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Úvod
Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního samosprávného celku obce Bílá,
vyjadřující předpokládaný vývoj daného celku v dlouhodobějším časovém horizontu. Strategický plán
je koncepční a rozvojový dokument. Jeho hlavním smyslem je vytvoření kvalitního prostředí
pro lidi v současné době žijící a pracující v obci. Aby obec prosperovala jako celek, měl by sloužit
především jako podklad pro střednědobé až dlouhodobé plánování rozvoje obce, zapojování občanů a
podnikatelů do rozvojových aktivit obce a sestavovaní obecního rozpočtu.
Strategický a rozvojový plán obce Bílá na období 2020-2022 byl schválen zastupitelstvem obce
na zasedání dne 22. 4. 2021, číslo usnesení 13/15.

Profil obce
I. Základní informace o obci
Status
Kraj
Okres
ORP
Pověřená obec
Rozloha
Katastrální území
Počet obyvatel
Nadmořská výška

Obec
Moravskoslezský
Frýdek – Místek
Frýdlant nad Ostravicí
Frýdlant nad Ostravicí
56,42 km²
1
272
546 m. n. m.

II. Obyvatelstvo
Počet obyvatel k 1.1.2020
Muži
Ženy
Věkový průměr

272
141
131
46,19

III. Vývoj počtu obyvatel v obci:
Rok
Počet
obyvatel

1991
371

1995 2000 2005 2010 2015 2019
349 347 314 308 306 272
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IV. Bytový fond
V obci převládá zástavba rodinnými domy. Centrum obce a enkláva Konečná je napojena na obecní
vodovodní síť. Centrum obce je napojeno na kanalizační síť, která je ve správě SmVaK. Obec není
plynofikována.
Ve vlastnictví obce je pouze jedna bytová jednotka, č. p. 158.

Sociální infrastruktura, kultura
Služby pro obyvatelstvo
V obci je prodejna Bistro se smíšeným zbožím, kavárna Domovjanka s obchodem se základními
potravinami, restaurace Bi-Fi, hotel Bauer, místní knihovna.
Školství a vzdělávání
Mateřská škola, jejímž zřizovatelem je obec Bílá, má kapacitu 25 dětí. Do této školy dochází také děti
z obce Staré Hamry.
Základní škola není v obci zřízena. Děti dojíždějí do Starých Hamer (jednotřídka 1. – 5. třída), na Horní
Bečvu, Ostravici nebo do Frýdlantu nad Ostravicí.
V obci se rovněž nachází Vzdělávací a sportovní centrum, příspěvková organizace Moravskoslezského
kraje.
Sport a volnočasové aktivity
V obci se nachází multifukční hřiště, které lze využívat od jara do podzimu. V zimě mají občané
k dispozici zdarma lyžařské permanentky do Ski areálu Bílá a Mezivodí. Na pěší zóně je umístěno
množství hracích a sportovních prvků včetně stolu na pingpong. V prostoru mateřské školy je zahrada
s travnatým povrchem se skluzavkou, houpačkami a krytým pískovištěm. Vše je přístupné veřejnosti.
Zdravotnictví
Zdravotní péči zajišťuje na základě smlouvy a za finančního příspěvku obce Bílá lékařka ve Starých
Hamrech a na Ostravici. Nejbližší stomatolog je ve 23 km vzdáleném Frýdlantě nad Ostravicí. Nejbližší
nemocnice pak ve Frýdku – Místku (33 km).
Internet a poštovní služby
V centru obce je dostupné připojení k internetu prostřednictvím kabelové sítě, na enklávách obce je
zajištěno připojení pomocí bezdrátové technologie, konektivitu zajišťují společnosti TKR Jašek, s.r.o.
nebo Fifejdy.cz s.r.o.
Služby České pošty jsou v omezeném režimu poskytovány v obci Staré Hamry (po – pá 8:00 - 9:30 hod.
a 13:30 - 15:30 hod.).
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Organizační struktura obce
Zastupitelstvo

starosta

místostarosta

referent, účetní

technický pracovník,
dělník pro údržbu obecního majetku

Obec Bílá je zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola Bílá a organizační složky obce
Knihovna Bílá.

