Křenovice, březen 2013

Zpracoval kolektiv autorů v rámci Výboru pro rozvoj obce při Zastupitelstvu obce Křenovice.
Ke zpracování byly využity poznatky z dotazníkového šetření provedeného v obci Křenovice
v roce 2011, analýzy krajských a obecních dokumentů, dokumenty a materiály EU, ČR a
výsledky z konzultací s odbornou veřejností.

Vážení spoluobčané,
dostává se vám do rukou dokument, který si klade nemalé ambice nastínit Vám, jak by
měla naše obec vypadat v roce 2020. Mluvit o rozvoji obce pro mnohé znamená popisovat
složitý proces složený z mnoha různých faktorů a činností, které jsou často nejasné a spíše
technického charakteru. Předložený Strategický plán rozvoje obce Křenovice 2012-2020 si
klade za cíl rozvoj obce ve střednědobém horizontu prezentovat srozumitelně a věcně.
Stanovení vize a cílů vychází nejen z aktuálních potřeb obce a jejich občanů, ale bere
v úvahu i mnoho různých vnějších faktorů ovlivňujících dnes i v budoucnosti všechny aspekty
života v Křenovicích. Každý z Vás je bezesporu schopen položit velké množství otázek a
zamýšlet se nad tím, co Křenovice potřebují, kam by měly v budoucnu směřovat. Odpovědět
na všechny otázky není jednoduché a v zásadě se jedná o nemožný úkol, ale co lze udělat,
je definovat onu vizi a obecné cíle a pokusit se popsat Křenovice v roce 2020 v hlavních
obrysech.

Obec, ve které chtějí lidé žít.

Strategický plán rozvoje, který máte v rukou, popisuje vize a cíl pro rozvoj Křenovic do
roku 2020 a ukazuje i cesty a nástroje jak jednotlivé priority naplnit. Křenovice mají
všechny předpoklady pro to, aby i v roce 2020 byly vyhledávaným a atraktivním místem
s pestrým občanským životem, s dobrou dostupností či občanskou vybaveností. Rozvoj obcí
je v dnešní době velice populární téma a existují různé typy dokumentů a technických studií,
které jej mají naplňovat. Strategický plán Křenovic 2012–2020 by nicméně neměl být pouze
„technickým“ dokumentem, ale měl by především umožnit všem občanům jasně posuzovat
různé aktivity ve vazbě na předpokládaný dlouhodobý cíl rozvoje obce.

Obec s nadstandardní vybaveností.

Je nutné si uvědomit, že předmětem strategického plánování na úrovni obcí nejsou dnes
pouze „tvrdé“ či investiční faktory determinující hospodářský rozvoj či dopravní obslužnost.
Mnohem větší význam získávají faktory „měkké“ či neinvestiční, které výrazným způsobem
ovlivňují kvalitu života v obcích a mezi něž lze zařadit kupříkladu činnosti spolků, služby či
vytváření pozitivního obrazu obce v regionu. Rozvoj obou typů faktorů by měl být vždy vázán
na dlouhodobou vizi a všichni občané by měli být jasně srozuměni proč a za jakým účelem
se ta či ona investice či dotace realizuje. Předložený dokument si klade ambici tento
předpoklad naplnit a ukázat v základních rysech jaké jsou možnosti rozvoje ať už v oblasti
investiční či neinvestiční.

Spokojený venkov za humny velkoměsta.

Předložený materiál obecně vychází z desítek různých zdrojů, které lze zjednodušeně
zařadit do několika skupin. V prvé řadě jsou to strategické dokumenty národní a krajské.
Cílem je, aby předložený materiál byl v souladu s rozvojovými prioritami definovanými na
úrovni kraje a zároveň zdůrazňoval konkrétní požadavky a potřeby obce. Další skupinu
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zdrojů tvoří odborné studie na národní či regionální úrovni včetně zapojení relevantních
statistických dat (např. územní plánování, generely). Poslední skupinou zdrojů jsou pak
dostupné materiály různých druhů na úrovni obce včetně výsledků z realizovaného
dotazníkového šetření.

Obec s kulturně společenským vyžitím.

Strategický plán rozvoje obce Křenovice 2012–2020 umožní efektivnější využívání
různých typů dotací včetně evropských a bude možné ho používat jako podkladový
dokument pro různé druhy řízení včetně územního plánování. Věříme, že sestavený
dokument přinese obci Křenovice možnosti koncepčního dlouhodobého rozvoje směřujícího
uceleně k nastíněné vizi pro rok 2020.

Za autorský kolektiv
Jaromír Konečný
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POUŽITÉ ZKRATKY V DOKUMENTU
AOPK
ASPI
ČOV
DI PČR
ESpS
EU
HZS
IDS
IZS
JmK
MŠ
MŠMT
MV ČR
MŽP
OPŽP
ORP
OÚ
OZV
OŽP ORP
PČR
PF
PÚV
SDH
SFDI
SFŽP
SKK
SÚS JmK
TQM
VaK
ZO
ZŠ
ZÚR JmK

Agentura ochrany přírody a krajiny
Automatizovaný systém právních informací
Čistička odpadních vod
Dopravní inspektorát Policie České republiky
Elektronická spisová služba
Evropská unie
Hasičský záchranný sbor
Integrovaný dopravní systém
Integrovaný záchranný systém
Jihomoravský kraj
Mateřská škola
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra České republiky
Ministerstvo životního prostředí
Operační program životní prostředí
Obec s rozšířenou působností
Obecní úřad
Obecně závazná vyhláška
Odbor životního prostředí Obce s rozšířenou působností
Policie České republiky
Pozemkový fond
Pozemkový úřad Vyškov
Sbor dobrovolných hasičů
Státní fond dopravní infrastruktury
Státní fond životního prostředí
Sportovní klub Křenovice
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Total Quality Management (Komplexní řízení jakosti)
Vodovody a kanalizace
Zastupitelstvo obce
Základní škola
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje
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STRUKTURA DOKUMENTU
První kapitolou dokumentu je SWOT analýza (metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat
silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby spojené s určitým projektem, subjektem,
prostředím atd.), která vychází ze závěrů dotazníkového šetření realizovaného v Křenovicích
v prvním kvartálu roku 2011. Důraz je v této části kladen na stručnost a přehlednost, kdy
výstupem je jednoznačný nástin především příležitostí a hrozeb pro celkový rozvoj obce.
Druhá kapitola definuje hlavní část každého strategického dokumentu ve formě strategické
vize a strategického cíle. Klíčová třetí kapitola následně určuje rámcové priority a
opatření, kdy čerpá z výsledků provedené SWOT analýzy a bere v úvahu i vyváženost
opatření vzhledem k velikosti obce. Pro větší přehlednost je použito i grafického zobrazení
navržených opatření. V rámci navrhnutých opatření je definován cíl opatření, popis opatření,
aktivity naplňující opatření, spolupracující subjekty, zdroje financování (např. rozpočet obce,
jiné veřejné zdroje – státní rozpočet a státní fondy, zdroje EU či jiné zdroje), indikátory
opatření či rizika realizace. Tato část je koncipována i s ohledem na nutnost provádění
průběžného hodnocení.
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SWOT ANALÝZA
SWOT analýza navazuje na provedené dotazníkové šetření v obci Křenovice z roku 2011 a
definuje pro strategický plán obce Křenovice 2012–2020 charakteristiku hlavních pozitivních
a negativních rysů vývoje. Autoři SWOT analýzy položili důraz na vnitřní, ale i na vnější
faktory vyššího hierarchického řádu, odrážející zásadní vlivy vyplývající z pozice obce
v rámci Jihomoravského kraje či blízkosti statutárního města Brna. Formulované analytické
poznatky byly autory zařazeny do následujících problémových okruhů (dále v textu členění
využito rovněž pro prioritní osy):
1. Veřejná správa
2. Životní prostředí
3. Územní rozvoj a infrastruktura
4. Život v obci
Cílem SWOT analýzy je stanovit silné a slabé stránky jednotlivých problémových okruhů a
pojmenovat vnější příležitosti a ohrožení rozvoje obce v míře, která umožňuje formulovat
klíčové problémy rozvoje obce a stanovit souhrnnou strategickou vizi rozvoje obce Křenovice
do roku 2020.

SWOT analýza je dnes již standardní analytickou metodou nejen regionálního rozvoje, jejíž podstatou
je odhalení a současně vzájemné porovnávání vnitřních silných a slabých stránek a vnějších
podmínek působících na obec. Jedná se o analýzu hlavních tendencí současného a budoucího vývoje
obce.
Vnitřní analýza – tedy analýza silných a slabých stránek obce – zkoumá současný stav jednotlivých
prvků obce. Zatímco vnější analýza zkoumá faktory působící na obec zvenčí a je směřována do
budoucna.
SWOT, což je zkratka z anglických slov:
S

= STRENGHTS – silné stránky, přednosti, výhody: CO JE NA NÁS DOBRÉ

W

= WEAKNESSES – slabé stránky, nedostatky, slabiny: CO NÁS OHROŽUJE

O

= OPPORTUNITIES – příležitosti, možnosti: JAKÉ MÁME MOŽNOSTI

T

= THREATS – hrozby, nežádoucí ohrožení: CO NÁS MŮŽE OHROŽOVAT

Smysl SWOT analýzy spočívá v akceptování silných stránek a odstraňování (nebo alespoň
omezování) stránek slabých, čímž se zvyšuje pravděpodobnost budoucí realizace příhodných
možností, a naopak se omezuje dopad pojmenovaných hrozeb.
Výsledky SWOT analýzy slouží jako základ pro další analyzování obce, vymezení problémových
oblastí a zaměření rozvojového plánu obce.
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VEŘEJNÁ SPRÁVA
SILNÉ STRÁNKY
● vyrovnané hospodaření obce bez výrazné
dluhové zátěže
● aktivně komunikující obecní úřad (včetně
internetových stránek, Zpravodaje atd.)
● spolupráce mezi politickými stranami napříč
politickým spektrem
● zapojení obce do mikroregionu
● aktivní spolupráce s okolními obcemi
● intenzivní podpora občanského života v obci

PŘÍLEŽITOSTI
● rozvoj internetových stránek včetně jejich
využití na podporu turistického ruchu
● vytvoření webového/informačního portálu ve
spolupráci s okolními obcemi/ mikroregionem
pro podporu turistického ruchu
● pomocí vhodných nástrojů (dotazníky,
šetření atd.) více zapojit občany do života
obce včetně možnosti realizace referend
(v určité míře) pro důležité rozvojové otázky
● v širší míře podporovat činnost spolků a
občanských sdružení nejen ve formě finanční
podpory, ale např. informačními kampaněmi
v okolních obcích
● možnost využití finanční podpory z různých
zdrojů Evropské unie pro realizaci hlavních
rozvojových projektů (např. koupaliště)
● ve větší míře spolupracovat s externími
odborníky
při
hodnocení
jednotlivých
hlavních investičních záměrů
● podpora profesionálního růstu úředníků
● rozšíření spolupráce se zainteresovanými
subjekty př. vysokými školami

SLABÉ STRÁNKY
● menší míra zapojení občanů do procesů
spojených
s řízením
obce
(veřejná
projednávání atd.)
● neexistence řešení některých klíčových
rozvojových prvků (např. koupaliště)
● nižší míra využívání některých velkých
dotačních titulů včetně tvorby projektového
zásobníku pro realizaci projektových záměrů
● nízká propagace turistického potenciálu obce
v návaznosti na mikroregion
● absence strategického plánu obce

OHROŽENÍ
● přetrvávající
malý
zájem
veřejnosti
o rozhodovací
procesy
v obci
včetně
možného rozčlenění se na jednotlivé skupiny
obyvatel
● realizace rozvojových priorit obce pouze
v souladu s politickými plány a koncepcemi
jednotlivých stran především s ohledem na
nadřazené jednotky
● menší spolupráce s okolními obcemi na
využití dostupných dotačních titulů na
podporu
projektů
s větším
lokálním
dopadem/významem
● úroveň zvoleného zastupitelstva
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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
SILNÉ STRÁNKY
● neexistence výraznějších ekologických zátěží
v katastru obce
● rozvoj zeleně v obci včetně výsadby nových
ploch
● dokončená celková páteřní kanalizace v obci
● udržované veřejné plochy včetně zeleně
● existence sběrného dvora
● dostatek možností k realizaci třídění odpadů
● dostatek volných ploch k občanskému vyžití
nezasažených aktivní dopravou
● aktivní přístup existujících spolků k ochraně
životního prostředí včetně spolupráce s obcí

PŘÍLEŽITOSTI
● možnost rozvoje jednotlivých stávajících
účelových ploch ve vazbě na potřeby občanů
(např. dětská hřiště, sportovní zázemí)
● další rozšíření míst a prostředků pro realizaci
třídění odpadu
● možnosti výsadby další zeleně v obci včetně
vytvoření rozsáhlejších ploch
● využití finanční podpory z různých dotačních
titulů pro vyřešení situace v severní části
obce (např. prostory kolem bývalého
koupaliště)
● možnost řešení svozu biologického odpadu
● snížení míry spalování tuhých odpadů
domácnostmi např. obecní vyhláškou,
dobrovolnými nástroji
● vyřešení problémových prvků u vodních
ploch s vazbou na rozvoj volnočasových
aktivit
● další rozvoj spolupráce s místními spolky a
občanskými sdruženími na úklidu obce

SLABÉ STRÁNKY
● absence větších zalesněných ploch a
významných krajinných prvků
● malý počet kontejnerů na třídění odpadu
● nedořešení celkové koncepce vodních toků
v obci včetně relevantních regulačních
opatření
● znečištění ovzduší především v zimních
měsících formou spalování tuhých odpadů
v domácnostech
● hlukové zatížení některých částí obce

OHROŽENÍ
● snižování objemu zdrojů na údržbu ploch
využívaných občany pro volnočasové aktivity
● neřešení problému se spalováním tuhého
odpadu domácnostmi
● absence širší komunikace se statutárním
městem Brnem a Jihomoravským krajem
v oblasti letových koridorů na mezinárodním
letišti Brno
● menší zájem občanů o územní plán ve vazbě
na rozvoj jednotlivých ploch s přeměnou části
obce na tzv. satelitní sídlištní území
● malý zájem místních spolků a občanských
sdružení na údržbě životního prostředí v obci
● absence plánu pro další rozšiřování ploch
pro volnočasové aktivity
● preference jiných oblastí před životním
prostředím
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ÚZEMNÍ ROZVOJ A INFRASTRUKTURA
SILNÉ STRÁNKY
● výhodná poloha vzhledem ke statutárnímu
městu Brnu
● celková silniční a železniční infrastruktura
● vyhledávaná rezidenční oblast se stabilním
zázemím
● vybudovaná silná páteřní síť infrastruktury
spojené s občanskou vybaveností
● součást dvou regionálních cyklostezek
● kompletní infrastruktura v intravilánu obce
● relativně
kompaktní
zástavba
bez
rozsáhlejších
ploch
tzv.
satelitního
charakteru

PŘÍLEŽITOSTI
● stanovení hlavních investičních záměrů pro
následující desetileté období
● plné využití dostupných finančních zdrojů
včetně dotačních titulů pro zajištění
financování hlavních rozvojových projektů
● spolupracovat s okolními obcemi na celkové
koncepci plánu územního rozvoje v širších
souvislostech vázaného na krajský územní
plán
● udržet stávající míru dopravní obslužnosti
včetně optimalizace spojení na Vyškov
● spolupracovat s místními podnikateli na
možnostech společných investičních i
neinvestičních rozvojových projektů na bázi
PPP
● prosazovat
další
využívání/rekonstrukci
stávajících dopravních sítí
● vytvořit nové cyklostezky (vybrané v kvalitě
pro in-line bruslení) s možností zásadního
vlivu na rozvoj turistického ruchu v okolí obce
● dořešení
infrastruktury
spojené
s napoleonskou historií včetně informačních
tabulí ad.

