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Stručný přehled
Plán rozvoje sportu obce Újezd pro roky 2021-2031 byl zpracován na základě požadavků zákona o
podpoře sportu (zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů).
Cílem předkládaného dokumentu je naplnit požadavky dané zákonem o podpoře sportu v obci Újezd,
tj. stanovit priority pro rozvoj sportu a určit prostředky pro jejich postupné dosažení. Plán rozvoje
sportu obsahuje seznam projektů, které plánuje obec v období let 2020-2030 postupně realizovat.
Obec Újezd má velký zájem o další rozvoj sportu ve prospěch všech věkových i sociálních skupin
obyvatelstva. Hlavní důraz bude klást na dostupnost sportu pro všechny generace se zvláštním
zřetelem na sport dětí a mládeže, jako i zachování pohybových aktivit seniorů a vytvoření dalších
možností pro zdravotně postižené sportující. Obec hodlá maximálně využít všechny existující
sportovní areály a postupně je rozvíjet tak, aby plnily aktuální požadavky sportovní veřejnosti,
případně vlastnicky a právně zajistit nová území a územně plánovací dokumentací případně vymezit
plochy nové.
Obec Újezd leží ve Olomouckém kraji na toku Teplička a má dvě místí části – Haukovice a Rybníček.
Obec je vzdálena cca 6 km od města Uničova a cca 25 km od krajského města Olomouc.
Obec Újezd vznikla pozdní slovanskou kolonizací v polovině 12. století. Pokud paměti sahají, patřil
Újezd vždycky k panství šternberskému. Díky minimálním stavebním zásahům v minulosti se v obci
zachovala řada památek širšího i místního významu, jako jsou areál farního kostela sv. Jana Křtitele,
farní kostel sv. Jana Křtitele, socha sv. Jana Nepomuckého, hřbitovní zeď a mnoho kamenných křížů.
Haukovice se uvádějí poprvé r. 1576 v příslušenství panství sovineckého jen jako "dvůr Haukův s
mlejnem". V okolí Haukovic bývalo mnoho rybníků, obyvatelstvo se živilo výhradně rolnictvím, dříve
tkalcovstvím. V obci bývala i samostatná škola.
Název osady Rybníček je odvozen od rybníků, kterých bylo v historii v okolí mnoho. Vznikl r. 1399.
Kolem r. 1554 patřil Rybníček ke Šternberku, jinak byl vždy přifařen do Újezda. Rybníček byla vždy
česká obec, teprve v 18. století byla výrazně poněmčena.

Souhrnné informace o obci
Název
Status
Rozloha

Újezd
Obec
1864
3

Počet obyvatel
Nadmořská výška (m n.m.)
části obce
Katastrální území
Adresa obecního úřadu
Starosta
NUTS I (stát)
NUTS II (region soudržnosti)
NUTS III (kraj)
NUTS IV (okres)
NUTS V (obec)
Obec s rozšířenou působností (ORP)
Obec s pověřeným obecním úřadem (POÚ)
PSČ
Místní akční skupina (MAS)

1424
248
Újezd, Haukovice, Rybníček
Újezd u Uničova
Újezd 83, Újezd
Petr Přichystal
Česká republika
Střední Morava
Kraj Olomoucký
Olomouc
Újezd
Uničov
Uničov
78396
Uničovsko o.p.s.

Nový strategický plán dává velký důraz na spolkový a kulturní život, sportovní vyžití a další zájmové a
volnočasové aktivity. Důležitým prvkem je nabídnutí smysluplného trávení volného času všem
věkovým a sociálním skupinám, především pak dětem a mládeži.
Jedním z cílů současného strategického plánu je zkvalitnit podmínky pro rozvoj sportovních aktivit
místních obyvatel. Toho plánuje obec dosáhnout pomocí následujících opatření:
•

Zajištění prostor pro vnitřní sportovní aktivity

•

zajištění provozu otevřených sportovišť

•

zajištění provozu a údržby infrastruktury pro sportovní aktivity

•

podpora soukromých sportovních aktivit různých skupin, např. seniorů, dětí atd.

