
Průměrný věk ve Vsetíně (2003): 39,1
Průměrný věk ve Zlínském kraji (2009): 40,9
Průměrný věk ve Zlínském kraji (2008): 40,7
Průměrný věk ve Zlínském kraji (2003): 39,3
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním
Podíl obyvatelstva s VŠ vzděláním v obci Vsetín (2001) je: 9,7 %
Podíl obyvatelstva s VŠ vzděláním ve Zlínském kraji (2001) je: 7,7 %
Podíl obyvatelstva s VŠ vzděláním v obci Vsetín i ve Zlínském kraji lze porovnávat pouze za
rok 2001, aktuálnější data nejsou k dispozici. Je však známo, že podíl vysokoškolsky
vzdělaného obyvatelstva v posledních letech stoupá. Lze tedy předpokládat, že pokud by byl
tento indikátor měřen za rok 2008, bylo by naměřené procento ještě vyšší. Porovnáme-li
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podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva ve Vsetíně se Zlínským krajem, vidíme, že
v samotné obci je tento podíl o 2 procentní body vyšší oproti hodnotám kraje.
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.
Registrovaná míra nezaměstnanosti v obci Vsetín (2008): 6,6%
Registrovaná míra nezaměstnanosti 2005 2006 2007 2008 2009
Zlínský kraj

9,27

7,75

6,02

6,13

10,83

Vsetín

10,6

10,2

8,0

6,6

13,6

V meziročním srovnání registrované míry nezaměstnanosti v obci Vsetín v letech 2005-2008
lze říci, že má tento indikátor sestupnou tendenci. V porovnání s mírou nezaměstnanosti
celého Zlínského kraje má však obec hodnoty vyšší, v letech 2006 a 2007 dokonce výrazně.
S rokem 2009 však přišel spolu se současnou ekonomickou situací značný nárůst
nezaměstnanosti stejně jako v celé ČR.
Počet obyvatel v obci Vsetín v letech 2000 - 2008
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Počet obyvatel
29 556 28 983 28 731 28 575 28 350 28 261 28 075 27 963 27 759

Pro srovnání klesajících tendencí je níže uvedena tabulka počtu obyvatel Zlínského
kraje
2000
Počet
obyvatel

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

595 023 594 060 593 130 591 866 590 706 590 142 589 839 590 780 591 412

Počet obyvatel v obci Vsetín v posledních devíti letech pozvolna klesá. Tento trend
v nadřazené správní jednotce ve Zlínském kraji není tak zřetelný.
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4.2 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.

4.2.1 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.
Průměrná měsíční výše vyplacených dávek státní sociální podpory - (testovaných) na 1
obyvatele.v Kč (pozn. Ve vyplacených dávkách státní sociální podpory jsou vykazovány
dávky poskytované v závislosti na výši příjmu rodiny – testované, tj. přídavek na dítě,
sociální příplatek, příspěvek na bydlení, příspěvek na dopravu (vyplácení bylo ukončeno
30. 6. 2004)
a příspěvek
na školní pomůcky
(dávka
s účinností od 1. 6. 2006
do 31. 12. 2007) a netestované (nárok na dávky není limitován výší příjmu rodiny),
tj. rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek (vyplácení bylo ukončeno 31. 12. 2004),
dávky pěstounské péče, příspěvek na péči o dítě v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou
pomoc (dávka s účinností od 1. 10. 2005 do 31. 5. 2006), porodné a pohřebné. Metodické
pokyn ČSÚ, Statistická ročenka 2008)
2008: 177 159 557 Kč/145 788 ob. = 1 215 Kč / 12 měs. = 101 Kč;
2009: 157 414 278 Kč/ 145 850 ob. = 1079 Kč / 12 měs. = 90 Kč
Dávka

