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Strategický plán rozvoje obce byl zpracován:  

Ing. Lukášem Halatou - starostou obce Metylovice 

Ing. Jaroslavem Svolinským – předsedou finančního výboru Zastupitelstva obce Metylovice  

 

Projednán a schválen:  

Zastupitelstvem obce Metylovice dne 15. 2. 2022, usnesením č. 2/2022. 

 

Plán sestaven na období: 2022 – 2024 

 

Základní údaje o obci: 

Obec Metylovice je součástí Moravskoslezského kraje, leží v jeho východní hornaté části. 

Obec Metylovice se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Frýdlant     

nad Ostravicí. Obec Metylovice náleží do mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy a je součástí 

Euroregionu Beskydy. 

 

Obrázek: Region Severní Morava                      Obrázek: Správní obvod Frýdlant n. O. 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Metylovice je součástí Moravskoslezského kraje, leží v západní části okresu Frýdek-
Místek. Jedná se o podhorskou obec, která se nachází 5 km severně od města Frýdlant        
nad Ostravicí a 10 km jižně od města Frýdek-Místek. Vzdálenosti do ostatních center regionu: 
Ostrava 30 km, Český Těšín 30 km, Bílá – hranice se SR 22 km. 
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Kraj : Moravskoslezský 
Okres: Frýdek-Místek 
Obec s rozšířenou působností: Frýdlant nad Ostravicí 
Mikroregion: Frýdlantsko-Beskydy 
Euroregion: Beskydy 
Rozloha katastru obce: 11,15 km2 
Poloha obce a nadmořská výška: - přesná poloha je: 49°36" SŠ, 18°20" VD 

- průměrná výška je: 375 m n.m. 
Počet obyvatel: - k 1. 1. 2021 - 1790 

- průměrný věk obyvatel obce je 42,6 let  
Stavební úřad, Matrika, Finanční úřad Frýdlant nad Ostravicí 
Pozemkový a Celní úřad, Okresní soud Frýdek-Místek 
Obecní úřad: - Adresa: Metylovice 495, 739 49 Metylovice 

- Ve funkci starosty: Ing. Lukáš Halata 
- Telefon: 558 686 129 
- E-mail: starosta@metylovice.cz,  
- www stránky: www.metylovice.cz 

Pošta: Metylovice, PSČ 739 49 (přijímací i doručovací) 
Pokrytí signálem GSM: O2, T-mobile, Vodafone 
Dopravní spojení: - autobus přímo v obci 

- vlak. spoje z Frýdlantu n.O. nebo Pržna (nejblíže) 
Vybavenost obce-základní údaje: - infrastruktura: obecní vodovod, kanalizace,    

  elektrifikace,    
  plynofikace 
- praktický a dětský lékař 
- knihovna 
- Farní úřad Metylovice 
- Muzeum – Kožane město 
- Restaurace a penzion POD LÍPAMI 
- Hospůdka Na hřišti 
- Potraviny MaJ 
- Potraviny Pod Čupkem 
- Pošta Partner 

Školy a sociální zařízení-základní 
údaje: 

- ZŠ Mjr. Ambrože Bílka Metylovice (úplný 1. stupeň) 
- MŠ Metylovice 
- Odborný léčebný ústav Metylovice, Moravskoslezské   
  sanatorium, p.o.  

Spolky a organizace-základní údaje: - SDH Metylovice 
- Myslivecký spolek Metylovice 
- Klub seniorů 
- Český svaz zahrádkářů, základní organizace  
  Metylovice  
- TJ Sokol Metylovice 
- SPORTOVNÍ KLUB METYLOVICE z.s. 
- Divadelní spolek „Sokol na prknech“ 
- Tenisový klub Karlický, z.s. 
- Spolek rodičů Metylovice, z.s. 
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SWOT analýza obce Metylovice 
 
 

