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Úvod
Obec Pašovice pracovala do roku 2015 s „Projektem obnovy venkova“ schváleného zastupitelstvem
obce v roce 1999, který byl sice aktualizován, ale v současné době je jeho obsah zcela vyčerpán.
A protože základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb. o obcích
je program rozvoje obce, přistoupilo zastupitelstvo obce Pašovice k vytvoření nového programu.
Podstatou tvorby nového programu rozvoje obce je popsat detailně situaci v obci, vyhodnotit názory
občanů z dotazníkového šetření a v rámci diskuse s občany a v pracovní skupině následně formulovat
představy a názory na budoucnost a vývoj obce Pašovice. Tento dokument by měl v budoucnosti
přinést jasné a konstruktivní řešení při plánování investičních i neinvestičních akcí v obci a měl by být
nedílnou součástí dokumentace k získávání různých dotačních titulů.
Tento dokument tvořila pracovní skupina, složená se zastupitelstva obce a jejímž hlavním řešitelem byl
starosta obce Vlastimil Řezníček. Dokument byl tvořen ve druhé polovině roku 2015 a první polovině
roku 2016. Dokument nebyl zadán žádné externí firmě. Občané obce spolu se zastupiteli jsou dle
našeho názoru nejvhodnějšími autory budoucnosti obce Pašovice.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 Charakteristika obce
1. Území

Poloha
Obec Pašovice se nachází ve Zlínském kraji, konkrétně v okrese Uherské Hradiště.
Z hlediska správního členění obec Pašovice náleží pod obec s rozšířenou působností ( ORP ) Uherský
Brod. Pašovice se z geografického pohledu nachází na východním okraji Prakšické vrchoviny, cca 7 km
severně od Uherského Brodu.
Celé katastrální území má rozlohu 481,34 ha. Průměrná nadmořská výška obce je 230-250 m.n.m.
Obcí Pašovice protéká od severu k jihu potok Holomňa, pramenící na k.ú. obce Dobrkovice.
Hustota zalidnění obce je 150,00 obyv./km2.
Orná půda zaujímá 44,44% plochy, lesy tvoří 13,04% plochy.
Základní data o obci za rok 2014
• Počet obyvatel: 722
• Celková plocha území obce: 481,34 ha
• Výměra orné půdy: 213,92 ha
• Výměra zahrad: 23,79 ha
• Výměra ovocných sadů: 2,54 ha
• Výměra trvalých travních porostů: 97,54 ha
• Výměra zemědělské půdy: 337,79 ha
• Výměra lesní půdy: 62,76 ha
• Výměra vodních ploch: 12,62 ha
• Výměra zastavěných ploch: 11,59 ha
• Výměra ostatních ploch: 56,58 ha
Struktura využití půdy v obci Pašovice v roce 2014

Pramen: ČSÚ
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A.1 Charakteristika obce
1. Území

Historické souvislosti
Obec Pašovice patří k vesnicím, které vznikaly v Pomoraví a Poolšaví v době osidlování našeho kraje
slovanskými kmeny. Tito nový osídlenci sem přicházeli z východu a ze severní oblasti Karpat. Již
někdy v první polovině prvního tisíciletí se usazovali na místech, kde již před nimi žili Keltové, jak nám
dokazují četné archeologické vykopávky z doby před 2-3 tisíci lety, nalezené v katastru naší obce.
Je to např. v trati Záhumní. Slované přicházeli jako celé rody a tak názvy jejich sídlišť mají rodovou
koncovku -ice. Mluvit o výročí založení nějaké vesnice je nepřesné. Lze to jen u osad v zniklých v době
pozdější, kdy je již známo jméno zakladatele a tot jméno je zapsáno v tzv. zemských deskách. Jelikož
tyto zemské desky údajně shořely, je první zápis o pašovicích až v roce 1365 a od tohoto roku můžeme
sledovat, kdo byl postupně majitelem a co se v naší obci v těchto letech událo.
Pašovice vznikly asi ve 12.století, avšak poprvé se připomínají až v roce 1365 v přídomku vladyky Karla
z Pašovic. Mareš z Pašovic odevzdal v roce 1384 celou vesnici kromě jednoho lánu Štěchovi z Újezda. V
roce 1407 přepustil Čeněk ze Šarova bratřím Čeňkovi a Václavovi z Malotína dolní polovinu a Martin ze
Šarova horní polovinu osady. Václav z Malotína předal v roce 1412 Pašovice Václavovi z Volfenburka a
Zich z Volfenburka odprodal v r. 1437 celou ves Janovi z Rudky. V r.1447 byly Pašovice majetkem
Jiříka z Ořechového. Bratři Václav a Jan Ořechovští z Honbic odevzdali v r. 1512 Pašovice a Dobrkovice
Jiříkovi z Honbic, který v r.1516 předal obě vesnice manželu své dcery Anežky, Hynkovi ze Zástřizl. V
r.1538 držel Pašovice s Dobrkovicemi a Velkým Ořechovem Adam Prakšický ze Zástřizl. Od té doby
náležely Pašovice k velkoořechovskému statku, s nímž přešly v r. 1652 k uherskobrodskému panství
hrabat z Kounic.
Zřejmě z 18.století pochází pečeť Pašovic- v pečetním poli štít s vinným hroznem, nad štítem hlava
andílka s křídly. Znamení upomíná na kdysi kvetoucí vinařství (vinice stávaly v trati zvané „Podbúdí“
ještě v r. 1875). Vedle této pečeti se autorovi nové symboliky obce stal inspirací erb dlouhodobé a
významné pašovické vrchnosti, hrabat z Kounic. Návrhy vznikly se záměrem, aby tvar a překřížení
stonků vinné révy evokovalo charakteristickou a nezaměnitelnou podobu figury z erbu Kouniců.

2. Obyvatelstvo

Demografická situace
Po douhodobém poklesu počtu obyvatel, způsobeném normalizační urbanizací, dochází po roce 1990
opětovně k pomalému demografickému růstu.
Dle definitivních výsledků sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, žilo v obci Pašovice 717 obyvatel.
Z toho bylo 355 mužů a 362 žen.
Index stáří v obci Pašovice dosahuje hodnoty 115,6% ( jedná se o poměr počtu obyvatel nad 65 let k
obyvatelstvu skupiny 0-14 let ). Hodnota indikátoru indexu stáří představuje mírně negativní
hodnocení.
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ČSÚ - údaje o složení obyvatel v roce 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Počet obyvatel 722
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let 93
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 245
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 216
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži 26
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy 18
Počet obyvatel nad 65 let 124
Zemřelí celkem 6
Přistěhovalí celkem 18
Vystěhovalí celkem 13