2008
Počet vyplacených

2009
Suma v Kč

dávek za rok

Přídavek na dítě

Počet vyplacených

Suma v Kč

dávek za rok

185 703

108 606 943

143 021

82 697 018

Sociální příplatek

31 180

47 407 108

28 952

46 266 221

Příspěvek na bydlení

16 866

21 145 506

17 639

28 451 039
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Dávky celkem

233 749

177 159 557

Dávky / 1 obyvatele

101

189 612

157 414 278
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Graf SOC 2-1 Vývoj průměrné měsíční výše vyplacených dávek státní sociální podpory ve Vsetíně v letech 2008
až 2009

Z vypočtených hodnot vyplývá, že průměrná měsíční výše vyplacených dávek státní sociální
podpory klesla v roce 2009 oproti roku 2008 o 11 Kč na obyvatele.

4.2.2 Dostupnost a kvalita vzdělávání, celoživotní učení
Dostupnost a nabídka vzdělávání, dostupnost respektive přítomnost mateřské školy a
základní školy v obci.
Míru spokojenosti s dostupnost a kvalitu vzdělání ve Vsetíně hodnotili respondenti
dotazníkovým šetřením (součástí průzkumu TIMUR) na 11ti stupňové škále (0 = velmi
nespokojen, 10 = velmi spokojen).

Graf SOC 2-1Vývoj dostupnosti a nabídka vzdělání v obci Vsetín

4.2.3 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.
V následujících otázkách hodnotili respondenti na stejné 11ti stupňové škále (0 = velmi
nespokojen, 10 = velmi spokojen) míru spokojenosti s jednotlivými oblastmi života ve
Vsetíně.
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Graf SOC 2-2 Vývoj spokojenosti s veřejnými službami v podrobnějším členění v obci Vsetín

Z předcházejícího grafu vyplývá, že oproti roku 2006 došlo k mírnému poklesu spokojenosti
ve všech sledovaných oblastech. Stejně jako v roce 2006 jsou i v roce 2009 lidé nejvíce
spokojeni s kvalitou okolního životního prostředí (rok 2006 index spokojenosti 7,68, rok 2009
7,53). Na pomyslném druhém místě se umístila spokojenost se základními veřejnými
službami – index spokojenosti v roce 2009 je 7,15 (v roce 2006 7,14) - a spokojenost
s možností provozovat své záliby a koníčky (7,12). Nejnižší index spokojenosti má podobně
jako v roce 2006 možnost zaměstnání ve městě 4,17. Mezilidské vztahy a spokojenost
s možností účastnit se místního plánování, rozhodování či kulatých stolů je uprostřed
žebříčku spokojenosti.
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Graf SOC 2-3 Vývoj spokojenosti s veřejnými službami v podrobnějším členění v obci Vsetín, 2. část

V roce 2009 u většiny sledovaných oblastí spokojenost narostla. Výjimkou byla oblast
sociálních služeb a středních škol. Rozdíly jsou však velmi zanedbatelné. V roce 2009
dosáhl index spokojenosti u všech oblastí hodnotu vyšší než 6,7, což odpovídá vysoké
spokojenosti.
Respondenti jsou nejvíce spokojeni se vzdělávacími institucemi ve městě. Nejvyšší
spokojenost byla zaznamenána u středních škol (2009 index 7,57, v roce 2006 7,72) a škol
mateřských a základních, které skončily na druhém místě (2009 index 7,53, v roce 2006
7,54).
Nejméně jsou obyvatelé města spokojeni se sociálními službami (6,70) a s městkou policií
(6,76). Index spokojenosti však měl u všech oblastí hodnotu vyšší než 6,7, což odpovídá
vysoké spokojenosti.
Respondenti rovněž ohodnocovali dostupnost některých služeb ve městě. Hodnocení většiny
z nich se pohybuje na podobné úrovni jako v roce 2006, tedy na vysoké úrovni.
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Graf SOC 2-3 Vývoj dostupnosti veřejných služeb v podrobnějším členění v obci Vsetín, 2. část

Dle respondentů jsou nejvíce dostupné praktičntí lékaři, (8,27) veřejné školy (8,22) a
nemocnice (8,12) – všechny tyto služby získaly více jak 8 bodů. Zbylé 3 služby – sociální
služby (7,29) , policie (7,65) a veřejná doprava (7,37) získaly nad 7 bodů. Jak bylo řečeno
výše, hodnocení dostupnosti všech zmíněných služeb je vysoké.

