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Úvod
Strategický plán rozvoje obce Křenovice (dále jen „Strategie“) stanovuje rozvojové priority obce pro
období 2012–2020. Plán byl zpracován v letech 2011–2012, definitivní znění dokumentu bylo
schváleno Zastupitelstvem obce Křenovice dne 13. 6. 2013. I přes pozdější termín schválení byly do
plánu zahrnuty také aktivity realizované v roce 2012, především s ohledem na jejich přímou vazbu na
stanovené rozvojové cíle obce.
Vyhodnocení plnění strategie vychází z opatření 1.2.3 Strategický rozvoj obce, ve kterém je stanoveno
jednak zpracování Strategie rozvoje obce (vč. její roční aktualizace, pravidelného informování
veřejnosti a jejího plnění) a také zajištění pravidelného vyhodnocování plnění a efektivity strategických
dokumentů obce. Průběžné vyhodnocení bylo v průběhu zvoleného období provedeno jedenkrát, a to
k 31. 12. 2014. Aktuální vyhodnocení dne 11. 5. 2020 provedli Jaromír Konečný, Zdeněk Žabenský a
Petr Maděra.
V rámci jednotlivých opatření byly definovány indikátory naplnění těchto opatření, nebyly však
stanoveny jejich cílové hodnoty. Řada indikátorů je velmi obtížně měřitelná. Pro hodnocení bylo tedy
posuzováno pouze splnění, částečné splnění, průběžně probíhající plnění nebo nezahájení dílčích
aktivit pro jednotlivá opatření, dále byly některé aktivity vyhodnoceny jako věcně nebo časově
nerelevantní. Pro navazující strategické dokumenty je na místě zvážit účelnost posuzování navržených
indikátorů, způsob hodnocení použitý v tomto dokumentu by mohl být pro potřeby obce dostačující,
zřejmě i praktičtější.
V úvodní části vyhodnocení je přehledně uveden stav naplňování vymezených cílů v dokumentu jako
celku a v jednotlivých prioritních oblastech. Přílohou vyhodnocení je přehled jednotlivých opatření a
navržených aktivit s informaci o stavu plnění těchto aktivit. V dalších přílohách jsou uvedeny
nezahájené, částečně splněné (nedokončené) a průběžně probíhající aktivity, neboť u těchto aktivit lze
předpokládat jejich přenesení do navazujícího rozvojového dokumentu.
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Přehledná struktura dokumentu
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Plnění Strategie v číslech a grafech
Tabulka 1 Přehled plnění aktivit Strategie v prioritních osách

Prioritní osa
Veřejná správa a
hospodaření
Životní prostředí
Územní rozvoj a
infrastruktura
Život v obci
Celkem

Splněno

Částečně
splněno

Probíhá

Nezahájeno

Irelevantní

Celkem

16

0

13

7

17

53

22

0

8

2

5

37

14

7

5

9

7

42

47
99

2
9

7
33

7
25

1
30

64
196

Celkem
Irelevantní
15%
Nezahájeno
13%

Splněno

Splněno
50%

Částečně splněno
Probíhá

Probíhá
17%

Nezahájeno

Částečně
splněno
5%

Irelevantní

Obrázek 1 Celkový přehled plnění strategie

Celkem - relevantní aktivity
Nezahájeno
15%
Probíhá
20%

Splněno

Splněno
60%

Částečně
splněno
5%

Částečně splněno
Probíhá
Nezahájeno

Obrázek 2 Celkový přehled plnění relevantních aktivit
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Z tabulky i grafu je zřejmé, že obec se v uplynulých osmi letech snažila Strategii naplnit, což se z větší
části dařilo. Splněno, průběžně naplňováno nebo alespoň zahájeno bylo plnění téměř tří čtvrtin
původně naplánovaných aktivit.
Pokud neuvažujeme s aktivitami, které byly vyhodnoceny jako nerelevantní, dospějeme k závěru, že
splněno, průběžně naplňováno nebo alespoň zahájeno 85 % relevantních aktivit, viz obrázek 2.
V dalších grafech je přehledně zobrazen podíl plnění aktivit v jednotlivých prioritních osách, při
ponechání všech (i nerelevantních) aktivit.