Silné stránky  Slabé stránky 
 Poloha obce na úpatí Beskyd 
 Zajímavá historie obce doložená 

zachovalými historickými objekty 
 Rychlá dopravní dostupnost obce 

z blízkých měst   
 Klidná a zajímavá lokalita pro bydlení 
 Čisté životní prostředí 
 Příznivé podmínky pro rozvoj podnikání 

v obci 
 Množství zemědělsky využitelné půdy 
 Základní škola 1. stupně a mateřská škola 

v obci 
 Zajímavá lokalita z hlediska rozvoje 

cestovního ruchu 
 Postupný růst obyvatel a počet 

přistěhovalých osob 
 Růst počtu rodinných domů podpořený 

rozvojem ploch určených pro novostavby 
 Odborný léčebný ústav, Moravskoslezské 

sanatorium 
 Vlastní internetová prezentace obce 

 Nedostačující infrastruktura v obci 
(technická i dopravní) 

 Technický stav některých budov v obci 
ovlivňující celkový vzhled obce 

 Absence 2. stupně základní školy 
 Záporný přirozený přírůstek obyvatel        

v posledních letech 
 Stárnutí obyvatel 
 Blízkost rychlostní komunikace (zvýšená       

hlučnost, prašnost a doprava i v nočních        
hodinách) 

 Absence železniční dopravy 
 Omezené podnikatelské aktivity v obci, 

některé úplně chybí – nespokojenost 
obyvatel obce 

 Neochota občanů spolupracovat 
na rozvoji obce 

 Omezené interní finanční zdroje obce 
pro realizaci větších projektů 

 Chybějící síť cyklodopravy v návaznosti 
na regionální cyklotrasy a cyklostezky 

Příležitosti Ohrožení 
 Poloha obce v blízkosti velkých měst 
 Vhodné plochy pro bydlení 
 Sportovní a rekreační možnosti v obci      

a okolí 
 Příslušnost ke sdružením dbajícím          

na rozvoj oblasti 
 Možnost přilákání podnikatelské sféry    

do volných prostor v obci, případně rozvoj 
malého a středního podnikání 

 Příliv finančních prostředků z dotačních 
zdrojů na rozvoj obce 

 Možnost spolupráce se zahraničními 
subjekty  

 Rozvoj spolupráce s okolními obcemi  
 Potenciál pro rozvoj cestovního ruchu 

v obci v souvislosti s blízkostí Beskyd a 
probíhajícími cyklistickými a turistickými 
trasami 

 Cílená propagace obce spojená s rozvojem 
pozitivní image  

 Rostoucí migrace obyvatel (zejména 
mladých rodin a absolventů) blíže za 
prací a do škol 

 Stárnutí obyvatel 
 Omezené množství pracovních míst 

přímo v obci 
 Roztroušený vesnický charakter zástavby 
 Růst provozu na přilehlé rychlostní        

komunikaci a s tím související zhoršení        
životních podmínek v okolí této tepny 
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Vize a poslání obce: 

- co největší množství spokojených obyvatel, spokojených se životem a jeho kvalitou 

v malé Beskydské obci 

 

 

Strategické cíle obce:  

 

 
Strategická osa 1 

 

 
ÚZEMNÍ ROZVOJ A EFEKTIVNÍ SPRÁVA OBCE 
 

 
Strategická osa 2 

 

 
OBČANSKÁ VYBAVENOST, SPORTOVNÍ A KULTURNÍ ZÁZEMÍ OBCE  
 

 
Strategická osa 3 

 

 
TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OBCE 
 

 
Strategická osa 4 

 

 
ROZVOJ PODNIKÁNÍ A LIDSKÝCH ZDROJŮ V OBCI 
 

 
Strategická osa 5 

 

 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V OBCI A OKOLÍ 
 

 
Strategická osa 6 

 

 
ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU 
 

 
Strategická osa 7 

 

 
VOLNÝ ČAS A SPOLKOVÁ ČINNOST 
 

 
 