4.2.4 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 2007 činily ve Vsetíně výdaje na kulturu z rozpočtu obce v přepočtu na 1 obyvatele
942 Kč. V roce 2008 vzrostla výše těchto výdajů na 1 074 Kč.

4.2.5 Zjištěné trestné činy v přepočtu na 1 000 obyvatel
Bezpečnostní rizika v obci Vsetín v letech 2006 - 2009. Zdroj: Městská policie Vsetín

2006

2007

2008

2009

Trestné činy

712

728

710

565

Majetková TČ

290

342

362

267

Krádeže prosté

203

190

202

143

Krádeže vloupáním

87

108

110

88

Násilná TČ

44

60

66

44

25

26

26

21

TČ nejvíc
zatěžující
město

Bezpečnostní rizika

Počet TČ / 1000 obyvatel
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Přestupky nejvíc
zatěžující město

Přestupky

6 577 6 610 7 327 6 734

Krádež

715

623

632

671

Fyzické napadení

180

153

178

234

Řízení vozidla pod vlivem alkoholu

118

109

98

41

Poškozování cizích věcí

149

96

112

118

Přestupky v dopravě

4 285 3 565 3 977 4 158

Rušení nočního klidu

108

120

135

133

Porovnáním údajů o trestných činech z let 2006 až 2009 lze vysledovat trend snižování
počtu trestných činů ve městě Vsetín. Naproti tomu počet přestupků roste, v roce 2008 byl
vůbec nejvyšší.
Závěr z dotazníkového šetření:
Pocit bezpečí je subjektivním faktorem, který nevypovídá o tom, zda je město či jeho vybrané
lokality doopravdy nebezpečné, nicméně odráží pocity respondentů. Pocit bezpečí je pro
hodnocení kvality obyvatelstva velmi důležitý. Nejdůležitější je, že se zvýšil pocit bezpečí
obyvatel Vsetína.

Graf SOC 2-4 Vývoj pocitu bezpečí v obci Vsetín

Podle respondentů je nejvíc bezpečné nechat přes noc otevřené okno (rok 2009 index 7,44,
v roce 2004 6,72). Být přes den doma s nezamknutými dveřmi se umístilo na pomyslném
druhém místě na stupni bezpečnosti a to s průměrnými indexy 6,93 (rok 2009) a 5,87 (rok
2004). Respondenti považují za nejvíc nebezpečné chodit v noci po veřejných
prostranstvích, nicméně průměrný index bezpečnosti stoupl z 3,96 (2004) na 5,87 (2009).
Chození v noci po ulicích je na předposledním místě a pocit (ne)bezpečnosti oproti roku
2004 výrazně vzrostl.
Zlínský kraj:
Trestné činy na 1000 obyvatel 2008: 18,5
Trestné činy na 1000 obyvatel 2007: 17,6
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Pro možnost srovnání mezi obcemi se nepoužívá celková hodnota trestných činů, nýbrž
přepočtený počet na 1000 obyvatel. Porovnáme-li vývoj trestných činů ve Vsetíně v čase,
zjistíme, že jejich počet v letech 2006-08 byl ustálený, v roce 2009 však výrazně klesl.
V porovnání se Zlínským krajem je ale počet trestných činů v samotném Vsetíně výrazně
vyšší, což může být podmíněno sociální strukturou obyvatel města.

