
 

Komunitní plánování pro Program rozvoje obce Domanín 

Průběh komunitního plánování: 

Komunitní plánování v obci Domanín se uskutečnilo v pondělí 10. 09. 2018 od 17:00 hodin na 

obecním úřadě. Zastupitelé obce Domanín byli o pořádané akci předem informováni. 

Komunitního plánování se zúčastnilo dle prezenční listiny celkem 7 zastupitelů obce. 

V úvodu setkání starosta obce přivítal zastupitele 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 zastupitelé seznámeni s předem připravenými silnými a slabými 

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

Programu rozvoje obce Domanín. Zastupitelé mohli následně tyto silné a slabé stránky doplnit 

o svoje podměty případně je i proškrtat. Dále pak vymýšleli ideální stav obce v budoucnu – 

tedy tvořili vizi.  

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 zastupitelům objektivně vyjádřit svůj 

názor na život a dění v obci. 

V poslední fázi komunitního plánování byly na základě opakovaných položek zastupitelů 

vybrány největší problémy obce a bylo společně hledáno jejich možné řešení. Zastupitelé 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 Domanín teď? 

SILNÉ STRÁNKY  

(pozitiva, rozvojové faktory) 

SLABÉ STRÁNKY  

(negativa, problémy) 

 krásná krajina a příroda v okolí obce 

 kostel 

 památný strom 

 bohatý kulturní a sportovní život 

 činnost spolků 

 vybavenost - hospoda, obchod, 
knihovna 

 Moravská vinná stezka 

 lokality pro novou výstavbu domů 

 velká plocha zeleně v obci 

 malé zatížení dopravou - klidný život 

 kladný výsledek hospodaření obce 

 absence lékaře 

 absence většího zaměstnavatele - 
dojíždění za prací 

 nedostatečná infrastruktura, 
podmínky pro rozvoj podnikání 

 chybí splašková kanalizace 

 doprava - chodníky a cesty ve 
špatném stavu + veřejná doprava 

 nedostatek obchodů a služeb 

 slabá péče o životní prostředí 

 nedostatek zeleně v krajině 

 absence vodní plochy 

 nepořádek v obci 



 členství obce v dalších subjektech  mezilidské vztahy 

 hřbitov 

 zeleň v obci 

 ohrožení povodněmi 

 eroze 

 chybí školní sportoviště 

 špatný stav studánek 

Pozn. Přehled všech slabých a silných stránek bez selekce 

 

 

  



II.  etapa – Rozpracování stěžejních oblastí do návrhů projektů 

V závěru komunitního plánování jsme nejvíce opakované náměty seskupili podle podobnosti 

a vzájemného vztahu do oblastí: 

 Krajina a životní prostředí 

 Infrastruktura 

 Komunikace a vztahy 

 Podpora podnikání a služeb  

Tak, aby byly pro zastupitele srozumitelné. V rámci těchto oblastí zastupitelé 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: 

Krajina a životní prostředí 

KPÚ 

vodní plocha, studánky 

remízky, lesíky 

protipovodňová opatření 

realizace projektu - starý hřbitov - 
sádek 

revitalizace skládek, PD, realizace 

intravilán obce - další ozelenění 

úprava koryta potoka 

 

Infrastruktura 

dokončení projektu na kanalizaci 

dokončení projektu na průtah obcí 

dokončení projektu na chodníky 

parkoviště u hřbitova 

dokončení zasíťování lokality "Vísky" 
a "Kratiny" 

startovací byty - projekt a následná 
realizace 

bydlení pro seniory - projekt a 
následná realizace 

úprava a údržba - modernizace 
sportovišť 

projekt na úpravu školního 
sportoviště 

rozšíření kapacity ZŠ a MŠ 

stezka nebo chodník k Těmickému 
rybníku 

 

 



Komunikace a vztahy 

setkávání mezi generacemi, 
předávání zkušeností - včelaři, 
zahrádkáři, myslivci, sportovci, 
jednota orelská, divadlo - ochotníci 

větší podpora občanů na sportovních 
a kulturních akcích (hody, fašank, 
pětiboj…) 

motivace občanů na zkulturňování 
svých předzahrádek  

 

Podpora podnikání a služeb 

zázemí pro lékaře - udržení 

vytvořit prostor pro služby -
kadeřnictví, pedikúra… 

zemědělské muzeum - podpora 
provozu  

 

Komunitní plánování bylo zakončeno veřejnou prezentací jednotlivých pracovních skupin, 

které se podíleli na tvorbě námětů konkrétních aktivit. Zastupitelé obce se velmi aktivně 

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

pro získávání námětů do Programu rozvoje obce Domanín. 

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

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

Domanín.  

 

 

 

 

 


