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ÚVOD 

Program rozvoje obce je základním střednědobým plánovacím dokumentem obce, 

zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce, 

který navazuje na již platné koncepční dokumenty obce. Program rozvoje obce formuluje 

představy o budoucnosti obce a navrhuje způsoby, jak těchto představ dosáhnout. Smyslem 

tvorby tohoto dokumentu bylo na základě popsání situace v obci a názoru občanů formulovat 

představy o budoucnosti obce, včetně navržení aktivit, které pomohou k jejich dosažení. 

Dokument byl vytvářen v průběhu měsíce ledna a února, roku 2019 na období let 2019 – 

2024. Je rozdělen do tří základních částí a to část analytickou, návrhovou a realizační 

(implementační). V úvodní analytické části je zpracován profil obce a stěžejní poznatky jsou 

zahrnuty do SWOT analýzy. Zbylé části strategie specifikují priority rozvoje a návrhy opatření 

specifikované až do jednotlivých aktivit. 

Hlavním autorem za obec Labuty byl pan starosta Milan Hrkalík a místostarostka Jiřina 

Poislová. Na zpracování dokumentu se podíleli také zaměstnanci Kyjovského Slovácka 

v pohybu, z.s. Anna Čarková, Pavel Smetka a DSO Severovýchod Radim Konečný. 

Do procesu tvorby strategie byla zapojena veřejnost prostřednictvím dotazníkového šetření, 

které zjišťovalo spokojenost občanů s žitím v obci a proběhlo také komunitní plánování 

s veřejností, v jehož průběhu občané sami formulovali návrhy pro tvorbu strategické části 

dokumentu. Občané měli také příležitost dokument připomínkovat v průběhu tvorby. 

Průběžné pracovní verze byly vždy zveřejněny na stránkách obce a bylo uskutečněno 

veřejné projednání strategie na zasedání zastupitelstva. 

Dokument nejen že poslouží jako základní podklad pro rozhodování v rozvojových 

záležitostech, ale může pomoci zlepšit informovanost občanů o životu v obci a ukáže 

občanům směr, kterým se bude obce v následujících letech vyvíjet.  
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A. ANALYTICKÁ ČÁST  

A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE 

Tato kapitola soustřeďuje základní fakta o obci a obsahuje komplexní zhodnocení situace 

v obci, současný stav, charakteristiku stavu a vývoje jednotlivých oblastí života obce. 

Charakteristika má 7 kapitol členěných na dílčí témata. Informace pro tvorbu této části byly 

získány z veřejně dostupných dat o obci a ze znalosti území místních občanů. 

1. Území 

Katastrální území obce Labuty leží 7 km východně od Kyjova. Nachází se v jihovýchodní 

části České republiky ve správním obvodu Jihomoravského kraje, oblasti NUTS 3 

Jihovýchod a administrativně spadá do správního obvodu ORP Kyjov. Obec není vnitřně 

administrativně rozdělena na více obecních částí ani katastrálních území.   

Celková velikost administrativního území obce k 31. 12. 2018 dle Českého statistického 

úřadu (ČSÚ) činila 230 ha. Obec má územně plánovací dokumentaci dokončenou, byla 

schválena zastupitelstvem dne 1. 11. 2010 

Nejbližším spádovým centrem je město Kyjov, vzdálené 7 km. Okresní město Hodonín je 

vzdáleno 25 km a město Uherské Hradiště 20 km. Krajské město Brno se nachází ve 

vzdálenosti 55 km. Obec spadá do geomorfologického celku Kyjovské pahorkatiny, z čehož 

se odvíjí i ráz krajiny zemědělského charakteru zaměřený na vinohradnictví a sadařství 

teplomilných druhů. Katastrálním územím protéká Labutský, Josefínský a Skalecký potok, 

rybníky ani retenčními nádržemi obec nedisponuje. 

Tabulka: základní územní charakteristika obce: 

Typ obce obec 

Obec s rozšířenou 
působností 

Kyjov 

Katastrální plocha (ha) 230 

Počet katastrů 1 

Počet částí obce 1 

Nadmořská výška 253 nm 

Souřadnice 49°2′47.95″, 17°12′52.15″ 
Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze 
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Historické souvislosti: 

 

Obec Labuty: 

Obec Labuty je starou vinařskou osadou, ležící v údolí při Skaleckém 

potoku, asi 10 km severovýchodně od Kyjova. První zpráva o její existenci 

pochází z roku 1368. Nachází se v zemědělské krajině na jihozápadním 

úpatí vrchu Hačky (346 m n. n.) v místě soutoku 3 potoků, Skaleckého, 

Josefinského a Labutského. Celková velikost administrativního území 

obce k 31. 12. 2016 činila 229,26 ha. Je tak rozlohou nejmenší obcí 

Mikroregionu Podchřibí. Územní plán obce je účinný od 1. 11. 2010.  V obci žije trvale 178 

obyvatel. 

Roku 1834 byla v obci postavena zděná zvonice místo dřevěné, kterou v roce 1940 

přestavěli do nynější podoby. Mezi historické zajímavosti patří zvon z roku 1722 a 

dvouramenný kříž přenesený v roce 1834 z původní dřevěné zvonice. 

 

Pamětihodnosti v obci: 

 Kaple Panny Marie se zvonicí z roku 1834 byla postavena na místě starší dřevěné. 

Zvon z roku 1722 a dvouramenný kříž pochází z původní dřevěné zvonice. Na 

vchodem je letopočet 1940, který připomíná poslední přestavbu kaple. 
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 Pomník řídícího učitele Jindřicha Škody, který zemřel 13. března 1943 v 

koncentračním táboře v Osvětimi. Pomník byl odhalen 11. listopadu 1945. 

 

 Kříž na návsi z roku 1904 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Auschwitz
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 Kříž před bývalou školou, dnes Obecním úřadem a místní knihovnou

 

 

Znak obce, prapor obce: 

Právo užívat vlajku bylo obci Labuty uděleno předsedou poslanecké sněmovny dne 7. října 

2003 pod číslem rozhodnutí 30. Modrý list vlajky se zobrazenou bílou labutí s červenou 

zbrojí držící v zobáku žlutý vinný hrozen na stonku s jedním listem. Poměr šířky k délce listu 

je 2:3. 

Právo užívat znak bylo obci Labuty uděleno předsedou poslanecké sněmovny dne 7. října 

2003 pod číslem rozhodnutí 30. V modrém štítě je vyobrazena stříbrná labuť s červenou 

zbrojí držící v zobáku zlatý vinný hrozen na stonku s jedním listem. 

Obrázek: Znak obce, prapor obce: 

                                                                                                      



 

8 

 

 

Shrnutí kapitoly území:  

Obec leží v Jihomoravském kraji, 7 km jihovýchodně od Kyjova a patří mezi nejmenší obce 

Kyjovského Slovácka a zároveň je nejmenší obcí v mikroregionu Podchřibí. Není 

administrativně členěna a katastrální území činí 230 ha. Historie obce sahá do 14. století. 

Výraznou dominantou obce je kaple Panny Marie se zvonicí z roku 1834. 

 

2. Demografická situace  

 

Počet obyvatel se od roku 1961, kdy v obci žilo bezmála 400 obyvatel, rapidně snižoval. 

Pokles byl dán především migračním odlivem obyvatel z obce.  Od roku 2011, kdy v obci žilo 

188 obyvatel, se počet obyvatel i nadále snižoval. Ustálil se na dnešních 171 obyvatelích. 

 

Graf: Vývoj počtu obyvatel k 31. 12. 2011 

 

Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze 

Celkový odliv obyvatel je víceméně odvislý od úbytku migračního, přirozený přírůstek 

hodnoty pouze dokresluje. V posledních 10 letech se počet obyvatel drží na konstantní 

úrovni s občasným kolísáním v důsledku migrace a přirozeného úbytku. Lze tedy říct, že 

obyvatelé v obci stále ubývají. K posílení migračního přírustku chystá obec opatření, kdy by 

v blízké přítomnosti mohlo v obci vzniknou 10 nových rodinných domů.  
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Graf: Vývoj přírůstku a úbytku obyvatel 

 
Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze 

V současné době žije v obci 171 obyvatel. Poměr mezi muži a ženami je téměř vyrovnaný. 

Průměrný věk obyvatel obce je velmi vysoký s porovnáním celorepublikového věkového 

průměru, který je 42 let. U mužů je však tento údaj o něco nižší než u žen, dosahuje hodnoty 

39,1 let a u žen 42,9 let. Za posledních 5 let průměrný věk v obci mírně vzrostl z hodnoty 

46,2 let na 48,1 let, ale opět se vrátil na hodnotu 46,1 let.  Mezi občany převažují obyvatelé 

ve věkové kategorii 15 – 64 let a to 119 obyvatel. Obyvatel mladších 14 let je 17 a starších 

65 let je více jako dvojnásobek a to 35 obyvatel. Díky těmto hodnotám patří obec mezi obce 

s vyššími podíly produktivní populace ve věkové kategorii 15 – 64 let. 

Graf: Stav obyvatel k 31. 12. 2017 
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Data pro zhodnocení vzdělanostní struktury obyvatelstva obce jako celku byla získána z 

SLDB 2011. Se základním vzděláním žije v obci 52 obyvatel. Nejpočetnější skupinou jsou 

občané se středním vyučením, a to v počtu 79. Středoškolsky vzdělaných obyvatel 

s maturitou je 19 a s nástavbovým studiem 2. Vysokoškolského vzdělání dosáhlo v obci 8 

obyvatel. Zajímavější pohled lze nalézt při srovnání vzdělanostní struktury mezi pohlavími. 

Ze statistiky jasně vyplývá, že v obci častěji dosahují vyššího vzdělání muži než ženy a 

poměrně četné množství žen získalo nejvýše základní vzdělání. 

 

Tabulka: Vzdělanostní struktura obyvatelstva – sčítání lidu 2011 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

Většina obyvatel v obci se hlásí k české či moravské národnosti. Čtvrtina občanů je věřících 

a nejvíce obyvatel se hlásí k Církvi římskokatolické. Obec nespadá mezi sociálně vyloučené 

lokality. 