Veřejná správa a hospodaření

Splněno
30%

Irelevantní
32%

Splněno
Probíhá

Nezahájeno
13%

Probíhá
25%

Nezahájeno
Irelevantní

Obrázek 3 Plnění Strategie v prioritní ose Veřejná správa a hospodaření

Životní prostředí
Irelevantní
14%
Nezahájeno
5%
Probíhá
22%

Splněno

Splněno
59%

Probíhá
Nezahájeno
Irelevantní

Obrázek 4 Plnění Strategie v prioritní ose Životní prostředí
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Územní rozvoj a infrastruktura
Irelevantní
17%
Nezahájeno
21%

Splněno
33%

Částečně
Probíhá splněno
12%
17%

Splněno
Částečně splněno
Probíhá
Nezahájeno
Irelevantní

Obrázek 5 Plnění Strategie v prioritní ose Územní rozvoj a infrastruktura

Život v obci
Nezahájeno
11%

Irelevantní
2%

Probíhá
11%
Částečně
splněno
3%

Splněno
Částečně splněno

Splněno
73%

Probíhá
Nezahájeno
Irelevantní

Obrázek 6 Plnění Strategie v prioritní ose Život v obci

Naplnění navržených aktivit se lépe dařilo v prioritních osách Životní prostředí a Život v obci, kdy podíl
aktivit Splněno/Částečně splněno/Probíhá v obou oblastech přesahuje 80 %.
V prioritní ose Veřejná správa a hospodaření je plnění ovlivněno vyšší podílem nerelevantních aktivit
(32 %), kdy po ověření místních podmínek, objemu rozpočtových prostředků, typu a velikosti obecního
úřadu a lidských zdrojů bylo vyhodnoceno, že řada aktivit by znamenala pouze zvýšení administrativní
zátěže bez významného dopadu na rozvoj obce.
V prioritní ose Územní rozvoj a infrastruktura je nižší podíl naplněnosti ovlivněn dvěma faktory.
V navržených aktivitách převažují investiční infrastrukturní projekty, jejichž realizace je vázána na volné
prostředky obecních rozpočtů, případně na prostředky získané z dotací. Další část aktivit je vztažena
k realizaci komplexních pozemkových úprav, které zatím nepokročily do fáze realizace.
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Příloha 1 – Přehled plnění jednotlivých opatření
Prioritní osa Veřejná správa a hospodaření
Opatření Elektronický úřad
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.

Splněno

Splněno
Splněno
Splněno
Nezahájeno
Nezahájeno

Probíhá
Splněno

Opatření Efektivní úřad
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.

Irelevantní
Irelevantní
Irelevantní
Irelevantní
Irelevantní

Opatření Vzdělaný úřad
1. Zpracování harmonogramu postupného vzdělávaní – kdo, kdy, v čem bude
vzděláván, tak přehledu školení – kolik a jaká školení kdo za rok podstoupí.
2. Aktivní zapojení se do projektů vzdělávání zastupitelstev.

Irelevantní

3. Posílení finančních prostředků na vzdělávání v rozpočtu obce (nákup
odborných knih, využívání ASPI, nákup odborných časopisů reflektujících
dotazy z praxe a zkušenosti).
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.

Splněno
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Probíhá

Splněno

Nezahájeno

Irelevantní

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).

Probíhá

Splněno

Opatření Rozpočtová politika
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.

Irelevantní
Irelevantní
Irelevantní

Irelevantní
Irelevantní

Nezahájeno

Opatření Aktivní dotační politika
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.

Probíhá

Probíhá
Probíhá

Irelevantní

Probíhá

Strategický rozvoj obce
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).
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Splněno
Irelevantní

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.

Probíhá

Irelevantní

Irelevantní

Nezahájeno

Opatření Propagace obce
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.

