
 

Komunitní plánování pro Program rozvoje obce Milotice  

Průběh komunitního plánování: 

Komunitní plánování v obci Milotice se uskutečnilo v pondělí 10. 06. 2019 od 17:00 hodin na 

obecním úřadě. Občané obce Milotice 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 Milotice. 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 Milotice teď? 

SILNÉ STRÁNKY  

(pozitiva, rozvojové faktory) 

SLABÉ STRÁNKY  

(negativa, problémy) 

 klidný život v obci 

 blízkost přírody 

 blízkost měst - Kyjov, Hodonín 

 bohatý kulturní, společenský a 
sportovní život 

 spolková činnost 

 státní zámek v obci 

 vinařství 

 udržování tradic, folklor 

 chybí služby pro seniory - např. DPS 

 chybí lékárna 

 nedostatečná infrastruktura pro 
cestovní ruch 

 nedostatek stavebních míst 

 chybí hřiště pro starší děti 

 chybí služby - železářství, řeznictví, 
kadeřnictví 

 stará školka - kazí vzhled obce 

 nedostatek pracovních příležitostí 



 ZŠ a MŠ v obci 

 obcí prochází cyklistické vinařské 
stezky 

 sběrný dvůr 

 zázemí pro fotbal (hřiště, trenéři) 

 fungující hasiči 

 zdravotní středisko 

 fungující "živá" farnost 

 akční senioři, scházejí se, jezdí na 
zájezdy 

 lezecká stěna 

 parkování na silnici a chodnících 

 potok plný odpadu 

 málo zeleně 

 kanalizace - Šidleny, Školní 

 chodník od zámku ke statku 

 špatná dostupnost lezecké stěny 
(stojí na dobrovolnících - zaškolit 
nové instruktory) 

 nebezpečná doprava MŠ a ZŠ (kolem 
hlavní) 

 klubové prostory pro neformální 
setkávání - chybí nebo jsou ve 
špatném stavu 

 bankomat 

 chybí klidové zóny v obci - 
odpočinková místa 

 nezapojují se nový lidé do dění obce 

 nedostatek restauračních zařízení 

 cyklostezka na Náklo, Šidleny, 
Vacenovice, Vlkoš 

 podpora mladých - folklor, kultura 

 neukázněnost občanů 

 odpadkové koše 

 základní škola (vybavení, výuka) 

 umístění MŠ na ZŠ 

Pozn. Přehled všech slabých a silných stránek bez selekce 

 

II. etapa – Určení priorit občanů a tvorba vize 

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

Slabé stránky Priorita 

chybí služby pro seniory - např. DPS 3 

chybí lékárna 0 

nedostatečná infrastruktura pro cestovní ruch  0 

nedostatek stavebních míst 9 

chybí hřiště pro starší děti 3 

chybí služby - železářství, řeznictví, kadeřnictví 0 

stará školka - kazí vzhled obce 1 

nedostatek pracovních příležitostí 0 

parkování na silnici a chodnících 7 

potok plný odpadu 2 

málo zeleně 0 



kanalizace - Šidleny, Školní 0 

chodník od zámku ke statku 3 

špatná dostupnost lezecké stěny (stojí na 
dobrovolnících - zaškolit nové instruktory) 1 

nebezpečná doprava MŠ a ZŠ (kolem hlavní) 6 

klubové prostory pro neformální setkávání - 
chybí nebo jsou ve špatném stavu  14 

bankomat 1 

chybí klidové zóny v obci - odpočinková místa 0 

nezapojují se nový lidé do dění obce 4 

nedostatek restauračních zařízení 0 

cyklostezka na Náklo, Šidleny, Vacenovice, Vlkoš 0 

podpora mladých - folklor, kultura 1 

neukázněnost občanů 1 

odpadkové koše 0 

základní škola (vybavení, výuka) 11 

umístění MŠ na ZŠ 3 

 

Milotice za 20 let Priorita 

Nový KD s parkovištěm (multifunkční - mladí i 
dospělí, u KD hřiště  17 

dostatek stavebních míst 12 

cyklostezka ke škole kolem zámku 4 

denní stacionář pro seniory (školka pro seniory) 2 

zrekonstruovaná stará MŠ pro spolkovou činnost 12 

výborné vztahy v obci s aktivními občany 4 

dostatek parkovacích míst 2 

cyklostezka na Náklo a k Šidlenám a další cyklo - 
napojení na ostatní stezky 3 

zmodernizované školství (vybavení, způsob 
výuky) 0 

 

 

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: 