 

Spolková, osvětová a informační činnost 

I přesto, že je obec Labuty nejmenší obcí mikroregionu a jednou z nejmenších obcí ORP 

Kyjov, žije velmi dobrým kulturním životem, o který se stará SDH Labuty. Skupinka 

nadšenců, kteří se za podpory obce snaží organizovat akce jako jsou: 

- Fašank, Letní noc, Dětský den, Stavění máje atd. 

 

Shrnutí kapitoly demografická situace: 

V obci žije 171 obyvatel, jejich počet se v posledních letech pohybuje kolem této hranice a je 

ovlivňován především migrací a přirozeným úbytkem. Mezi občany je největší procento 

obyvatel v ekonomicky produktivní věkové kategorií (15-64 let) a průměrný věk občanů je 
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vysoce nad průměrem ČR. Nejvíce obyvatel v obci dosáhlo středoškolského vzdělání bez 

maturity, přičemž muži v obci dosahují vyššího vzdělání než ženy. Čtvrtina občanů se 

veřejně hlásí k víře či náboženství. V obci působí jeden spolek orientovaných na 

volnočasové aktivity pro děti, seniory a organizaci kulturních akcí. 

 

3. Hospodářství 

Ekonomická situace  

Podle údajů Českého statistického úřadu se v obci nacházelo k 31. 12. 2017 celkem 

33 registrovaných ekonomických subjektů a z toho 17 subjektů se zjištěnou aktivitou. Mezi 

podnikatelskými subjekty převažují fyzické osoby podnikající na základě živnostenského 

oprávnění, kterých je v území obce registrováno 11 se zjištěnou aktivitou. Aktivních 

právnických osob v obci působí 3. Vzhledem k počtu obyvatel a jejímu geografickému 

umístění plní obec spíše funkci obytnou. 

Tabulka: Podnikatelské subjekty podle právní formy k 31. 12. 2017 

 
Registrované  

podniky 

Podniky se  
zjištěnou 
aktivitou 

Celkem 33 17 

Fyzické osoby 29 14 

Fyzické osoby  
podnikající dle  
živnostenského zákona 

25 11 

Fyzické osoby  
podnikající dle jiného  
než živnostenského zákona 

3 2 

Zemědělští podnikatelé 1 1 

Právnické osoby 4 3 

Obchodní společnosti 2 1 

Akciové společnosti 0 0 

Družstva 0 0 

 

Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze 

 

Obec Labuty nedisponuje žádnou průmyslovou zónou, rozlohově největším podnikatelským 

subjektem v obci je Farma Labuty, která se zaměřuje na chov slepic, koz a králíků. Farma si 

zakládá na tom, aby veškeré potraviny byly lidem nabízeny v kvalitě BIO. 
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Tato organizace spadá do kategorie malých zaměstnavatelů. Do zaměstnání dle SLDB 2011 

vyjíždělo do jiného okresu 190 osob a do jiného kraje 48 osob.  

Podnikatelské subjekty působí aktivně především v odvětvích: stavebnictví, průmysl 

a velkoobchod s maloobchodem. Nejvíce subjektů působí ve stavebním průmyslu.  

 

Graf: Ekonomické subjekty podle odvětví k 31. 12. 2017 

 

Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze 

V obci se nenachází žádné komerční služby. 

 

Trh práce 

Z následující tabulky je zřejmé, že nezaměstnanost v obci je nízká. V současné době 

je tendence klesající, je to výsledek nejlepšího ekonomického růstu v České republice 

za poslední dekádu. Muži jsou na tom o málo lépe než ženy. Poslední údaje z 31. 7. 2018 

vykazují dokonce ještě menší celkový průměr nezaměstnanosti v obci a to 3,9%. Stále je to 

ale větší ukazatel než celorepublikový průměr 2,9%. 

Tabulka: Podíl nezaměstnaných osob k 31. 12. 

Obec Labuty  2015 2016 2017 

Podíl 
nezaměstnaných 
osob (v %) 

celkem 8,3 8,2 4,3 

Podíl 
nezaměstnaných 
osob (v %) 

pohlaví 
muži 8,0 8 4 

ženy 8,5 
8,3 4,5 

Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze 
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Shrnutí kapitoly hospodářství: 

V obci aktivně působí 33 podnikatelských subjektů, převážně OSVČ. Všechny podniky 

spadají do kategorie malých zaměstnavatelů. Za prací občané většinou dojíždějí. Obec plní 

spíše funkci obytnou. Z komerčních služeb základní vybavenosti chybí v obci téměř vše. 

Komerčních služeb využívají občané v okolních obcích, nejbližším a nejvíce navštěvovaným 

městem je Kyjov. Nezaměstnanost v obci v roce 2018 činila jen 3,9 %, v návaznosti na 

celorepublikový ekonomický růst. 

 

4. Infrastruktura 

Technická infrastruktura 

Kanalizace: 

V obci zatím nebyla vybudovaná splašková kanalizace. Občané zatím využívají jímky 

s přepadem a následným výtokem do místního potoka Hruškovice a Skaleckého potoka na 

základě povolení MÚ Kyjov odbor Životní prostředí. S výstavbou nové kanalizace se zatím 

nepočítá. 

 

Vodovody: 

Obec má vybudovaný vlastní vodovod, jenž je provozován společností VAK, a. s. Hodonín. 

Na vodovod doposud nejsou napojeny všechny domy v obci. 

Hlavním zdrojem pitné vody pro SV Bzenec-Kyjov-Hodonín je úpravna vody Bzenec o 

výkonu Q=450l/s, do které je surová voda čerpána ze tří pramenišť. Jedná se o JÚ Bzenec I, 

JÚ Bzenec III a JÚ Bzenec V, ze které se čerpá přímo do sítě. Tento zdroj slouží jako 

rezerva. 

Vodovodní síť obce je v relativně dobrém technickém stavu. V příštích letech se budou 

provádět pouze opravy vzniklých poruch. 

 

V obci je zaveden zemní plyn. Plynofikace byla v obci dokončena v roce 1997. Je řešena 

VTL přípojkou z plynovodu na trase Kyjov – Bzenec – Veselí n. Mor. Obec je zásobována 

el. energií, která je využívána především na svícení, vaření a v některých případech i 

vytápění rodinných domů. Elektrickou energii v obci zabezpečuje firma E.ON. Vedení je 

uloženo převážně v betonových podpěrách či ocelových příhradových stožárech. Firma však 

v současné době preferuje uložení nových přípojek do země a do budoucna se očekává 



 

14 

 

změna sloupového napojení. Rozhlas v obci je bezdrátový, pořízený před sedmi lety. 

Kabelová televize v obci chybí a na internet je připojeno zhruba 80% všech občanů. 

 

Tabulka: Technická infrastruktura v obci 2019 

vodovod kanalizace plynovod ČOV 
kabelová 

televize 
internet 

obecní 

rozhlas  

sběrný 

dvůr 

ano ne ano ne ne ano ano ne 

Zdroj: Data poskytnuta starostou obce 

Odpadové hospodářství  

Obce na Kyjovsku řeší problematiku odpadového hospodářství prostřednictvím společnosti 

EKOR, s.r.o., která vznikla z  meziobecní spolupráce členských obcí DSO Severovýchod, 

jehož členem je i obec Labuty. Nyní je společnost EKOR provozovatelem několika zařízení 

a služeb nejen pro nakládání s odpady, mezi které patří např. svoz odpadů, provoz skládky 

odpadů, provoz míst pro třídění odpadů, dotřídění odpadů na dotříďovací lince na plasty 

a papír, provoz kompostáren, sběrných dvorů, poradenské služby apod.  

Drtivá většina veškerého odpadu z území je vytříděna v třídící lince v obci Těmice, kterou 

provozuje společnost Ekor s.r.o. Třídí se zde veškerý komunální odpad z území i separovaný 

sběr z barevných kontejnerů. Další třídící linka se nacházejí v obci Žádovice.  

  



 

15 

 

Dopravní infrastruktura 

Obcí Labuty prochází komunikace č. 4227, která je spojnicí silnice II. třídy č. 422 

procházející obcí Ježov směr Kyjov a městysem Osvětimany, směřující do Uherského 

Hradiště.  

 

Obrázek: Silniční tahy procházející obcí 

 

 

Zdroj: https://geoportal.rsd.cz/webappbuilder/apps/7/ 

 

Celková délka místních komunikací činí přibližně 2 km a státních komunikací 1 km. O údržbu 

místních komunikací se stará zaměstnanec obecního úřadu v rámci možností rozpočtu obce. 

Většina místních komunikací je lemována obecními chodníky, které jsou v délce 1,5 km. 

Státní komunikace je v relativně dobrém stavu, taktéž i nově vybudované cyklostezky. Část 

obecních silnic v dobrém stavu není. Cesty jsou vesměs lemovány chodníky, v částech obcí 

chybí. 

Nejbližší železniční stanice se nachází v Kyjově, kterou prochází trať číslo 340 Brno –

 Kyjov – Uherské Hradiště, na této trati jezdí osobní vlaky a spěšné vlaky. Vzdálenost 

z centra obce na vlakové nádraží v Kyjově je 9 km. Tyto tratě jsou rovněž významným 

spojem zejména do zaměstnání.  
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Obcí prochází také naučná stezka mikroregionem Podchřibí, v současné době se značí 

směrníky, která bude spojovat všechny obce mikroregionu, tj. Vřesovice, Labuty, Skalku, 

Ježov, Žádovice, Hýsly a končí v Kelčanech. 

 

Obrázek: turistická mapa – značení v obci 

 

 

Zdroj: http://www.mapy.cz/ 

 

Dopravní obslužnost 

V obci je dostačující autobusové spojení do okolních měst a obcí. Obcí prochází autobusové 

spojení Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (dále jen IDS JMK) linky 
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666. Četnost linek je přiměřená počtu obyvatel. Do města Kyjova jezdí např. autobusy téměř 

každou hodinu od 3.30h do 23.30h. Přepravní doba závisí na trase zvoleného dopravního 

spoje. Např. do spádového města Kyjova trvá přeprava bez přestupů od 15 do 20 minut. 