Splněno
Splněno

Splněno

Probíhá
Nezahájeno
Splněno

Splněno
Probíhá
Probíhá
Irelevantní
Nezahájeno

Opatření Regionální vazby obce
1. Iniciovat společné akce dvou či více obcí v regionu v oblasti převážně kulturní Splněno
či sportovní.
2. Spolupráce s ostatními obcemi při řešení dlouhodobých problémů (likvidace Splněno
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
Probíhá
řešení u jiných obcí (např. stanovení místních poplatků za odpad, znečištění
ovzduší, psí výkaly apod.).
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4. Spolupráce s ostatními obcemi s cílem prosadit společné lokální priority
(brněnské letiště, Křenovická spojka, provoz na II/416 aj.).

Probíhá

Prioritní osa Životní prostředí
Opatření Eliminace zdrojů znečištění ovzduší v obci
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.

Splněno
Irelevantní
Splněno
Irelevantní

Irelevantní
Splněno
Splněno
Probíhá
Splněno
Probíhá

Opatření Zeleň v intravilánu obce
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.

Splněno
Probíhá
Splněno
Probíhá

Opatření Prvky extravilánové zeleně
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.
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Splněno

Splněno
Splněno

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.

Probíhá

Probíhá

Opatření Krajinné vodní prvky, retenční schopnost krajiny
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.

Splněno
Splněno

Splněno
Splněno

Opatření Eliminace povodňových rizik a následků vysoké hladiny spodní vody
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.

Splněno

Splněno

Nezahájeno
Splněno

Splněno

Opatření Zařízení pro sběr a svoz odpadů
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.

Splněno
Irelevantní
Splněno
Splněno

Opatření Systém a podpora obyvatel při třídění odpadů
1. Revize plnění smlouvy se společností EKOKOM ve smyslu co
nejefektivnějšího výtěžku z poskytovaných odměn a bonusů.
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Probíhá

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.

Nezahájeno

Irelevantní
Probíhá

Splněno

Prioritní osa Územní rozvoj a infrastruktura
Opatření Dopravní infrastruktura pro chodce
1. Nová výstavba – chodníky
2. Rekonstrukce a opravy – chodníky
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.

Probíhá
Probíhá
Částečně
splněno
Nezahájeno

Opatření Dopravní infrastruktura – místní komunikace a parkování
1.

Pro ulici Kopečnou realizovat parkovací stání v horní části ulice na obecním
pozemku.
2. Prověřit a následně realizovat stavbu odstavného pruhu na ul. Nádražní od
horního nádraží po křižovatku s Brněnskou a podél budovy horního nádraží
na neupravené krajnici.
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.

Irelevantní
Částečně
splněno
Nezahájeno
Irelevantní
Částečně
splněno
Splněno
Irelevantní

Irelevantní

Částečně
splněno
Nezahájeno

Opatření Veřejná doprava
1. Pravidelné (roční) revize konkrétních spojů z Křenovic do Vyškova.
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Částečně
splněno

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.

Nezahájeno
Nezahájeno
Probíhá

Opatření Územně plánovací dokumentace k významným dopravním stavbám
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.

Splněno

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.

Irelevantní

Splněno

Splněno

Irelevantní
Splněno

Irelevantní
Splněno

Opatření Technická infrastruktura
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.

Částečně
splněno
Nezahájeno
Splněno

Opatření Pozemkové úpravy
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.
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Splněno

Splněno

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.

Splněno

Splněno
Probíhá
Nezahájeno
Nezahájeno

Opatření Péče o intravilán / extravilán nástroji územního plánování
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.

Splněno
Částečně
splněno

Probíhá

Splněno

Splněno
Nezahájeno

Prioritní osa Život v obci
Opatření Infrastruktura pro volný čas a rekreaci
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.

Splněno

6. Zvýšení snahy o potlačení vandalismu a scházení mladistvých na hřišti
určeném pro malé děti.

Splněno
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Částečně
splněno
Splněno

Splněno

Splněno

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.

Splněno
Splněno

Opatření Infrastruktura pro sport a spolkovou činnost
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.

Splněno

Probíhá
Nezahájeno

Nezahájeno
Splněno

Opatření Kulturní a společenské zázemí v obci
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.