SLABÉ STRÁNKY
● nedořešený celkový územní rozvoj obce a
chybějící pozemkové úpravy
● nevyjasněný účel některých volných či
užitkových ploch v katastru obce
● komplikované spojení do Vyškova
● menší
počet
ploch
přímo
určených
k odpočinku a související vybavení
● absence cyklostezek využitelných i pro in-line
bruslení (př. chybějící cyklostezka do
Slavkova)
● menší počet dětských hřišť, resp. jejich
velikost a vybavenost
● problémové parkování v některých částech
obce
● omezení záplavovou a památkovou zónou
● stav některých chodníků
● nadměrná nákladní doprava v obci

OHROŽENÍ
● realizace konceptu „Křenovické spojky“
v jižní variantě se zásadními dopady na
celkový život v obci
● neřešení situace využití chátrajících ploch
kolem bývalého koupaliště
● nejasné
dlouhodobé
vymezení
účelu
jednotlivých ploch v rámci katastru obce se
zamezením provádění rychlých účelových
změn ze strany vedení obce
● neprovázanost jednotlivých investičních a
dalších rozvojových aktivit napříč volebními
obdobími
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ŽIVOT V OBCI
SILNÉ STRÁNKY
● fungování mnoha spolků a občanských
sdružení
● možnost realizace volnočasových aktivit pro
všechny věkové kategorie v jakémkoli období
roku
● nabídka kulturních akcí
● atraktivní občanská vybavenost včetně
školských a zdravotnických zařízení
● sportovní
infrastruktura
spojená
s aktivním fungováním sportovních klubů
● fungující občanská společnost založená na
mezigenerační výměně
● absence lokalit postižených sociální exkluzí
● existence pozitivních demografických trendů
● kvalita života spojená s venkovským
způsobem života

PŘÍLEŽITOSTI
● další rozvoj spolků zaměřených na specifické
cílové skupiny umožňující zvýšení atraktivity
občanského života v obci
● zvýšení spolupráce s okolními obcemi na
založení volnočasových aktivit většího rázu,
které umožní kulturní rozvoj obce
● další
podpora
působení
divadelních
ochotníků
v obci
včetně
poskytnutí
adekvátního zázemí
● zvýšený důraz na již tradiční aktivity spojené
s obcí (např. Pod křenovskó májó), které by
umožnily zvýšit regionální význam obce
● zvýšení poskytovaných služeb v obci ve
vazbě na předpokládaný nárůst obyvatel
● vybudování domu pro seniory s další vazbou
na poskytované služby
● ve spolupráci se stávajícími podnikateli a
externími experty definovat plochy s možným
využitím pro další podnikatelské aktivity či
poskytování služeb

SLABÉ STRÁNKY
● chybějící koupaliště, resp. nevyjasněnost
využití plochy dřívějšího koupaliště
● aktivní zapojení pouze menší části obyvatel
do činnosti spolků či občanských sdružení
● absence širší spolupráce s okolními obcemi
na společných volnočasových aktivitách pro
občany
● nutná rekonstrukce sálu na Václavské a
divadelního sálu v budově Obecní hospody
● nevyužití potenciálu zdravotních zařízení
(omezená otevírací doba atd.)
● chybějící restaurační zařízení zaměřené na
poskytování
kvalitních
gastronomických
služeb (včetně vlivu na rozvoj turistického
ruchu)

OHROŽENÍ
● menší podpora spolků a občanských družení
ze strany obce či menší zájem ze strany
obyvatel obecně
● proměna ploch pro volnočasové aktivity na
stavební či podnikatelsky využívané plochy
● menší spolupráce s okolními obcemi vedoucí
ke stagnaci atraktivity oblasti z hlediska
turistického ruchu
● stagnace rozvoje dalších služeb pro občany
obce z hlediska volnočasového vyžití
● ztráta venkovského způsobu života
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STRATEGICKÁ VIZE A GLOBÁLNÍ CÍL
Strategická vize obce Křenovice je jádrem v procesu dlouhodobého rozvoje obce, který je
deklarován především následujícími zájmy:
•
•
•
•

respektování
historického
vývoje
obce
především
v socioekonomickém,
environmentálním a kulturním profilu;
navržení hlavních rysů obce v roce 2020;
stanovení globálního cíle ve vazbě na stanovenou strategickou vizi rozvoje;
definování souboru nástrojů a opatření, kterými lze dosáhnout stanoveného
globálního cíle do roku 2020.

Výchozí báze strategie
Křenovice jsou obcí s bohatou historií vázanou na svébytné postavení v regionu Politaví
s dlouhodobě budovanou infrastrukturou zaměřenou především na podporu sídelní funkce.
Dlouhodobě představují atraktivní lokalitu s vysokou kvalitou života založenou na
vyváženosti tradičních venkovských prvků a na dostupnosti do regionální metropole s velkou
škálou pracovních příležitostí. Obec se od roku 2000 dynamicky rozvíjí nejen díky vynikající
infrastrukturní bázi, ale i dostatečnému zázemí v podobě služeb v obci či široké nabídce
volnočasových aktivit.
Dle provedené SWOT analýzy a dotazníkového šetření lze konstatovat, že obec Křenovice
v roce 2011 nevykazuje žádné výrazné disparity. V porovnání s řadou obcí podobné velikosti
je nutné pozitivně poukázat na nabídku volnočasových aktivit v obci zajišťovanou celou
řadou občanských sdružení. Obec si nadále udržuje charakter tradičního venkovského sídla
včetně citlivé politiky územního plánování napomáhající udržování této situace. Současná
výchozí situace umožňuje, při splnění určitých podmínek, další cílený rozvoj obce tak, aby
byla dobrým bydlištěm pro jeho obyvatele, podporovala malé a střední podnikání ve vazbě
na širší investiční záměry regionálního charakteru a dále rozvíjela svoji pozici kulturního a
společenského centra.

Východiska strategie
Návrh strategické vize a globálního cíle se opírá o zpracované dotazníkové šetření
„Křenovice 2011“, které proběhlo v prvním kvartálu roku 2011 a rovněž o SWOT analýzu
obce, která v souladu s dotazníkem definuje celkem 4 hlavní oblasti rozvoje (jedná se
o veřejnou správu, životní prostředí, územní rozvoj a infrastruktura a život v obci). Strategie
se opírá rovněž o zkušenosti a záměry vedení obce, znalosti a zkušenosti členů pracovních
skupin k jednotlivým prioritním osám včetně podnikatelů žijících a působících v obci.
Obec Křenovice bude realizovat strategické kroky vedoucí k naplnění strategické vize
rozvoje obce s využitím principu udržitelného rozvoje s tím, že:
• budou plně respektovat specifika obce definovaná souborem silných stránek ve
SWOT analýze reflektující i dotazníkové šetření „Křenovice 2011“ a to především
v oblasti volnočasových aktivit a venkovského charakteru lokality;
• budou dále zhodnocovat socioekonomický a kulturní kapitál obce ve vazbě na jasně
definované a závazné principy územního rozvoje s cílem dále rozvíjet nevyužívané
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•

•

•
•
•

lokality v již zastavěné části katastrálního území Křenovic a omezit neřízený rozvoj
zástavby;
ve vazbě na dobrou polohu budou dále rozvíjet možnosti podpory kultury a
cestovního ruchu s využitím potenciálu plynoucího ze členství v mikroregionu a na
základě historického dědictví;
budou dále upevňovány vazby na okolní obce s možností rozšíření spolupráce při
koordinaci postupu v oblasti kulturní, sociální, ekonomické, environmentální či
v neposlední řadě v oblasti územního plánování;
budou dále posilovány možnosti obce v rámci existujícího mikroregionu včetně
podpory významu a fungování mikroregionu ze strany zástupců obce Křenovice;
při realizaci jednotlivých opatření budou reflektovány významné exogenní faktory a
využívána spolupráce s okolními obcemi či v rámci mikroregionu;
odpovědní pracovníci obce budou sledovat vývoj v obcích srovnatelné velikosti a
v rámci jednotlivých kroků naplňování opatření vezmou v úvahu jejich zkušenosti.

Strategická vize rozvoje obce Křenovice do roku 2020
Strategická vize představuje ucelený strategický pohled na rozvoj obce do roku 2020 s tím,
že určuje základní rámec pro globální cíl a jednotlivé prioritní osy a opatření. Jedná se
o základní obecný rámec závazný pro naplňování odpovědnými představiteli obce ve vazbě
na stanovená opatření.
Obec Křenovice definuje svou rozvojovou vizi a globální cíl do roku 2020 následovně:

STRATEGICKÁ VIZE
Obec Křenovice chce být místem s kvalitním životním prostředím, místem zachovávajícím
hodnoty moravského venkova, místem s parametry sídla nacházejícího se v udržované a
pestré krajině a zabezpečujícího veškeré základní potřeby svých obyvatel, a to ve vazbě na
potenciál dopravní infrastruktury zajišťující efektivní spojení s krajským městem a dalšími
regionálními centry.
Další rozvoj kulturních, sportovních, vzdělávacích, zdravotnických a sociálních služeb bude
definován se zřetelem na poskytování maximální šíře těchto služeb vedoucích k naplňování
potřeb obyvatel obce. Nadále bude podporována silná role občanského sektoru v podobě
aktivně fungujících občanských sdružení zajišťujících širokou paletu nabídky volnočasových
aktivit. K jejich stabilizaci bude obec využívat svůj ekonomický i koordinační potenciál ve
vazbě na aktivity dalších subjektů veřejné správy na lokální či regionální úrovni.
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GLOBÁLNÍ CÍL
Vytvoření lokálního centra se silným zázemím v oblasti sociální, kulturní a sportovní,
posilujícího kombinaci moderního životního stylu s tradičním venkovským prostředím při
zachování vyváženého územního rozvoje.
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PROBLÉMOVÉ OKRUHY A OPATŘENÍ
Ve vazbě na provedenou SWOT analýzu a dotazníkové šetření Křenovice 2011 se strategie
Křenovice 2020 opírá o celkem čtyři základní problémové okruhy – jedná se o veřejnou
správu a hospodaření, životní prostředí, územní rozvoj a infrastrukturu a život v obci. Tyto
problémové okruhy budou v rámci strategie Křenovice 2020 plnit roli základních prioritních os
rozvoje, na něž budou navázány dílčí prováděcí opatření.
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Prioritní osa veřejná správa a hospodaření

Stručná charakteristika prioritní osy
Na úrovni menších obcí (především tzv. Obce I.) je v České republice dlouhodobým
problémem absence principů strategického řízení, která často vede k jednorázovým krokům
s potencionálně devastujícími dopady na dlouhodobý rozvoj obce. Jedná se především
o snahy realizovat diskutabilní investiční aktivity vedoucí k masivnímu zadlužení obce bez
jasného přímého benefitu pro obyvatele, resp. s často pouze zprostředkovanými efekty. Tyto
aktivity jsou často realizovány v souladu s politickou vizí partikulárních stran nejen na místní,
ale i vyšších úrovních, a to bez jasného zřetele ke skutečným dlouhodobým potřebám obce.
Vypracování strategie Křenovice 2020 plně reflektuje toto riziko a vytváří jasný a
transparentní podklad pro zastupitelstva a další orgány napříč politickým spektrem
v časovém rozsahu přesahujícím jedno volební období s tím, že pravidelná každoroční
kontrola umožní všem obyvatelům obce mít informace o naplňování jednotlivých opatření.
V rámci prioritní osy bude dále zlepšováno poskytování služeb ze strany obecního úřadu
včetně rozšíření a zlepšení komunikace o důležitých skutečnostech pro každodenní život
obyvatel obce. Obec Křenovice bude nadále zlepšovat svou spolupráci s okolními obcemi
v rámci mikroregionu i dalších platforem s cílem společně prosazovat důležité lokální i
regionální priority včetně klíčových investičních záměrů (např. prosazení tzv. Křenovické
spojky v severní variantě).