Přírustek ( úbytek)
•
•
•

Přirozený 4
Stěhováním 5
Celkový 9

ČSÚ- údaje o složení obyvatel v roce 2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Počet obyvatel 720
Počet obyvatel ve věku 0 až 14 let 93
Počet obyvatel ve věku 15-59 muži 200
Počet obyvatel ve věku 15-59 ženy 242
Počet obyvatel ve věku 60-64 muži 26
Počet obyvatel ve věku 60-64 let ženy 26
Počet obyvatel nad 65 let 133
Zemřelí celkem 5
Přistěhovalí celkem 10
Vystěhovalí celkem 16

Věková struktura obyvatel obce Pašovice v roce 2014

Pramen: ČSÚ
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Věková struktura obyvatel obce Pašovice v roce 2016

Zdroj: ČSÚ
Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel obce Pašovice od roku 1910

Zdroj: ČSÚ
Vývoj počtu obyvatel obce Pašovice v letech 2003 - 2016

Zdroj: ČSÚ
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Vzdělanostní struktura obyvatel obce Pašovice v roce 2011

Zdroj: ČSÚ

Sociální situace
Spolková činnost- V obci Pašovice funguje bohatý kulturní a společenský život. Mezi největší spolek
patří Rybnikářství Holomňa Prakšice-Pašovice. Rybáři se starají v obci o vodní plochy a rybí obsádku,
ale k jejich aktivitám patří i pořádání rybářských závodů, vedení kroužku pro děti a v neposlední
řadě výlov rybníka. Nejstarším spolkem v obci je Sbor dobrovolných hasičů, který mimo zásahovou
a preventivní činnost aktivně organizuje v obci již po desítky let tradiční Fašank. Neodmyslitelnou
součástí je Myslivecký spolek BŘEZÍ, který zajišťuje kromě starosti o přírodu a zvěř taktéž podzimní
Zvěřinové hody. Dalším ze spolků je Klub seniorek. Ty se aktivně zapojují do společenského života v
obci. Pořádají nádherné tématické výstavy, pravideně organizují turistické výšlapy a výlety do okolí.
Kulturní dům v obci Pašovice fuguje jako základna pro muzikanty a tanečníky country a pravidelně zde
v týdnu cvičí ženy aerobic a jógu.
V provozu jsou nově vybudovaná dětské hřiště a sportovní areál, který využívají pravidelně fotbalový
příznivci z klubu Starých pánů. Každoročně se rodiče menších dětí zapojují do přípravy Dětského dne,
který si získal mnoho návštěvníků i ze širokého okolí. Důležitá je pro udržení lidových tradic v naší obci
činnost mládeže a to hlavně krojované hodové chasy, která každoročně organizuje tradiční krojované
hody. V Pašovicích působí ještě několik více, či méně aktivních spolků, které ale v případě potřeby
zapojují při organizaci veřejných akcí.
Kulturní dům je v majetku obce a jeho rekonstrukce proběhla v roce 2007. Obci poskytla úvěr na
rekonstrukci Komerční banka a nyní obec splácí ročně úvěr ve výši 482 760,-. Splátky úvěru jsou
nastaveny do června roku 2021.
Obec Pašovice pravidelně každoročně přispívá ze svého rozpočtu finančními prostředky na chod
spolků a organizací. Průměrně obec přispívá spolkům a zájmovým sdružením 150 000 Kč. Udržuje si
tak širokou dobrovolnou základnu občanů, jejichž činnost se pak odráží na společenském dění v naší
obci.
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PRŮMĚRNÝ PŘEHLED ČLENSKÉ ZÁKLADNY SPOLKŮ V OBCI:
•
•
•
•
•
•
•

Rybníkářství Holomňa Prakšice- Pašovice : 92 členů
Sbor dobrovolných hasičů : 50 členů
Taneční skupina Countrymix + skupina SKLEROTYCI: 25 členů
Seniorklub: 25 členů
Fotbalový klub Staří páni: 20 členů
Myslivecký spolek BŘEZÍ : 16 členů
Český zahrádkářský spolek: 10 členů

3. Hospodářství

Členění podniků v obci
V obci se nachází málo využívaný areál zemědělského obchodního družstva, ve kterém se nachází
objekty, které jsou využívány k drobnému podnikání a skladování. Areál je bohužel díky nedořešeným
vlastnickým vztahům z velké části nevyužitý.
V obci je dále pobočka firmy, která se zabývá dřevovýrobou. Ta funguje v budově bývalého hostince.
Průmyslová zóna se v obci bohužel nenachází. Volné zóny pro výstavbu objektů určených pro výrobu a
služby v obci dle územního plánu prakticky nejsou. Obec to limituje v průmyslovém rozvoji, ale
bohužel obecními pozemky k vytvoření průmyslové zóny nedisponuje.
Z komerčních služeb je využíván občany objekt Kulturního domu, kde je hospoda a kadeřnictví. V obci
je jedna prodejna COOP Jednoty a dva autoservisy.
V obci fungují místní živnostníci, kteří zaměstnávají místní občany. Jedná se především o práci ve
stavebnictví a průmyslu.
Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Pašovice v roce 2013

Pramen: ČSÚ
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Struktura zaměstnanosti v obci Pašovice podle odvětví v roce 2011 (%)

Pašovice
Uherský Brod
Zlínský kraj
ČR

Zemědělství a lesnictví

Průmysl a stavebnictví

Služby

2,19%
3,22%
2,55%
2,74%

46,08%
46,25%
40,80%
32,23%

45,77%
44,32%
46,94%
53,87%

Pramen: ČSÚ
•
•
•
•
•

Počet ekonomicky aktivních osob 349
Počet uchazečů o zaměstnání 29
Počet osob vyjíždějících z obce za prací 222
Počet osob dojíždějících za prací do obce 11
Počet zaměstnaných osob 319

Vývoj podílu nezaměstnaných osob

Pramen: ČSÚ
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Vývoj počtu nezaměstnaných osob

Pramen: ČSÚ

Cestovní ruch
Katastrem obce prochází místní cykloturistická trasa 5176 Drslavice-Pašovice-Svárov.
Obec je vzhledem k poloze a malebné krajině hojně navštěvována taktéž pěšími turisty. Přes obec
vede několik turistických tras a nově zde vznikla naučná stezka Po hranici devíti katastrů. Místní
obyvatelé využívají k procházkám především lokality kolem vodních ploch, které jsou dostupné v
katastru obce. V blízké dostupnosti je historický památný strom Žižkův dub, ke kterému vede z centra
obce značená turistická stezka.
Obec je vlastníkem a provozovatelem dětských hřišť, nově zrekonstuovaného sportovního areálu a
koupaliště. Tyto sportoviště jsou využívány nejen místními občany, ale hlavně přes letní sezónu
navštěvuje veřejně přístupná sportoviště řada“přespolních“ návštěvníků. Koupaliště je pro svou
dostupnost, čistotu vody a polohu, vyhledávaným cílem všech věkových skupin obyvatel z celého
okolí.
K rekreaci v obci slouží především starší rodinné domky jako chalupy. Rekreační středisko s
ubytováním v obci není.
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4. Infrastruktura

Dopravní infrastruktura
Stěžejní komunikací pro obec Pašovice je stávající silnice III/497 14 Uherský Brod - Částkov - Bílovice,
procházející obcí z jihu na sever. Tato silnice byla v roce 2013 plně rekonstruována hlavním průtahem
obce. Intenzita dopravy je přiměřená významu silnice a poloze obce v regionu. Na základě průzkumu
lze konstatovat, že tranzitní doprava je v rovnováze s dopravou cílovou. Obec není napojena na
železniční síť. Nejbližší významná železniční stanice je ve městě Uherský Brod.

