
Komunitní plánování pro Program rozvoje obce Moravany  

Průběh komunitního plánování: 

Komunitní plánování v obci Moravany se uskutečnilo v pondělí 08. 04. 2019 od 17:00 hodin 

v kulturním domě. Občané obce Moravany byli o pořádané akci předem informováni. 

Komunitního plánování se zúčastnilo dle prezenční listiny celkem 31 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 Moravany. 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 Moravany teď? 

SILNÉ STRÁNKY  

(pozitiva, rozvojové faktory) 

SLABÉ STRÁNKY  

(negativa, problémy) 

 blízkost města Kyjova 

 klidný život v obci 

 blízkost přírody a krajiny 

 příznivé životní prostředí 

 nerostné bohatství 

 udržování folklorních tradic 

 bohatý kulturní život 

 pěvecké soubory 

 bohatá spolková činnost 

 nezájem lidí o obec 

 nedostatečný kulturní a společenský 
život (vyplynulo z dotazníků) 

 nepořádek v obci 

 neobydlené a chátrající domy 

 nedostatečná bytová výstavba 

 chybí chodníky 

 nevyhovující otevírací doba pošty 
(vyplynulo z dotazníků) 



 služby - škola, obchod, pošta 

 cestovní ruch - Kameňák, Pět Žídel, 
Zavadilka 

 špatná dostupnost zdravotnictví 
(vyplynulo z dotazníků) 

 chybí ČOV 

 nutná rekonstrukce KD – interiér 

 chybí ubytovací služby 

 chybí některé služby – kadeřnictví 

 vybavení školní zahrady 

 chybí místní muzeum 

 chybí zázemí pro spolky 

 chybí fitpark 

 nejsou cyklostezky 

 nevhodné výsadby (zemědělstvi) 

 nejsou komplexní pozemkové 
úpravy 

 cesta a kanalizace ke hřišti 

 málo parkovacích míst 

 zápach z hnojiště 

 špatný stav komunikací a chodníků 

 neupravený střed obce 

 špatné mezilidské vztahy 

 špatné hospodaření s vodou 

 přetěžování komunikací 

Pozn. Přehled všech slabých a silných stránek bez selekce 

 

II. etapa – Určení priorit občanů 

Následující tabulkové výstupy ukazují preference občanů k aktuálnímu životu v obci a také 

priorit občanů k vizi do budoucna. 

Slabé stránky Priorita 

nezájem lidí o obec 9 

nedostatečný kulturní a společenský život (vyplynulo z 
dotazníků) 0 

nepořádek v obci 2 

neobydlené a chátrající domy 15 

nedostatečná bytová výstavba 5 

chybí chodníky  3 

nevyhovující otevírací doba pošty (vyplynulo z 
dotazníků) 0 

špatná dostupnost zdravotnictví (vyplynulo z dotazníků) 0 

chybí ČOV 13 



nutná rekonstrukce KD - interiér 6 

chybí ubytovací služby 0 

chybí některé služby - kadeřnictví 0 

vybavení školní zahrady 4 

chybí místní muzeum 0 

chybí zázemí pro spolky 5 

chybí fitpark 0 

nejsou cyklostezky 3 

nevhodné výsadby (zemědělství) 4 

nejsou komplexní pozemkové úpravy 8 

cesta a kanalizace k hřišti 0 

málo parkovacích míst  6 

zápach z hnojiště  7 

špatný stav komunikací a chodníků 9 

neupravený střed obce 0 

špatné mezilidské vztahy 8 

špatné hospodaření s vodou 4 

přetěžování komunikací 11 

 