Přímo v obci je jedna autobusová zastávka. Nejbližší železniční spojení je v Kyjově. 

 

Shrnutí kapitoly technická infrastruktura: 

Kanalizace v obci chybí. Vodovod je v dobrém stavu. V obci je zaveden zemní plyn a 

očekává se změna sloupového napojení el. energie za podzemní vedení. Rozhlas v obci je 

bezdrátový, kabelová televize chybí, na internet je napojeno cca 70 % obyvatel. Odpadové 

hospodářství řeší firma EKOR s.r.o. Celková délka místních komunikací činí přibližně 2 km a 

státních komunikací 1 km. O údržbu se starají zaměstnanci obce. Chybí parkovací místa. 

Autobusové spojení je řešeno linkami IDS JMK, na katastru leží 1 autobusová zastávka. 

Nejbližší železniční stanice se nachází v Kyjově. Obcí prochází také Moravská vinná stezka. 

 

 

5. Vybavenost 

Obec Labuty  spadá mezi obce s velmi nízkou až žádnou základní vybaveností. V obci 

kromě Obecního úřadu a knihovny chybí obchod, hospoda, mateřská a základní škola a 

pošta.  Z důležitých služeb v obci chybí např. zdravotní středisko a hřbitov. 

 

Bydlení 

Urbanistickou strukturu obce tvoří především přízemní rodinné domy se sedlovou střechou 

v souvislých řadách. Jedná se především o domy tradiční venkovské zástavby, která je 

v některých místech mírně narušena domy městského typu. Dle výsledků Sčítání lidu, domů 

a bytů z roku 2011 se v obci Labuty nachází celkem 79 domů, z toho 65 je domů 

obydlených. V obci nejsou žádné bytové domy, všechny jsou rodinné. V majetku obce se 

nenachází žádné bytové jednotky ani rodinné domy, které by pronajímala svým občanům. 

Perspektivní je rozvoj funkcí obytných. Obec je přirozenou rozvojovou plochou pro bydlení v 

rodinných domcích. V oblasti výstavby obec spolupracuje se stavebním úřadem v Kyjově. 

Snahou je dodržovat a zachovávat původní charakter venkovské zástavby a minimalizovat 

výstavbu nových, pro venkov necharakteristických staveb s nevhodnými urbanistickými 

prvky. 
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Tabulka: Domy a jejich výstavba 2011 

 
Celkem 

rodinné  
domy 

bytové  
domy 

ostatní  
budovy 

Domy úhrnem 79 77 - 2 

Domy obydlené 65 63 - 2 

z toho podle 
vlastnictví 
domu 

fyzická osoba 58 57 - 1 

obec, stát - - - - 

bytové 
družstvo 

- - - - 

spoluvlastnictví 
vlastníků bytů 

6 6 - - 

z toho podle 
období 
výstavby 
nebo 
rekonstrukce 
domu 

1919 a dříve 7 7 - - 

1920 - 1970 26 26 - - 

1971 - 1980 5 4 - 1 

1981 - 1990 9 9 - - 

1991 - 2000 9 9 - - 

2001 - 2011 7 7 - - 
Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSU - SLDB 2011 

Statistická data posledních let ukazují, že intenzita bytové výstavby v obci je prakticky 

minimální. Naopak poptávka po bydlení pro mladé rodiny je čím dál větší. Z tohoto důvodu 

zastupitelstvo obce pracuje na tom, aby v obci vznikla nová lokalita pro výstavbu 10 

rodinných domů. Lokalita bude v nejbližší době zasíťovaná a připravená pro výstavbu. 

Záležet bude také na vypsaných dotačních titulech, které by měly zasíťování urychlit. 

 

Školství a vzdělávání 

V obci se nenachází Mateřská ani Základní škola. Děti navštěvují nejbližší školu v Ježově, 

která je spádová pro ostatní obce jako jsou Vřesovice, Skalka, Žádovice a Kelčany.  

Dopravní spojení do těchto obcí je pro žáky dostatečně zajištěno.  

 

Zdravotnictví 

Zdravotnická zařízení se v obci nenacházejí. I v tomto případě lidé jezdí za zdravotní péčí do 

nedaleké obce Ježov, která disponuje zdravotním střediskem. Vzhledem k blízkosti a snadné 

dostupnosti města Kyjova, kde se nachází nemocnice a řada ordinací lékařů všeobecných 

i s různou specializací, je lékařská péče dobře zajištěna. Obec má také zajištěnu 

veřejnoprávní smlouvu v rámci pečovatelské služby, služby sociální prevence a odborné 

sociální poradenství s Charitou Kyjov a Městem Kyjov. Zdravotnická záchranná služba 

přijíždí ze stanoviště v Kyjově, vzdáleného11 Km. Legislativně stanovená doba dojezdu je 
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tak snadno splnitelná. Největší nemocnicí s poliklinikou je pro oblast Hodonínska 11 km 

vzdálené město Kyjov. 

 

Sociální péče 

V obci se nenachází žádné zařízení sociální péče. Většina standardně využívaných služeb 

sociální péče je k dispozici v Kyjově. Péče o seniory a zdravotně znevýhodněné je v obci 

zajišťována především rodinnými příslušníky, případně terénní formou. Existuje zde možnost 

využít služeb Centra sociálních služeb, jejímž zřizovatelem je město Kyjov, či Charitní 

ošetřovatelské a pečovatelské služby Kyjov, jejímž zřizovatelem je oblastní Charita, které 

mimo jiné zajišťují poskytování osobní asistence a pečovatelské služby v domácím prostředí 

klienta.  

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita, jak ji známe. Jde spíše 

o jedince či rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují pomoci. Osoby, které se 

ocitly v tíživé sociální situaci, můžou navštívit  sociální služby v Kyjově. Zde je jim k dispozici 

široké spektrum služeb. Obec nemá výrazné problémy s uživateli návykových látek.  

 

Kultura 

Obec Labuty  spolu s místním spolkem SDH Labuty pořádá také každoročně různé kulturní 

akce – např. Fašank, Pálení čarodějnic, Besedy s důchodci, Dětský den, adventní aktivity. 

 

 

Kalendář akcí na rok 2019 

Leden 

 Tříkrálová sbírka 

Únor 

 Fašank (pod záštitou SDH Labuty) 

Březen 

 Beseda s důchodci 

Duben 

 Lampionový průvod k výročí osvobození Labut (ve spolupráci s SDH Labuty) 

 Stavění máje (SDH Labuty) 
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Červen 

 Dětský den (ve spolupráci s SDH Labuty) 

Srpen 

 Letní noc 

 Slovácký rok v Kyjově 

Září 

 Fotbalový turnaj v malé kopané (SDH Labuty) 

Prosinec 

 Zdobení Vánočního stromku (SDH Labuty) 

 Zpívání u Vánočního stromku 

 

Sport a volnočasové aktivity 

V obci je vybudované fotbalové hřiště s kompletním zázemím. Slouží především pro akce 

pořádané místním sborem, ale také jako relaxační místo pro místní občany. Workoutové 

nebo dětské hřiště v obci chybí. 

 

Shrnutí kapitoly vybavenost: 

Ze základní občanské vybavenosti se nachází v obci jen Obecní úřad a knihovna.  Občanům 

chybí zdravotní středisko, zubní ordinace nebo hřbitov.  V obci se nachází 79 domů, z nichž 

88% je obydlených. Většina domů je rodinných, bytové domy nejsou žádné. Intenzita nové 

výstavby je minimální, naopak poptávka po bydlení je vysoká. Obec vlastní pozemky pro 

další možnou výstavbu a plánuje v příštím roce připravit pozemky k výstavbě nových 

rodinných domů. Za zdravotními a sociálními službami musejí občané také dojíždět. Některé 

sociální služby poskytuje Charita terénní formou. O kulturní dění v obci se starají především 

občané obce prostřednictvím SDH Labuty. Pořádá se zde pravidelně několik tradičních 

kulturních a společenských akcí. Kulturní akce jsou většinou pořádány v obecním domě 

případně v přírodním areálu. Pro sport a je v obci vybudováno travnaté fotbalové hřiště 

s kompletním technickým zázemím.  
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6. Životní prostředí 

Stav životního prostředí 

Geomorfologicky náleží obec Labuty do provincie Západní Karpaty, soustavy Vnější Západní 

Karpaty a podsoustavy Středomoravské Karpaty. Území obce pak řadíme do celku Kyjovská 

pahorkatina, podcelku Mutěnická pahorkatina, okrsek Žádovická pahorkatina. Půdní pokryv 

tvoří především hnědozem modální. Na území obce se nachází především spraše a 

sprašové hlíny.  Z hlediska geologie je na území obce možný výskyt svahových pohybů. 

Podle údajů Geofondu je v obci registrován sesuv č. 2516 (potenciální, plošný, suchý, 

nesanovaný). 

Klimaticky (podle klimatické klasifikace Quitta) spadá území obce Labuty do oblasti T2. 

Oblast je charakterizována následně: dlouhé léto, teplé a suché, velmi krátké přechodné 

období s teplým až mírně teplým jarem i podzimem, krátkou, mírně teplou, suchou až velmi 

suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. 

V katastrálním území se nenachází registrované významné krajinné prvky. 

Obcí protéká Skalecký potok, který pramení v Chřibech na Jihovýchodních svazích vrcholu 

Bradlo a teče do vodního díla Horní Ježov, ležícího na hranici katastrálního území obce. 

Potok se za obcí u obce Ježov vlévá do toku Hruškovice. 

Území obce může být ohrožováno vyššími vodními stavy především způsobenými 

přívalovými srážkami, které mají za následek splachy z okolních polí a rozvodnění 

Skaleckého potoka. Při povodňových situacích může dojít k ohrožení objektů srážkami, 

zpětným vzdutím, splachy z polí i nefunkční kanalizací. 

