
 

Komunitní plánování pro Program rozvoje obce Vřesovice 

Průběh komunitního plánování: 

Komunitní plánování v obci Vřesovice se uskutečnilo ve čtvrtek 14. 06. 2018 od 17:00 hodin 

v prostorách komunitního centra. Občané obce Vřesovice byli o pořádané akci předem 

informováni. Komunitního plánování se zúčastnilo dle prezenční listiny celkem 21 obyvatel 

včetně zastupitelů obce. 

V úvodu setkání starosta obce přivítal účastníky a stručně seznámil přítomné se současnou 

situací v obci a potřebou strategického dokumentu. Facilitaci komunitního plánování vedl tým 

Kyjovského Slovácka v pohybu, aby byla zajištěna objektivita diskuze. 

V první fázi facilitace byli občané seznámeni s předem připravenými silnými a slabými 

stránkami žití v obci, které jsme vyselektovali ze zpracované analytické části dokumentu 

Programu rozvoje obce Vřesovice. Občané mohli následně tyto silné a slabé stránky doplnit o 

svoje podměty případně je i proškrtat. 

U silných a slabých stránek byly určeny priority občanů mezi všemi zjištěnými silnými a slabými 

stránkami. „Priorita“ určuje počet občanů, kteří vidí danou slabou stránku jako největší 

problém z určených slabých stránek“ (resp. silnou stránku jako nejdůležitější pro život v obci).  

V následující fázi komunitního plánování se mohli zúčastnění i anonymně prostřednictvím 

lístečkové metody podělit o nejvíce problémové oblasti, které je při žití v obci nejvíce tíží.  

Zajištění anonymity při sběru těchto informací umožnilo obyvatelům objektivně vyjádřit svůj 

názor na život a dění v obci. 

V poslední fázi komunitního plánování byly na základě priorit občanů vybrány největší 

problémy obce a bylo společně hledáno jejich možné řešení. Občané se velmi aktivně 

zapojovali do celého procesu komunitního plánování a vytvořili příjemné, podmětné prostředí 

pro získávání námětů do Programu rozvoje obce.  

I. etapa – Současnost: Jaká je obec Vřesovice teď? 

SILNÉ STRÁNKY  

(pozitiva, rozvojové faktory) 

SLABÉ STRÁNKY  

(negativa, problémy) 

 Blízkost města Kyjov, Koryčany  

 Obec obklopují lesy 

 Kvalitní životní prostředí 

 Vyhledávané místo pro rekreaci a 
turistiku 

 Blízkost Chřibů (Evropsky významná 
lokalita) 

 Obcí prochází kyjovská vinařská 
stezka 

 Naučná stezka mikroregionem 

 Chybí lékař 

 Chybí základní škola 

 Chybí pošta 

 Chybí ČOV, kanalizace 

 Dojíždění občanů za prací 

 Vysoká nezaměstnanost občanů nad 
50 let 

 Velký počet neobydlených domů 

 Chybí parcely pro novou výstavbu 



 Spolková činnost 

 Poměrně bohatý kulturní a 
společenský život 

 Zaměstnávání VPP 

 Krytý bazén (Pá, So - pro veřejnost) 

 Odpadové hospodářství – EKOR 

 MŠ v obci 

 Nízká kriminalita (neplatí v chatové 
oblasti) 

 Sucho 

 Intenzivní hospodaření na orné půdě 

 Vodní eroze 

 Zakládání černých skládek 

 Vysoká tráva kolem silnic, znečištění, 
špatná péče ze strany silničářů 

 Potoky na katastru obce jsou ve 
velmi špatném ekologickém stavu 
(nikdo se nestará) 

 Silnice na Koryčany - péče v zimním 
období (nesolí) 

 Splašky z chat do rybníka 

 Chybí voda (rybník) + nános 

 Špatný stav chaty Radost + 
infrastruktury 

 Chybí muzeum (historie obce) 

 Malý katastr (hranice tří okresů) 

 Těžká lesní technika na kom. 

 Propojení cyklostezek 

 Lesy nejsou v majetku obce 

 Nevýhody vnitřní periferie 

 Bezpečnost chodců 

 Dostupnost rychlé záchranné služby 

 Dostupnost policie 

 Kriminalita v chatové oblasti 

 Špatná péče vlastníků pozemků 

 Nezájem místních o veřejné dění 

 Slabé zastupitelstvo 

 Chybí dům pro seniory 

 Topení v zimě 

 Špatný stav silnic 

 Důsledky eroze – zanesené cesty 

 Neinformovanost o hospodaření 
(postřiky, péče …) 

Pozn. Přehled všech slabých a silných stránek bez selekce 

 

 

 



 

 

 

 

 

II. etapa – Určení priorit občanů a anonymní dotazování na současné slabé stránky 

obce 

Následující tabulkové výstupy ukazují preference občanů k aktuálnímu životu v obci.  

