
 

Komunitní plánování pro Program rozvoje obce Těmice 

Průběh komunitního plánování: 

Komunitní plánování v obci Těmice se uskutečnilo v pondělí 06. 05. 2019 od 18:00 hodin na 

sokolovně. Občané obce Těmice byli o pořádané akci předem informováni. Komunitního 

plánování se zúčastnilo dle prezenční listiny celkem 32 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 Ježov. 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 Těmice teď? 

SILNÉ STRÁNKY  

(pozitiva, rozvojové faktory) 

SLABÉ STRÁNKY  

(negativa, problémy) 

 blízkost Kyjova 

 bohatý kulturní a sportovní život 

 koupaliště 

 pravidelná autobusová doprava 

 dostupnost služeb - obchody, 
hospoda, pošta 

 historicky cenné budovy 

 sportovní zázemí (tenis. hala, hřiště) 

 skládka 

 špatný stav chodníků a komunikací 

 špatný stav životního prostředí 

 nejsou vytvořeny podmínky pro 
rozvoj bydlení 

 zápach z kompostárny 

 horší kvalita pitné vody 

 nevyhovující stav dětských hřišť 

 málo odpadkových košů po obci 

 dopravní bezpečnost 



 spolkový život  chybí ČOV 

 chybí propojenost obcí – 
cyklostezkou 

 chybí infrastruktura pro ŽP a čistota 
obce 

 znečištění ovzduší z pálení, vytápění 

 vypouštění splašků 

 neukáznění pejskaři 

 

 

Pozn. Přehled všech slabých a silných stránek bez selekce 

 

II. etapa – Určení priorit občanů a anonymní dotazování na současné slabé stránky 

obce, vize  

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

Slabé stránky Priorita 

špatný stav chodníků a komunikací 25 

Špatný stav životního prostředí 17 

nejsou vytvořeny podmínky pro rozvoj bydlení 34 

zápach z kompostárny  39 

horší kvalita pitné vody 9 

nevyhovující stav dětských hřišť 11 

málo odpadkových košů po obci 5 

dopravní bezpečnost  6 

chybí ČOV  21 

chybí propojenost obcí - cyklostezkou  18 

chybí infrastruktura pro ŽP a čistota obce  0 

znečištění ovzduší z pálení, vytápění 0 

vypouštění splašků 8 

neukáznění pejskaři  7 

 

Anonymní lístečky  

stav silnic 

ČOV 

hnusná voda v potoce a rybníku - chybí kanalizace 

nedodržování povolené rychlosti v obci 

komunikace - cesty, chodníky 

zeleň 

kompostárna 

pomlouvačnost 

smrad 

skládka 



bývalý starosta 

kompostárna 

kanalizace 

skládka 

zápach z kompostárny 

skládka a kompostárna 

smrad a poletující sáčky 

zápach ze skládky 

kanalizace 

zápach skládky 

mezilidské vztahy 

neupravenost obce 

chodníky, komunikace, zápach z obce 

lidé se naučili mít v obci vše zdarma 

skládka 

mezilidské vztahy 

mezilidské vztahy 

katastrofická kvalita pitné vody 

kompostárna 

špatný stav komunikace 

skládka 

malá účast na společenských akcích v obci 

zápach ze skládky 

špatný stav komunikace v obci - 20 let stará záležitost, o které 
se pořád jen mluví 

rozpolcenost obce 

mezilidské vztahy 

skládka - nepořádek 

rychlost vozidel projíždějících obcí 

špatná kanalizace 

kompostárna - smrad 

skládka smrad 

vypouštění septiků do kanalizace 

lidé spoléhají na to, že vše platí obec a vše chtějí mít zadarmo 

kompostárna 

nejsou parcely pro domy 

málo prostor pro zadržování vody v krajině 

chybí radary pro zpomalování provozu 

způsob nakládání s finančními prostředky obce 

kompostárna 

zápach z kompostování 

kompostárna 

skládka 

zápach z kompostárny 

příroda 

zápach ze skládky 

silnice špatný stav 

otvírací doba pošty pro pracující lidi 

plýtvání pitnou vodou i přes zákaz plýtvání 



zápach komunikace- už jsou vypracované dva projekty a nic se 
neděje  

zápach z kompostárny  

nedodržování pořádku  

 

VIZE Priorita 

krásná obec - nová výstavba  34 

bezpečná obec 6 

dobrá komunikace - silnice, chodníky 25 

zeleň 18 

cyklostezky  14 

obec roku    

školka plná dětí  3 

ČOV, kanalizace  25 

lavičky, koupaliště, aquapark 1 

dostatek dětských hřišť 5 

skvělá sokolovna 9 

naprosto čisté ovzduší 15 

zdravotní středisko 3 

hasičárna  26 

dobré mezilidské vztahy  18 

školka plná dětí 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: 

 Doprava 

 Služby, podnikání 

 Informovanost o činnosti  

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  

obnova původních polních cest 

výsadba stromů kolem cest 

oprava komunikace, chodníků 

není třeba navýšení počtu parkovacích míst 

kanalizace 

žádost na SUB oprava komunikací 

vytipovat havarijní vedlejší silnice 

studie a projektová dokumentace 

žádost na stavební úřad o stavební povolení  



žádost o dotaci, peníze 

výběrové řízení na firmu 

realizace 

 

Služby, podnikání 

dům pro seniory - prostor pro pedikúru, masáže, společenská 
místnost 

ubytování hřiště - projekt dotace, studie proveditelnosti, box, 
fotbal  

Životní prostředí a krajina  

stromy, zalesnění, parčíky 

soutěž o nejlépe upravenou předzahrádku jednotlivci/ulice 

využití dotačních programů pro zadržování dešťové vody 

nový rybník/mokřad  

remízky, větrolamy 

podpora separace odpadů - plasty 

popelnice + odemknout kontejnery 

pořádné parkoviště + zeleň  

 

informovanost o činnosti 

finanční i nefinanční podpora 

nabídnout prostor pro vyžití 

zapojit dobrovolníky k vedení kroužků 

pravidelné setkávání zástupců a spolupořádání společenských 
akcí 

vzájemná podpora spolků 

 

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 Těmice. 

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

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

Těmice.  

 

 

 

 