Prioritní osa zahrnuje následující opatření:
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

Obec a obecní úřad
Elektronický úřad
Efektivní úřad
Vzdělaný úřad
Komunikující úřad

1.2
1.2.1
1.2.2

Obec a hospodaření
Rozpočtová politika
Aktivní dotační politika

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3

Obec a její rozvoj
Strategický rozvoj obce
Propagace obce
Regionální vazby obce
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Číslo a název opatření

1.1.1 Elektronický úřad
Cíl opatření
Cílem opatření je nastavení komunikačních nástrojů v rámci úřadu a zastupitelstva
s maximálním využitím prostředků elektronické komunikace.
Popis opatření
Opatření je zaměřeno na realizaci technického SW a vybavení úřadu nástroji
elektronické komunikace, které vyplývají ze zákonné povinnosti a z potřeb úřadu,
včetně zaškolení uživatelů. Důraz bude kladen na maximální využití těchto nástrojů
při provozu úřadu. Jedná se zejména o aplikaci elektronické spisové služby,
archivace dat, podatelny, počítačové sítě, jednotného účetního a pokladního SW.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Realizace počítačové sítě v rámci úřadu – zřízení serveru s datovým
úložištěm, veškeré datové procesy a údaje přesunout z uživatelských počítačů
na diskové prostory serveru.
2. Uvedení elektronické spisové služby (ESpS) do plného provozu.
3. Pořízení vlastní ESpS – v návaznosti na dotaci prostřednictvím ORP pořídit
vlastní ESpS, umístěnou na serveru úřadu, bez vazby na ORP.
4. Účetnictví i pokladnu vést v jednotném SW (on-line) tak, aby byla přímá
provázanost údajů z pokladny do účetnictví (např. program na poplatky).
5. Aplikovat „elektronickou podatelnu“, pokud možno v návaznosti na ESpS.
6. Realizace aplikace umožňující komunikaci zastupitelstva mimo pravidelné
pracovní schůzky a zasedání, včetně provázanosti s el. podatelnou a zápisem
z jednání ZO.
7. Zasílání pošty (např. faktur) prostřednictvím emailu a datové schránky (úspora
na poštovném).
8. Zajistit udržení bezplatných SOS SMS zpráv pro občany.
Garant opatření
Starosta obce
Spolupracující subjekty
ORP, pracovníci OÚ
Zdroje financování
Rozpočet obce, finanční programy EU
Indikátory opatření
Počet nově vzniklých informačních produktů, počet plnohodnotně využívaných
informačních produktů, počet uživatelů těchto produktů
Rizika realizace
Legislativní změny, neplnohodnotné využívání systému (viz. ESpS aktuální stav)
reflektující počítačovou gramotnost, uživatelská náročnost zaváděných systémů bude
složitější, než původní stav
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Číslo a název opatření

1.1.2 Efektivní úřad
Cíl opatření
Cílem opatření je zvýšit efektivní fungování veřejné správy a posílit výkonnost a
kvalitu správy obce prostřednictvím zavedení vybraných moderních nástrojů řízení
kvality.
Popis opatření
Efektivní fungování veřejné správy je nutnou podmínkou pro zajištění vysoké kvality
služeb občanům a účelné vynakládání veřejných prostředků. Moderní veřejná správa
by se měla orientovat na klienty, naplňovat očekávání občanů, flexibilně reagovat na
jejich potřeby a fungovat hospodárně. Opatření je zaměřeno na zavádění systémů
řízení kvality a sledování výkonnosti, zvyšování efektivity a transparentnosti úřadu.
Na základě opatření bude obec využívat moderní srovnávací a hodnotící metody a
příklady dobré praxe ve veřejné správě (např. Normy ISO, Benchmarking, Místní
agenda 21, model CAF, metodu Balanced Scorecard (BSC) aj.).
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Rešerše dostupných zdrojů o vybraných metodách řízení kvality ve veřejné
správě, zhodnocení jejich potenciálu na úrovni obce.
2. Zpracování postupu zavádění vybraných nástrojů adekvátně respektujících
místní situaci.
3. Odborné zaškolení vybraných osob u organizací specializovaných na veřejnou
správu (např. Česká společnost pro jakost).
4. Implementace kvalitního systému řízení úřadu, který bude vhodný právě pro
menší obce (Obce I.).
5. Zajištění zpětné vazby – pravidelné zjišťování kvality práce úřadu od občanů
(př. dotazníková šetření, zavedení schránky pro připomínky na obecním
úřadě) a zpracování souboru měřítek kvality řízení.
Garant opatření
Starosta obce
Spolupracující subjekty
Pracovníci OÚ, Zastupitelstvo, Výbor pro rozvoj obce
Zdroje financování
Rozpočet obce, Ministerstvo vnitra
Indikátory opatření
Počet implementovaných nástrojů řízení kvality, počet nástrojů zjišťujících zpětnou
vazbu
Rizika realizace
Velikost obce, nedostatek zkušeností v oblasti řízení kvality (nutnost využít služby
externích poradců), neochota se „reformovat“
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Číslo a název opatření

1.1.3 Vzdělaný úřad
Cíl opatření
Cílem opatření je vytvořit podmínky pro vyšší kvalitu výkonu pracovníků úřadu cestou
jejich odborného vzdělávání.
Popis opatření
Opatření je zaměřeno na vytvoření a zavedení komplexního systému vzdělávání
úředníků, zastupitelů a vybraných zaměstnanců OÚ, tak aby byl zajištěn soustavný
růst jejich odborné úrovně a došlo ke zvýšení kompetencí uvedených osob, jejich
znalostí a dovedností a v neposlední řadě jejich vzájemné zastupitelnosti. Zavedení
daného opatření bude jako celek směřovat ke zvýšení potenciálu obce, posílení
kvality veřejné správy a nabízených služeb pro občany obce.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Zpracování jak harmonogramu postupného vzdělávaní – kdo, kdy, v čem bude
vzděláván – tak přehled školení – kolik a jaká školení kdo za rok podstoupí.
2. Aktivní zapojení se do projektů vzdělávání zastupitelstev.
3. Posílení finančních prostředků na vzdělávání v rozpočtu obce (nákup
odborných knih, využívání ASPI, nákup odborných časopisů reflektujících
dotazy z praxe a zkušenosti).
Garant opatření
Starosta obce
Spolupracující subjekty
Pracovníci OÚ, Zastupitelstvo
Zdroje financování
Rozpočet obce, finanční programy EU (Operační program: lidské zdroje a
zaměstnanost)
Indikátory opatření
Počet uskutečněných vzdělávacích akcí, počet podpořených osob, počet úspěšně
podpořených osob (obdržení certifikátu o absolvování)
Rizika realizace
Časová náročnost pro vzdělávané, volby – výměna vedení obce a s tím spojená
nutnost nového vzdělávání
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Číslo a název opatření

1.1.4 Komunikující úřad
Cíl opatření
Cílem opatření je zvýšení úrovně komunikace úřadu s občany.
Popis opatření
Opatření je zaměřeno na zdokonalování systému informování veřejnosti o činnosti
OÚ, zvýšení informovanosti obyvatel o dění v obci (hovory s občany, zapojování
obyvatel do dění formou anket, dotazníků) a zajištění účasti veřejnosti na řešení
veřejných věcí. Pozornost je nutné věnovat také odstraňování byrokratických
postupů. V rámci opatření bude podporován vstřícný postup pracovníků úřadu
k občanům/ke klientům, který bude založen na konceptu „orientace na zákazníka“
neboli TQM (Total Quality Management).
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Zkvalitnit stávající formy informování veřejnosti (webové stránky: nová podoba
včetně obsahu, rozhlas: slyšitelnost, frekvence hlášení, aj.) a zajistit
efektivnost podávaných informací.
2. Zavést systém sběru informací o spokojenosti občanů (provádět dotazníková
šetření k důležitým otázkám týkajícím se obce, zavést schránku na připomínky
od občanů).
3. Zavedení konceptu TQM (Total Quality Management) – zákaznický přístup
v poskytování služeb občanům pracovníky OÚ.
4. Více zapojovat veřejnost do dění v obci. Nalézt vhodné nástroje a aplikovat je:
např. diskusní fóra, veřejné pracovní semináře, průzkumy a ankety, referenda
apod.
5. Uskutečnit přestavbu interiéru 2. podlaží obecního úřadu (vhodněji řešit
rozmístění kanceláří tak, aby nedocházelo k vzájemnému rušení při výkonu
administrativní a výkonné funkce, rovněž aby občané měli větší soukromí při
vyřizování svých záležitostí, jak s vedením obce, tak s úředníky).
Garant opatření
Starosta obce
Spolupracující subjekty
Pracovníci OÚ, Zastupitelstvo
Zdroje financování
Rozpočet obce
Indikátory opatření
Počet inovovaných forem informování veřejnosti, počet nově zavedených forem
informování veřejnosti, počet metod pro získání zpětné vazby, realizované techniky
zapojování veřejnosti
Rizika realizace
Strnulost úřadu při zavedení konceptu TQM, neochota občanů
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Číslo a název opatření

1.2.1 Rozpočtová politika
Cíl opatření
Cílem opatření je optimální využívání majetku obce a finančních zdrojů
prostřednictvím zavedení nových moderních metod a nástrojů rozpočtové politiky a
finančního managementu.
Popis opatření
Možnosti rozvoje obce jsou a budou ovlivňovány vlastním obecním rozpočtem, ale
v nemalé míře i rozpočtem státním a úspěšností při získávání podpory z Evropských
fondů. Z rozpočtu obce je nutno vytvořit účinný nástroj s iniciační funkcí a to jak ve
vztahu k výdajům, tak i zdrojům. To předpokládá existenci komplexní finanční,
majetkové a kapitálové politiky obce i odpovídajících kontrolních mechanismů. Je
potřeba připravit střednědobý i dlouhodobý výhled rozpočtu, zejména v oblasti
investic a následně využívat všech dostupných forem zdrojového krytí včetně
úvěrového.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Vypracovat strategii využívání zdrojů obce (výnosy z obecního majetku,
nastavení místních poplatků apod.).
2. Implementovat nové nástroje a metody rozpočtové politiky (programové
rozpočtování, výkonové rozpočtování, řízení fiskálních rizik aj.).
3. Zpracovat investiční plán, podřídit alokaci investic prioritám, zkvalitnit
procedury vyhodnocování rozvojových projektů a vytvořit systém posuzování
investic a kontroly jejich realizace.
4. Zajišťovat a kontrolovat odpovídající úroveň zadluženosti obce na základě
stanovené strategie úvěrové politiky.
5. Zajistit alokační efektivnost rozpočtu (vytvořit v rámci rozpočtu priority, rozdělit
zdroje podle priorit), provozní efektivnost (schopnost realizovat programy a
poskytovat služby za nejnižší náklady).
6. Pokusit se nalézt opatření k tomu, aby občané v obci trvale žijící v ní rovněž
byli přihlášení k trvalému pobytu a nepřímo tak přispívali do obecního
rozpočtu.
Garant opatření
Starosta obce, Finanční výbor, účetní obce
Spolupracující subjekty
Pracovníci OÚ, Zastupitelstvo
Zdroje financování
Rozpočet obce
Indikátory opatření
Strategie využívání zdrojů, střednědobý rozpočtový výhled, investiční plán, strategie
úvěrové politiky, systém finančních ukazatelů
Rizika realizace
Znalost finančního managementu, neochota přijmout nepopulární opatření (např.
zvyšování poplatků), slabý dohled při vyhodnocování projektů v průběhu realizace
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Číslo a název opatření

1.2.2 Aktivní dotační politika
Cíl opatření
Na základě analýzy možných dotačních titulů v reflexi na priority obce maximalizovat
příjem finančních prostředků ze všech úrovní veřejné správy, z fondů Evropské unie
a ze soukromého sektoru.
Popis opatření
Přijaté dotace a granty jsou důležité pro rozvoj každé obce. Podpora jejich získávání
by tedy měla být prioritou každého vedení obce. Již při prvním pohledu na
vzhled obce či města je zřejmé, kde je objem takto získaných prostředků velký a kde
nikoliv. Je to obrázek toho, jak obratně dokáže to které vedení obce o dotace
usilovat. Dotační politika může být prováděna pasivně nebo aktivně. Pasivní je
špatná. Spočívá v tom, že se město o dotace začíná zajímat až poté, vymyslí-li
nějaký konkrétní projekt, na který mu chybí peníze.
Opatření má za cíl pravidelně sledovat vyhlašované dotační programy veřejné správy
a granty soukromých subjektů (nadací, nadačních fondů) a identifikovat odborníky
k zajištění zpracování kvalitní žádosti o finance.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Využít rozpočet obce k přitažení financí z jiných sfér veřejného sektoru,
z nevládních organizací a soukromého sektoru k zajištění veřejných služeb a
dalších projektů.
2. Zavést monitoring aktuálních dotačních výzev.
3. Přednostně využívat finanční prostředky obce k částečnému financování
veřejných projektů, kde je finanční účast obce podmínkou pro získání
prostředků z cizích zdrojů (postupně vytvářet fond určený na spolufinancování
k získaným dotacím).
4. Zajištění odborně a formálně perfektního zpracovávání žádostí o dotace a
jejich management – vytvoření pozice „manažer dotačních titulů a rozvoje
obce“.
5. Zavést sběr informací o všech vizích, nápadech a konkrétních projektech,
které jednotlivé složky obce a ostatní neziskové subjekty v obci zamýšlejí, ale
nerealizují pro nedostatek finančních prostředků.
Garant opatření
Starosta obce, Výbor pro rozvoj obce
Spolupracující subjekty
Neziskové organizace v obci, základní škola, místní podnikatelé
Zdroje financování
Rozpočet obce, veřejné finance domácí a zahraniční, soukromé finance
Indikátory opatření
Návrh pravidelného monitoringu dotačních výzev – odpovědná osoba, sledované
zdroje, periodicita sledování apod., zavedení pozice „manažer obce“, roční až
dvouroční rešerše plánových akcí v obci
Rizika realizace
Rozpočtové omezení obce při spolufinancování projektů, nedostatek finančních
prostředků pro zpracování žádostí (např. projektová dokumentace), časová zátěž pro
vedení obce v případě supervize (zpracování žádosti, vedení projektu apod.)
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Číslo a název opatření

1.3.1 Strategický rozvoj obce
Cíl opatření
Vytvořit podmínky pro řízení obce z pohledu udržitelnosti jejího rozvoje a stanovit
konkrétní směry a priority jejího budoucího vývoje.
Popis opatření
Strategické plánování, rozhodování a řízení hraje nezastupitelnou roli
v managementu veřejné správy. Strategické řízení obce vede k vyváženému
sociálně-ekonomickému
rozvoji
obce,
zlepšování
životních
podmínek,
zodpovědnému zacházení s přírodními zdroji a ochraně životního prostředí. Jedná se
o cílevědomý, systematický a kontinuální proces zaměřený na hledání cest a
způsobů, jak efektivně alokovat omezené zdroje tak, aby přinášely maximální užitek
celé společnosti. Strategické řízení probíhá na základě existence strategických
dokumentů, které by měla obec vytvářet. Jedině tak bude řízení obce probíhat
koncepčně a nebude ovlivněno volebním obdobím a politickými pohnutkami. Hlavní
prioritou bude vytvoření strategického plánu obce, na který dále bude navazovat
postupná tvorba dalších strategických dokumentů.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Zpracování strategie rozvoje obce (vč. její roční aktualizace, pravidelného
informování veřejnosti a jejího plnění).
2. Zpracování marketingové strategie obce v oblasti cestovního ruchu a turismu
(dokument, který bude sloužit ke komplexní podpoře cestovní ruchu a turismu
na území obce).
3. Zpracování koncepce na podporu tělovýchovy mládeže a volnočasových
aktivit (dokument bude definovat hlavní priority obce při podpoře dané oblasti
tak, aby se podpora stala více systematickou a docházelo k efektivnímu
přerozdělování finančních prostředků).
4. Zpracování komunikační strategie obce (Vzhledem k postupnému přílivu
nových obyvatel v obci, kteří jsou mnohdy nositeli městské kultury, dochází
k tomu, že vedle sebe žijí dvě různé skupiny obyvatel. Úkolem obce je
vypracovat komunikační strategii, která bude podporovat občany v aktivním
přístupu k rozvoji obce a motivovat je k participaci. Komunikační strategie
bude zaměřena na integraci nových obyvatel do života obce.).
5. Zpracování koncepce prevence kriminality (Cílem koncepce je zpracování
detailní situace v oblasti kriminality v obci a nastavení mechanismů pro její
eliminaci a prevenci.).
6. U schválených strategických dokumentů zajistit pravidelné vyhodnocování
jejich plnění a efektivity.
Garant opatření
Starosta obce, Výbor pro rozvoj obce
Spolupracující subjekty
Zastupitelstvo, širší veřejnost
Zdroje financování
Rozpočet obce
Indikátory opatření
Počet vytvořených strategických dokumentů
Rizika realizace
Časová náročnost, neztotožnění se s danou problematikou spojené s neochotou
tvorby dokumentů, „plytkost“ dokumentů a jejich nízký potenciál, nedostatečné
prezentování a nejasné spojení mezi dokumentem strategie a prováděnými kroky
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Číslo a název opatření