Silné stránky Hlasy 

Blízkost města Kyjov, Koryčany  4 

Obec obklopují lesy 9 

Kvalitní životní prostředí 6 

Vyhledávané místo pro rekreaci a turistiku 3 

Blízkost Chřibů (Evropsky významná lokalita) 5 

Obcí prochází kyjovská vinařská stezka 0 

Naučná stezka mikroregionem 0 

Spolková činnost  6 

Poměrně bohatý kulturní a společenský život 1 

Zaměstnávání VPP 2 

Krytý bazén (Pá, So - pro veřejnost) 6 

Odpadové hospodářství - EKOR 4 

MŠ v obci 5 

Nízká kriminalita (neplatí v chatové oblasti) 0 
 

Slabé stránky Hlasy 

Chybí lékař 4 

Chybí základní škola 0 

Chybí pošta  10 

Chybí ČOV, kanalizace 21 

Dojíždění občanů za prací 1 

Vysoká nezaměstnanost občanů nad 50 let 1 

Velký počet neobydlených domů 1 

Chybí parcely pro novou výstavbu  4 

Sucho 1 

Intenzivní hospodaření na orné půdě 2 

Vodní eroze 0 

Zakládání černých skládek 4 

Vysoká tráva kolem silnic, znečištění, špatná péče ze strany 
silničářů 2 

Potoky na katastru obce jsou ve velmi špatném ekologickém 
stavu (nikdo se nestará) 4 



Silnice na Koryčany - péče v zimním období (nesolí) 5 

splašky z chat do rybníka 1 

chybí voda (rybník) + nános 1 

špatný stav chaty Radost + infrastruktury 0 

Chybí muzeum (historie obce) 2 

Malý katastr (hranice tří okresů) 2 

Těžká lesní technika na kom. 4 

Propojení cyklostezek 2 

Lesy nejsou v majetku obce 0 

Nevýhody vnitřní periferie 0 

Bezpečnost chodců 2 

Dostupnost rychlé záchranné služby 0 

Dostupnost policie 1 

Kriminalita v chatové oblasti 0 

Špatná péče vlastníků pozemků 4 

Nezájem místních o veřejné dění 5 

Slabé zastupitelstvo 0 

Chybí dům pro seniory 2 

Topení v zimě 0 

Špatný stav silnic 1 

Důsledky eroze – zanesené cesty … 1 

Neinformovanost o hospodaření (postřiky, péče …) 4 
 

III. etapa – Tvorba VIZE 

Ve třetí fázi komunitního plánování dostali občané za úkol nasadit si pomyslné růžové brýle a 

podívat se na obec, jak vypadá v budoucnosti bez ohledu na finanční možnosti a další možné 

překážky.  

VIZE Hlasy 

Čistá obec 5 

ČOV, kanalizace 9 

Chodníky 6 

Kriminalita 1 

Výstavba v pasekách 1 

Čistý vzduch 4 

Nerozšiřování zahradnické kolonie 0 

Penzion (pro důchodce) 9 

Turistický ruch v udržitelné formě 2 

Přestanou jezdit auta z lesa 1 

Vyřešen problém se suchem 5 

Více služeb 2 

Pošta (rozumné otvírací hodiny) 6 

V neděli neruší vyžínače 2 

Udržované veřejné prostranství 0 



Přírodní koupaliště 4 

Více polních cest (prostupnost krajiny) 6 

Nový obecní úřad (fasáda) 1 

Kvalitní restaurační služby  1 

Dostupné zdravotnictví (taxi, doktor) 0 

internet zdarma (pro dom.) 3 

Záchod na hřbitově 0 

Nebude nezaměstnanost 0 
 

 

IV. etapa - Rozpracování stěžejních oblastí do návrhů projektů 

V závěru komunitního plánování jsme nejvíce preferované náměty občanů seskupili podle 

podobnosti a vzájemného vztahu do oblastí: 

 Služby 

 Životní prostředí 

 Infrastruktura 

 Komunikace 

tak, aby byly pro občany srozumitelné. V rámci těchto oblastí občané skupinově vymýšleli již 

konkrétní náměty na aktivity, které lze v těchto oblastech realizovat, aby došlo ke zlepšení 

života v obci. Tyto náměty uvádí následující tabulky: 

Služby 

Pošta Partner - na obci nebo v obchodě 

Lékař - alespoň 1x týdně být v obci  - ordinace 
 

Životní prostředí 

Zachovat kvalitu, podpořit 

Zákaz černých skládek, sankce 

Větší podpora třídění odpadu kontejnery (papír - Paseky, kov - 
Snovídky, olej) 

Protierozní opatření (zelené pásy, způsob hospodaření) 

Zákaz spalování nevyhovujících paliv 

ČOV 

Péče o vodu - potoky, rybníky - čistota vegetace 

Propojení rybníka s malým rybníkem  

Zachytávání dešťové vody 

Udržitelná forma zemědělství a hospodaření - postřiky - sankce 
 

Infrastruktura 

Zhodnotit únosnost jednotlivých variant urbanizace  - ČOV 

Chodník od obchodu nahoru - Hošťálka 



Zprovoznit uličku 

Chodník Paseky 

Chodník od hospody na hřbitov 

Nová zástavba - zastavovat intravilán, podpora obce (snížení 
daní) 

Penzion pro seniory (dům s pečovatelskou službou) 
 

Komunikace  

Zvýšení informovanosti občanů 

Pravidelná doba hlášení rozhlasu 

Zpravodaj - častěji 

Vřesovská kabelová televize (pro lepší informovanost 
neaktivních občanů) 

Posílit internet 

Košty na kom. centru (i u přednášek), propojení akcí (jablečný 
den, den vína, den potravin, kořalky…) 

 

Komunitní plánování bylo zakončeno veřejnou prezentací jednotlivých pracovních skupin, 

které se podílely na tvorbě námětů konkrétních aktivit. Občané obce se velmi aktivně 

zapojovali do celého procesu komunitního plánování a vytvořili příjemné, podmětné prostředí 

pro získávání námětů do Programu rozvoje obce. 

Zápis z komunitního plánování zpracovalo Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. jako výstup 

z Komunitního plánování obce Vřesovice a jako podklad pro tvorbu Programu rozvoje obce 

Vřesovice.  

 

 