Splněno
Splněno
Splněno

Splněno
Splněno
Splněno

Nezahájeno

Opatření Infrastruktura pro cestovní ruch
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, …)
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Splněno
Probíhá
Nezahájeno
Splněno
Probíhá

6. Vyhlašování anket o nápad roku, který obec podpoří.

Nezahájeno

Opatření Základní a mateřská škola v obci
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:
6. Budova ZŠ na ul. Školní:

Splněno

Splněno

Splněno
Splněno

Splněno
Splněno

Opatření Zájmová činnost mládeže
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.

Probíhá

Splněno

Nezahájeno

Opatření Bydlení pro seniory a sociálně slabé rodiny
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.

Splněno
Splněno
Částečně
splněno
Irelevantní

Opatření Spolková činnost, kultura, sport
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.
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Probíhá

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.

Splněno
Splněno

Splněno
Splněno

Opatření Občanská obec, mezilidské vztahy
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.

Probíhá

Probíhá

Splněno
Splněno

Opatření Podpora podnikání v obci
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.

Splněno
Splněno

Splněno
Splněno

Opatření Zvýšení bezpečnosti obyvatelstva v oblasti kriminality
1.
2.
3.
4.
5.

Podpora organizovaných aktivit pro dospívající mládež.
Podpora komunity – zázemí pro vyžití, např. skate, in-line, herna apod.
Zapojení dospívajících do rozvojových i rozhodovacích činností v obci.
Zvýšený dohled na problémová místa ve spolupráci s PČR.
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.
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Splněno
Splněno
Nezahájeno
Splněno
Splněno
Splněno

Opatření Krizové řízení a ochrana obyvatelstva
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.
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Splněno
Splněno
Splněno
Splněno
Splněno
Splněno

Příloha 2 – Přehled nezahájených aktivit
Opatření
1.1.1 Elektronický úřad

Aktivita
Aplikovat "elektronickou podatelnu", pokud možno v návaznosti na ESpS.

1.1.1 Elektronický úřad

1.2.3 Strategický rozvoj obce

Realizace aplikace umožňující komunikaci zastupitelstva mimo pravidelné pracovní schůzky a zasedání, včetně
provázanosti s el. podatelnou a zápisem z jednání ZO.
Zavést systém sběru informací o spokojenosti občanů (provádět dotazníková šetření k důležitým otázkám týkajícím se
obce, zavést schránku na připomínky od občanů).
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.
U schválených strategických dokumentů zajistit pravidelné vyhodnocování jejich plnění a efektivity.

1.3.1 Propagace obce

Bude vytvořen audiovizuální dokument s virtuální prohlídkou obce.

1.3.1 Propagace obce

Zvážit možnost zapojit se ve vhodnou dobu do soutěže Vesnice roku.

2.3.2 Eliminace povodňových
rizik a následků vysoké hladiny
spodní vody
2.4.2 Systém a podpora
obyvatel při třídění odpadů

Zvýšení průtočné kapacity koryta potoka jeho vyčištěním a odbahněním, revitalizace břehových porostů.

3.1.1 Dopravní infrastruktura
pro chodce
3.1.2 Dopravní infrastruktura –
místní komunikace a parkování
3.1.2 Dopravní infrastruktura –
místní komunikace a parkování
3.2.1 Veřejná doprava
3.2.1 Veřejná doprava

Posoudit situaci na ulici Nádražní – úzký, terénně zanořený chodník způsobující jeho nevyužívání.

1.1.4 Komunikující úřad
1.2.1 Rozpočtová politika

3.3.1 Technická infrastruktura
3.4.1 Pozemkové úpravy

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.