Obrázek: 
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Funkční využití území 

Celková katastrální výměra obce činí 229 ha, z toho 71 % tvoří orná půda. Vzhledem ke 

zvlněnému reliéfu krajiny je zemědělská produkce velmi málo diversifikována a převažuje 

rostlinná produkce se zaměřením na pěstování obilovin a řepky. Lesní pozemky se v obci 

Labuty téměř nevyskytují. Velkým problémem je ohrožení půdy v důsledku vodních erozí, 

které jsou způsobeny nevhodným pěstováním plodin. Proto je potřeba na katastru obce 

technicistně upravené části toků revitalizovat, případně technické úpravy provádět přírodě 

blízkým způsobem a respektovat nezastavitelná pásma okolo toků.  

Tabulka: Druhy pozemků (v ha) 

 
31. 12. 2017 31. 12. 2018 

Celková výměra 229,26 229.26 

Zemědělská půda 174,07 174,07 

Orná půda 164,54 164,54 

Chmelnice - - 

Vinice 3,03 3,03 

Zahrada 6,37 6,37 

Ovocný sad 0,01 0,01 

Trvalý travní porost 0,11 0,11 

Nezemědělská půda 55,20 55,20 

Lesní pozemek - - 

Vodní plocha 4,34 4,34 

Zastavěná plocha a nádvoří 5,26 5,26 

Ostatní plocha 45,60 45,60 

Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSU 

Na území obce se nevyskytují ani žádné objekty, tzv. brownfields.  

Komplexní pozemkové úpravy v obci byly dokončeny. Jejich účelem je prostorově a funkčně 

uspořádat pozemky na katastru obce a zabezpečit tak přístupnost, využití a vyrovnání hranic 

pozemků, aby se vytvořili podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. 

Těmito úpravami se obec snaží také posílit obytný charakter krajiny prostřednictvím zvýšení 

prostupnosti krajiny mimo sinice, výsadbou skupinové, liniové a soliterní zeleně či rozšířením 

přírodě blízkých ploch. Obec Labuty již několik projektů vzniklých právě pozemkovými 

úpravami dokončila. 
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Graf: Druhy pozemků v katastru 2018 

 

Zdroj: Data z veřejné databáze ČSÚ 

 

Vodní eroze v Labutech představuje závažný problém, ohroženo je díky členitosti katastru 

více než polovina půd. Nicméně vzhledem k narůstajícím periodám sucha lze očekávat 

nárůst větrné eroze, při stejném způsobu využití ploch bude narůstat prašnost. Přitom odnos 

jemných částic půdy větrem má negativní dopad na bonitu orné půdy, tím se snižují 

zemědělské výnosy. Významný problém je to také z hlediska kvality životního prostředí, kdy 

vysoký obsah pevných částic v ovzduší snižuje kvalitu vzduchu, což se dotýká plošně všech 

obyvatel Labut. Na pevné částice se také vážou agrochemické vstupy do zemědělské 

produkce, což dále snižuje kvalitu ovzduší a negativně ovlivňuje zdraví místních obyvatel.  

Důležité je tedy začít včas realizovat opatření proti větrné erozi.  Mezi ně patří například: 

- Výsadba větrolamů, alejí, zvětšování a obnova remízů 

- Výsadba břehových porostů kolem potoků 

- Zmenšování velikosti půdních bloků 

- Realizace prvků územního systému ekologické stability (ÚSES), především 

biokoridory  

- Zatravňování vinic 

- Zatravnění a zalesnění pozemků 

- Agrotechnická opatření a postupy (hnojení organickou hmotou, ponechávání 

posklizňových zbytků, ozimy, meziplodiny, orba a setí kolmo k převládajícímu směru 

větru apod.)  
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Důležité pak je, výměru orné půdy nenavyšovat a naopak podporovat převedení orné půdy 

v problémových plochách na jiné kultury (lesní porost, zatravnění a následné využití jako 

louky či pastviny, převod na sad anebo vinici). K plošnému přístupu pro omezení větrné 

eroze jsou zásadní komplexní pozemkové úpravy. Ty se mimo jiné zaměřují na protierozní 

opatření. 

Přitom aleje a stromořadí mají velký estetický a biologický efekt, proto je žádoucí provádět 

především výsadbu stromů i keřů podél cest, ale také budovat odpočívadla u křížků a jiných 

významných prvků, či zatravňovat povrch polních cest, což snižuje vodní erozi, anebo je na 

vhodných místech zpevňovat. Ozeleněné polní cesty v krajině jednak zvyšují její estetickou 

úroveň, současně ale také pomáhají zlepšovat kvalitu životního prostředí. Oblíbené jsou 

komunitní výsadby, kdy se podílí na výsadbě stromů dobrovolně obyvatelé obce, či tzv. aleje 

života, kdy jsou do aleje postupně vysazovány stromy za nově narozené děti. Důležité jsou 

také remízky, které nejenom zpestřují krajinu, ale především slouží jako protierozní prvky 

a jsou velmi důležité pro zvěř. Proto je zapotřebí péči o zeleň a především výsadbu dřevin 

směrovat také na tyto místa v krajina a ideálně zvětšovat jejich plochu i počet.  

 

Shrnutí 

Obec leží na úpatí Chřibů. Z geologického hlediska je zde možné očekávat svahové pohyby. 

Většinu území obce tvoří orná půda. Převažuje pěstování obilovin a řepky. Možným 

ohrožením půdy jsou zde vodní eroze. Na území obce se nevyskytují nevyužívané objekty.  

Shrnutí  - SWOT analýza životního prostředí, zeleně a životního prostředí v Labutech 

Silné stránky:  

 velké zahrady a humna 

 plynofikace 

 minimální průmyslové znečištění 

 klid - malé zatížení dopravou 

 bio farma 

 malebnost dědiny a výhledy do krajiny 

 dokončené komplexní pozemkové 
úpravy 

Slabé stránky:  

 chybějící kanalizace 

 nedostatek vody 

 vysoký podíl orné půdy 

 velká eroze na orné půdě 

 nedostatek zeleně v krajině 

 žádné lesní plochy  

 žádná vodní plocha 

 žádné přírod. chráněné lokality 

 nedostatek pracovních míst 

Příležitosti:  

 vybudování kanalizace 

 vybudování vodní plochy 

 přibývání TTP (pastviny, louky)  

 úpravy zeleně na veřejných prostranství  

 využití dešťové vody  

 výsadba alejí, větrolamů a remízů 

 obnova polních cest 

Hrozby:  

 klimatické změny (sucho, horko, 
přívalové deště)  

 nedostatek vody 

 intenzifikace a unifikace zemědělství  

 ubývání malohospodaření 

 ubývání zeleně v krajině (rozorávání, 
usychání) 

 zmenšení plochy zahrad a humen (kvůli 
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 rozvoj tras, stezek pro pěší i cyklo 
 

nové výstavbě) 

7. Správa obce 

Obecní úřad a kompetence obce 

Obecní úřad obce Labuty zajišťuje veřejnou správu na svém území, případně výkon státní 

správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony. Pro výkon některých agend 

má uzavřeny s městem Kyjovem veřejnoprávní smlouvy. Pro výkon státní správy 

v přenesené působnosti je obec součástí správního obvodu pověřeného obecního úřadu 

Kyjov. Obec spadá pod instituce uvedené v následující tabulce. 

Tabulka: Výkon státní správy 

Typ obce obec 

Obec s rozšířenou působností Kyjov 

Pověřený obecní úřad Kyjov 

Pracoviště finančního úřadu Kyjov 

Katastrální pracoviště Kyjov 

Matriční úřad Ježov 

Zdroj. Data z Veřejné databáze ČSU 

 

Obecní úřad sídlí na adrese Labuty č. p. 30, 696 48 Ježov. Organizační strukturu obce tvoří 

Zastupitelstvo » Starosta » Obecní úřad. Obec zaměstnává 2 osoby na hlavní pracovní 

poměr – konkrétně 1 na pozici administrativní pracovnice a 1 obecní zaměstnanec. Pro 

potřeby péče obce o zeleň v obci obec disponuje drobnou technikou, díky níž se o své 

pozemky stará, v případě potřeby využívá externí pomoci. 

Zastupitelstvo obce má 5 členů a náleží do senátního obvodu č. 79 – Hodonín.  

Obecní úřad sděluje občanům informace prostřednictvím obecního rozhlasu, dále mohou 

získávat informace z webových stránek obce či z úřední desky. 

Starosta obce vede registr oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů. Obecní 

úřad Labuty také provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní 

zákon: 

 Evidenci obyvatel s údaji o jménech, příjmeních, bydlišti, rodných číslech, osobním 

stavu a číslech občanských průkazů 

 Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu nebo listiny 

 Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků 

 Evidenci daní a poplatků 
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 Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních 

komisí, seznam voličů) 

 Agendu k poskytování informací občanům na základě zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

 Personální a mzdovou agendu 

 Evidenci čtenářů obecní knihovny 

 

Hospodaření a majetek obce  

Úhrn vykázaných rozpočtových příjmů podle platné rozpočtové skladby činil v roce 2018 

2 147 tis. Kč a výdajů 1 711 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů tedy dosáhlo hodnoty přebytku 

436 tis. Kč. Obec hospodaří s majetkem ve finanční výši 31 488 tis. Kč, z čehož dlouhodobý 

majetek, který obec používá po dobu delší, než 12 měsíců, dosahuje hodnoty 25 536 tis. Kč. 

Celkový objem pohledávek obce činí 116 tis. Kč. Krátkodobý finanční majetek má hodnotu 

4 785 tis. Kč. Závazky obce jsou tvořeny krátkodobými závazky v hodnotě 191 tis. Kč 

a dlouhodobými závazky v hodnotě 0 tis. Kč. Z pohledu hospodaření tak obec dosahuje 

kladného hospodářského výsledku 573 tis. Kč. 

 

Graf: Znázornění příjmy obce 2018 

 
Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz 
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Graf: Znázornění výdaje obce 2018 

 

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz 

Z meziročního vývoje rozpočtu lze pozorovat, že obec za posledních 8 let hospodaří pouze 

s přebytkovým rozpočtem. 