1.3.2 Propagace obce
Cíl opatření
Cílem opatření je propagovat obec, posilovat její pozitivní image a postupně zvyšovat
její konkurenceschopnost a atraktivnost mezi ostatními srovnatelnými územními
jednotkami regionu.
Popis opatření
V poslední době můžeme sledovat sbližování a intenzivnější spolupráci veřejného a
soukromého sektoru. Dochází k využívání shodných metod řízení: veřejný sektor se
inspiruje od soukromého. Podobně je tomu také u propagace obce, která je užitečná
pro každou obec. Cílená propagace a marketing obce přímo vede k povzbuzování
k lepším službám pro obyvatele, podnikatele i návštěvníky a větší angažovanosti
občanů na dění v obci. Pomáhá obci definovat oblasti, které mohou být konkurenční
výhodou a ty následně posilovat. Propagace se snaží podpořit zájem investorů
o vstup na území obce a obecně zabezpečovat komplexní rozvoj obce.
Neopomenutelným přínosem propagace je rovněž zvýšení turistického potenciálu
obce. Díky lepší propagaci tak můžeme docílit zlepšení image regionu, obce a jeho
konkurenceschopnosti.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Na obci bude zřízeno informační místo. V první fázi se bude jednat o službu
poskytovanou úředníky na obecním úřadě.
2. Vyhotovení propagačních materiálů obce – a) materiály posilující identifikaci
s obcí (trička s pečetí, keramika apod.) a b) materiály podporující turistický
ruch (informační bulletiny, tabule, letáky apod.).
3. Webové stránky obce budou více orientovány na cestovní ruch (zajímavosti
obce, interaktivní mapa apod.). Vybrané informace budou v cizojazyčném
provedení.
4. Podpora vybudování nových a propagace stávajících cyklostezek vedoucích
obcí.
5. Bude vytvořen audiovizuální dokument s virtuální prohlídkou obce.
6. Obec bude cíleně spolupracovat s médii – bude podávat pravidelné
zpravodajství, více prezentovat pořádané převážně kulturní akce, psát články
do tisku apod.
7. Bude podporována realizace naučných stezek a informačních tabulí na
významných místech – Popravčí vrch, Keltové apod.
8. Obec bude spolupracovat s agenturami v oblasti cestovního ruchu (např.
Informační centrum Zámek Slavkov).
9. Sjednotit „kulturní image“ obce – hlavičkový papír, šablony atp.
10. Koordinovat propagaci obce s marketingovou strategií mikroregionu.
11. Zvážit možnost zapojit se ve vhodnou dobu do soutěže Vesnice roku.
Garant opatření
Starosta obce, Výbor pro rozvoj obce
Spolupracující subjekty
Zastupitelstvo, média
Zdroje financování
Rozpočet obce, finanční programy EU, domácí nadace, Ministerstvo pro místní
rozvoj, JmK
Indikátory opatření
Vybudování informačního místa, počet propagačních materiálů, nové webové strany
obce, počet nově zpřístupněných naučných stezek, počet mediálních vystoupení
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(článek, interview apod.)
Rizika realizace
Nedostatek finančních prostředků na naučné stezky, na propagaci, nízký zájem
médií pro nedostatek atraktivních témat
Číslo a název opatření

1.3.3 Regionální vazby obce
Cíl opatření
Maximálně podporovat partnerství obce s ostatními obcemi v regionu a dosáhnout
tak „konkurenčních“ výhod v postavení obce
Popis opatření
Každý region je tvořen obcemi a městy, které by měly mít společný zájem se sdružit
za účelem bližší kooperace. Může se jednat jak o vazby formální (Ždánický les a
Politaví, MAS Za humnama), tak neformální. Záměrem těchto vzájemných vazeb je
zlepšit image regionu, poskytovat širší portfolio služeb svým občanům a přilákat
investory či turisty.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Iniciovat společné akce dvou či více obcí v regionu v oblasti převážně kulturní
či sportovní.
2. Spolupráce s ostatními obcemi při řešení dlouhodobých problémů (likvidace
bioodpadu apod., veřejnoprávní smlouva s Městskou policií Slavkov na odchyt
psů aj.).
3. Učení se od jiných – vytipovat si problémy obce a analyzovat stav jejich řešení
u jiných obcí (např. stanovení místních poplatků za odpad, znečištění ovzduší,
psí výkaly apod.).
4. Spolupráce s ostatními obcemi s cílem prosadit společné lokální priority
(brněnské letiště, Křenovická spojka, provoz na II/416 aj.).
Garant opatření
Starosta obce
Spolupracující subjekty
Představitelé obcí a měst v regionu
Zdroje financování
Rozpočet obce
Indikátory opatření
Počet realizovaných akcí, počet uzavřených smluv s externími subjekty
Rizika realizace
Neochota spolupráce ze strany ostatních obcí
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2

Prioritní osa životní prostředí

Stručná charakteristika prioritní osy
V rámci strategie Křenovice 2020 je nutné především vypořádání se s riziky zvyšující se
environmentální zátěže v podobě hluku vytvářeného mobilními i stacionárními zdroji a
emisemi produkovanými převážně domácnostmi. Jedná o nutnost konstruktivně řešit
problematiku produkce emisí ze strany domácností využívajících k produkci tepla spalitelné
odpady, což výrazným způsobem ovlivňuje kvalitu ovzduší především v zimních měsících. Je
nutné řešit i problematiku obnovy přirozené sanace spodní vody, která nyní představuje
dlouhodobé potencionální riziko pro velké plochy již existujících zástaveb včetně vazby na
předpokládaný další územní rozvoj v katastrálním území obce.
Ve spolupráci s okolními obcemi je nutné dlouhodobě stabilizovat využívání půdního fondu
na lokální úrovni včetně transparentního a jasného určení účelu jednotlivých ploch
s předpokladem dobudování zázemí pro další rozvoj občanského života v obci či
podnikatelským záměrům (např. obnova koupaliště).
Cílem je rovněž zvýšení a udržení biodiverzity území, která se již dnes projevuje například
výskytem ledňáčka říčního podél Rakovce přímo v obci.
Prioritní osa zahrnuje následující opatření:
2.1
2.1.1

Ovzduší
Eliminace zdrojů znečištění ovzduší v obci

2.2
2.2.1
2.2.2

Zeleň
Zeleň v intravilánu
Prvky extravilánové zeleně

2.3
2.3.1
2.3.2

Voda
Krajinné vodní prvky
Povodňová rizika, spodní voda

2.4
2.4.1
2.4.2

Odpadové hospodářství
Sběr a svoz odpadů
Třídění odpadů
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Číslo a název opatření

2.1.1 Eliminace zdrojů znečištění ovzduší v obci
Cíl opatření
Cílem opatření je přispět ke zlepšení kvality ovzduší v obci snížením množství
prašných částic a spalin.
Popis opatření
Hlavním zdrojem znečištění ovzduší v obci je spalování pevných paliv, ať už
z důvodů vytápění domů, či prosté spalování zahradního odpadu v souladu
s vyhláškou obce. Největším problémem je spalování nevhodného komunálního
odpadu či plastů, při kterém vznikají karcinogenní látky. Menšími zdroji znečištění
jsou prašnost komunikací a autodoprava.
Toto opatření je kombinací přímých podporujících investic, tak i dalších podpůrných
aktivit, které povedou k jeho naplnění. Z větší části je zaměřeno na snížení množství
spalovaného odpadu, jak biologického, tak především komunálního, včetně plastů.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Na novém sběrném dvoře umožnit ukládání bioodpadů do samostatného
kontejneru.
2. Realizovat pravidelný mobilní svoz zahradního odpadu v rámci služeb
poskytovaných pracovníky obce.
3. Nastavení motivačního systému separace odpadů tak, aby se zvýšil zejména
podíl vytříděných plastů.
4. Podpora domácností, které využívají ekologické způsoby vytápění (např.
možnost zapojení individuálních odběrných míst pod korporaci obcí v rámci
regionu).
5. Důsledné naplňování legislativy a OZV (v návaznosti na předpokládanou
změnu zákona).
6. Klást důraz na osvětu obyvatel o škodlivosti spalování některých odpadů,
informovat o správném postupu při vytápění dřevem apod.
7. Optimalizace zařízení na sběr separovaného odpadu v obci (sběrný dvůr x
kontejnery ve sběrných hnízdech).
8. Zlepšení stavu komunikací, aby nedocházelo k narušování jejich povrchu
(Mlýnská, Široká – za humny, Nádražní k Nové, propojení Příční a Školní.
9. Pořízení techniky na čištění komunikací – přimetací kartáč na komunální
traktor.
10. Pravidelné čištění místních komunikací, zejména po zimním období a např.
před hody.
Garant opatření
Zastupitelstvo obce
Spolupracující subjekty
OŽP ORP, SFŽP
Zdroje financování
Rozpočet obce, finanční programy EU
Indikátory opatření
Množství sebraného bioodpadu, množství ostatních tříděných komodit, počet
domácností zapojených do motivačního systému, počet domácností s ekologickým
vytápěním
Rizika realizace
Náklady na provoz kompostárny, mobilní svoz a motivační systém budou neúměrně
vyšší oproti přínosu obci, nedojde k patřičné změně legislativy, malý zájem občanů
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o zapojení do motivačního systému
Číslo a název opatření

2.2.1 Zeleň v intravilánu obce
Cíl opatření
Zlepšením stavu sídelní zeleně přispět ke zlepšení prostředí, ve kterém žijeme.
Popis opatření
Zeleň v obci plní nejen funkci estetickou. Produkuje kyslík a rovněž zachycuje prach
a emisní částice. Tímto opatřením by mělo být zajištěno, že Křenovice budou nadále
„zelenou“ obcí, tj. bude docházet k rozšiřování ploch veřejné zeleně v obci i k údržbě
ploch stávajících. Bude podpořena výsadba ovocných stromů na vhodných veřejných
místech.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Dokončení projektu revitalizace a výsadby sídelní zeleně.
2. Průběžná obnova a údržba veřejné zeleně v obci (Na Liškově, hřbitov atd.).
3. Akce „Za každý poražený strom dva nové“ – uplatňovat při povolování kácení
a důsledně kontrolovat.
4. Motivovat spolky a organizace v obci pro výsadbu zeleně v intravilánu obce.
Garant opatření
Zastupitelstvo, Výbor pro životní prostředí
Spolupracující subjekty
Občané obce, místní spolky a organizace
Zdroje financování
Rozpočet obce, SFŽP, občané
Indikátory opatření
Počet revitalizovaných dřevin, počet nově vysazených dřevin, plochy nově založené
zeleně, počet dřevin vysazených občany na základě rozhodnutí o kácení
Rizika realizace
SFŽP, nákladnost následné údržby zeleně, neochota vyhledávat vhodná místa a
druhy zeleně pro realizaci
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Číslo a název opatření

2.2.2 Prvky extravilánové zeleně
Cíl opatření
Cílem opatření je zvýšení podílu zeleně v krajině okolo Křenovic.
Popis opatření
Opatření bude naplňováno vytvářením nových dřevinných prvků v okolí obce.
Zejména se jedná o vysazování stromových a keřových alejí podél polních cest a na
mezích, obnova starých mezí, dále vytváření lokálních ostrůvků zeleně na
význačných místech v okolí obce včetně jejich doplnění vhodným mobiliářem. Dále je
třeba revidovat stav stávajících lesních ploch a remízků, provádět jejich průběžnou
údržbu a obnovu. Vše řešit v návaznosti na komplexní pozemkové úpravy.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Výsadba alejí podél polních cest – od zemědělského družstva na
Spravedlnost, ze Spravedlnosti směrem na sever proti trase naučné stezky,
od Spravedlnosti směrem na jih k silnici na Slavkov, od Zbýšovské směrem
k ČOV Hrušky, (podél komunikace do Velešovic), od „křížku“ u silnice na
Slavkov k zadní bráně zemědělského podniku. Druhově vybírat místně tradiční
stromy s ohledem na jejich využití jako medonosných a zdrojů potravy pro
zvěř i ptactvo.
2. Úprava pietního místa na Spravedlnosti.
3. Revitalizace dřevin podél bývalého mlýnského náhonu a v okolí bývalého
koupaliště, v případě dokončení poldru a obnovení náhonu rovněž doplnění
zeleně v celé lokalitě Mezivodí.
4. Zásadní zákrok v „hájku“, výsadba nových stromů. Průběžná údržba hájku
u Holubic. Zrevidovat stav remízku, následně v případě potřeby přijmout
opatření.
5. Podpora zapojení místních spolků do údržby krajinných zelených prvků.
Garant opatření
Zastupitelstvo, Výbor pro životní prostředí
Spolupracující subjekty
Myslivecké sdružení, včelaři, občané, OŽP Slavkov, nadace, lesní správce, SFŽP,
místní spolky
Zdroje financování
Rozpočet obce, dotace, dary z nadací
Indikátory opatření
Počet vytvořených alejí, plocha nové zeleně
Rizika realizace
SFŽP, nedostatek finančních prostředků
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Číslo a název opatření

2.3.1 Krajinné vodní prvky, retenční schopnost krajiny
Cíl opatření
Cílem opatření je obohacení krajiny v okolí Křenovic o vodní prvky.
Popis opatření
Obcí protéká vodoteč Rakovec, který skýtá příležitost jako zdroj pro možné vodní
plochy v jeho blízkosti v severní části katastru. Podmínkou vzniku těchto ploch je
obnovení zavodnění bývalého mlýnského náhonu v části od jezu u Holubic po
mostek u koupaliště. Ve druhé části opatření je zmíněna rovněž úprava koryt
příležitostných vodních toků tak, aby plnila svou funkci. Vše řešit v návaznosti na
komplexní pozemkové úpravy.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Znovu zprovoznění a revitalizace mlýnského náhonu v rozsahu od jezu
u Holubic po mostek u koupaliště, v návaznosti na protipovodňová opatření.
2. V návaznosti na zavodnění náhonu výstavba vodních ploch a mokřadů
v lokalitě Mezivodí za mysliveckým areálem, v souladu s územním plánem
obce.
3. Revize příležitostných pramenů a vodních toků, zejména z Cikánu, ze Zadní a
z Fitralů, úprava a prohloubení jejich svodnic.
4. Rekultivace areálu koupaliště, v návaznosti na zavodnění náhonu vznik nové
vodní plochy s rekreační funkcí, v případě zajištění vhodného investora i
úprava na koupací biotop.
Garant opatření
Zastupitelstvo, Výbor pro životní prostředí
Spolupracující subjekty
OŽP ORP, Povodí Moravy, myslivecké sdružení, místní zemědělci, AOPK, SFŽP,
soukromý investor
Zdroje financování
Rozpočet obce, dotace SFŽP, soukromý investor
Indikátory opatření
Revitalizovaná plocha, plochy tůní, mokřadů a rybníků, délka upravených svodnic
Rizika realizace
SFŽP (nedostatek finančních prostředků)
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Číslo a název opatření

