
 

Komunitní plánování pro Program rozvoje obce Mouchnice 

Průběh komunitního plánování: 

Komunitní plánování v obci Mouchnice se uskutečnilo v pondělí 18. 02. 2019 od 17:30 hodin 

na obecním úřadě. Občané obce Mouchnice byli o pořádané akci předem informováni. 

Komunitního plánování se zúčastnilo dle prezenční listiny celkem 11 obyvatel včetně 

zastupitelů obce. 

V úvodu setkání starostka obce přivítala 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 Mouchnice. 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 silnými a slabými 

stránkami. „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 Mouchnice teď? 

SILNÉ STRÁNKY  

(pozitiva, rozvojové faktory) 

SLABÉ STRÁNKY  

(negativa, problémy) 

 klidný život v obci 

 příznivé životní prostředí 

 blízkost přírody a krajiny 

 MŠ v obci 

 kulturní život 

 dobrá spolupráce s MŠ 

 hasiči – akce 

 možnost masáží 

 vysoký počet neobydlených a 
neudržovaných domů 

 chybí obchod a služby 

 chybí sportovní vyžití 

 špatné vztahy mezi lidmi 

 problém s parkováním v Jestřabské 
ulici 

 nedostatek pracovních příležitostí 



 vybudované dětské hřiště 

 fungující hospoda 

 pracovnice OÚ 

 knihovna 

 sběr železa - sběrný dvůr 

 možnost pronájmu společenského 
sálu 

 obora 

 zaměstnavatel v obci (Stabila) 

 kaplička, udržování křížů 

 opravené komunikace (většina) 

 opravna aut 

 nepořádek v obci (u jednotlivců před 
domem) 

 veřejné osvětlení 

 chybí kanalizace v části obce 

 chybí chodníky 

 zeleň na návsi 

 málo odpadkových košů 

 návaznost autobusových spojů 

 chybí čistička odpadních vod 

 chybí venkovní podium 

 neudržované polní cesty 

 chybí cyklostezka 

 pěší napojení na okolní obce 

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 

vysoký počet neobydlených a neudržovaných domů 5 

chybí obchod a služby 2 

chybí sportovní vyžití 0 

špatné vztahy mezi lidmi 3 

problém s parkováním v Jestřabské ulici 0 

nedostatek pracovních příležitostí 6 

nepořádek v obci (u jednotlivců před domem) 0 

veřejné osvětlení 1 

chybí kanalizace v části obce 3 

chybí chodníky 2 

zeleň na návsi 1 

málo odpadkových košů 0 

návaznost autobusových spojů 3 

chybí čistička odpadních vod 4 

chybí venkovní podium 1 

neudržované polní cesty 3 

chybí cyklostezka 4 

pěší napojení na okolní obce 1 
 

VIZE Priorita 

fungující obchod 6 

bydlení pro seniory  4 

naplněná kapacita MŠ 5 

multifunkční hřiště se zázemím 6 

cyklostezka s odpočinkovými prvky 8 

více mladých rodin 10 

zájem o dění v obci 7 

funguje dopravní obslužnost (i časově) 5 

kanalizace 3 

ČOV 6 

propojení na okolní obce (polní cesty) 2 

zeleň na návsi 3 

 

 

 

  



III.  etapa – Rozpracování stěžejních oblastí do návrhů projektů 

V závěru komunitního plánování jsme nejvíce preferované náměty občanů seskupily podle 

podobnosti a vzájemného vztahu do oblastí: 

 Život v obci 

 Infrastruktura 

 Vybavenost a bydlení 

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: 

Život v obci 

chybějící obchod 

sportovní hřiště s kabinami, možnost uskutečnění taneční akce venku (sportovní odpoledne) 

lavičky u hřiště 

lavičky na Podhůrčí + udržovaná průchodnost 

motivovat jednotlivé občany k udržování pořádku před svým domem 

kultura - aktivovat občany k návštěvě knihovny - čtenáře, absolvovat kurzy - paměti, skládání knih - 
origami 

zachování tradic - ostatky, hody, svátek matek, setkání seniorů 

zakoupení pingpongového stolu na společenský dům - aktivní odpočinek i v zimě 

zakoupení společenských her - šachy, člověče nezlob se - a pořádání turnajů 

malá posilovna 

zpravodaj - informace pro seniory 

zachovat fungující taneční kroužek pro děti  

poskytovat prostory pro volnočasové aktivity 

taneční kurzy pro starší  
 

Infrastruktura 

chodníky - "Kaplánky" - od OÚ na konec vesnice směrem Koryčany - k dětskému hřišti u křížku 

osvětlení – rekonstrukce - všude mimo náves 

kanalizace - ČOV 

cyklostezka - propojit s ostatními úseky v okolí (napojení Haluzice, Nemotice - využít trať.) 

polní cesta - upozornit uživatele na zachování 

parkování v Jestřabské ulici - nastavit jasný systém parkování - dopravní značka 

neudržování koryta potoka a okolí dráhy - vyzvat správce 

rychlost v dopravě - výběr pokut? úsekový měřič? retardéry? 

návaznost autobusových spojů - vyzvat dopravce 

rozšíření komunikace - točna u potoka 

  
Vybavenost a bydlení 

vykoupení zchátralých a neobydlených domů 

zřízení obecního obchodu (v centru vsi) dovoz lednice OÚ (opravit část v kulturáku 

zasíťování na stavební pozemky dotované obcí pro mladé rodiny 

více otevřených dnů v hostinci, hlavně přes léto 



multifunkční hřiště se zázemím, možnosti občerstvení a s přístupovou cestou (přebudování 
stávajícího) 

na dvoře kulturního domu větší podium - skládací - na akce 

rekonstrukce hasičky 

doplnění laviček a odpadkových košů (Jestřabská, MŠ, hřiště) 

revitalizace hasičské nádrže 
 

Komunitní plánování bylo zakončeno veřejnou prezentací jednotlivých pracovních skupin, 

které se podíleli na tvorbě námětů konkrétních aktivit. Občané obcí se velmi aktivně zapojovali 

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

získávání námětů do Programu rozvoje obce Mouchnice. 

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

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

Mouchnice.  

 

 

 

 