Graf: Meziroční vývoj rozpočtu  
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Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz 

Bezpečnost 

Úroveň kriminality na území obce je poměrně nízká. Řešení přestupků je na základě 

veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městem Kyjovem,  předáváno jejich přestupkové komisi. 

Doba dojezdnosti do obce u Hasičské záchranné služby i Policie ČR nepřekračuje 15 minut. 

K varování obyvatelstva před nebezpečím je určen místní rozhlas, který je součástí 

varovného informačního systému obyvatel.  

 

Vnější vztahy a vazby obce 

Obec Labuty je členem následujících organizací: 

 DSO Severovýchod – je primárně zaměřen na shromažďování a odvoz komunálních 

odpadů a jejich nezávadné zpracování, využití nebo zneškodnění a přípravu a 

realizaci hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje regionu, spojeného 

především s ochranou životního prostředí a infrastrukturou členských obcí. 

 Lesní družstvo Osvětimany 

 Mikroregion Podchřibí 

 VaK Hodonín 

 

Shrnutí kapitoly správa obce: 

Obec vykonává správu svého území. Pro výkon státní správy v přenesené působnosti je 

obec součástí ORP Kyjov. Zaměstnává 2 osoby, z toho 1 za účelem údržby obce. 

Zastupitelstvo obce má 5 členů. Obec k informování občanů využívá obecní rozhlas, webové 

stránky, úřední desku obce a kabelová televize chybí.  Obec hospodaří v posledních osmi 

letech s hospodářským přebytkem. Úroveň kriminality je nízká, řešení přestupků je na 

základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městem Kyjovem. Obec Labuty je členem 

sdružení obcí mikroregionu Podchřibí, DSO Severovýchod, Lesního družstva Osvětimany. 
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A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST 

Východiska pro návrhovou část strategie obce vycházejí z poznatků charakteristiky obce 

a zachycují základní podměty pro návrhovou část. 

Do procesu tvorby strategie byla zapojena také veřejnost formou Komunitního plánování 

s občany. Komunitní plánování v obci Labuty proběhlo formou jednoho setkání, které se 

uskutečnilo v pondělí 4. února 2019 od 17:30 hodin v sále obecního úřadu.  Občané obce 

byli o pořádané akci předem informováni. Komunitního plánování se zúčastnilo dle prezenční 

listiny celkem 15 občanů včetně zastupitelů obce a starosty. 

Facilitaci komunitního plánování vedl tým Kyjovského Slovácka v pohybu. Tím byla zajištěna 

objektivita diskuze a nedošlo k jejímu ovlivňování ze strany zastupitelů či případným sporům. 

Občané byli seznámeni s analytickou částí strategie a z ní vyplývajícími  silnými a slabými 

stránkami obce. Účastníci setkání pak formou brainstormingu doplnili z jejich pohledu 

chybějící informace a postřehy.  Nejožehavější problémy pak napsali na lístečky a odevzdali 

k doplnění SWOT. Tento způsob umožnil vyjádřit anonymně svůj názor na nejpalčivější 

problémy v obci. 

Následovala tvorba VIZE komunity. S odhlédnutím od současné finanční situace a možností 

obce navrhovali účastníci, opět formou brainstormingu“, budoucí ideální podobu obce 

z různých  pohledů. Všechny návrhy byly zapsány na flipchart a v další části proběhla jejich 

prioritizace. Stejně tak byly prioritizovány i slabé stránky. V poslední fázi prvního setkání byly 

na základě priorit občanů vybrány oblasti, které jsou v obci nejvíce problémové a které se 

stanou klíčovými pro rozvoj obce. 

Výstupy z komunitního plánování slouží jako podklad pro doplnění Analytické části o místní 

znalosti území veřejností a také pro tvorbu Strategické části dokumentu. Výstupy 

z komunitního plánování jsou přílohou tohoto strategického dokumentu. 

Na základě poznatků z charakteristiky obce a klíčových podmětů byla formulována SWOT 

analýza, která shrnuje silné stránky rozvoje obce a odhaluje slabé stránky a problémy obce. 
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SILNÉ STRÁNKY  

(pozitiva, rozvojové faktory) 

SLABÉ STRÁNKY  

(negativa, problémy) 

 klidný život v obci 

 blízkost přírody a hezká krajina 

 blízkost města Kyjova 

 příznivé životní prostředí 

 vzhled obce 

 farma (bývalé JZD) 

 hřiště 

 taneční parket 

 rybník 

 dětské hřiště 

 vánoční stromeček 

 náves 

 zastávka 

 práce hasičů (SDH) 

 opravené sklepy 

 sad (bývalý) 

 kaplička 

 hlavní polní cesta 

 obecní znak, prapor 

 špatná dostupnost obchodů a služeb 

 nezájem lidí o obec 

 mezilidské vztahy 

 nedostatek pracovních příležitostí v 
místě 

 špatná dostupnost lékaře 

 chybí hospoda, pohostinství 

 kanalizace 

 ČOV 

 chodníky ve špatném stavu 

 špatné podmínky pro podnikání 

 znečišťování a volný pohyb psů 

 smrdící komíny 

 chybí propojení cyklostezek 

 málo ovocných stromů 

 posezení na vyhlídce 

 vypouštění odpadů do potoka 

 vyhazování domovního odpadu do 
přírody (černé skládky) 

 chybí osvětlení na dětském hřišti 

 oplocení dětského hřiště  

 špatné veřejné osvětlení 

 chybí kulturní akce (málo) 

 nedokončení cesty nad rybníkem 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

 pořádání akcí pro zapojování občanů 

 vytváření prostor pro volnočasové 
aktivity 

 vytvoření sportovišť, dětských hřišť 

 přírodní potenciál obce 

 zavedení komerčních služeb v obci 

 zachytávání dešťové vody 

 propagace obce v rámci mikroregionu 

 možnosti vícezdrojového financování 
(EU fondy, národní dotace) 

 odliv obyvatelstva 

 demografický vývoj 

 zvýšení počtu dopravních nehod na 
nebezpečných místech v obci 

 rozpad existujících svazků meziobecní 
spolupráce 

 zadlužení obce 

 nezájem občanů o veřejné dění 
(záležitosti obce) 

 legislativní změny 
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B. STRATEGICKÁ ČÁST 

B. 1 STRATEGICKÁ VIZE 

Vize představuje dlouhodobý obraz o budoucnosti obce, o tom, jak se bude obec měnit 

a zlepšovat, soubor představ a priorit obce. Vize obce Labuty byla vydefinována na období 

příštích 10–20 let. Naplnění této vize povede prostřednictvím dosažení všech dlouhodobých 

cílů strategie. 

 

Vize obce Labuty: 

Labuty jsou obec se zajištěnými službami pro své občany, ať už jde o obchod s potravinami, 

poštu, dům s pečovatelskou službou či lékaře, který je v obci k dispozici alespoň 1x týdně. 

Obec je lákavá pro mladé rodiny, kterých v obci přibývá. Občané se aktivně zapojují 

do komunitního života během mnoha kulturních a společenských událostí, které v obci 

probíhají. Obnovena je tradice vítání občánků. Pro setkávání občanů je zde kulturní dům 

či taneční parket na hřišti, funguje také hospoda a letní výčep. Rekonstrukcí prošlo 

koupaliště a dětské hřiště, pro další sportovní vyžití jsou k dispozici tenisové kurty či 

workoutové hřiště, provozována je půjčovna sportovního vybavení. Občané mohou v obci 

zajít na různé přednášky a cvičení, např. jógu nebo zumbu.  

Obec je napojena na čističku odpadních vod a v celé obci je vybudována kanalizace. Obec 

myslí také na bezpečnost na komunikacích. Silnice jsou udržovány v dobrém stavu, po celé 

obci jsou také vybudovány chodníky. U autobusové zastávky je umístěn přechod pro chodce, 

u dětského hřiště je umístěn radarový systém pro zpomalení dopravy. Po celé obci funguje 

veřejné osvětlení. 

Obec je napojena na síť cyklostezek, občané mohou pro pohled na obec a do okolí využít 

novou rozhlednu. 

 

B. 2 OPATŘENÍ 

Opatření a aktivity formulují způsoby naplnění vize ve střednědobém horizontu. Opatření 

zastřešuje soubory aktivit v určité oblasti se střednědobým charakterem. Jednotlivá opatření 

jsou naplňována prostřednictvím konkrétních aktivit, které označují již určitou akci, činnost.  

Jednotlivé aktivity budou konkrétně specifikovány v akčním plánu, který může mít 

jednoduchou tabulkovou podobu. U jednotlivých aktivit bude definována priorita, 

předpokládané období realizace a očekávané náklady případně zdroj financování. 
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Oblasti rozvoje obce: 

1) Infrastruktura 

Cíl: Vytvářet funkční, příjemné a bezpečné prostředí pro bydlení v obci. 

 

Opatření:  

1.1. Dopravní infrastruktura 

Účelem opatření je zajištění bezpečnosti obyvatel při pohybu po obci. 