Územní plánování
Územní plán obce Bílá byl schválen zastupitelstvem obce Bílá 10.2.2015 usnesením č. 3/5 a byl vydán
formou opatření obecné povahy č. j. 43/2015. Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území,
ochrany jeho hodnot, plošného a prostorového uspořádání krajiny včetně vymezení částí území,
kde je prioritou zachování a zvyšování ekologické stability území. Územní plán koordinuje veřejné
i soukromé záměry změn území, výstavbu a jiné činnosti. Klade si za cíl vytvářet předpoklady
pro výstavbu a udržitelný rozvoj území spočívající ve vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní
prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území.
V období roku 2020 bude vydána zpráva o uplatňování územního plánu.

Odpadové hospodářství
V obci je zajišťován sběr separovaného odpadu na 9 sběrných hnízdech (plasty, papír, sklo). Na
sběrném místě je zajišťován sběr kovů, bioodpadu, jedlých olejů a tuků. V obci je zajištěn i zpětný odběr
elektrozařízení, baterií, léků, textilu.
Směsný komunální odpad je ukládán do sběrných nádob (popelnic), které jsou umístěny
u nemovitostí. Směsný komunální odpad je svážen 1x za 14 dnů.
2x ročně je obcí organizován mobilní sběr nebezpečného odpadu, zpětný odběr elektrozařízení a
pneumatik.
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Velkoobjemový odpad mohou občané obce a majitelé nemovitostí na území obce ukládat
ve sběrném dvoře obce Ostravice na základě smlouvy. Smlouva byla obcí Ostravice vypovězena
k 28. 2. 2021.
Občané obce neplatí poplatek za likvidaci odpadu.
Podnikatelské subjekty si zajišťují svoz odpadu individuálně na základě smlouvy s firmami zajišťujícími
svoz odpadu.

Doprava
Na základní silniční síť tvořenou silnicí I. třídy I/56 navazuje silnice II. třídy II/484 směrem
na Konečnou a silnice I. třídy I/35 směrem na Rožnov pod Radhoštěm a Makov a jednotlivé místní
komunikace.
Autobusovou dopravu zajišťuje ČSAD Frýdek – Místek a.s. na základě Smlouvy o zajištění dopravní
obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou linkovou dopravou – oblast Frýdlantsko
uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem a obcí. Smlouva je uzavřena na dobu 10 let do roku 2027.
Slovenský autodopravce ukončil činnost v roce 2019. V návaznosti na tuto skutečnost byly posíleny
české spoje.

Podnikatelská činnost
Hostinská činnost, obchodní činnost, ubytovací služby, provozování lyžařských vleků, lyžařské školy,
dětského letního parku, lesnická činnost.

Životní prostředí
Obec Bílá se nachází v Moravskoslezském kraji v Chráněné krajinné oblasti Beskydy, v evropsky
významné lokalitě Beskydy. Na území obce se nachází také Národní přírodní rezervace Salajka.
Obec má charakter horské obce s velmi rozptýlenou zástavbou. Obytná zástavba je soustředěna
v centru obce podél silnice I/56 a osad Baraní, Mezivodí, Konečná, Vjadačka, Hlavatá, Třeštík,
Bumbálka.

Cílové skupiny plánu
Cílovými skupinami tohoto rozvojového plánu obce jsou všechny věkové skupiny od novorozenců
po seniory bez rozdílu pohlaví, zdravotního stavu, národnosti nebo náboženství.