 Infrastruktura, doprava, bezpečnost, parkování 

 Vzdělávání, školství 

 Spolkový a komunitní život v obci, místo pro setkávání 

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: 

 

 



 

Infrastruktura, doprava, bezpečnost, parkování  

Vykoupení obcí neobydlených starých domů a prodej 
mladým rodinám  

Obec by mohla přispívat na demolici starých domů a 
podpořit tak mladé rodiny  

výstavba v lokalitě Závistě, za školou, Záluží 

při výstavbě nových RD myslet na parkovací místa u svého 
domu 

parkoviště Záluží u Kundratového 

pruh pro cyklisty ke škole po pravé straně od OÚ (anebo ze 
Záhumí cyklostezka přes pole - vyjede na hřišti) 

chodník od zámku ke statku po levé straně 

parkoviště u Šidlen 

cyklostezka přes Lúčky ke škole (Tihelní ulice) 

Nejvíce preferovanými projektovými náměty byly v této oblasti: pruh pro cyklisty ke škole po 

pravé straně od OÚ (anebo ze Záhumí cyklostezka přes pole - vyjede na hřišti) a výstavba v 

lokalitě Závistě, za školou, Záluží. 

Vzdělávání, školství 

rekonstrukce tělocvičny a její vybavení 

půdní vestavba - vznik nových učeben + specializovaných 

vybavení odborných učeben (PC, jazyky, výtvarné, hudební 
a dílny) 

školní kuchyň - vybavení, jídelna, výběr jídel, více 
zdravějších jídel) 

ekologické hospodaření s přírodními zdroji 

rekonstrukce hřiště - pro MŠ, pro TV v ZŠ 

upravit bezpečnost okolí školy (chodník, parkoviště kolem 
MŠ) 

vytvořit fungující SRPŠ -lepší komunikace rodič x obec x 
škola 

kvalitnější výuka cizích jazyků, od 1. třídy, informatika, 
finanční gramotnost, čtenářská gramotnost 

prevence - informační bezpečnost na internetu 

přidat kroužky (Aj - komunikace, sportovní hry, hudební 
kroužky, novodobé dějiny) 

kurz společenských tanců - na polonéze pak žáci neumí ani 
valčík 

Nejvíce preferovanými projektovými náměty byly v této oblasti: rekonstrukce tělocvičny a její 

vybavení, vytvořit fungující SRPŠ - lepší komunikace rodič x obec x škola a kvalitnější výuka 

cizích jazyků, od 1. třídy, informatika, finanční gramotnost, čtenářská gramotnost. 

 

 

 



Spolkový a komunitní život v obci, místo pro setkávání 

odpočinkové místo za poštou (prvky pro děti a seniory) 

lavičky v parku - místo pro odpočinek - na dědině, u kostela, 
při vchodu do zámeckých zahrad 

vybudování spol. prostranství u KD - pergola, podium, 
sportoviště odpočinkové - jako hřiště u ZŠ ve Vlkoši 

zázemí pro setkávání celé obce (za tribunou u Šidlen) - 
venkovní areál 

školka - jen pro spolky - rekonstrukce (každý svoje zázemí) 

propojení spolků - více společných akcí - děti x senioři 

multifunkční budova - zázemí pro všechny skupiny (např. na 
KD) 

rekonstrukce areálu u Šidlen (pozemní úpravy, amfiteátre, 
podium, lavičky) 

využití školních prostor pro spolky 

prostor pro venkovní volnočasové aktivity (multifunkční 
hřiště, basket, parkur) 

podpora mládeže při vedení k folkloru (cimbálka - chybí 
lektor) 

zaškolení více lidí jako instruktorů na lezeckou stěnu, aby se 
stala pro lidi dostupnější 

 

Nejvíce preferovanými projektovými náměty byly v této oblasti: školka - jen pro spolky - 

rekonstrukce (každý svoje zázemí) a vybudování spol. prostranství u KD - pergola, podium, 

sportoviště odpočinkové - jako hřiště u ZŠ ve Vlkoši. 

Komunitní plánování bylo zakončeno veřejnou prezentací jednotlivých pracovních skupin, 

které se podíleli na tvorbě námětů konkrétních aktivit. Následně pak ještě dostali možnost 

přiřadit prioritu k navrženým řešení. Občané obce se velmi aktivně zapojovali do celého 

procesu komunitního plánování a vytvořili příjemné, podmětné prostředí pro získávání 

námětů do Programu rozvoje obce Milotice. 

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

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

Milotice.  

 

 

 

 