VÝCHODISKA STRATEGICKÝCH OBLASTÍ 

STRATEGICKÁ OSA 1 - ÚZEMNÍ ROZVOJ A EFEKTIVNÍ SPRÁVA OBCE 
Východiska: Významné prvky obce Metylovice tvoří kombinace polohy obce v podhůří 
Beskyd a dále pak kvalitní dopravní obslužnost. Oba tyto prvky podporují možnost rozvoje 
rezidentního bydlení v obci. Podstatnou součástí vhodného místa pro bydlení je kromě 
infrastruktury služeb a pracovního uplatnění, také efektivně fungující místní správa dbající na 
všestranný rozvoj obce. Důležitým momentem pro realizaci rozvojových aktivit obce je 
participace občanů na obecním dění. 

STRATEGICKÁ OSA 2 - OBČANSKÁ VYBAVENOST, SPORTOVNÍ A KULTURNÍ ZÁZEMÍ OBCE  
Východiska: Kvalitní občanské, sportovní a kulturní zázemí obce tvoří základ kvality života v 
obci. Obec Metylovice v současnosti disponuje dostatečnou občanskou i volnočasovou 
vybaveností. Jednotlivé objekty však vyžadují pravidelnou údržbu a často důkladnou 
modernizaci odpovídající potřebám uživatelů i bezpečnostním, zdravotním a estetickým 
nárokům. Nemělo by se zapomínat ani obnovu památek a renovaci drobných sakrálních 
staveb (kapliček, křížů, aj.). 
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STRATEGICKÁ OSA 3 - TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA OBCE  
Východiska: V otázce dopravy a technické infrastruktury obce je zásadní udržování 
základních prvků dopravní a technické vybavenosti. Z dopravního hlediska se jedná 
především o páteřní komunikaci, u které je stálé udržování kvality povrchu zásadní pro trvalý 
udržitelný rozvoj obce. Nelze však opomínat i síť místních komunikací a dostupnost 
jednotlivých prvků technické vybavenosti (kanalizace, vodovod, plynovod atd.) 

STRATEGICKÁ OSA 4 - ROZVOJ PODNIKÁNÍ A LIDSKÝCH ZDROJŮ V OBCI 
Východiska: Dobré zázemí pro rozvoj podnikání v kombinaci s dostatečným množstvím 
pracovní síly jsou hybným momentem pro příliv nových podnikatelských subjektů do obce. 
Obec nabízí investiční nabídky podnikatelům, zároveň je třeba pružně reagovat na potřeby 
pracovního trhu, např. spoluprací s úřady práce. Je třeba sledovat demografickou, věkovou a 
vzdělanostní strukturu obyvatel a dle toho přizpůsobovat služby občanské vybavenosti i 
nabídku volnočasových aktivit. 

STRATEGICKÁ OSA 5 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V OBCI A OKOLÍ 
Východiska: Životní prostředí v obci je možno považovat s výjimkou občasného snížení 
kvality ovzduší díky lokálním zdrojům za čisté. Obec má na svém katastru poměrně širokou 
strukturu biotopů – smíšené lesy, pásy zeleně podél vodních toků atd. V rámci prevence rizik 
živelných katastrof a zhoršení stávajících podmínek je třeba podporovat informovanost 
občanů a realizovat aktivity směřujících k prevenci a šetrnému zacházení s životním 
prostředím.  

STRATEGICKÁ OSA 6 - ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU 
Východiska: Obec Metylovice disponuje nemalým potenciálem pro rozvoj cestovního ruchu. 
Atraktivita obce spočívá na jedné straně v její poloze v podhůří Beskyd a blízkosti větších 
měst, na straně druhé v bohatém historickém zázemí a řadě zajímavostí nacházejících se na 
jejím katastru. Tyto silné stránky je třeba podpořit a dále rozvíjet s přispěním vybudování 
kvalitní informační infrastruktury (mapy, ukazatele, naučné stezky) a dalších složek zázemí 
pro rozvoj cestovního ruchu (ubytování, občerstvení). 