Obec dlouhodobě sport podporuje a připravuje projekty na rekonstrukci a modernizaci sportovní
infrastruktury v majetku obce. Od roku 1999 má obec vypracovaný program obnovy venkova, který
řeší mimo jiné i strategické cíle v oblasti sportu.
Klíčovou součástí plánu rozvoje sportu je seznam projektových záměrů obce a sportovních organizací,
které se mají realizovat k naplnění koncepce, a posouzení jejich realizovatelnosti za pomoci dotací.

leden 2021
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1. Úvod
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony a
předpisy vymezují postavení sportu ve společnosti jako veřejně prospěšné činnosti a stanovují úkoly
ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu.
Základními prioritami v oblasti sportu je podpora sportu dětí a mládeže a jejich trenérů a podpora
sportovních reprezentantů České republiky. Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ukládá obcím
povinnost ve své samostatné působnosti vytvářet podmínky pro sport, zejména zabezpečit rozvoj
sportu pro všechny, přípravu sportovních talentů, včetně zdravotně postižených občanů, zajistit
výstavbu, rekonstrukci, udržování a provozování výchovně sportovních zařízení a poskytnout je pro
sportovní činnost občanů. Dále obce ve své působnosti kontrolují účelné využívání svých
sportovních zařízení a zabezpečují finanční podporu sportu ze svého rozpočtu.
Obec zpracovává v samostatné působnosti pro své území plán rozvoje sportu v obci a zajišťuje jeho
provádění. Plán rozvoje sportu v obci obsahuje zejména vymezení oblastí podpory sportu, stanovení
priorit v jednotlivých oblastech podpory sportu a opatření k zajištění dostupnosti sportovních
zařízení pro občany obce. Součástí plánu je také určení prostředků z rozpočtu obce, které jsou
nezbytné k naplnění plánu.
Hlavním cílem koncepce sportu je zajistit lepší podmínky pro sport v Újezdě. Důležité je zvýšit a
udržet zájem o pohybové aktivity dětí a mládeže, která často dává přednost jiným činnostem nebo
pasivnímu trávení volného času a pozitivně ovlivňovat jejich výchovu i zdatnost. Je žádoucí umožnit
denní pohybovou rekreaci v místě bydliště každému, využít sport jako prostředek sociální inkluze pro
seniory, handicapované, nezaměstnané i rodiče na mateřské či rodičovské dovolené. Zlepšení
sportovního zázemí přispěje k propagaci obce i jejího okolí a do jisté míry pomůže naplňovat prvky
zdravého životního stylu.
Koncepce se má v praxi projevit v účelném a efektivním financování sportu tak, aby byly postupně
minimalizovány omezující limity z minulosti jako např. podfinancování sportovní infrastruktury a
nedostatečná kapacita sportovišť. K tomu je zapotřebí efektivně využívat veřejné prostředky a
vytvářet podmínky pro pohybové aktivity počínaje územním plánováním a dostatkem sportovních
ploch. Sport je také součástí turistického ruchu a prvkem soukromého podnikání.
Plán rozvoje sportu by měl pomoci najít soulad mezi potřebami občanů a možnostmi financování
z rozpočtu obce i za využití dostupných dotačních programů.
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Obec má již vybudovaný sportovní areál na kterém je situováno fotbalové hřiště, víceúčelové hřiště,
asfaltová plocha, dětské hřiště, včetně zázemí.
Obec má vybudovanou cyklostezku, která spojuje obec s městem Uničovem, místní částí Rybníček a
má připravené její prodloužení až na hranici s obcí Mladějovice, odkud by tato cyklostezka měla
navazovat přes obec Babice až do města Šternberk, které je již propojeno s krajským městem
Olomouc. Současně máme nachystán projekt na propojení s místní částí Haukovice.
Občané využívají přepravu na kole do školy a do práce, k vlakové zastávce a do města Uničova .
Plán rozvoje sportu obce pro rok 2020-2030 přináší komplexní pohled a vychází z analýz sportovní
infrastruktury i prostředí a situace ve sportovních organizacích. Pomocí předkládané koncepce chce
město přispět k vytvoření navzájem propojeného systému tělovýchovných, sportovně-rekreačních a
organizovaných aktivit.
Obec v plánu rozvoje sportu na základě analýzy současné situace a požadavků občanů určuje:


priority obce při vytváření podmínek pro uspokojování potřeb svých občanů v oblasti
tělovýchovy a sportu,



cíle a záměry, kterých má být rozvojem tělovýchovy a sportu na území obce dosaženo,



základní principy a zásady, kterými se rozvoj tělovýchovy a sportu bude závazně řídit,



nástroje a opatření, kterými má být stanovených cílů a záměrů dosaženo.

Koncepce sportu zohledňuje obecné základní principy a zásady, kterými by se rozvoj tělovýchovy a
sportu na území obce měl dále řídit:


podporu směřovat za aktivními účastníky organizovaného i neorganizovaného sportu



zaměření a výši podpory rozlišit podle sektorů:
o

veřejný sektor (obec, obcí založené společnosti – subjekty a zřízené organizace),

o

občanský sektor (občanská sportovní sdružení)

o

soukromý sektor (podnikatelské subjekty s nabídkou sportovních a rekreačních
pohybových aktivit)

o

podporu orientovat na zvýhodněné využití sportovních zařízení pro organizovaný
sport dětí a mládeže a pro neorganizovaný sport pro všechny,



v rámci možností rozpočtu obce dotovat provoz a údržbu sportovních zařízení



při podpoře ze strany obce rozlišovat investiční a provozní výdaje,



zajistit spoluúčast obce při přípravě sportovních talentů,
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vytvořit podmínky pro neorganizovaný sport, pohybové a rekreační aktivity určené širokým
vrstvám občanů,



nadále rozvíjet transparentní prostředí veřejné podpory sportu a tělovýchovy v rámci
rozpočtu obce,



umožnit rozvoj komerčních sportovních a tělovýchovných aktivit v souladu s plánem rozvoje
sportu.

2. Základní pojmy
Sport, všeobecné sportovní činnosti
Veškeré formy tělesné aktivity, které jsou provozovány příležitostně nebo organizovaně a usilují o
dosažení nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, upevňování zdraví, dosažení výsledků v
soutěžích na všech úrovních či rozvoj společenských vztahů.
Sport pro všechny
Zájmový, organizovaný nebo neorganizovaný sport a pohybové aktivity občanů, rekreačního,
soutěžního i nesoutěžního charakteru. Motivací a hodnotami jsou pohybové vyžití, zábava, sociální
kontakt, udržení nebo zlepšení zdravotní i psychické kondice, uspokojení potřeb a regenerace.
Sport na školách
Někdy používán i název „školní sport“. Jde o zájmové soutěžní i nesoutěžní organizované aktivity ve
školních sportovních klubech (ŠSK) a školních družinách, s pravidelnými soutěžemi v rámci struktury
mateřských, základních a středních škol. Cílem není výkonnostní motivace, ale zvládnutí pohybových
činností, všestrannost a vytváření vztahu ke sportu. Nejedná se o povinnou tělesnou výchovu v rámci
vzdělávacího programu.
Výkonnostní sport
Zájmová činnost soutěžního charakteru se systematickou sportovní přípravou, organizovanou ve
sportovních klubech. Vychází z příslušných lokálních podmínek. Pravidelné soutěže v diferencovaných
věkových a výkonnostních kategoriích řídí sportovní svazy. Sportovci provozující výkonnostní sport
vytvářejí sportovní hodnoty a sami jsou jejich „spotřebiteli“ (prožitek, sociální kontakt, seberealizace,
zvyšování výkonnosti).
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Prioritní a preferované sporty
Prioritní a preferované sporty mají soutěžní charakter a reprezentují obec. Důraz je kladen na úspěch,
členskou základnu, systematickou výchovu. Prioritní sporty jsou vyšší formou preferovaných sportů.
Vrcholový a profesionální sport
Vrcholový sport představuje nejvyšší výkonnostní úroveň sportu, organizovanou ve sportovních
klubech a odborných pracovištích. Nároky na řízení vrcholového sportu přesahují možnosti
dobrovolného zajištění. Pravidelné soutěže řídí sportovní svazy. Činnost vrcholových sportovců je
určitým společenským závazkem. Vrcholový sport je „producent“ hodnot, jejichž „spotřebitelem“ je
veřejnost. Plní funkci propagační. Působí na veřejnost v domácím prostředí (vzory) a je prostředkem
reprezentace České republiky (dále jen „ČR“). Profesionální sport je organizován buď v obchodních
společnostech bez státní finanční podpory (např. nejvyšší postupové soutěže ve fotbale, ledním
hokeji) nebo ve státních resortních sportovních centrech.
Sportovní kluby a tělovýchovné jednoty
Jsou právní subjekty, zpravidla zapsané spolky, založené za účelem sdružování občanů, zajišťování a
provozování sportu a pohybových aktivit obyvatel. Jsou základními články sportovních svazů a
střešních sportovních organizací.
Sportovní akce
Jednotlivá organizovaná sportovní soutěž, závod, zápas, hra nebo jiná aktivita sportovního
charakteru.
Sportovní infrastruktura
Veškerá sportovní zařízení nacházející se v daném územním celku.

