
 

Komunitní plánování pro Program rozvoje obce Strážovice 

Průběh komunitního plánování: 

Komunitní plánování v obci Strážovice se uskutečnilo ve čtvrtek 30. 08. 2018 od 18:00 hodin 

v tělocvičně ZŠ. Občané obce Strážovice byli o pořádané akci předem informováni. 

Komunitního plánování se zúčastnilo dle prezenční listiny celkem 17 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 Strážovice. Občané mohli následně tyto silné a slabé stránky doplnit o 

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

– tedy tvořili vizi.  

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

a vizemi. „Priorita“ určuje počet občanů, kteří vidí danou slabou stránku jako největší problém 

z určených slabých stránek.  

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 Strážovice teď? 

SILNÉ STRÁNKY  

(pozitiva, rozvojové faktory) 

SLABÉ STRÁNKY  

(negativa, problémy) 

 blízkost města Kyjov 

 blízkost přírody 

 kopec Babí lom 

 víceúčelové hřiště v obci 

 pošta v obci 

 MŠ a ZŠ v obci 

 ČOV 

 bohatá historie obce - archeologické 
nálezy 

 dojíždění za prací 

 chybí pozemky pro rozvoj bydlení v 
obci v majetku obce 

 sucho, stav krajiny, způsob 
hospodaření 

 intenzivně obhospodařovaná orná 
půda 

 chybí napojení na Mutěnickou 
cyklostezku a na cyklostezku Ždánka 



 v minulosti významný občan Jano 
Koehler 

 zvyšuje se počet obyvatel – 
přistěhování 

 lékař v obci 

 spolky - hasiči, myslivci, včelaři, TJ 
Sokol 

 společenské a kulturní akce (hody) 

 zámek, kaple 

 potenciál v poloze (kopec, rozhled) 

 dostatek podnikatelů v obci - 
nabídka služeb + zaměstnavatelé 

 nabídka služeb (obchod) 

 pohostinnost obyvatel (štědrost, jiná 
mentalita) 

 fotbalové hřiště + víceúčelová 
odpočinková zóna (pergola) 

 neformální ochotnický spolek 

 dostatek spojů IDS, přímí spoj na 
Brno 

 malá návštěvnost kulturních akcí 

 další zastávka IDS 

 intenzita dopravy, neukázněnost 
řidičů, prašnost, hlučnost 

 bezpečnost 

 muzeum obce 

 mezilidské vztahy, nepřejícnost 

 neudržované vodní zřídla 

 nedostatečné pokrytí sítí (internet, 
mobil) 

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.  

Slabé stránky Priority 

dojíždění za prací 0 

chybí pozemky pro 
rozvoj bydlení v obci v 
majetku obce 6 

sucho, stav krajiny, 
způsob hospodaření 7 

intenzivně 
obhospodařovaná orná 
půda  2 

chybí napojení na 
Mutěnickou cyklostezku 
a na cyklostezku Ždánka 8 

malá návštěvnost 
kulturních akcí 9 

další zastávka IDS 1 

intenzita dopravy, 
neukázněnost řidičů, 
prašnost, hlučnost 5 

bezpečnost 0 

muzeum obce 10 

mezilidské vztahy, 
nepřejícnost 11 

neudržované vodní 
zřídla 2 

nedostatečné pokrytí 
sítí (internet, mobil) 8 

 

VIZE Priorita 

obchvat 3 

více zeleně 3 

zachování služeb 6 

opravené chodníky, 
místní komunikace 5 

silná komunita občanů 6 

nový park 1 

upravená krajina 4 

komplexní pozemkové 
úpravy 1 

domov důchodců 3 



multifunkční kulturní 
centrum se zázemím a 
tanečním sálem 8 

lepší komunikace mezi 
lidmi  3 

napojení na síť 
cyklostezek 2 

zázemí pro turistický 
ruch 0 

zachování ZŠ a MŠ 8 

mladí zůstávají v obci 3 

koupaliště  3 

rozhledna na Babím 
lomě s nočním led 
osvětlením 8 

dořešení sporných 
katastrálních hranic 3 

 

III.  etapa – Rozpracování stěžejních oblastí do návrhů projektů 

V závěru komunitního plánování jsme nejvíce preferované náměty občanů seskupili podle 

podobnosti a vzájemného vztahu do oblastí: 

 Doprava 

 Mezilidské vztahy 

 Krajina a životní prostředí 

 

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: 

Doprava 

lepší komunikace s ŘSD 

vyřešení majetko-
právních vztahů s ŘSD 
(zintenzivnit jednání) 

začít vyjednávání k 
prosazení komplexních 
pozemkových úprav - 
zbudování napojení na 
síť cyklostezek) 



zlepšit stav chodníků a 
komunikací pro 
hendikepované 
(navaděče pro 
nevidomé Braillovým 
písmem…) 

rozšířit chodník o pruh 
pro cyklisty 

směrem od Kyjova na 
začátku obce dát 
měřený úsek 

některé ulice v obci 
jednosměrné 

údržba okolí chodníků 
(soukromá zeleň) 

 

Mezilidské vztahy 

více společenských a 
sportovních akcí 
pořádaných obcí 

sportovní kroužky 

zájmové kroužky 

začít každý sám u sebe 

propojovací akce mezi 
spolky - hry, soutěže 
spolků, ulice 

divadlo - doprava 

zviditelnit existující 
aktivity 

obnovit aktivity 
(společné zájezdy) 

zlepšit informovanost 

 

Krajina a životní 
prostředí 

úklid i veřejných 
prostranství občany - 
účast 

pozemkové úpravy - 
jednání s pozemkovým 
úřadem a občany 

záchrana a úprava 
vodních zdrojů 



zachycení dešťových 
vod 

trvale udržitelný rozvoj 

výsadba zeleně 
(brigádníci) - Ratuská 

obecní sad 

podpora drobných 
zemědělců 

zapojení široké 
veřejnosti 

založení mezí v krajině 

kampaň - osvěta 

den Země - zapojení 
celé obce 

 

Komunitní plánování bylo zakončeno veřejnou prezentací jednotlivých pracovních skupin, 

které se podíleli 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 Strážovice. 

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

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

Strážovice.  

 

 

 