2.3.2 Eliminace povodňových rizik a následků vysoké hladiny
spodní vody
Cíl opatření
Cílem opatření je zlepšení protipovodňové ochrany obce a opatření vedoucí ke
snížení hladiny spodní vody v nejníže položených částech obce.
Popis opatření
Vodní tok Rakovec je v zastavěné části obce v celé délce regulován. Regulace
proběhla ve 20.–30. letech minulého století, tomu odpovídá stav koryta. Povodí
Moravy v roce 2009 nově stanovilo hranice záplavového pásma. Podle těchto nových
údajů se část obce nachází v aktivní záplavové zóně. Povodňová opatření stanovuje
povodňový plán obce z r. 2001, ve kterém se počítá pouze s regulací na stavidle
jezu. Pro případ, že bude na toku vyhlášen 2.–3. povodňový stupeň, neexistují na
katastru obce další podpůrná opatření.
Část nemovitostí na levém břehu, zejména v ulicích Sokolská a Široká, se
dlouhodobě potýkají s vysokou hladinou spodní vody, která způsobuje zaplavování
sklepů a narušování statiky domů. Proto součástí opatření jsou i aktivity vedoucí
k potlačení tohoto problému.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Výstavba polosuchého (příp. suchého) poldru v Mezivodí, před koupalištěm,
o objemu min. 30 000 m3. Tento poldr bude sloužit jako záchytná nádrž pro
přívalové vody z lokality Pod Cikánem a současně umožní přeliv povodňové
vody z koryta Rakovce.
2. Zpracování nového povodňového plánu v souladu s platnou legislativou a
stavem, instalace měřičů průtoku na jezu (jezech) a zavedení systému
včasného varování obyvatelstva prostřednictvím bezdrátového rozhlasu
napojeného na jednotný výstražný systém HZS JmK.
3. Zvýšení průtočné kapacity koryta potoka jeho vyčištěním a odbahněním,
revitalizace břehových porostů.
4. Zvýšení průtočné kapacity na jezu u Orelské a zajištění odtoku povodňových
vod z prostoru aktivního záplavového pásma, v návaznosti na plánovanou
obytnou výstavbu v lokalitě Na Plachtě, a to vytvořením sníženého
levobřežního pásu kolem jezu.
5. Realizací snížení jezu u Orelské ovlivnit hladinu spodní vody, včetně
umožnění odtoku spodní vody prostřednictvím drenáží pod umělým hřištěm.
Garant opatření
Zastupitelstvo, Výbor pro životní prostředí
Spolupracující subjekty
Povodí Moravy, AOPK, SFŽP, OŽP, HZS JmK
Zdroje financování
Rozpočet obce, dotace SFŽP, státní rozpočet (Povodí Moravy), soukromý investor
Indikátory opatření
Zádržný objem poldru, délka čištěného koryta, aktualizovaný povodňový plán
Rizika realizace
Nedostatek finančních prostředků, špatná koordinace opatření prováděných nad a
pod obcí
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Číslo a název opatření

2.4.1 Zařízení pro sběr a svoz odpadů
Cíl opatření
Cílem opatření je zajistit občanům možnost třídit a ukládat všechny odpady
z domácností.
Popis opatření
Sběrný dvůr odpadů přímo v místě poskytne občanům nadstandardní možnost
ukládání všech běžných odpadů z domácností – sklo, plasty, nápojové kartony,
papír, kovy, bioodpad, zpětný sběr elektrozařízení, objemný odpad a nebezpečný
odpad. Tím se sníží podíl směsného komunálního odpadu vyváženého do spalovny
či na skládku.
Vzhledem k velkému podílu bioodpadu z domácností i z činnosti obce je nutné
dořešit ukládání tohoto odpadu, vhodným řešením se jeví malá kompostárna do
150 t.
Zvýšení čistoty v obci podpoří rovněž umístění nádob na separovaný odpad do
sběrných hnízd v obci a na vhodných místech umístění odpadkových košů, či košů
na psí exkrementy.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Dokončení projektu Sběrného dvora odpadů Křenovice, jeho vybavení a
zahájení provozu.
2. Zřízení a zajištění provozu malé kompostárny do 150 t.
3. Pořízení nádob na biologický odpad z domácností (zejména kuchyňský),
technika pro svoz a kompostování zahradního biodpadu.
4. Rozmístění odpadkových košů a košů na psí exkrementy v obci a okolí.
Garant opatření
Zastupitelstvo, Výbor pro životní prostředí
Spolupracující subjekty
Občané, OŽP, svozová firma, spalovna Brno
Zdroje financování
Rozpočet obce, SFŽP, JmK
Indikátory opatření
Plocha vybudovaného SD, plocha kompostárny, počet nádob na separovaný odpad,
počet rozmístěných odpadkových košů
Rizika realizace
Změna legislativy, neukázněnost občanů, finance, provozní náklady
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Číslo a název opatření

2.4.2 Systém a podpora obyvatel při třídění odpadů
Cíl opatření
Cílem opatření je maximálně efektivní odpadové hospodářství obce a zvýšení podílu
množství vytříděných odpadů na obyvatele.
Popis opatření
V rámci tohoto opatření by mělo dojít k nastavení systému odpadového hospodářství
obce tak, aby byl co nejefektivnější, aby se snížila, v nejlepším případě i dorovnala
ztráta, kterou obec musí doplácet na odpadech. Současně by občané měli být
maximálně motivování ke třídění odpadů.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Revize plnění smlouvy se společností EKOKOM ve smyslu co
nejefektivnějšího výtěžku z poskytovaných odměn a bonusů.
2. Revize smluv ke svozu komunálního odpadu od obyvatel, snaha o dosažení
úhrady „za svezené množství“ a ne podle počtu obyvatel. Případně alespoň
snaha o promítnutí podílu komunálního a tříděného odpadu do ceny za svoz.
3. Nastavení motivačního systému nakládání s odpady tak, aby byly zvýhodněny
domácnosti, které třídí odpad.
4. Průběžné vyhodnocování nákladů na skládkování či spalování, podle toho
zasmluvnění odpadu ze sběrného dvora. Kratší intervaly soutěžení svozové
firmy (1–2 roky).
5. Zpracování systému nakládání s odpady v nové OZV o nakládání s odpady.
Garant opatření
Zastupitelstvo, Výbor pro životní prostředí
Spolupracující subjekty
EKOKOM, svozové firmy, občané, JmK, MV ČR, obce a města
Zdroje financování
Rozpočet obce
Indikátory opatření
Roční příjem z EKOKOMu, roční náklady na sběr a svoz komunálního odpadu od
obyvatel, podíl složek separovaného odpadu na obyvatele, zavedení motivačního
systému
Rizika realizace
Neochota občanů, změny v ZO, tichá dohoda svozových firem, nákladnost provozu
motivačního systému
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3

Prioritní osa územní rozvoj a infrastruktura

Stručná charakteristika prioritní osy
V rámci prioritní osy je nutné definovat taková opatření, která umožní naplnit strategickou vizi
především s ohledem na zachování tradičního venkovského charakteru. Především musí být
podniknuty kroky vedoucí k eliminaci rizika nevyváženého rozvoje zástavby a infrastruktury
v katastru obce, které by způsobily zhoršení kvality života a dalších aspektů. Je nutné
dlouhodobě podporovat aktivity občanské společnosti i veřejné správy (a to i na místní
úrovni), které umožní realizaci navrhovaných opatření. Navržená opatření rovněž reflektují
zájem na další diverzifikaci v rámci územního plánování včetně změny účelu, resp.
intenzifikace využití již stávajících ploch určených k revitalizaci.
V rámci opatření je počítáno i s dalším zkvalitňováním stávající infastruktury v obci včetně
řešení partikulárních problémových prvků jako je řešení parkovacích ploch.
Prioritní osa zahrnuje následující opatření:
3.1
3.1.1
3.1.2

Dopravní infrastruktura
Chodci
Místní komunikace a parkování

3.2
3.2.1
3.2.2

Doprava
Veřejná doprava
Plánovací dokumentace k dopravním stavbám

3.3
3.3.1

Technická infrastruktura
Technická infrastruktura

3.4
3.4.1
3.4.2

Územní rozvoj
Pozemkové úpravy
Územní plánování
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Číslo a název opatření

3.1.1 Dopravní infrastruktura pro chodce
Cíl opatření
Zlepšení stavu a bezpečnosti chodníků v obci v návaznosti na potřeby rozvíjející se
obce.
Popis opatření
Z provedených šetření a analýz vyplynula kritická místa v řešené oblasti, zejména:
• stav chodníků (Kopečná, Palackého, Sokolská, Zbýšovská, Na Liškově, Na Nivě,
Václavská za přejezdem),
• absence některých chodníků (dolní část Kopečné, Brněnská za přejezdem,
konec Zbýšovské, od Vyhlídky k nádraží, Příční, Bří Mrázků),
• některá nebezpečná místa v souvislosti s provozem na komunikacích (především
absence přechodu na křižovatce u školy, přehlednost dopravní situace u školy,
přecházení křižovatky na ulici Svárovské u hřbitova).
Z uvedeného vyplývá, že náplní opatření je především postupná rekonstrukce a
výstavba nových chodníků, prioritou je zejména bezpečnost chodců na chodnících
podél okresních a krajských komunikací, a při jejich přecházení, při současné vysoké
dopravní frekvenci.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Nová výstavba
• Výstavba nového chodníku ve spodní části ul. Kopečná.
• Výstavba nového chodníku na ul. Brněnská za žel. přejezdem.
• Výstavba nového chodníku na ul. Zbýšovská směrem k ul. Příční.
• Prověření možnosti výstavby nového chodníku na nábřeží mezi poštou a
Orelskou.
• Výstavba chodníku na ul. Bří Mrázků od MŠ směrem k ul. Na Nivě
2. Rekonstrukce a opravy
• Oprava chodníku na ul. Kopečná, Na Nivě, Václavská za přejezdem,
Zbýšovská, Na Liškově, Sokolská a další dle potřeby.
• Rekonstrukce chodníku na Školní směrem na Hrušky – ve spolupráci
s obcí Hrušky a v návaznosti na PO4 (cyklostezka).
• Přeložka či rozšíření chodníku na ul. Václavská od Široké k MŠ současně
s řešením odtoku dešťové vody.
3. Umístění přechodů pro chodce na křižovatkách Školní x Brněnská a
Zbýšovská x Svárovská, ve spolupráci se SÚS.
4. Posoudit situaci na ulici Nádražní – úzký, terénně zanořený chodník
způsobující jeho nevyužívání.
Garant opatření
Starosta obce, Dopravní výbor obce
Spolupracující subjekty
Odbor dopravy Slavkov a JmK, DI PČR, státní fond dopravní infrastruktury, SÚS,
obec Hrušky
Zdroje financování
Rozpočet obce, SFDI, úvěry
Indikátory opatření
Plocha rekonstruovaných a nových chodníků, počet nově zřízených přechodů pro
chodce, počet incidentů (dopravních nehod šetřených policií, nešetřených v čase)
Rizika realizace
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Nedostatek finančních prostředků
Číslo a název opatření

3.1.2 Dopravní infrastruktura – místní komunikace a parkování
Cíl opatření
Zlepšení stavu a bezpečnosti místních komunikací v obci v návaznosti na potřeby
rozvíjející se obce, zajištění dostatečného počtu parkovacích míst.
Popis opatření
Z provedených šetření a analýz vyplynula kritická místa v řešené oblasti, zejména:
• nedostatek parkovacích kapacit (Kopečná, Brněnská, okolí haly, u hřbitova, Na
Vyhlídce, horní nádraží, dolní nádraží + Vlárská),
• problematický provoz na ulici Kopečná z důvodů výše uvedených
• chybějící komunikace a komunikace ve špatném stavu (Mlýnská, Široká za
humny, Nádražní za zahradami včetně odvedení dešťové vody)
Souvisejícím opatřením ke kvalitě komunikací je i zajištění jejich údržby, zejména
čištění. Obec disponuje zametacím zařízením, které je třeba doplnit o přimetací
kartáč. Zimní údržbu komunikací zajišťuje obec ve spolupráci s místními
podnikatelskými subjekty.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Pro ulici Kopečnou realizovat parkovací stání v horní části ulice na obecním
pozemku.
2. Provedení samostatného parkoviště vedle budovy horního nádraží (změna na
základě usnesení ZO ze dne 24. 2. 2020, usnesení č. 6)
3. Prověřit a následně realizovat stavbu plochy pro parkování 7–13 aut na ul. Na
Vyhlídce za předpokladu zachování dostupnosti nemovitostí Na Liškově.
4. Vyznačit místa pro parkování na ul. Školní u hřbitova.
5. V návaznosti na předpokládaný odkup pozemku prověřit a následně realizovat
stavbu odstavného pruhu na ul. Vlárská, včetně 200 m2 odstavné plochy na
zastávce dolní nádraží.
6. Zvážit možnost parkování naproti pošty, případně tento prostor vhodně
upravit.
7. Pro sportovní halu a ulici Na Nivě zpevnit plochu za halou; jednat o odkupu
přístupové cesty z ulice Na Nivě nebo o zřízení věcného břemene ve
prospěch obce.
8. Prověřit možnosti převodu okresní silnice III/41711 (Kopečná, Nádražní a část
Školní) na místní komunikaci (viz náznak v Generelu dopravy JmK).
V návaznosti na to by bylo možné řešit zjednosměrnění ul. Kopečné, což by
výrazně pomohlo k řešení lokálního problému.
9. Výstavba nové komunikace na ul. Široká (kolem dětského hřiště) a Nádražní
směr Nová.
10. Oprava komunikace na ul. Mlýnská.
Garant opatření
Starosta obce, Dopravní výbor obce
Spolupracující subjekty
Odbor dopravy MěÚ Slavkov a JmK, DI PČR, státní fond dopravní infrastruktury,
SÚS
Zdroje financování
Rozpočet obce, SFDI, úvěry
Indikátory opatření
Plocha opravených a nových místních komunikací, počet parkovacích míst,
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zpřehlednění dopravní situace, využívání nově vzniklých ploch pro parkování
Rizika realizace
Největším rizikem je zřejmě nedostatek finančních prostředků, dále neúspěch
jednání o výkupu pozemků/zřizování věcných břemen a při převodu silnice II/41711
na místní komunikaci, nevhodný návrh umístění parkovacích ploch, neochota občanů
používat vyhrazené plochy
Číslo a název opatření