3. Aktuální stav
Obec Újezd patří mezi dynamicky se rozvíjející obec. V nadcházejícím roce nebo dvou vznikne další
lokalita k bydlení, a to pro 8 rodinných domů, jež povede k dalšímu nárůstu počtu obyvatel. Obec se
rozvíjela především v oblastech, jako jsou podmínky pro sociální služby, vzdělání a rozvoj bydlení,
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dále je zde zlepšení podmínek k aktivnímu i pasivnímu trávení volného času obyvatelstva, zázemí pro
společensky komunitní život, a také pro sportovní vyžití.
Obec Újezd disponuje poměrně rozmanitou a kapacitně dostačující sportovní infrastrukturou.
Největší potenciál představuje fotbalové hřiště a jeho přilehlé pozemky, které obec využívá jako
sportovně-kulturní areál.

3.1 Sportoviště v majetku obce Újezd
Obec Újezd má ve svém majetku jedno větší sportoviště, jedná se o fotbalové hřiště v obci Újezd
s víceúčelovým sportovištěm a se zázemím pro sportovce. Dále má v majetku plochu na hřiště
v místní části Rybníček a v místní části Haukovice.
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V obci se nachází celkem čtyři dětská hřiště:
•

v Újezdě v horní části obce, vybudováno v roce 2009

•

v Újezdě na fotbalovém hřišti , vybudováno v roce 2010

•

v místní části Rybníček , vybudováno v roce 2010

•

v místní části Haukovice, vybudováno v roce 2018

11
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3.2 Další sportovní příležitosti
Organizovaný sport:
•

Sokol Újezd

•

dobrovolní hasiči (hasičský sport dospělých a dětí)
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Obec finančně podporuje činnost Sokolu Újezd, sboru dobrovolných hasičů. Obec podporuje také i
jiné sportovní akce, které se konají jednou ročně.
Veřejnost může využívat tělocvičnu ZŠ a MŠ Újezd, p.o., jejímž zřizovatelem je obec Újezd .
Veřejnost může využívat beach volejalový kurt umístěné na soukromém pozemku u restaurace
Jamajka v Rybníčku.
V budově obecního sálu mohou zájemci navštěvovat hodiny aerobiku s lektorkou podle aktuálního
zájmu a možností lektorky.