Dopravní obslužnost
Dopravní obslužnost v obci zajišťuje autobusovou dopravou společnost ČSAD Uherské Hradiště a
probíhá na trasách Uherský Brod- Zlín, Uherský Brod- Uherské Hradiště a zpět. Autobusová doprava je
jediná veřejná doprava v obci. Využívána je napříč celým věkovým spektrem obyvatelstva. Autobusová
zastávka je ve středu obce společně s točnou pro autobusy. Dopravní obslužnost je z pohledu obyvatel
dostačující.
Počet denních autobusových spojů do nejbližších měst:
Směr Zlín (linka 800711) – prac.dny - 15, soboty,neděle a svátky – 3, neděle – 1, dny škol.vyučování – 1
spoj UB-Pašovice, celkem 20 spojů.
Směr Uh.Hradiště (linka 800090) – prac.dny – 5, celkem 5 spojů.
Směr Uh.Brod (linka 800090 800711) – prac. dny 20, soboty,neděle a svátky – 4, neděle - 1 , celkem 25
spojů.
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Technická infrastruktura
Obec má vybudovaný veřejný vodovod, který byl vybudován v letech 1994-95. Veřejný vodovod
spravují Slovácké vodovody a kanalizace a.s. Uherské Hradiště. Zdrojem pitné vody pro obec Pašovice
je skupinový vodovod Uherské Hradiště- Uherský Brod. Voda je dopravována z úpravny vody Ostrožská
Nová Ves. V obci je vybudována jednotná kanalizace napojená na kmenovou stoku v Prakšicích.
Čístírna odpadních vod je v Uherském Brodě, kde se odpadní vody z Pašovic přečerpávají a následně
čistí. Obec je plynofikována středotlakou plynovodní sítí a je napojená na síť vysokého napětí
prostřednictvím sedmi distribučních transformačních stanic. Elektrorozvody nízkého napětí jsou v obci
provedeny venkovním vedením, zabudovaným na betonových stožárech, eventuelně na střešnících,
nebo konzolách, umístěných na jednotlivých objektech. Některé nově postavené RD jsou již připojeny
zemními kabely. Veřejné osvětlení je realizováno svítidly, zabudovanými na podpěrných bodech
distribuční sítě NN. Použitá jsou svítidla různých typů. Převažují výbojkové zdroje. V obci je provozován
místní rozhlas s rozhlasovou ústřednou, umístěnou v budově obecního úřadu. Propojení jednotlivých
reproduktorů je provedeno nadzemním vedením, reproduktory jsou umístěny na sloupech. v obci
je provozována bezdrátová síť WIFI, je dostupný digitální televizní signál. Telekomunikační
rozvody jsou napojeny na digitální telefonní ústřednu v Prakšicích. Prostorem obce prochází dálkový
optický kabel. Vzdušným prostorem obce prochází radioreleová trasa a některé trasy Českých
radiokomunikací a mobilních operátorů.

5. Vybavenost obce

Bydlení
Původní půdorys obce tvořila typická slovácká ulicovka. Její stopa představuje dodnes v půdorysu
obce největší ucelenou část sídla. Zástavbu ulicovky tvoří souvislá řada obytných domů s průjezdem a
tzv. „horní komorou“. Domy mají sedlovou střechu s římsou do ulice. V části Dolní Podbúdí ( bývalé
vinohrady) se nachází zástavba obytných domků postavených na místě bývalých vinařských búd.
Zástavbu tvoří převážně objekty umístěné na úzkých parcelách orientovaných kolmo na uliční čáru.
Domky jsou přízemní, se sedlovou střechou a štítem orientovaným do ulice. Na obytnou část
rodinného domku navazuje ve většině případů část hospodářská. Na Dolní Podbúdí navazuje část
zvaná Horní Podbúdí, kde se jednotný charakter zástavby celé lokality směrem do svahu postupně
vytrácí. Zástavbu v částech Zahurčí a Záhumenní tvoří převážně dvoupodlažní rodinné domky
městského typu. Převládajícím způsobem výstavby v nově navržených lokalitách jsou samostatně
stojící domy, podle okolností komponované do jednoho stavebně-architektonického celku s objekty
doplňkovými.
Sociální byt je v majetku obce jeden a nachází se v budově Mateřské školy.
Vývoj bytové výstavby v obci Pašovice v období 2009 - 2015
Počet dokončených bytů
Počet dokončených bytů v přepočtu
na 1000 obyvatel v kraji
Počet dokončených bytů v přepočtu
na 1000 obyvatel v ČR

2009
3

2010
6

2011
3

2012
2

2013
1

2014
5

2015
1

3,21

2,38

1,86

1,93

1,35

1,38

1,60

3,68

3,48

2,76

2,75

2,40

2,27

2,38

Zdroj: ČSÚ

PROGRAM ROZVOJE OBCE PAŠOVICE

14 /29

Plochy občanského vybavení- veřejná vybavenost:
Mateřská škola - Obec Pašovice je zřizovatelem mateřské školy v Pašovicích. Základní škola , spádová
pro obec Pašovice, se nachází v Prakšicích.
Obecní knihovna - je umístěna v objektu obecního úřadu. Užitková plocha činí cca 35 m2. Užitková
plocha, kapacita i provozní podmíky jsou vyhovující.
Obecní úřad - Obecní úřad se nachází ve středu obce. Součástí objektu je hasičská zbrojnice,
pracoviště praktického lékaře (ordinační hodiny 3x týdně), obecní knihovna a klubovna.
Prodejna potravin - V centru obce se nachází širokosortimentní maloobchodní prodejna. V současné
době je provozovatelem nákupního střediska spotřební družstvo Jednota.
Kulturní dům - Kulturní dům je v majetku obce a v roce 2006-2007 proběhla jeho rekonstrukce z
pohledu přístavby podkrovní části a zateplení a výměny oken. Prostory kulturního domu jsou plně
využívány ke společenským a kulturním aktivitám.
Pohostinství - V obci se nachází v budově kulturního domu.
Základní data za rok 2014
•
•
•
•

Počet domů 241
Počet obydlených domů 210
Počet rodinných domů 209
Počet bytových domácností 227

Školství a vzdělávání
Obec Pašovice je zřizovatelem Mateřské školy v Pašovicích. Zařízení mateřské školy je situováno blízko
středu obce ve směru na Velký Ořechov. V roce 2014 byla naplněna kapacita pro počet žáčků a ZO
sválilo navýšení žáčků na počet 28. Základní škola v obci není a místní děti navštěvují spádovou ZŠ,
která se nachází v obci Prakšice. Za vyšším vzděláním dojíždí studenti do dostupných měst jako je
Uherský Brod, Uherské Hradiště, nebo Zlín.