3.2.1 Veřejná doprava
Cíl opatření
Cílem opatření je zachovat obci dlouhodobě jednu z největších předností obce, a to
kvalitní dopravní obslužnost.
Popis opatření
Křenovice mají velmi dobrou dopravní obslužnost ve směru na Brno a na Slavkov.
Jedním z největších problémů v uplynulém desetiletí je však zrušení železniční
dopravy směrem na okresní město Vyškov. Vlakovou dopravu nahradily téměř ze
100 % autobusy. Je třeba optimalizovat autobusové spojení Křenovice-Vyškov, přímé
i s přestupy ve Slavkově, ve vztahu k pracovní době, provozním dobám a úředním
hodinám institucí, včetně dostupnosti nemocnice Vyškov. Optimální doba přípoje je
5–10 min., při delší se prodlužuje dopravní doba a cestování autobusem se stává
méně atraktivní (doprava auty), při kratší hrozí nestihnutí přestupu.
V současné době optimální čas na přestup nemá žádný z 15/16 spojů do Vyškova a
zpět přes Slavkov. Proto je nutné v tomto směru trvat na zlepšení dopravní
obslužnosti obce ve směru na Vyškov.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Pravidelné (roční) revize konkrétních spojů z Křenovic do Vyškova.
2. Vyžádání ročních výstupů z IDS (informace z GPS, skutečné příjezdy,
odjezdy, počty cestujících).
3. Průběžné zjišťování potřeb občanů v souvislosti se spojením na Vyškov
(zejména časy, návaznosti na pracovní dobu apod.).
4. Analýza vstupních informací a v návaznosti na ni příp. vyvolání jednání se
společností KORDIS ohledně změn jízdních řádů ve spolupráci s okolními
dotčenými obcemi.
Garant opatření
Dopravní výbor obce, starosta obce
Spolupracující subjekty
Občané obce, představitelé okolních obcí, Odbor dopravy JmK, představitelé JmK,
KORDIS
Zdroje financování
Rozpočet JmK, příspěvky obcí na IDS
Indikátory opatření
Počet přepravených cestujících, vytíženost spojů, výše příspěvku, spokojenost
občanů, poměr využívání osobní a veřejné dopravy
Rizika realizace
Špatná součinnost s příslušnými orgány, příp. s okolními obcemi, změna schématu
obslužnosti IDS JmK
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Číslo a název opatření

3.2.2 Územně plánovací dokumentace k významným dopravním
stavbám
Cíl opatření
Ve vazbě na priority dopravní infrastruktury a životního prostředí usilovat o revizi
územně plánovací dokumentace obce i kraje v souvislosti s řešením Křenovické
spojky a silničního obchvatu II/416.
Popis opatření
Opatření je zaměřeno jednak na změnu územního plánu obce v oblasti navržené
plochy dopravní infrastruktury pro Křenovickou spojku propojující železniční tratě
č. 300 a 340 tak, aby obě tratě byly nově propojeny severně od obce místo stávající
jižní varianty. Dále má opatření vést k jednoznačnému a odůvodněnému stanovisku
obce k silničnímu obchvatu II/416.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Zpracování technické studie k severní variantě Křenovické spojky, včetně
odhadu nákladů na realizaci a včetně ověření dopadů na stávající grafikony
uváděné v Aktualizaci studie proveditelnosti Severojižního kolejového
diametru.
2. Iniciovat jednání se zástupci JmK o konkrétních parametrech severní varianty
Křenovické spojky s cílem zahrnutí změny trasy Křenovické spojky do nejbližší
změny Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje (dále jen ZÚR JmK).
3. V územním plánu obce u plochy BR Z29 změna funkčního využití území
z plochy bydlení na plochy zemědělské.
4. V případě nutnosti zvážit podání návrhu na zrušení opatření obecné povahy
(tj. ZÚR JmK) k Nejvyššímu správnímu soudu (lze do 3 let od nabytí účinnosti
opatření).
5. Na základě změny ZÚR JmK změna územního plánu obce, která bude
obsahovat severní variantu Křenovické spojky.
6. Analýza dopadů výstavby obchvatu na obec, analýza jiných možností řešení
silniční dopravy v obci s důrazem na nadměrný počet kamionů projíždějících
centrem obce.
7. Veřejná diskuze o obchvatu.
8. Formulace stanoviska obce k silničnímu obchvatu II/416 a jeho schválení na
veřejném zasedání zastupitelstva.
Garant opatření
Starosta obce
Spolupracující subjekty
JmK, Zastupitelstvo, sdružení Proti Křenovické spojce
Zdroje financování
Rozpočet obce
Indikátory opatření
Územní plán obce s označením plochy dopravní infrastruktury pro Křenovickou
spojku v severní variantě, Územní plán obce s územní rezervou na silniční obchvat
II/416 ve variantě, která je v souladu s odůvodněným stanoviskem obce
Rizika realizace
Legislativní změny, komplikace při jednání s JmK, nedostatek relevantních informací
k formulaci stanoviska obce k silničnímu obchvatu II/416
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Číslo a název opatření

3.3.1 Technická infrastruktura
Cíl opatření
Cílem opatření je zajistit co nejvyšší pokrytí obce technickou infrastrukturou.
Popis opatření
Obec má v současné době dokončenou veškerou infrastrukturu – kanalizaci
napojenou na ČOV, vodovod, plynofikaci, elektřinu, veřejné osvětlení a obecní
rozhlas. Na rozvojových plochách mimo intravilán vybudují infrastrukturu investoři
v rámci zhodnocení pozemků, bez účasti obce. Ta bude participovat formou
plánovacích smluv a následným převzetím infrastruktury do provozování.
Některé části ulic nejsou doposud odkanalizovány, a to z důvodů problematického
technického řešení. Jedná se o část ul. Palackého ke střelnici, Nádražní naproti
budovy horního nádraží a část ulic Zbýšovská a Příční.
Veřejné osvětlení je řešeno v celé obci, do budoucna bude nutné uvažovat
o úspornějších svítidlech, která zaručí rovněž snížení „světelného znečištění“.
Rekonstrukci vyžaduje rovněž obecní rozhlas, tato problematika je řešena v PO 2 a
PO 4 v souvislosti se zavedením systému vyrozumění obyvatelstva při mimořádných
událostech.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Zpracování studií k řešení odkanalizování problematických lokalit, v případě
pozitivního výsledku jejich realizace.
2. V návaznosti na rozvoj technologií veřejného osvětlení hledat nejvhodnější
řešení z dlouhodobého hlediska.
3. Provést výměnu místního rozhlasu za bezdrátový systém s novou ústřednou
umožňující hlášení ze záznamu, či prostřednictvím telefonu, a napojený na
systém HZS JmK.
Garant opatření
Starosta obce, příslušné výbory zastupitelstva
Spolupracující subjekty
VaK Vyškov, odborné osoby v oblasti veřejného osvětlení, HZS JmK
Zdroje financování
Rozpočet obce, OPŽP
Indikátory opatření
Počet odkanalizovaných nemovitostí, počet nových svítidel
Rizika realizace
Nepoměr nákladů na stavbu nových kanalizací k počtu odkanalizovaných
nemovitostí, neověřené nové technologie v oblasti osvětlení, finanční zdroje,
nedodržování podmínek dohodnutých v plánovacích smlouvách
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Číslo a název opatření

3.4.1 Pozemkové úpravy
Cíl opatření
Zpracování pozemkových úprav v katastru obce podle zákona č. 139/2002 Sb.,
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech v platném znění.
Popis opatření
Opatření je zaměřeno na provedení komplexních pozemkových úprav v katastrálním
území obce, jimiž se prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo
dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic
tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto
souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a věcná břemena. Současně se
zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění
zemědělského půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability
krajiny.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Projednání záležitosti PÚ na Pozemkovém úřadu Vyškov (PÚV) za účelem
zjištění dalších podrobností ohledně využití výsledků pozemkových úprav,
zejména v oblasti výběru projektu/ů k financování ze strany PÚV.
2. Informovat zastupitele a veřejnost o dopadech zpracování pozemkových
úprav.
3. Na veřejném zasedání Zastupitelstva obce provést hlasování o trvání zájmu
obce o pozemkové úpravy tak, jak byl deklarován v žádosti o provedení
pozemkových úprav zaslané PÚV v roce 2006.
4. Průběžně komunikovat s PÚV a ověřovat, zda platí zařazení obce do plánu
pozemkových úprav.
5. Aktivní spolupráce v procesu zpracování pozemkových úprav.
6. Analýza výsledků pozemkových úprav, výběr prioritních opatření k realizaci
v krajině.
7. Realizace vybraných opatření v krajině.
Garant opatření
Starosta obce.
Spolupracující subjekty
PÚV
Zdroje financování
Zpracování pozemkových úprav a realizace základních opatření v krajině
doporučených ve výsledcích pozemkových úprav a vybraných obcí – PÚV, případná
realizace dalších opatření v krajině – rozpočet obce, finanční programy EU
Indikátory opatření
Dokončený nebo rozpracovaný proces pozemkových úprav, dokončená nebo
rozpracovaná realizace opatření v krajině
Rizika realizace
Odkládání provedení pozemkových úprav v plánu PÚV z důvodu zákonného
upřednostnění obcí, ve kterých o pozemkové úpravy požádá více než 50 % vlastníků
zemědělské půdy, legislativní změny, nebo z důvodu malé alokace prostředků na
realizace pozemkových úprav
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Číslo a název opatření

3.4.2 Péče o intravilán / extravilán nástroji územního plánování
Cíl opatření
Pečovat o intravilán / extravilán s důrazem na zachování tradičního venkovského
charakteru obce a v souladu se zásadami trvale udržitelného rozvoje (tvorba
kvalitního veřejného prostoru, péče o krajinu, ochrana zemědělské půdy,…).
Popis opatření
V oblasti plánování nové výstavby je opatření zaměřeno na realizaci takových kroků,
které budou upřednostňovat zahušťování stávající zástavby a přestavbu již
nevyužívaných objektů. Dále budou uvnitř obce podporovat vytváření kvalitního
veřejného prostoru.
V oblasti péče o extravilán je opatření zaměřeno na obnovu zaniklých a tvorbu
nových krajinných prvků (aleje, skupiny stromů nebo solitérní stromy, remízky, polní
cesty, meze, vodní plochy apod.), které zvýší estetickou i užitnou hodnotu krajiny.
Důležitou částí péče o extravilán je i ochrana vysoce bonitní zemědělské půdy.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Nerozšiřovat v územním plánu obce plochy určené k zastavění za hranice
stávajícího intravilánu a za hranice stávajícího stavu územního plánu.
2. Hledat řešení pro dobudování inženýrských sítí ke všem stávajícím
nemovitostem v intravilánu určeným k bydlení tak, aby nevznikaly vyloučené
lokality diskriminované absencí technické infrastruktury (lokality: část ulice
Palackého, část ulice Nádražní, část ulice Příční, část ulice Zbýšovská).
3. K tvorbě kvalitního veřejného prostoru zejména v nově vznikajících lokalitách
využívat všechny legislativní nástroje jako je plánovací smlouva, územní
studie, případně regulační plán. Jejich konkrétní podobu vždy konzultovat
s externími specialisty. Není-li to možné nebo účelné, využívat úzkou
spolupráci se stavebním úřadem.
4. Po realizaci projektu „Revitalizace a výsadba nové sídelní zeleně
v Křenovicích“ vytipovat v obci místa pro další zvelebování veřejného prostoru
např. výsadbou ovocných stromů, umístěním laviček a dalších prvků
mobiliáře, dokončením naučné stezky Šibeniční a popravčí vrch v Křenovicích
apod.
5. V případě realizace větších staveb s účastí obce (např. dům pro seniory)
vypsat architektonickou soutěž.
6. Ve vazbě na výsledky pozemkových úprav aktivně vyhledávat a využívat nové
zdroje financování projektů souvisejících s tvorbou a ochranou krajiny.
Garant opatření
Starosta obce, Zastupitelstvo
Spolupracující subjekty
Architekti se specializací na územní plánování, právníci se specializací na stavební
zákon, odborníci z oblasti péče o krajinu a ochrany zemědělské půdy
Zdroje financování
Rozpočet obce, dotace, granty, finanční programy EU
Indikátory opatření
Nová výstavba v hranicích stávajícího územního plánu, veřejný prostor ve stávající
zástavbě na kvalitativně vyšší úrovni a kvalitní veřejný prostor v nové zástavbě,
návrh domu pro seniory a jeho okolí vzešlý z architektonické soutěže
Rizika realizace
Komerční zájmy dotčených subjektů, např. developerů, nedostatek finančních
prostředků
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4

Prioritní osa žvot v obci

Stručná charakteristika prioritní osy
Bude podpořen dlouhodobě udržitelný rozvoj aktivit jednotlivých občanských sdružení a
spolků, které významným způsobem přispívají ke kulturnímu, sociálnímu a sportovnímu
charakteru obce. V rámci opatření budou vytvořeny nové způsoby na zlepšení kvality života
v obci včetně řešení problematiky sociálních služeb. Dalším důležitým prvkem je podpora
fungování občanských spolků nebo zájmových sdružení zaměřujících se na práci
s jednotlivými věkovými skupinami a poskytující tedy specifické služby dostupné v rámci
obce. Ve vazbě na tyto skutečnosti budou vytvořeny nástroje, které umožní výraznější
zapojení jednotlivých spolků do života v obci formou selektivních grantů a dalších nástrojů.