Prověřit a následně realizovat stavbu plochy pro parkování 7-13 aut na ul. Na Vyhlídce za předpokladu zachování
dostupnosti nemovitostí Na Liškově.
Oprava komunikace na ul. Mlýnská.
Vyžádání ročních výstupů z IDS (informace z GPS, skutečné příjezdy, odjezdy, počty cestujících).
Průběžné zjišťování potřeb občanů v souvislosti se spojením na Vyškov (zejména časy, návaznosti na pracovní dobu
apod.).
V návaznosti na rozvoj technologií veřejného osvětlení hledat nejvhodnější řešení z dlouhodobého hlediska.
Analýza výsledků pozemkových úprav, výběr prioritních opatření k realizaci v krajině.
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Opatření
3.4.1 Pozemkové úpravy
3.4.2 Péče o intravilán /
extravilán nástroji územního
plánování
4.1.2 Infrastruktura pro sport a
spolkovou činnost
4.1.2 Infrastruktura pro sport a
spolkovou činnost
4.1.3 Kulturní a společenské
zázemí v obci
4.1.4 Infrastruktura pro cestovní
ruch
4.1.4 Infrastruktura pro cestovní
ruch
4.2.2 Zájmová činnost mládeže
4.6.1 Zvýšení bezpečnosti
obyvatelstva v oblasti
kriminality

Aktivita
Realizace vybraných opatření v krajině.
Ve vazbě na výsledky pozemkových úprav aktivně vyhledávat a využívat nové zdroje financování projektů souvisejících s
tvorbou a ochranou krajiny.
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.
Absence ploch pro jiné sporty (př. atletika, skatepark, lezecká stěna): hledat zdroje financování.
Podpořit rekonstrukci nevyhovujícího pódia v areálu sokolského hřiště, stávající dlážděný taneční parket rozšířit o cca
30 m2.
Zvážit možnost turisticky zatraktivnit legendu o carském pokladu z bitvy u Slavkova.
Vyhlašování anket o nápad roku, který obec podpoří.
Pravidelně vyhlašovat soutěž pro mládež o nápad co a jak v obci zrealizovat, nejlépe hodnocený projekt podpořit.
Zapojení dospívajících do rozvojových i rozhodovacích činností v obci.
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Příloha 3 – Přehled částečně splněných aktivit
Opatření
3.1.1 Dopravní infrastruktura
pro chodce
3.1.2 Dopravní infrastruktura –
místní komunikace a parkování
3.1.2 Dopravní infrastruktura –
místní komunikace a parkování
3.1.2 Dopravní infrastruktura –
místní komunikace a parkování
3.2.1 Veřejná doprava
3.3.1 Technická infrastruktura
3.4.2 Péče o intravilán /
extravilán nástroji územního
plánování
4.1.1 Infrastruktura pro volný
čas a rekreaci
4.3.1 Bydlení pro seniory a
sociálně slabé rodiny

Aktivita
Umístění přechodů pro chodce na křižovatkách Školní x Brněnská a Zbýšovská x Svárovská, ve spolupráci se SÚS.
Prověřit a následně realizovat stavbu odstavného pruhu na ul. Nádražní od horního nádraží po křižovatku s Brněnskou a
podél budovy horního nádraží na neupravené krajnici.
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.
Výstavba nové komunikace na ul. Široká (kolem dětského hřiště) a Nádražní směr Nová.
Pravidelné (roční) revize konkrétních spojů z Křenovic do Vyškova.
Zpracování studií k řešení odkanalizování problematických lokalit, v případě pozitivního výsledku jejich realizace.
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).
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.
V návaznosti na bod 1. zajistit v obci bydlení pro seniory, např. na volné ploše za obecním úřadem.
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Příloha 4 – Přehled průběžně probíhajících aktivit
Opatření
1.1.1 Elektronický úřad
1.1.3 Vzdělaný úřad
1.1.4 Komunikující úřad
1.2.2 Aktivní dotační politika
1.2.2 Aktivní dotační politika
1.2.2 Aktivní dotační politika
1.2.2 Aktivní dotační politika
1.2.3 Strategický rozvoj obce

1.3.1 Propagace obce
1.3.1 Propagace obce
1.3.1 Propagace obce
1.3.2 Regionální vazby obce
1.3.2 Regionální vazby obce
2.1.1 Eliminace zdrojů
znečištění ovzduší v obci
2.1.1 Eliminace zdrojů
znečištění ovzduší v obci
2.2.1 Zeleň v intravilánu obce
2.2.1 Zeleň v intravilánu obce
2.2.2 Prvky extravilánové zeleně
2.2.2 Prvky extravilánové zeleně