3.3 Cyklistika
Obec se nachází v lokalitě cyklistů a turistů, zejména díky blízkosti města Uničova, města
Šternberka a chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví a Nízkého Jeseníku. Nicméně
cyklostezka končí za místní částí Rybníček na hranici našeho katastrálního území s obcí
Mladějovice, odkud je prozatím využívána hlavní silnice, která je pro cyklisty nebezpečná,
zejména v dopravních špičkách, kdy lidé jezdí do práce nebo z práce.

3.4 Běhání, chůze a kolečkové bruslení
Velký počet obyvatel obce se pravidelně věnuje běhu, chůzi a jízdě na kolečkových bruslích.
Využívají k tomu zejména přírodní nezpevněné cesty vedoucí obcí a v jejím nejbližším okolí a
cyklostezku. Je v zájmu obce podporovat venkovní sportovní aktivity, včetně běhání. Ačkoliv
zde není potřeba budování infrastruktury a dalších investic, je důležité zachovat existenci
okružních přírodních cest a poskytnout tak obyvatelům bezpečné a atraktivní trasy pro
běhání.

4. Cíle a priority
Obec Újezd iniciuje podnícení zájmu o sport. Podporuje a má zájem o uspokojení potřeb
sportu, jako samozřejmé součásti zdravého životního stylu. Obec vytvořila občanům prostor
14

nebo příležitost k rozvíjení schopností a dovedností v teto oblasti. Zastupitelstvo obce
v minulých volebních obdobích schválilo Program rozvoje venkova obce, kde se jedná o
soubor potřeb Obce Újezd a jako právnické osoby spravující vlastní majetek, potřeb nutných
pro udržitelný rozvoj obce a potřeb občanů.
Těmi jsou například: zrealizovaný projekt zřízení dětských hřišť v obci Újezd, v místní části
Haukovice a Rybníček. Vybudování víceúčelového hřiště na místním fotbalovém hřišti, kde
v současnosti probíhá výstavba sociálního zázemí pro hřiště a proběhne zde rekonstrukce
WC. Obec vybudovala cyklostezky/cyklotrasy spojující obec Újezd s městem Uničovem a dále
je v realizaci cyklostezka směrem na město Šternberk a v přípravě cyklostezka spojující místní
část Haukovice s obcí.

4.1. Priority
1. Sport dětí a mládeže
Pohyb děti a mládeže je potřebný pro zdravý tělesny růst a psychicky vývoj. Úlohou je
poskytnutí smysluplné činnosti a pocitu sounáležitosti s okolím s navozením pocitu bezpečí.
Sport je způsob vlivu na chování děti a mládeže. Je to výchovný prostředek, socializační
faktor a účinná forma prevence sociálně patologických jevů v chovaní dětí a mládeže.

2. Sport pro všechny
Sport pro všechny je organizovaný i neorganizovaný sport a sportovní volnočasové aktivity
určené širokým vrstvám obyvatelstva bez ohledu na věk, rasu, národnost, společenskou třídu
nebo pohlaví. Naplňuje myšlenky zdravotního životního stylu, sociální kontakt, smysluplné
trávení volného času, seberealizace a aktivní odpočinek.

3. Sportovní infrastruktura
Sportovní infrastrukturou neboli budováním a správou sportovišť, obec vytváří základní
podmínky pro různé formy sportu a pohybových aktivit. Role obce je v tomto směru
jedinečná a nenahraditelná. Obec dlouhodobě chápe potřebu udržitelnosti pohybových
aktivit a sportu a snaží se stabilizovat/vytvořit sportovní zázemí dle potřeb obyvatelstva.
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4.2. Popis cílů a záměrů
Priorita
Cíl
Záměry