Prioritní osa zahrnuje následující opatření:
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

Infrastruktura pro volný čas
Infrastruktura pro volný čas a rekreaci
Infrastruktura pro sport a spolkovou činnost
Kulturní a společenské zázemí v obci
Infrastruktura pro cestovní ruch

4.2
4.2.1
4.2.2

Školství, děti a mládež
Základní a mateřská škola v obci
Zájmová činnost mládeže

4.3
4.3.1

Sociální a zdravotní služby v obci
Bydlení pro seniory a sociálně slabé rodiny

4.4
4.4.1
4.4.2

Občanský kulturně společenský život
Spolková činnost, kultura, sport
Občanská obec, mezilidské vztahy

4.5
4.5.1

Podpora podnikání v obci
Podpora podnikání v obci

4.6
4.6.1
4.6.2

Bezpečnost v obci
Bezpečnost obyvatelstva v oblasti kriminality
Krizové řízení, ochrana obyvatelstva
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Číslo a název opatření

4.1.1 Infrastruktura pro volný čas a rekreaci
Cíl opatření
Cílem opatření je rozšířit a zkvalitnit infrastrukturu pro sportovní rekreaci a zlepšit
příležitosti místního obyvatelstva pro aktivní využití volného času.
Popis opatření
Obec v současné době nedisponuje dostatečnou infrastrukturou pro volný čas a
rekreační sport. Následující opatření řeší danou problematiku v rámci čtyř oblastí.
1. Dobudování chybějící infrastruktury pro cyklistiku a in-line: současné trasy vedoucí
obcí kopírují rušné silnice.
2. Areál bývalého koupaliště: rekonstrukce koupaliště a jeho provoz je
z dlouhodobého hlediska neudržitelný, opatření hledá jiná řešení možnosti koupání.
3. Dětská hřiště: v obci se nachází 2 obecní a 1 veřejné hřiště, opatření klade důraz
na jejich dostatečnou vybavenost a ochranu proti vandalismu.
4. Odpočinkové zóny v obci: míst k odpočinku je málo, zcela chybí odpočinkové zóny
parkového typu. Opatření bude realizováno v návaznosti na projekt Revitalizace
zeleně v obci a v souvislosti s plánovanou revitalizací mlýnského náhonu.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Na ploše za sokolským hřištěm v novém parku realizovat záměr sportovně
odpočinkové zóny – asfaltové komunikace pro in-line a skateboard.
2. Připravit projekty pro cyklostezky – podél potoka z Říční ke koupališti,
Křenovice – Hrušky, Křenovice – Slavkov; hledat zdroje financování a aktivní
podporovatele v obci a v okolních obcích.
3. Za předpokladu realizace projektu revitalizace mlýnského náhonu zavodnit
bazén koupaliště. Budovy zbourat a areál spojit s rekreačně odpočinkovou
zónou. Hledat prostředky pro realizaci koupacího biotopu.
4. V návaznosti na realizaci projektu revitalizace dořešit prostor dětského hřiště
za humny. Hřiště by mělo být odděleno nízkorostoucími keři a doplněno
o stromovité dřeviny, poskytující stín.
5. Doplnění mobiliáře, zejména laviček.
6. Zvýšení snahy o potlačení vandalismu a scházení mladistvých na hřišti
určeném pro malé děti.
7. Vybudovat nové odpočinkové plochy, zejména v okolí jezu na obou březích.
Tyto plochy by měly být vybaveny vhodným mobiliářem.
8. Mimo obec by nové odpočinkové plochy měly vzniknout v návaznosti na
plánovaný rozvoj, tj. v lokalitě Na Spravedlnosti, jako zakončení naučné
stezky.
Garant opatření
Zastupitelstvo, Výbor pro životní prostředí, Výbor pro veřejný pořádek a bezpečnost,
Výbor pro sportovní, kulturní a spolkovou činnost
Spolupracující subjekty
MŽP, SFŽP, PČR
Zdroje financování
Rozpočet obce, veřejné prostředky, nadační příspěvky
Indikátory opatření
Nově vybudovaná a rekonstruovaná zařízení sportovní infrastruktury, nově vzniklé
vodní plochy, nově vzniklé odpočinkové plochy, záměra, počet podaných návrhů na
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realizaci stezek, počet podaných žádostí, délka cyklotras
Rizika realizace
Nedostatek finančních prostředků, nedostatek vhodných
k odpočinku, malé zapojení občanů

ploch

určených

Číslo a název opatření

4.1.2 Infrastruktura pro sport a spolkovou činnost
Cíl opatření
Cílem opatření je optimalizovat provoz infrastruktury pro sport a spolkovou činnost a
zajistit udržitelnost současné infrastruktury i do budoucna.
Popis opatření
Infrastrukturu pro sport v obci v současné době tvoří především sportovní areály po
obou březích Rakovce. Obecně lze vybavenost pro sport a spolkovou činnost
v Křenovicích považovat za úměrnou, zřejmě i nadstandardní vzhledem k velikosti
obce. Následující opatření se tedy nevztahují k rozvoji této infrastruktury, nýbrž k její
udržitelnosti a provozním záležitostem zejm. finančním.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Zajistit udržitelnost provozu sportovní haly: sledovat vývoj cen sportovních
zařízení v okolí a v Brně, zachovat cenovou hladinu v úrovni výhodné pro
brněnské sportovní kluby, každoročně provádět vyhodnocení příjmů a
nákladů, posílit propagaci.
2. Sledovat průběžně stav hrací plochy na Oranžovém hřišti, zejména její
zvlnění.
3. Majetkoprávní záležitosti staveb v areálu Sokolského hřiště: projednat vklady
do katastru (věcné břemeno, stavby na cizím pozemku, …), evidovat investice
obce v areálu Sokolského hřiště, včetně investic do majetku SK.
4. Absence ploch pro jiné sporty (př. atletika, skatepark, lezecká stěna): hledat
zdroje financování.
5. Vytipovat a poskytnout vhodný pozemek, který by mohli hasiči využít a upravit
svépomocí jako travnaté cvičiště, bez výrazné stavební zátěže.
Garant opatření
Zastupitelstvo, Výbor pro sportovní, kulturní a spolkovou činnost
Spolupracující subjekty
Místní spolky, Honební společenstvo Rakovec, PF, SDH, SK Křenovice, Sokol
Zdroje financování
Rozpočet obce, veřejné prostředky, finance místních spolků
Indikátory opatření
Počet sportovních zařízení s dlouhodobou udržitelností, počet vyřešených
majetkoprávních záležitostí, počet rekonstruovaných zařízení, vytíženost sportovišť,
počet propagačních výstupů
Rizika realizace
Rostoucí ceny energií, ztráta zájemců o pronájem haly, nedostatečná komunikace
mezi spolky navzájem a také vzhledem k obci, nevyužitelnost sportovní infrastruktury
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Číslo a název opatření

4.1.3 Kulturní a společenské zázemí v obci
Cíl opatření
Cílem opatření je modernizace, rekonstrukce a dovybavení kulturního a
společenského zázemí v obci v souvislosti s rostoucí poptávkou, nevyhovujícím
stavem a navýšením provozní kapacity na maximum.
Popis opatření
Obec je vybavena různými typy kulturního a společenského zázemí, které je hojně
využíváno především místními spolky, občany i bližším okolím. Některé z těchto
prostor (společenský sál na Václavské ulici, divadelní sál obecní hospody, místní
knihovna na Svárovské ulici, Dům dětí a mládeže) v současnosti nevyhovují
technickým či provozním nárokům uživatelů. Daná opatření mají přispět především
k modernizaci a rekonstrukci, která povede k větší spokojenosti uživatelů, finančním
úsporám z provozu či k větší využitelnosti.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Komplexní rekonstrukce Společenského sálu na Václavské ulici.
2. Provést rekonstrukci podlahy v divadelním sále Obecní hospody a současně
zajistit výměnu posuvné zástěny oddělující prostory obecní hospody.
3. V rámci drobných oprav provést zateplení odpadů prostoru zázemí divadla,
přidat dřez/umyvadlo vč. přivedení vody a odpadu do prostor divadelních
šaten v přízemí.
4. Vzhledem k nevyhovujícím podmínkám budovy knihovny provést rekonstrukci
či prověřit možnosti přesunu knihovny do jiných prostor.
5. V rámci zlepšení provozu ve spolupráci s knihovnicí podporovat akce
pořádané knihovnou pro veřejnost.
6. Vyhodnotit ekonomičnost provozu Domu dětí a mládeže, posílit aktivity
vedoucí k naplnění provozní kapacity budovy na maximum, hledat zdroje
k financování zateplení budovy, příp. opravy střechy.
7. Podpořit rekonstrukci nevyhovujícího pódia v areálu sokolského hřiště,
stávající dlážděný taneční parket rozšířit o cca 30 m2.
Garant opatření
Zastupitelstvo, Výbor pro sportovní, kulturní a spolkovou činnost
Spolupracující subjekty
Stavební úřad, Divadlo A. Vorla, úředníci obce (zodpovědní za provoz knihovny,
Domu dětí a mládeže), místní spolky, SK Křenovice, Sokol
Zdroje financování
Rozpočet obce, veřejné prostředky, soukromé zdroje
Indikátory opatření
Počet rekonstruovaných zařízení (modernizace, zateplení aj.), nalezení vhodné
plochy a následný přesun knihovny, počet realizovaných návrhů vedoucích
k navýšení vytíženosti vybraných zařízení, vytíženost využívání
Rizika realizace
Nedostatek finančních prostředků, omezení provozu, absence vhodné plochy pro
přemístění knihovny, snížení poptávky pro využívání vybraných zařízení
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Číslo a název opatření

4.1.4 Infrastruktura pro cestovní ruch
Cíl opatření
Cílem opatření je zvýšit atraktivitu území a rozvíjet potenciál obce v oblasti
cestovního ruchu prostřednictvím zvýšení počtu turisticky zajímavých míst v obci.
Popis opatření
Obec se nachází v památkové zóně Slavkovského bojiště, což je nejvýznamnější
turistická přednost regionu, obcí prochází značená turistická trasa ze Slavkova na
Mohylu míru, jedinou významnou kulturní památkou je původně ranně gotický kostel
sv. Vavřince v centru obce. Mezi další zajímavosti patří několik božích muk, smírčí
kříž, socha generála Kutuzova a hromadné hroby na návrší nad obcí. Celkově však
nabídka pro turisty není příliš atraktivní, do obce ve větším množství přijíždějí
zejména na nejvýznamnější kulturně společenské akce. Daná opatření mají vést
k zatraktivnění naší obce z pohledu cestovních příležitostí.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Dokončit projekt naučné stezky Šibeniční a popravčí vrch v Křenovicích.
2. V návaznosti na tuto trasu propagovat blízkou lokalitu keltského pohřebiště,
umístit informační tabuli, doplnit vhodnou zeleň jako krajinný prvek.
3. Zvážit možnost turisticky zatraktivnit legendu o carském pokladu z bitvy
u Slavkova.
4. Zajištění doprovodné infrastruktury pro cestovní ruch (značení, sociální
zařízení, mobiliář, odpočívadla, aj.).
5. Promyšlená propagace turisticky atraktivních míst v obci (web, inzerce,
propagační akce, …).
6. Vyhlašování anket o nápad roku, který obec podpoří.
Garant opatření
Zastupitelstvo, Výbor pro rozvoj obce
Spolupracující subjekty
Místní obyvatelé, místní spolky, Moravský zemský archiv v Brně, místní podnikatelé,
JmK, MAS Za humnama
Zdroje financování
Rozpočet obce, veřejné prostředky, nadační příspěvky
Indikátory opatření
Nově vybudované naučné stezky, nově vybudované objekty umožňující seznámení
se specifiky obce, upravená a rekonstruovaná veřejná prostranství, nově vzniklé
prvky doprovodné infrastruktury, počet zkvalitněných služeb podporujících cestovní
ruch
Rizika realizace
Nedostatek finančních prostředků, nedostatek vhodných objektů a jevů zvyšujících
turistický potenciál, turisticky atraktivnější okolí, malá možnost ovlivnění nabídky
poskytovaných služeb soukromými subjekty v obci, nedostatečná nebo neúčinná
propagace
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Číslo a název opatření

4.2.1 Základní a mateřská škola v obci
Cíl opatření
Cílem opatření je především zajistit optimální provoz všech využívaných budov a
dokončit plánové rekonstrukce.
Popis opatření
V obci je plnotřídní základní škola a mateřská škola se třemi třídami, provoz probíhá
ve třech budovách. Toto řešení není zcela optimální vzhledem ke zvýšeným
nákladům na provoz tří budov. Vzhledem k tomu, že obec přispívá na provozní
náklady v plné výši je prvořadým úkolem zajistit ekonomičnost provozu. Mateřská
škola má kapacitu naplněnou na 100 %, problematická je situace naplněnosti školy.
Prioritou školy pro nejbližší období by tak mělo být zamezení odlivu dětí a zvýšení
úrovně komunikace navenek.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Ve spolupráci s vedoucí učitelkou MŠ sledovat a průběžně vyhodnocovat
počty nově narozených dětí a počty přihlášek do MŠ. Analyzovat budoucí
potřeby MŠ.
2. Provést ekonomické vyhodnocení provozu ZŠ a MŠ ve třech samostatných
budovách, včetně provozu dvou oddělených kuchyní, v souvislosti s tím
vyhodnotit rovněž případné investice do přístavby třetí třídy MŠ k hlavní
budově. Realizovat posouzení provozu školy nejen z hlediska ekonomičnosti
budov, ale i z pohledu vlastního provozu (minimální a optimální vytížení školy,
hranice udržitelnosti z pohledu provozních nákladů apod.)
3. Zajistit zachování provozu ZŠ na stávající úrovni, tj. plnotřídní základní škola.
4. Zamezit odlivu dětí – propagace školy v obci i okolí (př. definování
konkurenčních výhod školy), otevřené informování a aktivní diskuse s rodiči
žáků, zapojení do projektu Otevřená škola, hledat motivační systém pro
rodiče, aby umisťovali děti do místní školy, posílit roli Školské rady, nastavit
měřitelné ukazatele úspěšnosti, zajistit zpětnou vazbu apod.
5. Budova MŠ na ul. Bří Mrázků:
a) v závislosti na výsledku aktivity 1 a 2 řešit přístavbu či jiný způsob
zvýšení kapacity v této budově,
b) provést rekonstrukci stávajících sociálních zařízení v přízemí.
6. Budova ZŠ na ul. Školní:
a) dokončit rekonstrukce stropních podhledů a osvětlení ve zbývajících
třídách,
b) vyhodnotit potřebu a možnosti rozšíření ZŠ alespoň o 1 třídu
(v současné době se jako kmenová třída využívá i školní družina).
Garant opatření
Starosta obce, Zastupitelstvo
Spolupracující subjekty
MŠ, ZŠ, MŠMT, Školská rada, širší veřejnost (rodiče), okolní obce (zejm. Hrušky)
Zdroje financování
Rozpočet obce, veřejné prostředky
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Indikátory opatření
Počet rekonstrukcí, kapacita a vytíženost MŠ, kapacita a vytíženost ZŠ, průběžné
vyhodnocování úspěšnosti umisťování dětí z obce v místní škole, definice
konkurenčních výhod školy, počet propagačních výstupů
Rizika realizace
Nedostatek finančních prostředků, nedostatek vhodných prostor, legislativní opatření,
negativní postoje veřejnosti, chybná analýza budoucích potřeb
Číslo a název opatření

4.2.2 Zájmová činnost mládeže
Cíl opatření
Cílem opatření je zajistit dlouhodobou udržitelnost současné zájmové činnosti
mládeže posílenou o zapojení dospívajících do zájmové činnosti v obci.
Popis opatření
Zájmová činnost pro mládež je v obci velmi pestrá. Pro děti a mládež působí v obci
řada kroužků, které zastřešují místní spolky a občanská sdružení. Možnosti zapojení
dětí a mládeže do kroužků či oddílů jsou nadstandardní vzhledem k velikosti obce a
ve srovnání s okolními obcemi. Chybí vhodnější aktivity pro neorganizovanou
dospívající mládež. Opatření k této oblasti je zaměřeno na podporu a zajištění
dlouhodobé udržitelnosti stávajících aktivit pro děti a mládež a na hledání možností
pro dospívající, mimo jiné v souvislosti s prevencí kriminality v obci.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Maximální podpora ze strany obce směrem k místním spolkům, které se
mládeži věnují. Podpora ať už finanční či metodická vedoucí k udržení
současného stavu.
2. Zapojit dospívající nenásilnou formou do života obce, posílit jejich občanské
vědomí a působit preventivě a výchovně, zejména v oblasti prevence
kriminality, alkoholismu a užívání omamných látek. Možné aktivity – např.
zapojení mládeže do zlepšování životního prostředí, outdoorové aktivity,
vyčlenění prostoru, kde budou mít soukromí, ale také zodpovědnost.
3. Pravidelně vyhlašovat soutěž pro mládež o nápad co a jak v obci zrealizovat,
nejlépe hodnocený projekt podpořit.
Garant opatření
Zastupitelstvo, Výbor pro sportovní, kulturní a spolkovou činnost, PČR
Spolupracující subjekty
Místní spolky, mládež
Zdroje financování
Rozpočet obce, veřejné prostředky
Indikátory opatření
Počet spolků s dlouholetou udržitelností, počet aktivit zaměřujících se na dospívající
mládež, výše přerozdělených finančních prostředků na činnost spolků, počet
metodických podpor, míra výskytu sociálně patologických jevů (vandalismus, …),
počet výzev a získaných návrhů na vylepšení a vybavení sportovišť v obci
Rizika realizace
Nezájem veřejnosti, neschopnost koordinovat vždy všechny aktivity navzájem,
přemíra aktivit, nedostatek aktivních a vhodných lídrů
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Číslo a název opatření