Aktivita
Zasílání pošty (např. faktur) prostřednictvím emailu a datové schránky (úspora na poštovném).
Aktivní zapojení se do projektů vzdělávání zastupitelstev.
Více zapojovat veřejnost do dění v obci. Nalézt vhodné nástroje a aplikovat je: např. diskusní fóra, veřejné pracovní
semináře, průzkumy a ankety, referenda apod.
Využít rozpočet obce k přitažení financí z jiných sfér veřejného sektoru, z nevládních organizací a soukromého sektoru k
zajištění veřejných služeb a dalších projektů.
Zavést monitoring aktuálních dotačních výzev.
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 na spolufinancování k získaným dotacím).
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.
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).
Podpora vybudování nových a propagace stávajících cyklostezek vedoucích obcí.
Obec bude spolupracovat s agenturami v oblasti cestovního ruchu (např. Informační centrum Zámek Slavkov).
Sjednotit "kulturní image" obce – hlavičkový papír, šablony atp.
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.).
Spolupráce s ostatními obcemi s cílem prosadit společné lokální priority (brněnské letiště, Křenovická spojka, provoz na
II/416 aj.).
Zlepšení stavu komunikací, aby nedocházelo k narušování jejich povrchu (Mlýnská, Široká – za humny, Nádražní k Nové,
propojení Příční a Školní).
Pravidelné čištění místních komunikací, zejména po zimním období a např. před hody.
Průběžná obnova a údržba veřejné zeleně v obci (Na Liškově, hřbitov atd.).
Motivovat spolky a organizace v obci pro výsadbu zeleně v intravilánu obce.
Zásadní zákrok v "hájku", výsadba nových stromů. Průběžná údržba hájku u Holubic. Zrevidovat stav remízku, následně
v případě potřeby přijmout opatření.
Podpora zapojení místních spolků do údržby krajinných zelených prvků.
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Opatření
2.4.2 Systém a podpora
obyvatel při třídění odpadů
2.4.2 Systém a podpora
obyvatel při třídění odpadů
3.1.1 Dopravní infrastruktura
pro chodce
3.1.1 Dopravní infrastruktura
pro chodce
3.2.1 Veřejná doprava
3.4.1 Pozemkové úpravy
3.4.2 Péče o intravilán /
extravilán nástroji územního
plánování
4.1.2 Infrastruktura pro sport a
spolkovou činnost
4.1.4 Infrastruktura pro cestovní
ruch
4.1.4 Infrastruktura pro cestovní
ruch
4.2.2 Zájmová činnost mládeže
4.4.1 Spolková činnost, kultura,
sport
4.4.2 Občanská obec, mezilidské
vztahy
4.4.2 Občanská obec, mezilidské
vztahy

Aktivita
Revize plnění smlouvy se společností EKOKOM ve smyslu co nejefektivnějšího výtěžku z poskytovaných odměn a
bonusů.
Průběžné vyhodnocování nákladů na skládkování či spalování, podle toho zasmluvnění odpadu ze sběrného dvora.
Kratší intervaly soutěžení svozové firmy (1-2 roky).
Nová výstavba – chodníky
Rekonstrukce a opravy – chodníky
Analýza vstupních informací a v návaznosti na ni příp. vyvolání jednání se společností KORDIS ohledně změn jízdních
řádů ve spolupráci s okolními dotčenými obcemi.
Aktivní spolupráce v procesu zpracování pozemkových úprav.
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.
Sledovat průběžně stav hrací plochy na Oranžovém hřišti, zejména její zvlnění.
V návaznosti na tuto trasu propagovat blízkou lokalitu keltského pohřebiště, umístit informační tabuli, doplnit vhodnou
zeleň jako krajinný prvek.
Promyšlená propagace turisticky atraktivních míst v obci (web, inzerce, propagační akce, …)
Maximální podpora ze strany obce směrem k místním spolkům, které se mládeži věnují. Podpora ať už finanční či
metodická vedoucí k udržení současného stavu.
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.
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).
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.
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