SWOT analýza
Je velmi důležitým nástrojem pro úspěšné plnění dlouhodobých úkolů (silné stránky, slabé stránky,
příležitosti, hrozby)
Silné stránky
• Obecní vodovod (Bílá, Konečná)
• Kanalizace
• Mateřská škola
• Dostupnost konektivity, TV, internet
• Prodejna smíšeného zboží
• Kavárna
• Služby pro seniory (rozvoz do obchodu, k lékaři)
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•
•

Sportovní vyžití (hřiště, sportoviště na pěší zóně, lyžařské permanentky)
Příroda a krajina

Slabé stránky
• Nutnost dojíždět do základní školy (Staré Hamry, Ostravice, Frýdlant nad Ostravicí, Horní
Bečva)
• Nedostupnost lékařské péče v obci
• Neustály pokles počtu obyvatel
• Zvyšující se věkový průměr obyvatel obce
• Chybějící poštovní služby
• Komplikovaná dopravní situace v zimním období (kamionová doprava)
• Neochota občanů zapojit se do systému informovanosti (infokanál, mobilní rozhlas)
• Nedostatek pracovních příležitostí (nutnost dojíždět)
• Nekoordinované parkování v obci
Příležitosti
• Využití dotačních titulů
• Bytová výstavba (zamezení odlivu mladých lidí za bydlením)
• Podpora individuální výstavby
• Zamezení snižování počtu obyvatel
• Prodloužení vodovodního řadu až k budově obecního úřadu
Hrozby
• Dopravní situace v centru obce (kamionová doprava, překračovaní povolené rychlosti v obci)
• Neexistující chodník v centru obce

Dlouhodobý rozvoj obce
Občanská vybavenost a kvalita života
•
•
•
•
•

Cílem je svépomocí zvyšovat kvalitu života v obci, motivovat občany k účasti v informačních
kanálech obce a tím zajistit co největší informovanost občanů.
Zajištění ukládání velkoobjemového odpadu po skončení smlouvy s obcí Ostravice
Optimalizace provozu sběrného místa v obci, rekonstrukce velkoobjemových kontejnerů
Zefektivnění třídění odpadu, úprava míst na separovaný odpad, rozmístit koše na separovaný
odpad – pěší zóna, enklávy
Bezpečnost na území obce (úsekové měření, kamerový dohledový systém)

Doprava a technická infrastruktura
•
•
•
•
•
•

Výstavba chodníku v centru obce
Výstavba chodníku v lokalitě Bílá Konečná
Rekonstrukce točny autobusů + parkoviště lokalita Bílá Konečná
Autobusový záliv u Domovjanky
Zprovoznění měření rychlosti v centru obce
Rekonstrukce úpravna vody, filtrační zařízení
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•
•
•

Modernizace TKR, navýšení konektivity, standart DVB-T2
Pasportizace sítí, VO, TKR, vodovod
Zkvalitnění parkování v obci
(koordinované parkování – automatizovaný systém „chytrého“ parkování se závorami a
platebním automatem)

Územní rozvoj
• Výstavba bytových jednotek nad MŠ, rekonstrukce kuchyně MŠ, soc. zařízení MŠ
• Nový územní plán, zpráva o uplatňování územního plánu
• Cyklostezka Bílá – Mezivodí, I. etapa
• Modernizace lyžařského areálu Bílá – JIH
• Úprava plochy před OÚ – park, herní prvky pro seniory

Závěr
Strategický a rozvojový plán obce Bílá je dokument formulující společnou strategickou rozvojovou vizi
dalšího směřování obce. Vytyčuje základní směr rozvoje obce a přispívá k trvale udržitelnému rozvoji
obce. Primárním cílem je spokojenost občanů i návštěvníků obce. Dosažení dílčích cílů strategického
plánu je limitováno možnostmi obce, jednotlivců a v neposlední řadě dotační politikou.
V předpokládaném časovém horizontu tohoto dokumentu se jistě vyskytnou nové problémy
a situace nebo podněty od občanů, které budou vyžadovat okamžitá řešení.
V Bílé 22. 4. 2021

Ing. Tomáš Kubačák
starosta
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