4.3.1 Bydlení pro seniory a sociálně slabé rodiny
Cíl opatření
Cílem opatření je zajistit přípravu a následně realizaci bydlení pro seniory a sociálně
slabé rodiny.
Popis opatření
V obci není zařízení, které by naplňovalo toto opatření. Zčásti je péče o seniory
zajištěna vzhledem k vícegeneračnímu či výminkovému charakteru výstavby
v minulosti, zčásti jsou méně samostatní senioři umísťováni v blízkých penzionech či
domovech pro seniory, někteří žijí ve vlastních domech. Vzhledem k rostoucím
nákladům na bydlení a v souvislosti jak se stávajícím, tak i s předpokládaným
vývojem důchodového systému, se pro seniory stává život v rodinných domech a
bytech finančně velmi náročný. Řešením by mohla být výstavba nízkonákladového
penzionu (obec má v územní plánu vyčleněnou plochu), což je sice záležitost vysoké
investice, na druhé straně vzhledem k velikosti obce je zajištění tohoto způsobu
bydlení na místě.
Dle připravující se legislativy může být rovněž obec v blízké budoucnosti nucena
zabezpečit sociální byty pro sociálně slabé občany.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Analyzovat problematiku zařízení pro seniory (potřeby, možnosti, rizika, …),
shrnout dosud získané informace, zpracovat písemný výstup.
2. Zmapovat legislativní situaci a zpracovat písemný výstup na téma „Povinnosti
obce při zajišťování sociálního bydlení“.
3. V návaznosti na bod 1. zajistit v obci bydlení pro seniory, např. na volné ploše
za obecním úřadem.
4. V návaznosti na bod 2. hledat vhodné plochy pro bytové jednotky.
Garant opatření
Zastupitelstvo
Spolupracující subjekty
Výbor pro záležitosti občanů, finanční výbor, soukromý investor, odbor stavební a
územně plánovací Slavkov, charitativní organizace
Zdroje financování
Rozpočet obce, veřejné prostředky, soukromé finance
Indikátory opatření
Zařízení pro seniory, počet sociálních bytů, počet zájemců
Rizika realizace
Nedostatek finančních prostředků, dostatečná nabídka okolních obcí, nedostatečná
poptávka, nadměrná zadluženost obce, chybná analýza povinností a potřeb obce
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Číslo a název opatření

4.4.1 Spolková činnost, kultura, sport
Cíl opatření
Cílem opatření je podpora práce spolků a veřejně prospěšných organizací
neziskového charakteru, zaměřených na kulturu, sport a jinou veřejně či vzájemně
prospěšnou činnost.
Popis opatření
Spolková činnost v obci je na velmi dobré úrovni. Jako problematická se jeví
koordinace činnosti spolků, zejména při pořádání akcí. Rovněž využití zázemí pro
spolkovou činnost je zapotřebí lépe koordinovat, zejména se to týká využití sportovní
haly a Domu dětí a mládeže. U některých spolků by bylo vhodné zavést rovněž jistou
formu metodické podpory, zejména v oblasti účetnictví, aktuální legislativy a
zajišťování finančních prostředků. Možné příležitosti vznikají i v oblasti společné
propagace. V této oblasti by se měla posílit především podpora častějších akcí
menšího rozsahu, zaměřených na konkrétní cílové skupiny z řad obyvatel obce, např.
tematické besedy, komunitní činnost, vystoupení významných osobností a interpretů
apod.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Podpora osvěty a vzdělávání formou školení či seminářů představitelů spolků,
zejména statutárů, hospodářů, vedoucích mládeže. Možná témata – aktuální
legislativa, hospodaření NNO s důrazem na ekonomickou soběstačnost,
možné zdroje financování NNO.
2. Prohloubení spolupráce mezi spolky, zejména v oblasti koordinace
pořádaných akcí, společné propagace, poskytování vlastního zázemí.
3. Jasně daný systém finanční podpory obce pro spolkovou činnost s důrazem
na podporu činnosti směřované na děti a zejména na dospívající mládež, dále
na dofinancování získaných dotací a na akce pro širokou veřejnost.
4. Propagace spolků, školy a školky v rámci systému propagace obce (web
apod.).
5. Pořádání akcí menšího rozsahu, jako besedy, komunitní činnost (senioři, ženy
apod.), kulturní vystoupení, zájezdy do divadel, poznávací zájezdy apod.ve
spolupráci s místními spolky.
Garant opatření
Zastupitelstvo, Výbor pro sportovní, kulturní a spolkovou činnost
Spolupracující subjekty
Místní spolky, Asociace nestátních neziskových organizací Jihomoravského kraje,
MAS Za humnama
Zdroje financování
Rozpočet obce, veřejné prostředky, nadační příspěvky, soukromé zdroje spolků
Indikátory opatření
Počet metodických podpor, výše přerozdělených finančních prostředků, databáze
spolků, počet pořádaných akcí menšího rozsahu, počet zapojených dětí v obci do
spolkového života, počet zapojených mladistvých v obci do spolkového života,
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existující koordinační platforma pro organizaci a plánování činností spolků, počet
konfliktů mezi spolky
Rizika realizace
Rozmanitost spolků, neochota spolků, nedostatek kapacit ze strany obce
Číslo a název opatření

4.4.2 Občanská obec, mezilidské vztahy
Cíl opatření
Cílem opatření je posílit občanské povědomí a mezilidské vztahy typické pro
moravský venkov.
Popis opatření
Část občanů obce se zapojuje do spolkové činnosti, větší část je však mimo toto
dění. Někteří se zapojují do veřejných aktivit mimo spolky např. účastí na kulturních
akcích. Vzhledem k předpokládanému rozvoji obytných zón vymezených v Územním
plánu lze předpokládat příliv většího množství nových obyvatel. Je reálné riziko, že
bude docházet k narušování jak vztahů vůči obci, tak i mezilidských a sousedských
vztahů.
Je nutné vytvořit co nejlepší podmínky pro adaptaci a začlenění nových obyvatel do
běžného života obce. Posílit aktivity vedoucí k udržení venkovského způsobu života.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Maximálně a všemi dostupnými způsoby se zasazovat o „veřejnost“ obce
(kulturní akce pro veřejnost, akce typu brigády – zeleň, koupaliště atd.,
„otevřené“ instituce, možnost podílet se na rozhodování).
2. Zajistit dostatečnou informovanost nových obyvatel o místním dění, informovat
je o místních možnostech, fungování úřadu, spolcích, ale i o místních
zvyklostech, které by zejména příchozí z městského prostředí mohly zaskočit
Dát občanům možnost, aby si sami formovali požadavky vedoucí k jejich
asimilaci.
3. Podporovat místní spolky, aby oslovovaly nové obyvatele a daly jim možnost
se v maximální možné míře zapojit do života v obci.
4. Prezentovat např. na webových stránkách informace na téma: Co můžete
očekávat od života v Křenovicích? Jak se žije v Křenovicích? Apod.
Garant opatření
Zastupitelstvo, Výbor pro sportovní, kulturní a spolkovou činnost
Spolupracující subjekty
Místní spolky, širší veřejnost
Zdroje financování
Rozpočet obce
Indikátory opatření
Podíl občanů zapojujících se do věcí veřejných, či do spolkového života v obci
Rizika realizace
Nekoordinovaný příliv většího počtu nových občanů, neochota za strany spolků a
nových občanů, neefektivní nástroje pro větší začleňování obyvatel, stereotypní
způsob života
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4.5.1 Podpora podnikání v obci
Cíl opatření
Cílem opatření je nalézt možné formy podpory pro místní podnikatele.
Popis opatření
V obci působí široké spektrum podnikatelů, převažují živnostníci a malé rodinné
podniky. Opatření se zaměřuje na hledání forem podpory podnikání v obci. Možné
formy podpory vyplývající z výsledků dotazníkového šetření jsou zejména propagace,
poskytnutí prostor pro podnikání a oslovování místních firem ve veřejných
zakázkách.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Propagace místních podnikatelů formou inzerce na webových stránkách obce
a ve Zpravodaji.
2. Propagace podnikatelů, kteří podporují kulturně společenské akce v obci
(sponzoring, dary do tomboly apod.), formou umístění reklam, zveřejňování,
poděkování atd.
3. Propagace formou využívání a doporučení místních výrobků.
4. Zejména v zakázkách malého rozsahu na dodávky a služby při průzkumu trhu
či oslovení více dodavatelů oslovovat i firmy, které mají v obci sídlo.
Garant opatření
Zastupitelstvo
Spolupracující subjekty
Místní podnikatelé
Zdroje financování
Rozpočet obce, soukromé zdroje
Indikátory opatření
Počet forem měkké podpory (propagace,…), počet místních podnikatelů získajících
zakázku malého rozsahu v obci, vývoj počtu místních podnikatelů, počet podnikatelů
zapojených do sponzorování obecních akcí
Rizika realizace
Exogenní vlivy (např. politická, ekonomická rozhodnutí), malý vliv obce, nezájem
místních podnikatelů o vměšování obce
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4.6.1 Zvýšení bezpečnosti obyvatelstva v oblasti kriminality
Cíl opatření
Cílem opatření je snížit majetkovou kriminalitu v obci, omezit negativní dopady
přítomnosti sociálně nepřizpůsobivých osob, posílit prevenci rizikového chování dětí
a mládeže.
Popis opatření
Za nejnebezpečnější jevy v naší obci jsou považovány především vandalismus, dále
vykrádání domů a aut. V této oblasti je represe především na bezpečnostních
složkách státu, zejména PČR, úkolem obce by mělo být především preventivně
působit a předcházet možným problémům. Za rizikovou skupinu je považována
místní mládež. V tomto případě se pouhá represe formou zvýšené pozornosti PČR
zatím příliš neosvědčuje. Obec by měla podporovat preventivní programy a snahu o
zapojení všech problémových skupin do života v obci.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. Podpora organizovaných aktivit pro dospívající mládež.
2. Podpora komunity – zázemí pro vyžití, např. skate, in-line, herna apod.
3. Zapojení dospívajících do rozvojových i rozhodovacích činností v obci.
4. Zvýšený dohled na problémová místa ve spolupráci s PČR.
5. Opakované informování veřejnosti, zejména seniorů o nebezpečí krádeží,
včetně postupů při podezření či zjištění této činnosti.
6. Dlouhodobé sledování a vyhodnocování statistik kriminality minimálně dle
ročních hlášení PČR Slavkov.
Garant opatření
Zastupitelstvo, Výbor pro veřejný pořádek a bezpečnost
Spolupracující subjekty
PČR, místní občané, místní spolky
Zdroje financování
Rozpočet obce, veřejné prostředky
Indikátory opatření
Výše kriminality (dle hlášení PČR Slavkov), počet aktivit v obci pro dospívající
mládež
Rizika realizace
Komplexnost problému, finance, legislativa
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4.6.2 Krizové řízení a ochrana obyvatelstva
Cíl opatření
Cílem opatření je předcházet vzniku možných krizových situací, zajistit dostatečnou
připravenost na zvládnutí krizových situací a dostatečně zajistit obnovu území po
krizových situacích.
Popis opatření
V této oblasti se jedná zejména o zajištění požární ochrany v obci a o realizaci kroků
vedoucích k zajištění ochrany obyvatelstva při vzniku mimořádných událostí obecně.
Aktivity, projekty naplňující opatření
1. V návaznosti na dobrou práci hasičského sboru i nadále využívání místního
potenciálu a zabezpečování činnosti jednotky SDH.
2. Provedení obnovy hasičské techniky, nejlépe formou bezúplatného převodu
nepotřebné techniky HZS.
3. Zpracování a průběžná aktualizace příslušné dokumentace, účelné sestavení
skupin (krizového štábu a povodňové komise).
4. Pořízení bezdrátového rozhlasu napojeného na jednotný systém IZS.
5. Propojení výstražného systému se systémem monitoringu stavu vodního toku.
6. Udržení bezplatných SOS SMS zpráv pro občany.
Garant opatření
Zastupitelstvo obce, Výbor pro veřejný pořádek a bezpečnost
Spolupracující subjekty
SDH, IZS
Zdroje financování
Rozpočet obce, veřejné prostředky
Indikátory opatření
Nová hasičská technika v jednotce SDH, aktuální příslušná dokumentace, fungování
nového bezdrátového rozhlasu, náklady na provoz SOS SMS pro občany
Rizika realizace
Nedostatek finančních prostředků, nedostatek nepotřebné techniky HZS vhodné pro
jednotku SDH, nedostatek lidských zdrojů
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ZÁVĚR
V prosinci 2010 byl starostou obce pověřen Výbor pro rozvoj obce zpracováním
Strategického plánu rozvoje obce Křenovice. Řešitelský tým pracoval v následujícím
složení:
Jaromír Konečný – starosta obce
Ing. Marie Hladká – předsedkyně Výboru pro rozvoj obce
Mgr. David Póč – hlavní metodik, člen Výboru pro rozvoj obce
Ing. Petr Andrýsek – člen Výboru pro rozvoj obce
Při zpracování návrhové části dokumentu se do činnosti pracovních skupin,
utvořených k řešení jednotlivých problémových okruhů a opatření, (dále) zapojili:
Ing. Hana Procházková, Mgr. Regina Kokešová, Ing. Radim Svoboda, JUDr. Aleš
Říha, Bc. Lukáš Zvěřina, Marcela Drápalová, Lucie Zourková, Jiří Morávek,
Mgr. Romana Hamzová, Dita Hořavová.

Na tomto místě chceme poděkovat všem, kteří přispěli k vytvoření Strategického
plánu rozvoje obce Křenovice. Chceme poděkovat všem lidem, kteří podávali
připomínky a náměty, kteří se ptali, kteří odhalovali slabá místa tohoto dokumentu,
kteří se přímo podíleli na zpracování, kteří poskytovali důležité informace a kteří
poskytli svůj čas a svůj um, aby vůbec tento dokument mohl vzniknout.
Nyní je naším společným úkolem uvést záměry strategického plánu do života.
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