Sociální péče
V obci není žádné zařízení pro sociální péči. Občané však využívají služeb Charity, která sídlí v blízkém
městě Uherský Brod. Z širokého portfólia služeb této společnosti využívají především senioři rozvoz
jídel do domu. V obci je zřízena

Kultura
Obec Pašovice vlastní kulturní dům, ve kterém se soustředí téměř 50 % aktivit spolků spojených s
kulturou, nebo sportem. Pravidelně se k těmto aktivitám využívá podkroví KD a tělocvična. Zde
scházejí např. místní ženy k cvičení jógy, nebo aerobiku. Zázemí zde má taktéž místní country kapela
s tanečníky country tanců. Pravidelně se zde schází členky senior klubu a v tělocvičně taktéž cvičí a
tančí dětičky v předškolním věku. V části podkroví je zřízena i posilovna a kuchyňka s menší zasedací
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místnost pro cca 35 lidí. První patro kulturního domu je užíváno ke komerčním účelům, jako jsou
oslavy, svatby, taneční zábavy apod. V přízemí kulturního domu se nachází pohostinství a kadeřnictví.
V Pašovicích je bohatá činnost spolků a s tím související pořádání společenských akcí. Důležitým
faktorem fungování kultury je i dodržování lidových tradic a zvyků, mezi které patří krojované hody s
právem, fašank, velikonoční klepání a další.

6. Životní prostředí

Krajinný ráz
Katastrální území obce Pašovice je obklopeno převážně zemědělskou půdou, v okrajových částech
katastru se nachází lesní porosty. Obec Pašovice se rozkládá v údolí po obou stranách potoka Holomni.
Mimo zastavěné území je krajina převážně mírně kopcovitá.
Zemědělská půda - je převážně využívána jako orná půda a částečně jako plocha trvalých travních
porostů. Menší část zemědělského půdního fondu tvoří plochy zahrad a extenzivních sadů.
Lesní plochy - tvoří cca 13% podíl na rozloze katastrálního území a nacházejí se především na
jihozápadní a severovýchodní části katastru obce.
Vodní plochy a toky - Nejvýznamnějším tokem je potok Holomňa, pramenící na k.ú. obce Dobrkovice.
Protéká celou obcí od severu k jihu. V zastavěné části obce je jeho tok regulován. Nad obcí zleva
přibírá Holomňa Maršovský a pod obcí Dobřínský potok. V rámci protipovodňových opatření byl nad
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soutokem Holomni a Maršovského potoka vybudován záchytný rybník. Na Dobřínském potoce byly
dokončeny dva suché poldry. V případě zvýšeného přítoku jsou obě zařízení schopna plánovaným
navýšením hladiny část přívalových vod akumulovat.

Ochrana přírody a krajiny
Pašovice jsou součástí přírodního parku Prakšická vrchovina o rozloze 44,8 km2 . Přírodní park slouží
k ochraně krajinného rázu území s významnými soustředěnými estetickými a přírodními hodnotami.
Zřizuje se obecně závazným právním předpisem orgánu ochrany přírody, ve kterém se stanoví taková
omezení využití území, která by znamenala zničení, poškození nebo rušení stavu tohoto území ( §12
zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů).
V katastru obce se vyskytuje několik velmi vzácných a chráněných živočichů a rostlin. Například
kudlanka nábožná ( Mantis religiosa), otakárek fenyklový ( Papilio machaon ), pakudlanka
jižní ( Mantispa styriaca), lilie zlatohlavá ( Lilium martagon), medovník meduňkolistý ( Melittis
melissophyllum ).
V katastru obce je část území vymezeno jako soustava Natura 2000 s Názvem Újezdecký les. Výměra
tohoto území je 61,95 ha. Jde o evropsky významnou lokalitu.
Na území obce Pašovice na p.č. 2874 se nachází jeden objekt, zapsaný v seznamu kulturních
nemovitých památek ČR. Jedná se o výklenkovou kapličku - poklonu. Dále se v k.ú. obce nachází 6
křížů, které jsoou považovány za kulturní památky místního významu. V obci není žádná památková
zóna a ani se o jejím vyhlášení neuvažuje.

Nakládání s odpady
V obci Pašovice se nakládání s odpady řídí následujícími předpisy:
- Obecně závazná vyhláška č.1/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
- Obecně závazná vyhláška č.1/2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem.
V obci je zřízen sběrný dvůr, fungující a zkolaudovaný od roku 2008. Na sběrném dvoře je zajištěn
sběr objemného odpadu, papíru, pneumatik, kovů, částečně nebezpečných odpadů, bioodpadu a
elektrozařízení v rámci zpětného odběru. V obci jsou dále umístěna hnízda pro sběr plastů , skla a
papíru. V obci není zřízena komunitní kompostárna.
Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami (jako jsou lesy,
zahrady atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními). Vyšší
hodnota koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou (stabilní)
krajinu. V obci Pašovice dosahuje koeficient hodnoty 0,71 .
Pramen: ČSÚ
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7. Správa obce

Obecní úřad a kompetence
Obec je základním územním samosprávným společenství občanů. Tvoří územní celek, který je
vymezen hranicí území obce.
Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o
potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.
Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce. Zastupitelstvo obce Pašovice je devítičlenné.
Obec zastupuje uvolněný starosta a neuvolněný místostarosta. Účetní je zaměstnána na plný úvazek.
Obec má zřízen finanční a kontrolní výbor a starostou obce zřízené komise pro kulturu, školství a sport,
komise sociální a komise životního prostředí.
Další pracovní pozice jsou využívány nárazově, nebo přes institut veřejněprospěšných prací ve
spolupráci s úřadem prácev Uherském Hradišti.
Obec Pašovice je zřizovatelem PO MŠ Pašovice. V budově OÚ je knihovna a hasičská zbrojnice s
klubovnou a taktéž ordinace praktické lékařky.