STRATEGICKÁ OSA 7 – VOLNÝ ČAS A SPOLKOVÁ ČINNOST 
Východiska: Volnočasové aktivity pro různé cílové skupiny organizují v obci zejména místní 
organizace (spolky) jako TJ Sokol, SPORTOVNÍ KLUB, Spolek rodičů, SDH a další. Spolky mají 
možnost žádat o individuální dotace z rozpočtu obce. Obec se snaží využít veškeré vhodné 
prostředky pro zapojování všech skupin obyvatel do dění v obci, zvyšovat návštěvnost akcí, 
umožňovat setkávání osobám z různých společenských a věkových skupin. Takové aktivity 
jsou jednoznačně vhodným nástrojem pro vytváření funkčních komunit a zlepšování 
mezilidských vztahů, vč. přípravy na stárnutí. Podpora obce by se měla zaměřit na rozšíření 
nabídky kulturních, sportovních a jiných zájmových aktivit, včetně obnovy zázemí a zlepšení 
vybavení místních spolků a organizací. 
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Následující tabulky č. 1 - 3 přináší přehled plánovaných investic pro léta 2022 – 2024                  
i s případnými finančními zdroji. 
 
 
 
Tabulka 1 – Plánované projekty 2022 
P.č. Název Výše investice  

v Kč 
Vlastní/cizí zdroje 

1 Chodník Vrchovina - Žukov 15 000 000 Kč dotace ze SFDI/vlastní zdroje 
2 Vybudování retenční nádrže 1 300 000 Kč dotace z OPŽP/vlastní zdroje 
3 Oprava místních komunikací  8 000 000 Kč dotace z MMR/vlastní zdroje 
4 Obnova a revitalizace sociálního 

zázemí v předsálí kinosálu 
1 000 000 Kč dotace z MAS F-B/vlastní 

zdroje 
5 Dovybavení sběrného dvora 

abroll kontejnery 
600 000 vlastní zdroje 

Zdroj: Obec Metylovice, vlastní zpracování   
 
 
 
Tabulka 2 – Plánované projekty 2023 
P.č. Název Výše investice  

v Kč 
Vlastní/cizí zdroje 

1 Víceúčelové hřiště 5 000 000 Kč dotace z NSA/vlastní zdroje 
2 Výstavba kanalizace – 3. stavba 60 000 000 Kč dotace ze SFŽP/vlastní zdroje 
3 Oprava místních komunikací 2 000 000 Kč dotace z MMR/vlastní zdroje 
4 Rozhledna s vysílačem                 

na Metylovské hůrce 
3 000 000 Kč CETIN/vlastní zdroje 

5 Rozšíření hřbitova 12 000 000 Kč dotace z MMR/vlastní zdroje 
6 Rekonstrukce nadstavba garáže 

požární zbrojnice 
8 000 000 Kč dotace z MV/vlastní zdroje 

Zdroj: Obec Metylovice, vlastní zpracování   
 
 
 

Tabulka 3 – Plánované projekty 2024 
P.č. Název Výše investice  

v Kč 
Vlastní/cizí zdroje 

1 Oprava místních komunikací 2 000 000 Kč dotace z MMR/vlastní zdroje 
2 Chodník škola – dolní konec 40 000 000 Kč dotace ze SFDI/vlastní zdroje 
3 Stavba domu pro seniory 10 000 000 Kč dotace z MMR/vlastní zdroje 
4 Cyklostezka spojující obec 

Metylovice a obec Palkovice 
10 000 000 Kč dotace ze SFDI/vlastní zdroje 

5 Tribuna na fotbalovém hřišti 3 000 000 Kč dotace z NSA/vlastní zdroje 
6 Revitalizace antukových hřišť 2 000 000 Kč dotace z NSA/vlastní zdroje 

Zdroj: Obec Metylovice, vlastní zpracování   

 


