
 

Komunitní plánování pro Program rozvoje obce Labuty 

Průběh komunitního plánování: 

Komunitní plánování v obci Labuty se uskutečnilo v pondělí 04. 02. 2019 od 17:30 hodin na 

obecním úřadě. Občané obce Labuty byli o pořádané akci předem informováni. Komunitního 

plánování se zúčastnilo dle prezenční listiny celkem 15 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 Labuty. 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 Labuty teď? 

SILNÉ STRÁNKY  

(pozitiva, rozvojové faktory) 

SLABÉ STRÁNKY  

(negativa, problémy) 

 klidný život v obci 

 blízkost přírody a hezká krajina 

 blízkost města Kyjova 

 příznivé životní prostředí 

 vzhled obce 

 farma (bývalé JZD) 

 hřiště 

 taneční parket 

 rybník 

 špatná dostupnost obchodů a služeb 

 nezájem lidí o obec 

 mezilidské vztahy 

 nedostatek pracovních příležitostí 
v místě 

 špatná dostupnost lékaře 

 chybí hospoda, pohostinství 

 kanalizace 

 ČOV 



 dětské hřiště 

 vánoční stromeček 

 náves 

 zastávka 

 práce hasičů (SDH) 

 opravené sklepy 

 sad (bývalý) 

 kaplička 

 hlavní polní cesta 

 obecní znak, prapor 

 chodníky ve špatném stavu 

 špatné podmínky pro podnikání 

 znečišťování a volný pohyb psů 

 smrdící komíny 

 chybí propojení cyklostezek 

 málo ovocných stromů 

 posezení na vyhlídce 

 vypouštění odpadů do potoka 

 vyhazování domovního odpadu do 
přírody (černé skládky) 

 chybí osvětlení na dětském hřišti 

 oplocení dětského hřiště 

 špatné veřejné osvětlení 

 chybí kulturní akce (málo) 

 nedokončení cesty nad rybníkem 

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 Priorita 

špatná dostupnost obchodů a služeb 7 

nezájem lidí o obec 11 

mezilidské vztahy 6 

nedostatek pracovních příležitostí v místě 1 

špatná dostupnost lékaře 3 

chybí hospoda, pohostinství 10 

kanalizace 9 

ČOV 15 

chodníky ve špatném stavu 2 

špatné podmínky pro podnikání 0 

znečišťování a volný pohyb psů 3 

smrdící komíny 2 

chybí propojení cyklostezek 5 

málo ovocných stromů 1 

posezení na vyhlídce 0 

vypouštění odpadů do potoka 0 

vyhazování domovního odpadu do přírody 
(černé skládky) 0 

chybí osvětlení na dětském hřišti 1 

oplocení dětského hřiště  2 

špatné veřejné osvětlení 0 

chybí kulturní akce (málo) 1 

nedokončení cesty nad rybníkem  2 

 

Anonymní lístečky – slabé 
stránky 

oplocení hřiště 

hospoda 

kulturní akce 

znečišťování životního 
prostředí 

málo kulturních akcí 

ČOV 

nedokončení cyklostezek a 
cesty nad rybníkem 

ČOV 

ČOV 

obchod 



psí exkrementy na návsi 

nezájem občanů o obec 

nezájem lidí pomoci obci 

závist občanů mezi sebou 

mezilidské vztahy 

 

VIZE Priorita 

více mladých rodin 17 

ČOV 16 

dům s pečovatelskou službou  2 

obchod, zásobování 6 

kulturní dům (místo pro setkávání) 7 

tenisové kurty 0 

workoutové hřiště 0 

cvičební stroje pro dospělé  0 

rekonstrukce koupaliště 2 

pošta, poštovní služby 3 

cyklostezky 11 

rozhledna 1 

vylepšení dětského hřiště  4 

hospoda 6 

lékař 1x týdně  5 

 

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 - zapojování občanů, vztahy, kulturní akce 

 Infrastruktura 

 Služby a volnočasové aktivity 

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 - zapojování občanů, vztahy, 
kulturní akce 

vítání občánků 

větší zapojení občanů do akcí celkově - 
rozhlas, úklid obce - větší výzva ze strany 
obce  

víc akcí - zájezdy třeba do divadla, hokej 

vyhláška k pořádku v obci - psi 



zákaz podomního prodeje  

 
Infrastruktura 

ČOV 

Vrbátka - cesta - kanalizace v celé obci 

cesta směr Vřesovice (kamenice, skála) 

propojit cyklostezky  

chodníky -všude - hlavní cesta 

přechod pro chodce u zastávky  

radarový systém - u dětského hřiště  

vylepšit osvětlení obce 

oprava mostu ve strži 

zpevnit cestu do Hlůška 

zachytit co nejvíce dešťové vody 

 
Služby a volnočasové aktivity 

obchod (zásobování) 

cvičení - pohyb - jóga, zumba 

letní výčep Hlůško - půjčovna sportovního 
vybavení 

přednášky 

cyklostezky 

rehabilitace 

workoutové hřiště 

inzerce 

 

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 Labuty. 

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

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

Labuty.  

 

 

 