Hospodaření obce
Obec hospodaří s vyrovnaným rozpočtem. Rozpočet obce se pohybuje kolem 6,5 mil. korun. Přehled
rozpočtů za období posledních tří let je následující:
Rok 2013:
• Příjmy 5 658 000,• Výdaje 6 324 000,Rok 2014:
• Příjmy 6 732 000,• Výdaje 5 976 000,Rok 2015:
• Příjmy 6 668 000,• Výdaje 6 339 000,Obec Pašovice hospodaří s finanční rezervou na účtě KB, která byla v listopadu 2015 cca 5 000 000,- .
Obec dále ve svém katastru zajišťuje provoz sběrného dvora a vlastními prostředky zabezpečuje péči o
veřejnou zeleň a údržbu a provoz veřejných budov, sportovišť a koupaliště.
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Vývoj rozpočtového hospodaření obce Pašovice
v letech 2009 - 2016 (v tis. Kč)
2009
4905
568
11
254

2010
5238
430
116
475

2011
5219
487
29
420

2012
5508
568
0
303

2013
6511
488
0
598

2014
7007
645
0
987

2015
7114
651
0
835

2016
9632
857
4
412

Daňové příjmy
Nedaňové přijmy
Kapitálové příjmy
Neinvestiční přijaté
dotacve
Investiční přijaté dotace
0
0
0
667
192
0
0
703
Příjmy
5738
6259
6154
7047
7789
8639
8601
11608
Běžné výdaje
4628
4618
5018
4490
5301
4670
5678
7949
Kapitálové výdaje
1321
277
183
2810
1760
1210
295
1277
Výdaje celkem
5949
4894
5201
7300
7061
5880
5973
9226
Saldo příjmů a výdajů
-211
1364
954
-254
728
2759
2628
2382
Podíl kapitálových výdajů 22,21% 5,65%
3,51 38,49% 24,93% 20,58% 4,93% 13,84%
Podíl běžných výdajů na 80,66% 73,78% 81,51% 63,72% 68,05% 54,05% 66,02% 68,48%
celkových příjmech
Zdroj: ČSÚ

Komunikace s občany
Komunikace s občany v naší obci pobíhá na několika úrovních. Mimo osobním kontakt s pracovníky na
OÚ, využíváme k podávání informací veřejný rozhlas, internetové sránky obce, nebo facebookový
profil obce Pašovice. Komunikaci s občany považuje vedení obce za velmi důležitou, proto se v
roce 2015 upravil a zmodernizoval Zpravodaj obce Pašovice. Ten by měl vycházel jako čtvrtletník s
aktuálními informacemi o dění v obci a který občané dostávají zdarma do svých schránek.

Strategické dokumenty obce
Územní plán obce je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s požadavky vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analitických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 7 této vyhlášky a vyhlášky č. 501/2006 Sb., o
obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů.
Pořízení ÚP Pašovice bylo schváleno usnesením Zastupitelsvta obce Pašovice č. 14/ZO11/05 dne
2.11.2011. pořizovatelem územního plánu je podle § 6, odst. 1, písm. c, zákona č.183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu Městský úřad Uherský Brod, odbor rozvoje města, odd. územ.
plánování.
ÚP byl zpracován v podobě návrhu územního plánu. podkladem pro zpracování návrhu je Zadání
územního plánu Pašovice, schválené Zastupitelstvem obce Pašovice dne 17.2.2012, pod usnesením č.
10/ZO12/01. Orgánem vydávajícím územní plán je Zastupitelstvo obce Pašovice.
ÚP byl schválen Zastupitelstvem obce Pašovice dne 26.11.2014 usnesením č. 10/ZO14/08.
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ÚP je stanovena základní koncepce rozvoje území obce, ochrana jeho hodnot, urbanistická koncepce,
včetně plošného a prostorového uspořádání krajiny a koncepce veřejné infrastruktury.
Územním plánem je vymezeno zastavěné území , zastavitelné plochy a plocha přestavby , určená ke
změně způsobu využití území a k obnově znehodnoceného území. Dále jsou stanoveny plochy pro
veřejně prospěšné stavby, pro veřejně prospěšná opatření a plochy pro územní rezervy.
ÚP v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly zemního plánování v
souladu s nadřazenou dokumentací Zlínského kraje a s Politikou územního rozvoje ČR 2008.

Vnější vztahy a vazby
Obec je součástí Mikroregionu „Za Moravú“, který je vymezen katastrálním územím 12 obcí (
Bílovice, Březolupy, Částkov, Kněžpole, Mistřice, Nedachlebice, Pašovice, Prakšice, Svárov, Šarovy,
Topolná a Zlámanec ). Celková rozloha mikroregionu je 100, 69 km2 a celkový počet obyvatel
mikroregionu činí cca 11 308. Po ekonomické stránce mikroregion patří k průměrně vyspělím
oblastem v rámci Zlínského kraje.
Obec je součástí Místní akční skupiny Dolní Poolšaví. Mas Dolní Poolšaví je občanským sdružením,
které dobrovolně sdružuje fyzické a právnické osoby v působnosti 17 obcí, konkrétně se jedná o
Bílovice, Březolupy, Částkov, Drslavice, Hradčovice, Kněžpole, Mistřice, Nedachlebice, Pašovice, Podolí,
Popovice, Prakšice, Svárov, Šarovy, Topolná, Veletiny a Zlámanec. Členy jsou subjekty veřejné zprávy (
obce ), soukromé ( živnostníci, firmy ) a neziskové ( občanská sdružení).
Obec Pašovice je taktéž členem Svazu měst a obcí České republiky ( SMO ČR ). SMO ČR je celostátní,
dobrovolnou, nepolitickou, nevládní organizací. Členy Svazu jsouobce a města. SMO ČR je partnerem
pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů, legislativních i
nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost svazu je založena
především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých
povinností věnují i obecným problémům samosprávy. V současné době Svaz sdružuje více než dva
tisíce šest set měst a obcí a hájí zájmy více než osmi miliónů obyvatel ČR.