 

Aktivity: 

Název projektu: Místní komunikace 

Stručný popis projektu: dokončení a opravy místních komunikací: 

- Vrbátka 

- odkanalizování Vrbátek 

- cesta směr Vřesovice (kamenice, skála) 

- oprava mostu ve strži 

- zpevnit cestu do Hlůška 

Důležitost projektu: vysoká 

Předpokládaný termín realizace: 2020 - 2024 

Odpovědnost: zastupitelstvo 

Odhadované náklady: 6 mil. Kč 

Zdroje financování: dotace 

 

Název projektu: Chodníky 

Stručný popis projektu: dokončení výstavby a oprava chodníků po 
celé obci 

Důležitost projektu: nízká 

Předpokládaný termín realizace: 2023 - 2024 

Odpovědnost: zastupitelstvo 

Odhadované náklady: 1 mil Kč 
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Zdroje financování: vlastní zdroje + dotace 

 

Název projektu: Přechod pro chodce u zastávky 

Stručný popis projektu: zřízení přechodu i osvětlení za účelem 
bezpečnosti místních občanů 

Důležitost projektu: vysoká 

Předpokládaný termín realizace: 2019 - 2020 

Odpovědnost: zastupitelstvo 

Odhadované náklady: 150 tis. Kč 

Zdroje financování: dotace + vlastní zdroje 

 

Název projektu: Radarový systém, úsekové měření 

Stručný popis projektu: řešení situace v obci zpomalením provozu 

Důležitost projektu: vysoká 

Předpokládaný termín realizace: 2019 - 2023 

Odpovědnost: zastupitelstvo 

Odhadované náklady: 100 tis. Kč 

Zdroje financování: vlastní 

 

Název projektu: Veřejné osvětlení 

Stručný popis projektu: rekonstrukce a dobudování osvětlení po 
celé obci 

Důležitost projektu: střední 

Předpokládaný termín realizace: 2022 - 2023 

Odpovědnost: zastupitelstvo 

Odhadované náklady: 1 mil. Kč 

Zdroje financování: dotace + vlastní zdroje 
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Název projektu: Hlavní polní cesty 

Stručný popis projektu: propojení cyklostezek na hlavní tahy 
cyklostezek a do okolních obcí 

Důležitost projektu: střední 

Předpokládaný termín realizace: 2020 - 2024 

Odpovědnost: zastupitelstvo 

Odhadované náklady: 10 mil. Kč 

Zdroje financování: Pozemkový úřad + jiné dotace 

 

 

Opatření:  

1.2. Hospodaření s vodou 

Účelem opatření je dobudování základní technické infrastruktury pro hospodaření 

s odpadními a srážkovými vodami 

 

Aktivity: 

Název projektu: Čistírna odpadních vod 

Stručný popis projektu: vybudování ČOV – kořenová čistírna 

Důležitost projektu: vysoká 

Předpokládaný termín realizace: 2019 - 2024 

Odpovědnost: zastupitelstvo 

Odhadované náklady: 6 mil. Kč 

Zdroje financování: dotace 

 

Název projektu: Kanalizace 

Stručný popis projektu: vybudování kanalizační sítě po celé obci 

Důležitost projektu: vysoká 

Předpokládaný termín realizace: 2019 - 2024 
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Odpovědnost: zastupitelstvo 

Odhadované náklady: 14 mil. Kč 

Zdroje financování: dotace + vlastní zdroje 

 

 

2) Služby a volnočasové aktivity 

Cíl: Vytvářet příznivé podmínky pro kvalitní život v obci a rozvoj sportu a volnočasových 

aktivit. 

 

Opatření:  

2.1. Služby 

Účelem opatření je zajištění dostupnosti důležitých služeb pro místní obyvatele.  

 

Aktivity: 

Název projektu: Obchod (zásobování) 

Stručný popis projektu: zajištění zásobování formou dovozu 

Důležitost projektu: vysoká 

Předpokládaný termín realizace: 2020 

Odpovědnost: zastupitelstvo 

Odhadované náklady: 15 tis. Kč 

Zdroje financování: vlastní 

 

 

Opatření:  

2.2. Volnočasové aktivity 

Účelem opatření je zajištění doprovodné infrastruktury a služeb pro trávení volného času.  
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Aktivity: 

Název projektu: Půjčovna sportovního vybavení 

Stručný popis projektu: obec zajistí sportovní vybavení na Hlůšek 

Důležitost projektu: střední 

Předpokládaný termín realizace: 2022 

Odpovědnost: zastupitelstvo 

Odhadované náklady: 100 tis. Kč 

Zdroje financování: dotace + vlastní zdroje 

 

Název projektu: Workoutové hřiště 

Stručný popis projektu: pořízení VH na Hlůšku pro sportovní vyžití 

Důležitost projektu: nízká 

Předpokládaný termín realizace: 2023 - 2024 

Odpovědnost: zastupitelstvo 

Odhadované náklady: 100 tis. Kč 

Zdroje financování: dotace 

 

Název projektu: Zasíťování pozemků 

Stručný popis projektu: prodloužení sítí k nové zástavbě pro 
10 nových rodinných domů 

Důležitost projektu: vysoká 

Předpokládaný termín realizace: 2019 - 2023 

Odpovědnost: starosta 

Odhadované náklady: 5 mil. Kč 

Zdroje financování: dotace + vlastní zdroje 
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Název projektu: Přednášky 

Stručný popis projektu: oslovení paní Šrahůlkové v Kyjově 

Důležitost projektu: nízká 

Předpokládaný termín realizace: 2019 - 2023 

Odpovědnost: zastupitelstvo 

Odhadované náklady: 100 tis. Kč 

Zdroje financování: dotace JmK 

 

 

3) Život v obci – zapojování občanů, vztahy, prostředí, kulturní akce 

Cíl: Vytvářet podmínky pro aktivní zapojení obyvatel do dění v obci, podněcovat jejich zájem 

účastnit se spolkového života. Udržovat aktivní komunitu, vřelé mezilidské vztahy a čisté 

prostředí obce. 

 

Opatření:  

3.1. Aktivizace občanů a aktivní život v obci 

Účelem opatření je vytvářet a organizovat akce pro občany. 

Aktivity: 

Název projektu: Vítání občánků 

Stručný popis projektu: není koho vítat 

Důležitost projektu:  

Předpokládaný termín realizace:  

Odpovědnost:  

Odhadované náklady:  

Zdroje financování:  
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Název projektu: Zájezdy 

Stručný popis projektu: - divadlo 

- sportovní utkání 

Důležitost projektu: střední 

Předpokládaný termín realizace: 2019 - 2023 

Odpovědnost: zastupitelstvo 

Odhadované náklady: 20 tis. Kč 

Zdroje financování: vlastní 

 

 

Opatření:  

3.2. Obecní vyhlášky 

Účelem opatření je vytvořit a uvést v platnost vyhlášky pro zabezpečení příjemného a 

čistého prostředí v obci. 

 

Aktivity: 

Název projektu: Vyhláška  

Stručný popis projektu: - zákaz volného pohybu psů 

- udržování pořádku v obci 

- zákaz podomního prodeje 

Důležitost projektu: vysoká 

Předpokládaný termín realizace: 2020 

Odpovědnost: zastupitelstvo 

Odhadované náklady: 0 

Zdroje financování: vlastní 
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B. 3 PODPORA REALIZACE PROGRAMU 

Pro úspěšnou realizaci Programu rozvoje obce Labuty je potřeba definovat i samotný průběh 

realizace a podněcovat místní aktéry k realizaci navržených aktivit. Pro efektivní realizaci 

navržených aktivit je důležité se do budoucna zaměřit především na efektivní spolupráci 

jednotlivých aktérů – obec, spolky, občané, ale i subjekty vně obce. Na základě tohoto 

programu bude obec postupně připravovat projektové záměry se zohledněním určených 

priorit v tzv. akčním plánu. Akční plán může mít jednoduchou tabulkovou podobu. Cílem 

akčního plánu bude vymezit konkrétní aktivity, které chce obec realizovat v krátkodobém 

horizontu podle předem definovaných priorit. 

Naplňování programu obce bude sledovat starosta obce, který bude zároveň hlavním 

iniciátorem realizace jednotlivých opatření. Průběžné sledování naplňování programu bude 

v gesci zastupitelstva obce, především v době před tvorbou rozpočtu obce. Tento dokument 

bude také sloužit jako podklad pro tvorbu rozpočtového výhledu a rozpočtu obce.  

Základním zdrojem financování aktivit tohoto dokumentu bude obecní rozpočet. U řady 

aktivit se přesto počítá s možností využití spolufinancování z veřejných zdrojů (kraje, ČR, 

fondy EU), případně ze soukromého sektoru.   

Program může být průběžně aktualizován v návaznosti na průběh jeho realizace. Podnětem 

k aktualizaci programu mohou být jak vnější okolnosti spojné s nutnou změnou obsahu 

dokumentu, tak naplnění některých částí či potřeba stanovit cíle nové.   

Změny budou probíhat přímo v dokumentu a s každou jeho revizí budou občané opětovně 

seznámeni. Aktualizace budou také schváleny zastupitelstvem obce. Aktualizace celého 

dokumentu proběhne nejpozději v roce 2024.   

Aktuální znění dokumentu bude pro občany vždy dostupné na webových stránkách obce 

a zároveň bude k nahlédnutí, případně i k zapůjčení v listinné podobě na obecním úřadě. 
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C. PŘÍLOHY 

Výstup - Dotazníkové šetření obce Labuty pro Program rozvoje obce 

Dotazníkové šetření bylo zrealizováno v obci Labuty, která má v současné době 

171 obyvatel. Občanů starších 15 let, kteří byli osloveni s prosbou o zapojení do šetření, žije 

v obci 154. Celkem bylo vysbíráno 41 vyplněných dotazníků a návratnost tohoto šetření činí 

přibližně 27 %. 
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VÝSTUPY Z ŠETŘENÍ: 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 51 % žen a 44 % mužů, někteří respondenti své pohlaví 

neuvedli. Při rozložení respondentů podle věku odpovědělo nejvíce osob z kategorie starších 

občanů 65 let (34 %), nejméně osob z nejnižší věkové kategorie (15 %). 46 % z osob, které 

vyplnili dotazníkové šetření, žije v obci od narození. V dospělosti se do obce přistěhovalo 

42 % z celkového počtu respondentů. 

Tabulka/graf č. 1. Pohlaví respondentů 

muži 18 

ženy 21 

bez odpovědi 2 

 

 

 

 

 

Tabulka/graf č. 2. Věk respondentů 

15-29 let 6 

30-49 let 12 

50-64 let 9 

65 a více let 14 

bez odpovědi 0 

 

 

 

 

Tabulka/graf č. 3. Délka žití v obci 

od narození 19 

přistěhoval jsem se v dětství 4 

přistěhoval jsem se 
v dospělosti 

17 

bez odpovědi 1 
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OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE ŽIVOTA V OBCI - SHRNUTÍ: 

Z šetření vyplývá, že občané jsou obecně s životem v obci spokojeni. Velmi dobře se v obci 

žije 49 % respondentů, spíše dobře 29 % respondentů a 17 % osob, které tuto otázku 

zodpovědělo, se vyjádřilo, že se jim v obci nežije ani dobře ani špatně. 

