
 

Komunitní plánování pro Program rozvoje obce Žádovice 

Průběh komunitního plánování: 

Komunitní plánování v obci Žádovice se uskutečnilo v pondělí 18. 06. 2018 od 18:00 hodin na 

obecním úřadě. Občané obce Žádovice byli o pořádané akci předem informováni. 

Komunitního plánování se zúčastnilo dle prezenční listiny celkem 16 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 Žádovice. Občané mohli následně tyto silné a slabé stránky doplnit o 

svoje podměty případně je i proškrtat. Dále občané tvořili vizi – jak by měla obec podle nich 

ideálně vypadat v budoucnosti.  

U slabých stránek a u vize byly určeny priority občanů mezi všemi zjištěnými slabými stránkami 

a u vytvořené vize. „Priorita“ určuje počet občanů, kteří vidí danou slabou stránku jako největší 

problém z určených slabých stránek“ (resp. vizi jako nejdůležitější oblast rozvoje obce).  

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 Žádovice teď? 

SILNÉ STRÁNKY  

(pozitiva, rozvojové faktory) 

SLABÉ STRÁNKY  

(negativa, problémy) 

 blízkost města Kyjov 

 blízkost atraktivní přírody (Chřiby) 

 potok v obci 

 vinařství a ovocnářství 

 bohatá historie (archeologické 
nálezy) 

 spolková činnost 

 zázemí pro činnost spolků 

 bohatý kulturní a společenský život 

 stárnutí obyvatelstva 

 dojíždění za prací 

 chybí ZŠ 

 chybí lékař 

 sucho 

 intenzivní hospodaření na orné půdě 

 eroze – větrná i vodní 



 udržování tradic (krojované hody) 

 naučná stezka mikroregionem 

 obcí prochází cyklotrasa patřící do 
Moravských vinařských stezek 

 MŠ v obci 

 kulturní dům 

 dostatek sportovišť 

 zaměstnávání VPP 

 nízká kriminalita 

 hasiči 

 sportovní zázemí 

 pošta 

 obchod 

 2 hospody 

 kostel 

 zahradnictví 

 dechová hudba 

 knihovna 

 pálenice 

 na silnici II/422 - vysoká rychlost 
projíždějících vozidel v blízkosti 
přechodů pro chodce 

 služby - kosmetika, kadeřnictví 

 zápach v obci z drůbežářské firmy 

 přechody pro chodce u zastávek 

 velká frekvence aut 

 nedostatek ubytovacích kapacit 

 špatné sousedské vztahy 

 chybí stravování 

 špatný rozhlas v obci 

 smogová situace v zimě 

Pozn. Přehled všech slabých a silných stránek bez selekce 

 

II. etapa – Tvorba VIZE 

VIZE 

veřejná prostranství  

chodníky po celé obci + parkování 

zeleň 

komunikace - dopravní infrastruktura v Nové ulici 

naučné stezky  

propojení mikroregionu, průchodnost krajiny 

zrevitalizované centrum obce 

penzion pro seniory 

koupaliště 

rybníky 

atraktivní krajina 

občané komunikují s obcí 

obyvatelé více zapojení do akcí 

internet po celé obci 

chladnější klima 
 



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

obce a určení priorit u vize 

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

preference k vytvořeným bodům vize.   

VIZE Hlasy 

veřejná prostranství  3 

chodníky po celé obci + parkování 16 

zeleň 5 

komunikace - dopravní infrastruktura v Nové ulici 7 

naučné stezky  4 

propojení mikroregionu, průchodnost krajiny 3 

zrevitalizované centrum obce 2 

penzion pro seniory 9 

koupaliště 2 

rybníky 7 

atraktivní krajina 3 

občané komunikují s obcí 2 

obyvatelé více zapojení do akcí 4 

internet po celé obci 4 

chladnější klima 1 
 

Slabé stránky Hlasy 

stárnutí obyvatelstva 0 

dojíždění za prací 0 

chybí ZŠ 1 

chybí lékař 0 

sucho 4 

intenzivní hospodaření na orné půdě 1 

eroze – větrná i vodní 7 

na silnici II/422 - vysoká rychlost projíždějících 
vozidel v blízkosti přechodů pro chodce 9 

služby - kosmetika, kadeřnictví 0 

zápach v obci z drůbežářské firmy 6 

přechody pro chodce u zastávek 5 

velká frekvence aut 7 

nedostatek ubytovacích kapacit 5 

špatné sousedské vztahy 8 

chybí stravování  2 

špatný rozhlas v obci 5 

smogová situace v zimě  0 
 

  



IV.  etapa – Rozpracování stěžejních oblastí do návrhů projektů 

V závěru komunitního plánování jsme nejvíce preferované náměty občanů seskupily podle 

podobnosti a vzájemného vztahu do oblastí: 

 Vztahy 

 Služby 

 Krajina a ŽP 

 Infrastruktura 

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 k zlepšení 

života v obci. Tyto náměty uvádí následující tabulky: 

Vztahy 

vzájemná komunikace  

tolerance k ostatním spoluobčanům  

poznávací zájezdy 

setkávání občanů z mikroregionu - kolektivní, sportovní hry 

zpívání pod vánočním stromem, pod májů 

grilovačka zadarmo  

 

Služby 

vybudovat prostory pro služby  - pedikúra, kadeřnictví, masérství 
vše v jednom domě  

zajištění stravování + obědy pro seniory - v obecní hospodě  

dobré fungování v obecní hospodě 

 

Krajina a ŽP 

eroze - zatravnění - pastviny, zmenšení půdních bloků 

sadařství + podpora zpracování a prodeje 

dodržování osevních postupů 

voda + sucho - vybudování rybníků 

zalesňování 

lepší správa lesíku 

revitalizace potoka 

dešťová voda  
 

Infrastruktura 

parkování, komunikace, chodníky 

přechody a zklidnění dopravy 

byty pro seniory 

prostory pro podnikání a služby 

ubytování, stravování - podnikatelé 

internet pro všechny 

muzeum 



stezky, cyklostezky 

veřejné prostranství + mobiliář 

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 Žádovice. 

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

z Komunitního plánování v obci Žádovice a jako podklad pro tvorbu Programu rozvoje obce 

Žádovice.  

 

 

 