Bezpečnost
Nejbližší policejní stanice je vzdálena cca 9 km ve městě Uherský Brod, kde je Obvodní oddělení policie
ČR s územně odpovědným policistou.
V obci je Sbor dobrovolných hasičů (SDH) s výjezdovou jednotkou.
Varování a postup při řešení krizových situací má obec zpracována v povodňovém plánu obce a
krizové kartě, které jsou pravidelně aktualizovány. V případě mimořádných situací aktivuje starosta
obce krizový štáb. Občané jsou v případě nebezpečí varováni veřejným rozhlasem. V obci je na budově
OÚ funkční siréna.
Doba dojezdu integrovaného záchranného systému je do 15 minut.
V obci nemáme přestupkovou komisi. Tuto instituci vykonává ORP Uherský Brod.
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A.2 Východiska pro návrhovou část
ANALÝZA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ
Dotazníky obdrželi do svých domů občané starší 18ti - let v květnu 2015 v celkovém počtu ... Zpět se
vrátilo 97 řádně vyplněných dotazníků.
Vyhodnocení dotazníku:
OTÁZKA Č. 1
Jak se Vám v obci žije odpovědělo
• 50% občanů spíše dobře
• 36,73% občanů velmi dobře
• 12,24% občanů ani dobře, ani špatně
OTÁZKA Č. 2
Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí ( maximálně 3 možnosti)
• 71,43% občanů - klidný život
• 67,35% občanů - blízkost přírody
• 32,65% občanů - příznivé životní prostředí
OTÁZKA Č. 3
Co se Vám na Vaší obci nelíbí ( maximálně 3 možnosti)
• 50% občanů - nedostatek pracovních příležitostí
• 44,90% občanů - nezájem lidí o obec
• 30,61% občanů - špatné vztahy mezi lidmi
OTÁZKA Č. 4
Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí:
Zubní ordinace, služby pro seniory, cukrárna, lékárna, solárium, kroužky pro děti, rybářské potřeby,
telefonní kontakty na místní živnostníky.
OTÁZKA Č. 5
Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek.
1. Bydlení : velmi spokojen - 39 občanů, spíše spokojen- 49 občanů, nespokojen- 6 občanů
2. Školství: velmi spokojen- 16, spíše spokojen- 43, spíše nespokojen- 13, velmi nespokojen- 5, je mi
to lhostejné- 6
3. Zdravotnictví: velmi spokojen- 13, spíše spokojen- 46, spíše nespokojen- 21, velmi nespokojen- 8,je
mi to lhostejné- 1
4. Veřejná doprava: velmi spokojen- 14, spíše spokojen- 45, spíše nespokojen- 24, velmi nespokojen6, je mi to lhostejné- 3
5. Kultura a společenský život: velmi spokojen- 31, spíše spokojen- 40, spíše nespokojen- 7, velmi
nespokojen- 3, je mi to lhostejné- 6
6. Sportovní vyžití: velmi spokojen- 33, spíše spokojen- 28, spíše nespokojen- 9, velmi nespokojen- 11
7. Životní prostředí: velmi spokojen-31, spíše spokojen- 49, spíše nespokojen- 9, velmi nespokojen- 1,
je mi to lhostejné- 4
8. Péče obce o své prostředí: velmi spokojen- 25, spíše spokojen- 54, spíše nespokojen- 9, velmi
nespokojen- 2,
9. Podmínky pro podnikání: velmi spokojen- 13, spíše spokojen- 19, spíše nespokojen- 19, velmi
nespokojen- 8, je mi to lhostejné- 22
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10. Rozvoj obce: velmi spokojen- 17, spíše spokojen- 53, spíše nespokojen- 11, velmi nespokojen- 6,
11. Informovanost o dění v obci: velmi spokojen- 32, spíše spokojen- 41, spíše nespokojen- 9, velmi
nespokojen- 4, je mi to lhostejné- 1
OTÁZKA Č. 6
Mezilidské vztahy v obci považujete za:
1. velmi dobré- 6,12% občanů
2. docela dobré- 52,04% občanů
3. ne moc dobré- 24,48% občanů
4. špatné- 7,14% občanů
5. nedovedu posoudit- 2,04% občanů
OTÁZKA Č. 7
Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům?
1. rozhodně ano- 20,41%
2. spíše ano- 45,92%
3. spíše ne- 9,18%
4. rozhodně ne- 6,12%
5. nedovedu posoudit- 8,16%
OTÁZKA Č. 8
Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
1. pravidelně ( min. 1x za týden )- 15,31%
2. občas (cca 1x za měsíc )- 38,78%
3. vůbec- 10,20%
4. nemám internet- 26,53%
OTÁZKA Č. 9
Jste ochoten / ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
1. rozhodně ano- 26,53%
2. spíše ano- 38,78%
3. spíše ne- 11,22%
4. rozhodně ne- 3,06%
5. nedovedu posoudit- 9,18%
OTÁZKA Č.10
Jak by se měla obec dále rozvíjet? ( K 1.1.2014 měla obec 716 obyvatel.)
1. měla by zůstat přibližně stejně velká- 19,39%
2. měla by se postupně rozrůstat na přibližně 800 obyvatel- 27,55%
3. měla by být využita celá kapacita ploch pro výstavbu domů ( výsledkem by bylo cca 900 obyvatel)
- 30,61%
4. nedovedu posoudit- 15,31%
OTÁZKA Č.11
Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je
přednostně využil/a ?
Zatrhněte maximálně 3 možnosti:
1. zlepšení podmínek pro podnikání- 11,22%
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

podpora bytové výstavby ( dobudování technické infrastruktury a místních komunikací )- 42,86%
častější spoje veřejné dopravy- 27,55%
zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci- 23,47%
rekonstrukce místních komunikací- 41,22%
podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit- 27,55%
péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci- 29,59%
opravy památek v obci- 31,63%
jiné- 7,14%

OTÁZKA Č. 12
Jste ?
• muž- 43
• žena- 51
• 4 dotazníky byly odevzdány bez uvedení pohlaví.
OTÁZKA Č. 13
Váš věk ?
1. 15-29 let - 18,37% 3. 50-64 let - 27,55%
2. 30-49 let - 31,63% 4. 65 a více let - 22,45%
OTÁZKA Č. 14
Vaše vzdělání ?
1. základní- 14,29% 4. vyšší odborné- 1,02%
2. střední odborné- 39,80% 5. vysokoškolské- 15,31%
3. střední odborné s maturitou- 26,53%
OTÁZKA Č. 15
V obci :
1. žiji od narození- 50%
2. přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči- 6,12%
3. přistěhoval jsem se v ddospělosti před více než pěti lety- 35,71%
4. přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech- 5,10%
OTÁZKA Č. 16
Typ vaší domácnosti.
1. domácnost bez dětí- 46,94%
2. domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let )-23,47%
3. jiné- 23,47%
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SWOT analýza
Silné stránky
•
•
•

•
•

Silná stánka
Dobrá dostupnost spádových měst ( Dojíždění za službami, vzděláním, či prací ). Řada aktivních
spolků, přispívajících ke společenskému životu.
Silná stránka
Plnohodnotně využívaný kulturní dům. Veřejně přístupné sportoviště a dětská hřiště. Koupaliště s
občerstvením.
Silná stránka
Fungující mateřská škola s naplněnou kapacitou. Dostupná základní škola v sousední obci Prakšice.
Výborný kulturní a společenský život. Dostatek aktivních společenských organizací a sdružení v
obci. Zázemí pro činost spolků.
Silná stránka
Krásná příroda, bohatá na běžnou, ale i chráněnou faunu a floru. Možnost využití turistických a
cykloturistických tras. Fungující odpadové hospodářství v obci.
Silná stránka
Dobrá dopravní dostupnost a sjízdnost. Nově rekonstruovaná silnice III/49714 procházející obcí.
Přiměřené spoje veřejné dopravy. Vybudované základní inženýrské sítě a místní komunikace v
obydlených částech obce.