Nejvíce jsou obyvatelé obce spokojeni s klidným životem, blízkostí přírody a krajiny. Naopak 

se jim v obci nelíbí nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb, nezájem lidí o obec 

a špatné vztahy mezi lidmi. Z důležitých oblastí žití v obci, které respondenti přidali, nejsou 

někteří občané spokojeni například s přístupem zdravotního personálu u lékaře v Ježově, 

kam občané obce dojíždějí. Ze služeb a vybavení v obci občanům chybí například obchod, 

hospoda či pohostinství, případně jiné místo, kde by mohli občané posedět s přáteli, školka, 

pošta či lékař. 

V druhé části dotazníkového šetření občané hodnotili, spokojenost žití v obci v rámci předem 

definovaných oblastí žití jako bydlení, školství, zdravotní péče apod. Nejlépe v hodnocení 

dopadly oblasti krajina a příroda v okolí obce, bydlení a veřejná doprava. Ne příliš pozitivně 

jsou vnímány oblasti zdravotnictví, sportovní vyžití či infrastruktura. 

V případě, že by se občané mohli rozhodnout, na co budou využívány obecní finanční 

prostředky, nejvíce obyvatel by finance využilo na zřízení dalších provozoven obchodu 

či jiných služeb v obci a rekonstrukce a budování místních komunikací. Sami občané pak 

doplnili, že by bylo potřeba v obci vybudovat ČOV, chodníky a kanalizace. Nejméně by 

občané v současné situaci investovali do častějších spojů veřejné dopravy a zlepšení 

podmínek pro podnikání. 
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OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE OBCE – TABULKOVÁ ČÁST: 

U některých otázek měli občané možnost vybrat více než jednu možnost odpovědi. % z celkového 

počtu odpovědí uvádí jak moc je preferována daná odpověď nad ostatními. % z respondentů 

vyjadřuje, kolik respondentů z celkového počtu zvolilo danou variantu. 

Tabulka/graf č. 4. Jak se Vám v obci žije 

 

počet 
respondentů 

% z 
respondentů 

velmi dobře 20 49% 

spíše dobře 12 29% 

ani dobře ani špatně 7 17% 

spíše špatně 0 0% 

velmi špatně 0 0% 

bez odpovědi 2 5% 

 

 

Tabulka/graf č. 5. Co se vám v obci nejvíc líbí? 

 

počet 
respondentů 

% z celkového 
počtu odpovědí 

% z 
respondentů 

klidný život 35 31% 85% 

dobré mezilidské vztahy 9 8% 22% 

příznivé životní prostředí 19 17% 46% 

blízkost přírody a hezká krajina 28 25% 68% 

dostupnost pracovních příležitostí 2 2% 5% 

dobrá dopravní dostupnost 10 9% 24% 

kulturní a společenský život 1 1% 2% 

sportovní vyžití 0 0% 0% 

vzhled obce  9 8% 22% 
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jiné 0 0% 0% 

bez odpovědi 0 0% 0% 

 

 

Tabulka/graf č. 6. Co se vám v obci naopak nejvíce nelíbí? 

 

počet 
respondentů 

% z celkového 
počtu odpovědí 

% z 
respondentů 

špatné vztahy mezi lidmi 18 18% 44% 

nezájem lidí o obec 23 23% 56% 

málo kvalitní životní prostředí 2 2% 5% 

nedostatek pracovních příležitostí 
10 10% 24% 

nedostatek či špatná dostupnost obchodů a 
služeb 25 26% 61% 

nedostatečný kulturní a společenský život 4 4% 10% 

špatná dostupnost lékaře 5 5% 12% 

nevyhovující veřejná doprava 0 0% 0% 

nedostatečná bytová výstavba 5 5% 12% 

nepořádek v obci 0 0% 0% 

špatné podmínky pro podnikání 0 0% 0% 

nedostatečná infrastruktura 4 4% 10% 

jiné 2 2% 5% 

bez odpovědi 0 0% 0% 
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Jiné odpovědi:  

Špatný přístup zdravotní sestry k pacientům v Ježově 

 

Tabulka č. 7. Jaké služby vám v obci nejvíce chybí? 

 

počet 
respondentů 

% z celkového 
počtu odpovědí 

% z 
respondentů 

hospoda, pohostinství 7 0% 17% 

obchod 25 57% 61% 

školka 2 5% 5% 

možnost posezení s přáteli 2 5% 5% 

lékař 2 5% 5% 

 zubař 1 2% 2% 

sběrný dvůr 1 2% 2% 

pošta 2 5% 5% 

cyklostezka  1 2% 2% 

kadeřnictví 1 2% 2% 
Pozn. Občané sami definovali, jaké služby jim v obci chybí 
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Tabulka/ graf č. 8. Jak hodnotíte spokojenost žití v obci v jednotlivých oblastech – 

počet respondentů: 

Oblast hodnocení 
velmi 

spokojen 
spíše 

spokojen 
je mi to 

lhostejné 
spíše 

nespokojen 
velmi 

nespokojen 
1. bydlení 16 19 0 0 0 

2. školství 1 10 19 2 2 

3. zdravotnictví 2 9 6 15 2 

4. veřejná doprava 17 19 0 0 0 

5. kultura a společenský život 6 19 4 5 1 

6. sportovní vyžití 1 11 12 6 5 

7. krajina a příroda v okolí obce 22 15 1 1 0 

8. 
péče o zeleň a veřejné 
prostranství 

13 17 0 4 1 

9. podmínky pro podnikání 0 2 24 6 1 

10. rozvoj obce 10 19 0 6 1 

11. informovanost o dění v obci 12 18 2 3 2 

12. 
infrastruktura (kanalizace, 
chodníky, silnice, voda, 
plyn,...) 

5 20 2 8 2 
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Tabulka/graf č. 9. Jak hodnotíte spokojenost v obci v oblasti bydlení: 

Oblast hodnocení 
velmi 

spokojen 
spíše 

spokojen 
je mi to 

lhostejné 
spíše 

nespokojen 
velmi 

nespokojen 

1. bydlení 16 19 0 0 0 

 

 

 

Tabulka/graf č. 10. Jak hodnotíte spokojenost v obci v oblasti školství: 

Oblast hodnocení 
velmi 

spokojen 
spíše 

spokojen 
je mi to 

lhostejné 
spíše 

nespokojen 
velmi 

nespokojen 

2. školství 1 10 19 2 2 
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Tabulka/graf č. 11. Jak hodnotíte spokojenost v obci v oblasti zdravotnictví: 

Oblast hodnocení 
velmi 

spokojen 
spíše 

spokojen 
je mi to 

lhostejné 
spíše 

nespokojen 
velmi 

nespokojen 

3. zdravotnictví 2 9 6 15 2 

 

 

Tabulka/graf č. 12. Jak hodnotíte spokojenost v obci v oblasti veřejná doprava: 

Oblast hodnocení 
velmi 

spokojen 
spíše 

spokojen 
je mi to 

lhostejné 
spíše 

nespokojen 
velmi 

nespokojen 

4. veřejná doprava 17 19 0 0 0 
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Tabulka/graf č. 13. Jak hodnotíte spokojenost v obci v oblasti kultura a společenský 

život: 

Oblast hodnocení 
velmi 

spokojen 
spíše 

spokojen 
je mi to 

lhostejné 
spíše 

nespokojen 
velmi 

nespokojen 

5. 
kultura a 

společenský život 
6 19 4 5 1 

 

 

Tabulka/graf č. 14. Jak hodnotíte spokojenost v obci v oblasti sportovní vyžití: 

Oblast hodnocení 
velmi 

spokojen 
spíše 

spokojen 
je mi to 

lhostejné 
spíše 

nespokojen 
velmi 

nespokojen 

6. sportovní vyžití 1 11 12 6 5 
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Tabulka/graf č. 15. Jak hodnotíte spokojenost v obci v oblasti krajina a příroda v okolí 

obce: 

Oblast hodnocení 
velmi 

spokojen 
spíše 

spokojen 
je mi to 

lhostejné 
spíše 

nespokojen 
velmi 

nespokojen 

7. 
krajina a příroda 

v okolí obce 
22 15 1 1 0 

 

 

Tabulka/graf č. 16. Jak hodnotíte spokojenost v obci v oblasti péče o veřejné 

prostranství: 

Oblast hodnocení 
velmi 

spokojen 
spíše 

spokojen 
je mi to 

lhostejné 
spíše 

nespokojen 
velmi 

nespokojen 

8. 
péče o zeleň a 

veřejné 
prostranství 

13 17 0 4 1 
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Tabulka/graf č. 17. Jak hodnotíte spokojenost v obci v oblasti podmínky pro 

podnikání: 

Oblast hodnocení 
velmi 

spokojen 
spíše 

spokojen 
je mi to 

lhostejné 
spíše 

nespokojen 
velmi 

nespokojen 

9. 
podmínky pro 

podnikání 
0 2 24 6 1 

 

 

Tabulka/graf č. 18. Jak hodnotíte spokojenost v obci v oblasti rozvoj obce: 

Oblast hodnocení velmi 
spokojen 

spíše 
spokojen 

je mi to 
lhostejné 

spíše 
nespokojen 

velmi 
nespokojen 

10. rozvoj obce 10 19 0 6 1 
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velmi spokojen spíše spokojen je mi to lhostejné spíše nespokojen velmi nespokojen

péče o zeleň a veřejné prostranství
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velmi spokojen spíše spokojen je mi to lhostejné spíše nespokojen velmi nespokojen

podmínky pro podnikání
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Tabulka/graf č. 19. Jak hodnotíte spokojenost v obci v oblasti informovanost o dění 

v obci: 

Oblast hodnocení 
velmi 

spokojen 
spíše 

spokojen 
je mi to 

lhostejné 
spíše 

nespokojen 
velmi 

nespokojen 

11. 
informovanost 
o dění v obci 

12 18 2 3 2 

 

 

 

Tabulka/graf č. 20. Jak hodnotíte spokojenost v obci v oblasti infrastruktura 

(kanalizace, chodníky, silnice, voda, plyn…): 

Oblast hodnocení 
velmi 

spokojen 
spíše 

spokojen 
je mi to 

lhostejné 
spíše 

nespokojen 
velmi 

nespokojen 
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rozvoj obce
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velmi spokojen spíše spokojen je mi to lhostejné spíše nespokojen velmi nespokojen

informovanost o dění v obci
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12. 

infrastruktura 
(kanalizace, 

chodníky, silnice, 
voda, plyn,...) 