4.2.6 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.
Podíl žen z celkového počtu zvolených zastupitelů v % ve volbách - Vsetín:
Rok voleb

1994

1998

2002

2006

% zvolených
žen

0%

4,76%

19,05%

14,29%

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

Podíl žen z celkového počtu zvolených zastupitelů v % ve volbách - Zlínský kraj:
Rok voleb

2000

2004

2008

% zvolených
žen

6,67%

11,11%

20%

Porovnáním časových řad podílu žen zvolených do zastupitelstev, jak ve městě Vsetín, tak
ve Zlínském kraji, lze prokázat trend vzrůstajícího zapojení žen do politiky na regionální
úrovni.

4.2.7 Kvalita bydlení
Tyto ukazatelé v sobě nesou nejen prostou informaci o struktuře bytového fondu a intenzitě
bytové výstavby, jejich hodnoty mohou signalizovat výrazně širší závěry.
Vsetín:
Počet dokončených bytů v r.2008 na 1000 obyvatel středního stavu: 0,57
Neobydlené domy v % z celk. domovního fondu DLE SLDB v r. 2001: 9,4%
Zlínský kraj:
Počet dokončených bytů v r.2008 na 1000 obyvatel středního stavu: 2,24
Neobydlené domy v % z celk. domovního fondu DLE SLDB v r. 2001: 14,1%
Srovnání s intenzitou výstavby v kraji, tj. intenzita bytové výstavby v roce 2008 je nižší ve
srovnání s průměrnou krajskou hodnotou. Počet dokončených bytů je velmi nízký! Podíl
neobydlených bytů ve srovnání s průměrnou krajskou hodnotu je ovšem nižší.
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4.3 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

4.3.1 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?

Graf SOC 3-1 Spokojenost s místním společenstvím

Z šetření jednoznačně vyplývá, že většina respondentů (83,7 %) je s životem ve městě
spokojena, nicméně srovnáme-li tento výsledek s rokem 2006, zjišťujeme, že spokojenost
obyvatel klesla o 8 %.
Výrazně poklesl počet velmi spokojených obyvatel: v roce 2006 bylo velmi spokojeno téměř
40 %, letos vyjádřilo vysokou spokojenost pouze 33,3 % dotázaných. Tento pokles nastal na
úkor nárůstu spíše nespokojených osob (z 8,1 na 13,9 %).
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Graf SOC 3-2 Vývoj spokojenost s místním společenstvím v čase

4.3.2 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
počet NNO působících v obci Vsetín dle oficiálního webu města (www.mestovsetin.cz): 150
počet občanů obce připadající na 1 NNO se sídlem v obci (rok 2009): 180 obyvatel / 1 NNO
Poslední otázky dotazníkového šetření směřovaly na to, jak občané města vnímají možnosti
zapojení do rozhodování ve svém městě a jaký této možnosti přikládají význam.
Respondenti dotazníkovým šetřením opět hodnotili na 11ti stupňové škále (0 = velmi
nespokojen, 10 = velmi spokojen). Výsledek šetření je v posledním roce měření nejméně
pozitivní, vyplývá z něho, že obyvatelé jsou spíše nespokojeni s možností místního
plánování.

Graf SOC 3-3 Indikátor občanské participace
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4.3.3 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
2007
Celkové množství finančních prostředků pro NNO

20,899
Kč

Množství fin. prostřednů pro NNO/1 obyvatele
obce

747 Kč

2008
mil.

22,718
Kč
818 Kč

2009
mil

28,38
Kč

mil.

1021 Kč

Tabulka SOC 3-3 Podpora NNO a spolků

Z výše uvedené tabulky je patrné, že částka přidělovaná obcí Vsetín nestátním neziskovým
organizacím v uvedených letech rostla.