Slabé stránky
•

•

•
•
•

•

Slabá stránka
Vzhledem k tomu, že se obec z geografického hlediska nachází v údolí obklopeném částečně
kopci, dochází zde v nepříznivém počasí k častým inverzím, které jsou spojeny i s používáním
zastaralých topných systémů u části obyvatel naší obce.
Slabá stránka
Demografický vývoj začíná být neuspokojující. Obyvatelstvo stárne a řada mladých lidí v
produktivním věku odchází do větších měst za prací a za vidinou lepší životní úrovně. Omezená
možnost výstavby nových rodinných domů a problém s obydleností stávajících rodinných domů
a stárnoucími nemovitostmi. Nutnost vyjížďky za prací a vzděláním a službami. V obci není žádná
ubytovna, poskytující ubytování turistům.
Slabá stránka
V katastru obce není adekvátní prostor k vytvoření průmyslové zóny.
Slabá stránka
V obci není vytvořen dostatek vhodných nemovitých prostor k provozování služeb občanům.
Slabá stránka
Nutnost vyjížďky dětí a mládeže za vzděláním a kroužky. Nepřítomnost sociálních služeb v obci.
Budova Mateřské školy je stará přes 105 let a její údržba bude finančně náročná. V budově MŠ
jsou nevyhovující podlahy a v části budovy, kde se nachází sociální byt bude nutná ivestice do
kompletní rekonstrukce. Nutná bude i investice do oplocení a údržby školní zahrady, přiléhající
k budově MŠ. Obci chybí vlastní prostory pro garážování a uskladnění komunální techniky,
mechanizace a vyhovující a důstojné prostory k údržbě techniky, jejim následným drobným
opravám a zázemí pro technické pracovníky obce. Kulturní dům potřebuje vnitřní rekonstrukci,
týkající se obnovy mobiliáře a výměny podlah.
Slabá stránka
Veřejné osvětlení je na hraně životnosti. Zastaralé vedení NN na sloupech . Veřejný rozhlas je
taktéž na hraně životnosti. Místní komunikace v částech obce Podbúdí. Záhumní a Chalúpky jsou

PROGRAM ROZVOJE OBCE PAŠOVICE

24/29

ve špatném stavu. Povrch je místy rozdrolený a zničený. Část chodníků v místní části Záhumní je
v nevyhovujícím stavu.Stará dlažba je popraskná a propadá se. Těleso bazénu je dlouhodobě ve
špatném technickém stavu.
Příležitosti
•

PŘÍLEŽITOSTI
Využití zdrojů ze strukturálních fondů EU, ČR, kraje Propagace v rámci regionu Zapojení obce do
kulturních a společenských aktivit v kraji Rekonstrukce obecních budov, modernizace vybavení
a výstavba v obci Úprava a připomínkování územního plánu obce Zasíťování lokalit určených
územním plánem k výstavbě rodinných domů

Hrozby
•

HROZBY
Negativní demografický vývoj (stárnutí obyvatelstva) Odliv obyvatelstva z obce Vznik havarijních
stavů na místních komunikacích a chodnících Možné úrazy a nehody v nebezpečných místech
v obci, hlavně v okrajových částech obce Nedostatek pracovních příležitostí v obci a regionu
Ukončení skládkování na skládce Prakšická v horizontu 8 let Havarijní stav areálu bývalého
družstva Poolšaví
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 Strategická vize
Pašovice jsou obcí, kteá si váží odkazu svých předků a navazuje na ně tak, aby se obec vyváženě
rozvíjela do moderní podoby s kvalitní infrastrukturou, rekonstruovaným obecním majetkem a byla
místem, kde obyvatelé i návštěvníci nacházejí vstřícnost, podmínky k dobrému životu a možnost
kvalitního vyžití.
B.2 Cíle, opatření a aktivity
Vysoká důležitost

Střední důležitost

Nízká důležitost

Cíl: „Cíl:1. Udržení obyvatel v obci”
Opatření: „Zkvalitnění podmínek k volnočasovým aktivitám”

„Vybudování kulturního a
volnočasového areálu”

Od - do

Odpovědnost

2018 - 2023

Zastupitelstvo
obce

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

300

Vlastní +
externí

Vybudovat důstojné zázemí pro kulturu, sport a pro občany, kteří se věnují volnočasovým aktivitám
v lokalitě U rybníka.
„Rekonsturkce Mateřské
školy”

2017 - 2023

Zastupitelstvo
obce

Vlastní +
externí

1 mil.

Oprava fasády na budově MŠ. Rekonstrukce podlah. Rekonstrukce výdejny jídla a jídelny.
Rekonstrukce školní zahrady a vybudování oplocení. Rekonstrukce nádvoří MŠ.
„Výstavba nových dětských
hřišť a herních prvků”

2018 - 2023

Zastupitelstvo
obce

Vlastní +
externí

900

Dle názorů občanů je třeba doplnit stávající kapacitu dětských hřišť a herních prvků v obci a to hlavně v části obce Podbúdí.

Opatření: „Realizace výstavby v obci dle schváleného územního plánu”

Komunikace s občany a práce na připomínkách k funkčnosti schváleného územního plánu.
Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Zastupitelstvo
obce, majitelé
Vlastní +
5 mil.
2018 - 2023
pozemků v
externí
daných
lokalitách
Obec jako taková nevlastní žádné pozemky vhodné k výstavbě. Je proto nutné komunikovat s občany, kteří vlastní pozemky v zóně určené k zástavbě.

„Realizace výstavby v obci
dle schváleného územního
plánu. Výstavba inženýrských sítí.”
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Cíl: „Cíl:2. Rekonstrukce místních komunikací a chodníků”
Opatření: „Opatření: Rekonstrukce a opravy komunikací a chodníků”

Zajistit rekonstrukci a opravy chodníků a místních a užitkových komunikací v částech obce Záhumní,
Chalůpky, Podbúdí.
Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

„Rekonstrukce a opravy
chodníků a místních a užitZastupitelstvo
2017 - 2023
4 mil.
kových
obce
komunikací”
Zajistit rekonstrukce a opravy místních a užitkových komunikací a chodníků.

Zdroj
financování
Vlastní +
externí

Cíl: „Cíl:3 Revitalizace veřejné zeleně”
Opatření: „Opatření: Obnova techniky k údržbě veřejné zeleně”

Zajistit obnovu technického a vozového parku k údržbě veřejné zeleně v obci.