Priorita
Cíl
Záměry

Priorita
Cíl
Záměry

1. Sport dětí a mládeže
Podnícení zájmu o sport. Vypěstování potřeby sportu jako samozřejmé součástí
zdravého životního stylu. Nabídka smysluplné zábavy a současné rozvíjení
schopností a dovedností v této oblasti. Vedoucí k pozitivnímu vlivu na chování
dětí a mládeže.
Iniciovat pořádaní sportovních akcí a akcí pro aktivní a komunitní život.
Údržba stávajících zařízení ve vlastnictví obce pro aktivní a sportovní vyžití
obyvatel.
Příprava a realizace projektů pro sportovní zařízení ve vlastnictví obce v souladu s
potřebami obce.
Údržba a modernizace stávajících dětských hřišť ve vlastnictví obce v souladu
s potřebami obce.
Podpora a organizační zajištění sportovních akcí pro děti a mládež.
Příprava nových projektů zaměřených na sport dětí a mládeže dle možností
rozpočtu a dotací.
Dokončení projektu Cyklostezek v okolí obce a její propojení s okolními obcemi.
Je plánovaný projekt vybudování nového dětského hřiště u zdravotního střediska
a nové dětské hřiště v areálu fotbalového hřiště.
Je plánována rekonstrukce dráhy pro skok daleký.
Je plánováno vybudování několika míst pro posilování a případně workoutové
aktivity.

2. Sport pro všechny
Vytvoření a organizační zajištění dalších možností sportovního využití a aktivní
zábavy pro všechny věkové kategorie žijící na území obce.
Příprava a realizace projektů sportovních zařízení ve vlastnictví obce v souladu s
potřebami obce.
Iniciace pořádaní sportovních akcí.
Podpora sportovních zařízení ve vlastnictví spolků na území obce.
Podpora akcí pořádaných spolky z území obce.
Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností
rozpočtu a dotací.
3. Sportovní infrastruktura
Zajištění dostatečné sportovní infrastruktury pro pohybové volnočasové aktivity
a rekreaci, která podporuje aktivní trávení volného času.
Vybudování plnohodnotné sportovní infrastruktury.
Údržba a modernizace sportovní infrastruktury.
Monitorovat počet a stav sportovních zařízení.
Příprava nových projektů zaměřených na sport pro všechny dle možností
rozpočtu a dotací.
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5. Formy podpory sportu v obci
1. Přímá podpora (finanční)
a) rozpočtovaná v rámci rozpočtu obce
•

Pořízení sportovních zařízení nebo jejich častí, nakup a dovybavení sportovních zařízení

•

Modernizace a opravy sportovních zařízení ve vlastnictví obce a jejich vybavení

b) poskytovaná v rámci příspěvku na provoz příspěvkové organizaci obce
•

z příspěvku na provoz jsou spolufinancovány náklady související s pořádáním nebo
účastí příspěvkové organizace na sportovních akcích nebo soutěžích,

c) poskytovaná jako dotace v souladu s platným programem nebo pravidly poskytování
dotací z rozpočtu obce třetím osobám.
2. Nepřímá podpora
•

Údržba stávajících sportovních zařízení

•

Propagace sportovních akcí

•

Organizační zajištění sportovních aktivit

6. Závěr
Strategický plán rozvoje sportu v obci Újezd se bude průběžně aktualizovat.
Obec má příznivé podmínky pro vytvoření kvalitní a kapacitně dostačující sportovní infrastruktury,
která bude dostupná pro obyvatele z různých věkových i sociálních skupin. Rozrůstající se výstavba
nových domů a bytových jednotek naznačuje, že bude v budoucnosti pokračovat trend růstu počtu
obyvatel a s tím i poptávka po možnostech kvalitně trávit volný čas.
Obec se zavazuje cíleně realizovat své cíle a záměry, a to za použití jak vlastních, tak za využití
dotačních programů získaných finančních prostředků.

Strategický plán rozvoje sportu obce Újezd schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedaní
konané dne: 24. 2. 2021
Strategický plán rozvoje sportu obce Újezd je zveřejněn na webových stránkách Obce Újezd
http://www.obec-ujezd.cz/ nebo je dostupný ve fyzické podobě na obecním úřadě.
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