4.3.4 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.
Volební účast – podíl zapsaných voličů, kteří v komunálních volbách odevzdali svůj hlas.
Vsetín:
Rok voleb

1994

1998

2002

2006

Volební účast

57,49%

38,76%

40,57%

43,17%

Tabulka SOC 3-4 Indikátor politické participace

Z provedené analýzy je patrné, že volební účast v komunálních volbách má v obci Vsetín
proměnlivý vývoj. Zatímco při volbách v roce 1994 byla volební účast nejvyšší,
v následujícím období prudce klesla a v posledních dvou volebních obdobích se volební
účast ustálila na hranici 40%.
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Shrnutí
Na konci každé případové studie zpracována tabulka s následujícími údaji:
URB 1 - Dostupnost místních veřejných prostranství a služeb
(% obyvatel s dostupností ke službě) alt. ano/ne
1.1. Veřejná prostranství

100

%
ano/ne

1.2. Hřiště

Nebylo
sledováno

%

1.3. Prodejny potravin

80

%

1.4. Zastávky veřejné dopravy

89

%

1.5. Mateřské školy

60

%

1.6. Základní školy

55

%

1.7. Zdravotní služby

44

%

Nebylo
sledováno

%

17:83

urb : neurb

Hustota obyvatel urbanizovaného území

29

obyv./ha

Dynamika záboru dosud neurbanizovaných ploch

1

ha/rok

33,1:66,9

Tvrdá:měkká
doprava

2,46

počet

Nebylo
sledováno

min

13,5

km

1.8. Nádoby na separovaný odpad

URB 2 - Dynamika územního rozvoje
Podíl urbanizovaného a neurbanizovaného území

URB 3 - 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
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E1 - Hodnocení finanční stability a schopnosti realizovat budoucí investice (ukazatel
finančního zdraví v r.2008)
Provozní výsledek hospodaření (běžné příjmy – běžné výdaje)

135 912,57

Tis. Kč

Podíl přebytku běžného rozpočtu na běžných příjmech

0,18

%

Krytí dluhové služby

64,74

%

Peněžní rezervy (pen. aktiva / přebytek běž. rozpočtu)

0,82

podíl

Počet podnikatelů na 1000 obyvatel

222

počet

Počet subjektů bez zaměstnanců

1910

počet

13

počet

Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a
pohostinství

1 997

počet

Výnos daně z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné
činnosti na jednoho obyvatele

1 084

Tis. Kč

E2 - Stabilita a diverzifikace místní ekonomické základny

Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky
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SOC 1: Sociálně-demografická struktura
-204

Počet
obyvatel/1000
obyv stř.stavu
index

Vývoj celkového počtu obyvatel
-9,3

Obyv./1000
obyv.
střed.stavu

107,7

%
(počet
obyv nad 65
let / 100 obvy
do 14 let)

40,7

Hodnota
(věk)

9,7

% (Podíl VŠ/
obyv. nad 15
le)

6,6

%

Přírůstek migrací

Index stáří
Průměrný věk
Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním z celkového počtu
obyvatel ve věku 15 a více let
Míra nezaměstnanosti v obci

SOC 2: Sociální prostředí
Průměrná měsíční výše vyplacených dávek státní sociální podpory - 90
(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)
Pošta – zdravotnické zařízení v obci

74

Ano/ne
%

71

Ano/ ne.
%

Ano-ano

Ano- ne

21

Počet
obyv.

14,29

%

0,57

Počet
domů/1000
obyv,.

Zjištěné trestné činy v přepočtu na 1 000 obyvatel
Podíl žen z celkového počtu zvolených zastupitelů v % ve volbách

Kč/obyv.

Počet dokončených bytů za roky na 1000 obyvatel obce středního
stavu
Domy nezpůsobilé pro bydlení- procento bytů z celkového bytového 9,4
fondu posouzených jako nevhodné k bydlení

/1000

%

SOC 3: Spokojenost a participace na věcech veřejných
87

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Průměrný počet občanů obce připadající na jednu nestátní 180
neziskovou organizaci se sídlem ve městě
43,17

Indikátor politické participace - volební účast
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%
Obyv./1 NNO
%

Podpora nestátních neziskových organizací a spolků - Celkové 818
množství finančních prostředků, které město věnovalo ze svého
rozpočtu místním neziskovým organizacím

Kč/obyv.

Výdaje na kulturu z rozpočtů územních samosprávných celků v 1 074
přepočtu na 1 obyvatele v Kč

Kč/obyv.
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