Vize Priorita 

dostatek stavebních míst 4 

zmizí staré neobydlené domy 16 

čistička a kanalizace 9 

obnovitelné zdroje - větrná elektrárna 2 

hasička a vybavení 17 

dobudované chodníky 4 

opravené vozovky 8 

odstraněné vraky aut 4 

čistá obec bez odpadků 4 

dobudované cyklostezky 1 

dostatek ubytovacích kapacit 0 

sportoviště pro všechny generace 0 

rychlostní omezení od Kameňáku 8 

obnovený Slovácký okruh  8 

zpomalovací prvky po obci 8 

zázemí pro spolky - místnost a vybavení 0 

fungující folklorní soubor 0 

obnovené sakrální stavby - kaplička, křížek 1 

síň tradic - muzeum 0 

dostatek zeleně v obci 6 

zrealizované komplexní pozemkové úpravy 5 

dostatek podzemní vody 16 

 

 



 

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: 

 Životní prostředí (KPÚ, příroda a krajina, pořádek v obci, voda…) 

 Cestovní ruch (cyklostezky, ubytování…) 

 Doprava (cesty, chodníky, zpomalovací prvky) 

 Vztahy, spolkový život (informovanost, činnost spolků, akce…) 

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: 

Životní prostředí (KPÚ, příroda a krajina, pořádek v 
obci, voda…) 

osevní plán, zabránit erozi půdy 

vracení krajiny do původního stavu (remízky, jiné 
plodiny vysazované v lánech polí) 

motivovat občany k pořádku v blízkosti vlastních 
rodinných domů a veřejném prostranství 

zapojit se do celorepublikové akce úklidu obce - katastru  

apelovat na občany - šetření pitné vody 

zapojit děti a mládež do dění v obci - jarní úklid 

zřídit komisi životního prostředí 

motivovat k třídění odpadů (Milotice) 

přidat kontejnery - Na výsluní 

limitovat časem občanům uložení materiálu a aut na 
obecním pozemku 

obecní vyhláška k nedělnímu klidu  

 
Cestovní ruch (cyklostezky, ubytování…) 

cyklostezky - trasy - pozemky - dotace (finance) - 
realizace - správné značení současných propojení obcí 

schůze obcí - trasy - územní lány - pozemky (pozemkové 
úpravy) - realizace 

ubytování - zjištění možných volných prostor  

současné památky - opravit - nové značení 
(informovanost) 

propagace obce (viz. Žádovice, Kostelec)- informační 
letáky (pozvánky) - hody, zpívání; dávat akce do 
Kyjovského zpravodaje + rádio Jih 

 
 



Doprava (cesty, chodníky, zpomalovací prvky) 

mobilní radar umístěný na komunikaci od Kameňáku 

chodníky Na Výsluní - oprava obcí 

vyvolat jednání s vlastníky komunikací - kraj  

vybudovat chodníky tam, kde lze 

oprava obecních komunikací - hřiště, vodárna, pod 
vinohrady, u sklepů ke Kostelci 

autobusová zastávka směr Hýsly (zastavování u domů) 

přestěhování 

zrcadla při výjezdech z vedlejších komunikací 

dobudovat chybějící chodníky kolem hlavní silnice 

 

Vztahy, spolkový život (informovanost, činnost spolků, 
akce…) 

Moravanský zpravodaj - 1x za čtvrt roku 

vylepšit internetové stránky 

dokumentování kulturních, společenských akcí a dění v 
obci (fotografie, video) 

zrealizovat klubovnu pro spolky - budova pošty 

síň tradic na obecním úřadu - místnost 

společné prostory pro akce - venkovní, hřiště 

zastřešené podium 

víceúčelová plocha hřiště  

 

Občanská vybavenost (kultura, zázemí, bydlení, služby, 
sportoviště…) 

kadeřnictví 

vybudování sportoviště pro děti i dospělé 

budovu pro ubytování turistů 

hřiště pro mateřskou školku 

přizpůsobit kulturní dům i ke sportování 

vybudovat zázemí pro venkovní kulturní akce 

zázemí KD - kuchyňka a vybavení 

výsadba jehličnanů u kaple a obecního úřadu - Vánoční 
strom  

 
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 Moravany. 

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

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

Moravany.  

 