5 20 2 8 2 

 

 

 

Tabulka/graf č. 21. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních 

prostředků. Na co byste je použili? 

 
počet 

respondentů 
% z celkového 
počtu odpovědí 

% z 
respondentů 

zlepšení podmínek pro podnikání 1 1% 2% 

podpora bytové výstavby  13 13% 32% 

rekonstrukce a budování místních komunikací 22 22% 54% 

častější spoje veřejné dopravy 0 0% 0% 

zřízení dalších provozoven obchodu či jiných služeb 
v obci 

26 25% 63% 

podpora kulturních a společenských aktivit 8 8% 20% 

podpora sportovních aktivit 6 6% 15% 

péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci 7 7% 17% 

oprava památek v obci  2 2% 5% 

opravy a budování infrastruktury 9 9% 22% 

péče o životní prostředí a krajinu 7 7% 17% 

jiné 1 1% 2% 
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Jiné odpovědi:  

podmět priorita 

chodníky 2 

ČOV 3 

kanalizace 8 
*priorita určuje, kolikrát daná odpověď v dotazníkovém šetření zazněla 

Tabulka č. 22. Další náměty a vzkazy pro obec od respondentů: 

další náměty 

Starosta by se měl více zajímat o obec 

Mohla by se zlepšit zimní údržba státní příjezdová silnice, a to 
aspoň v kopcích odhrnout sníh, hlavně od Boršic 

Parkování aut na chodnících, silnici a místních komunikacích 

Starosta se musí naučit hrát hru fair play 

Nadmíru spokojen 

1
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podpora bytové výstavby

rekonstrukce a budování místních
komunikací

častější spoje veřejné dopravy

zřízení dalších provozoven obchodu či
jiných služeb v obci

podpora kulturních a společenských
aktivit

podpora sportovních aktivit

péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci

oprava památek v obci

opravy a budování infrastruktury

péče o životní prostředí a krajinu

jiné
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Výstup - Komunitní plánování pro Program rozvoje obce Labuty 

 

Komunitní plánování v obci Labuty se uskutečnilo v pondělí 04. února 2019 

od 17:30 hodin na obecním úřadě. Občané obce Labuty byli o pořádané akci předem 

informováni. Komunitního plánování se zúčastnilo dle prezenční listiny celkem 

15 obyvatel včetně zastupitelů obce. 

 

V úvodu setkání starosta obce přivítal účastníky a stručně seznámil přítomné 

se současnou situací v obci a potřebou strategického dokumentu. Facilitaci 

komunitního plánování vedl tým Kyjovského Slovácka v pohybu, aby byla zajištěna 

objektivita diskuze. 

 

V první fázi facilitace byli občané seznámeni s předem připravenými silnými a 

slabými stránkami žití v obci, které jsme vyselektovali ze zpracované analytické části 

dokumentu Programu rozvoje obce Labuty. Občané mohli následně tyto silné a slabé 

stránky doplnit o svoje podměty případně je i proškrtat. Dále pak občané vymýšleli 

ideální stav obce v budoucnu – tedy tvořili vizi.  

U slabých stránek a vize byly určeny priority občanů mezi všemi zjištěnými silnými 

a slabými stránkami. „Priorita“ určuje počet občanů, kteří vidí danou slabou stránku 

jako největší problém z určených slabých stránek.  

V následující fázi komunitního plánování se mohli zúčastnění i anonymně 

prostřednictvím lístečkové metody podělit o nejvíce problémové oblasti, které je při 

žití v obci nejvíce tíží.  Zajištění anonymity při sběru těchto informací umožnilo 

obyvatelům objektivně vyjádřit svůj názor na život a dění v obci. 

 

V poslední fázi komunitního plánování byly na základě priorit občanů vybrány 

největší problémy obce a bylo společně hledáno jejich možné řešení. Občané se 

velmi aktivně zapojovali do celého procesu komunitního plánování a vytvořili 

příjemné, podmětné prostředí pro získávání námětů do Programu rozvoje obce.  
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I. etapa – Současnost: Jaká je obec Labuty teď? 

SILNÉ STRÁNKY  

(pozitiva, rozvojové faktory) 

SLABÉ STRÁNKY  

(negativa, problémy) 

 klidný život v obci 

 blízkost přírody a hezká krajina 

 blízkost města Kyjova 

 příznivé životní prostředí 

 vzhled obce 

 farma (bývalé JZD) 

 hřiště 

 taneční parket 

 rybník 

 dětské hřiště 

 vánoční stromeček 

 náves 

 zastávka 

 práce hasičů (SDH) 

 opravené sklepy 

 sad (bývalý) 

 kaplička 

 hlavní polní cesta 

 obecní znak, prapor 

 špatná dostupnost obchodů a 
služeb 

 nezájem lidí o obec 

 mezilidské vztahy 

 nedostatek pracovních příležitostí 
v místě 

 špatná dostupnost lékaře 

 chybí hospoda, pohostinství 

 kanalizace 

 ČOV 

 chodníky ve špatném stavu 

 špatné podmínky pro podnikání 

 znečišťování a volný pohyb psů 

 smrdící komíny 

 chybí propojení cyklostezek 

 málo ovocných stromů 

 posezení na vyhlídce 

 vypouštění odpadů do potoka 

 vyhazování domovního odpadu do 
přírody (černé skládky) 

 chybí osvětlení na dětském hřišti 

 oplocení dětského hřiště 

 špatné veřejné osvětlení 

 chybí kulturní akce (málo) 

 nedokončení cesty nad rybníkem 

Pozn. Přehled všech slabých a silných stránek bez selekce 
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II. etapa – Určení priorit občanů a anonymní dotazování na současné slabé stránky 

obce 

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

Slabé stránky Priorita 

špatná dostupnost obchodů a služeb 7 

nezájem lidí o obec 11 

mezilidské vztahy 6 

nedostatek pracovních příležitostí v místě 1 

špatná dostupnost lékaře 3 

chybí hospoda, pohostinství 10 

kanalizace 9 

ČOV 15 

chodníky ve špatném stavu 2 

špatné podmínky pro podnikání 0 

znečišťování a volný pohyb psů 3 

smrdící komíny 2 

chybí propojení cyklostezek 5 

málo ovocných stromů 1 

posezení na vyhlídce 0 

vypouštění odpadů do potoka 0 

vyhazování domovního odpadu do přírody 
(černé skládky) 0 

chybí osvětlení na dětském hřišti 1 

oplocení dětského hřiště  2 

špatné veřejné osvětlení 0 

chybí kulturní akce (málo) 1 

nedokončení cesty nad rybníkem  2 

 

Anonymní lístečky – slabé stránky 

oplocení hřiště 

hospoda 

kulturní akce 

znečišťování životního prostředí 

málo kulturních akcí 

ČOV 

nedokončení cyklostezek a cesty nad rybníkem 

ČOV 

ČOV 

obchod 

psí exkrementy na návsi 

nezájem občanů o obec 

nezájem lidí pomoci obci 
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závist občanů mezi sebou 

mezilidské vztahy 

 

VIZE Priorita 

více mladých rodin 17 

ČOV 16 

dům s pečovatelskou službou  2 

obchod, zásobování 6 

kulturní dům (místo pro setkávání) 7 

tenisové kurty 0 

workoutové hřiště 0 

cvičební stroje pro dospělé  0 

rekonstrukce koupaliště 2 

pošta, poštovní služby 3 

cyklostezky 11 

rozhledna 1 

vylepšení dětského hřiště  4 

hospoda 6 

lékař 1x týdně  5 

 

III.  etapa – Rozpracování stěžejních oblastí do návrhů projektů 

V závěru komunitního plánování jsme nejvíce preferované náměty občanů seskupily 

podle podobnosti a vzájemného vztahu do oblastí: 

 Život v obci - zapojování občanů, vztahy, kulturní akce 

 Infrastruktura 

 Služby a volnočasové aktivity 

Tak, aby byly pro občany srozumitelné. V rámci těchto oblastí občané skupinově 

vymýšleli již konkrétní náměty na aktivity, které lze v těchto oblastech realizovat, aby 

došlo k zlepšení života v obci. Tyto náměty uvádí následující tabulky: 

Život v obci - zapojování občanů, vztahy, kulturní akce 

vítání občánků 

větší zapojení občanů do akcí celkově - rozhlas, úklid obce 
- větší výzva ze strany obce  

víc akcí - zájezdy třeba do divadla, hokej 

vyhláška k pořádku v obci - psi 

zákaz podomního prodeje  

 Infrastruktura 

ČOV 

Vrbátka - cesta - kanalizace v celé obci 
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cesta směr Vřesovice (kamenice, skála) 

propojit cyklostezky  

chodníky -všude - hlavní cesta 

přechod pro chodce u zastávky  

radarový systém - u dětského hřiště  

vylepšit osvětlení obce 

oprava mostu ve strži 

zpevnit cestu do Hlůška 

zachytit co nejvíce dešťové vody 

 Služby a volnočasové aktivity 

obchod (zásobování) 

cvičení - pohyb - jóga, zumba 

letní výčep Hlůško - půjčovna sportovního vybavení 

přednášky 

cyklostezky 

rehabilitace 

workoutové hřiště 

inzerce 

 

Komunitní plánování bylo zakončeno veřejnou prezentací jednotlivých pracovních 

skupin, které se podíleli na tvorbě námětů konkrétních aktivit. Občané obcí se velmi 

aktivně zapojovali do celého procesu komunitního plánování a vytvořili příjemné, 

podmětné prostředí pro získávání námětů do Programu rozvoje obce Labuty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