„Obnova techniky k údržbě
veřejné zeleně”

Od - do

Odpovědnost

2017 - 2023

Zastupitelstvo
obce

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

1 mil.

Vlastní +
externí

Obci přibylo v rámci KPÚ velké množství ploch zeleně a je třeba zajistit obnovu strojů a zařízení k
údržbě veřejné zeleně v intravilánu a extravilánu.
„Revitalizace veřejné zeleně”

2017 - 2023

Zastupitelstvo
obce

500

Vlastní +
externí

Obec čeká revitalizace veřejné zeleně v intravilánu i extravilánu. Jedná se o obnovu přestárlé stromové zeleně a vymícení náletových dřevin. cílem je i výsadba nových dřevin a travin a jejich pravidelná
údržba.

Cíl: „Cíl: 4. Bezpečnost obyvatel”
Opatření: „Rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení a výstavba nového VO.”

„Veřejné osvětlení”

Od - do

Odpovědnost

2018 - 2023

Zastupitelstvo
obce

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

2 mil.

Vlastní +
externí

Soustava VO byla vybudována v obci v roce 1977. V současné době je stav VO ve španém stavu a
často při změnách počasí dochází k výpadkům. Jednotlivé části obce jsou pak do doby nejnutnější
opravy bez osvětlení.
„Vybudování nové sítě VO”

2017 - 2023

Zastupitelstvo
obce

500

Vlastní +
externí

V okrajových částech obce a v místech nové zástavby není dořešena soustava VO. V těchto místech si
občané pernamentně stěžují na nedostatečnost VO A tím i možné zvýšení rizika kriminality v obci.
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Opatření: „Bezpečnostní iformační systém v krizových situacích”

Varování občanů před krizovými situacemi v případě dlouhodobého výpadku elektrického proudu. Amplion, zajištění centrály a její napojení na rozhlasovou ústřednu.

„Informační systém pro
krizové situace”

Od - do

Odpovědnost

2018 - 2023

Zastupitelstvo
obce

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

500

Vlastní +
externí

Je třeba zajistit náhradní informační systém v případě výpadku el. energie tzv. BLACKOUTU. Mobilní
hlásiče, výkonou elektrocentrálu s pipojením na rozvody v budově obecního úřadu.

Cíl: „Cíl: 5. Podpora společenského života v obci.”
Opatření: „Finanční a materiální podpora spolků”

Financování spolků z rozpočtu obce a pomoc při pořádání kulturních a společenských akcí zapůjčením
mobiliáře a stanů.

„Spolková činnost v obci”

Od - do

Odpovědnost

2017 - 2023

Zastupitelstvo
obce

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

500

Vlastní +
externí

V rámci udržení společenského života je důležité i nadále finančně podpoovat místní spolky a sdružení a aktivně spolupracovat a jejími členy.

Cíl: „Cíl: 6. Turismus”
Opatření: „Podpora turismu v obci”

Zajistit informační tabule k zajímavým lokalitám, které jsou v intravilánu i extravilánu obce.
Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

Zastupitelstvo
obce, majitelé
Vlastní +
„Orientace v obci”
2018 - 2023
pozemků v
300
externí
daných
lokalitách
Obcí prochází několik turistických tras a cyklostezka. K lepší orientaci návštěvníků a turistů je třeba
zlepšit orientační a informační systém v obci. Počítá se i s odpočinkovou a relaxační zónou.
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Cíl: „Cíl: 7. Údržba obecních budov a sportovišť”
Opatření: „Údržba a obnova obecního majetku”

Rekonstrukce obecních budov a sportovišť, nebo vytvoření nových míst pro aktivní odpočinek, jako např.
nové dětské hřiště, sportoviště typu workout, pro aktivní vyžití občanů všech generací.

„Údržba a rekonstrukce.”

Od - do

Odpovědnost

2017 - 2023

Zastupitelstvo
obce

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

3 mil.

Vlastní +
externí

Udržovat, rekonstruovat a obnovovat obecní majetek ( budovy, sportoviště, koupaliště, dětská hřiště,
sakrální staby ).

Cíl: „Cíl: 8 Opravy a restaurátorské práce na památkách místního významu”
Opatření: „Kříky, sochy, pomníky.”

Zajistit vhodné restaurátory a využít dotační tituly k jejich profinancování.

„Restaurátorské práce na
údržbě památek”

Od - do

Odpovědnost

2018 - 2023

Zastupitelstvo
obce

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

1 mil.

Vlastní +
externí

Obcí prochází několik turistických tras a cyklostezka. K lepší orientaci návštěvníků a turistů je třeba
zlepšit orientační a informační systém v obci. Počítá se i s odpočinkovou a relaxační zónou.

B.3 Podpora realizace programu
Monitorování průběhu realizace PRO.
Naplňování Programu rozvoje obce bude sledovat starosta obce. Zejména bude iniciovat realizaci
opatření a aktivit a navrhovat změny a aktualizaci PRO. Monitoring, tedy sledování průběžného
naplňování PRO, bude provádět zastupitelstvo obce každoročně v době tvorby rozpočtu na další rok. V
posledním roce bude navíc vypracováno komplexní zhodnocení programu rovoje obce, které bude
základním zdrojem informací pro návazný strategický rozvojový dokument.
Aktualizace programu rozvoje obce.
Program rozvoje obce bude průběžně revidován, případně aktualizován v návaznosti na průběh
realizace jeho dílčích částí. Podnětem k aktualizaci programu může být závažná změna vnějších
podmínek, naplnění jeho části či potřeba stanovení nových cílů. Podnětem k aktualizaci nemá
být politická reprezentace obce. Změny PRO budou prováděny přímo do dokumentu. výsledkem
bude dokument s označením data, ke kterému se vztahuje. Dokument bude v úvodu obsahovat
seznam revizí. Aktualizace PRO a jeho změny budou schváleny zastupitelstvem obce. Aktuální verze
dokumentu bude zveřejněna na internetových stránkách obce. Aktualizace celého dokumentu
proběhne nejpozději v roce 2022 formou zpracování návazného dokumentu.
Financování realizace programu rozvoje obce.
Základním zdrojem financování rozvojových aktivit je obecní rozpočet. U řady aktivit se předpokládá
také možnost spolufinancování z veřejných rozpočtů ( kraje, ČR, fondy EU), případně ze soukromého
sektoru. Předpokládané zdroje financování jsou popsány u jednotlivých aktivit. V průběhu naplňování
PRO bude docházet k zpřesňování informací o možnostech finančních zdrojů podle aktuálních
informacío dotačních zdrojích apod. Do tvorby návrhu rozpočtu obce na další rok budou vždy
zpracovány i ppředpokládané náklady na realizaci aktivit z PRO, které jsou naplánovány na danný rok.
PRO je základním podkladem pro tvorbu finančního výhledu, ale i rozpočtu obcde na následující rok.
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