STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ PLÁN
OBCE VÁŽANY
NA OBDOBÍ ROKU 2022–2028

Strategický rozvojový plán obce Vážany na období 2022-2028 byl schválen Zastupitelstvem obce
Vážany dne 13.06.2022 na 18. zasedání usnesením č. 11/18-ZO/2022.
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1 Úvod
Strategický rozvojový plán obce Vážany (dále jen „plán rozvoje“) je základním programovacím
a koncepčním dokumentem, prostřednictvím něhož obec plánuje realizaci svých budoucích aktivit
v oblasti rozvoje. Aktivity jsou plánovány v horizontu osmi let. K plánu rozvoje bude přihlíženo při
plánování investic a sestavování rozpočtu obce. Umožní tak naplňovat vizi obce a přispěje k vylepšení
koordinace plánovaných aktivit v obci.
Účel a význam plánu rozvoje:
Hlavním účelem je poskytnout nástroj pro řízení rozvoje obce. To znamená vytvořit harmonogram akcí,
systém monitorovacích ukazatelů a navrhnout strukturu financování tak, aby byla zjištěna co nejvyšší míra
transparentnosti při řízení rozvoje území. Plán rozvoje je tedy dokumentem, jehož účelem je řádně
a jednoznačně informovat veškeré subjekty (občany i firmy) o záměrech zastupitelstva ohledně směrování
budoucího vývoje a ve spolupráci s nimi stanovit dobrovolně závazné mantinely rozvoje, které zabrání
schvalování náhodných a nekoncepčních akcí, čímž se sníží nejen manažerské riziko současného
a budoucího zastupitelstva, ale i všech ostatních subjektů, kteří plánují jakoukoliv činnost v zájmovém
území obce. Dále je plán rozvoje vhodnou pomůckou při řízení financí a rozpočtu obce, která umožňuje
snadnější přístup k dotačním zdrojům, protože žadateli o dotaci umožňuje poukázat, že při realizaci
investiční (neinvestiční) akce se nejedná o nahodilou činnost, ale o akci, která je součástí koncepčního
rozvoje obce.
Plán rozvoje obce Vážany by se měl stát otevřeným dokumentem, který bude reagovat na aktuální situaci
jak v obci, tak ve společnosti. Zastupitelstvo by mělo tento plán alespoň jednou do roka revidovat
a případně poté aktualizovat.

Za zastupitelstvo obce
Mgr. Ivana Wagnerová
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2 Analytická část
2.1 Území
Obec se nachází jihovýchodně 9 km od okresního
města Vyškova a leží v průměrné nadmořské výšce
290 m n. m. Rozloha obce je 546 ha. V současné
době má obec 452 obyvatel (1.1.2022). Patří do
správního obvodu Vyškov, leží v okrese Vyškov
v Jihomoravském kraji. Obec sousedí s katastry
Prusy-Boškůvky, Orlovice, Bohdalice-Pavlovice,
Kučerov. Obec má malou vybavenost, město
Vyškov
poskytuje
kompletní
vybavenost
obyvatelům. Dojížďka do zaměstnání je do
okolních měst Vyškov, Ivanovice na Hané, ale
i nedalekého města Brna.
V jihovýchodní části katastrálního území se
nachází Pahorek. Je to přírodní, která byla zřízena
vyhláškou Okresního úřadu Vyškov ze dne
28. června 1990. Leží na pahorku Homole
(307 m n. m.), geomorfologicky náleží Kučerovské
pahorkatině. Důvodem ochrany je uchování
xerotermních
rostlinných
a
živočišných
společenstev ponticko-panonského typu.

Obrázek 1 – Poloha obce na mapě (zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1%C5%BEany_(okres
_Vy%C5%A1kov)

Vážany se připomínají poprvé kolem roku 1348,
kdy byly patrně majetkem pánů ze Švábenic. Později byla obec rozdělena na několik dílů a jako majitelé
se zde střídala drobná a střední šlechta. Mezi nejznámější patřil Znata z Melic, který tento majetek
odkoupil v roce 1406. Od roku 1510 náležely Vážany ke statku moravsko-pruskému, který roku 1674
koupil Lev Vilém z Kounic a od té doby pak patřily již pod panství slavkovské.
K významnému místu v obci patří nejstarší sakrální památka kaplička svaté Rozálie, která byla postavena
v roce 1695 Moravskými bratry na cestě ze severní Moravy. Stavba obklopená starými lípami, které údajně
pamatují napoleonské války, byla zasvěcena sv. Rozálii na ochranu vesnice proti epidemiím a časem se
stala jedním ze zastavení na pouti do Žarošic. Místní památka s největší kulturní a duchovní hodnotou byla
opět slavnostně vysvěcena 5. září 2010. K dalším významným místům patří zvonička na návsi a v okolí obce
5 památných křížů. Až do roku 1955 byl v obci větrný mlýn u č.p. 105.
Mezi významné osobnosti patří vážanský rodák akademický malíř Antonín Procházka, který se narodil
v roce 1882.
Shrnutí kapitoly Území:
Pozitiva
Negativa
▪ Významný rodák – turistický potenciál
▪ Zemědělsky obhospodařovaná,
▪ Dobrá poloha ve vztahu k regionálnímu centru
skoro bezlesá krajina
▪ Neprůjezdní vesnice
▪ Neprůjezdní vesnice

3

2.2 Obyvatelstvo
2.2.1 Demografie

Obrázek 2 – Vývoj počtu obyvatel v letech 1869–2011 podle výsledků sčítání lidí (zdroj: ČSÚ, veřejná databáze)

Rok
Počet obyvatel celkem
v tom podle pohlaví

v tom ve věku (let)

muži

2017
446
227

2018
461
237

2019
465
242

2020
458
245

2021
452
242

ženy

219

224

223

213

210

0-14
15-64
65 a více

81
285
80
41,5

81
293
87
41,8

81
302
82
41,0

79
291
88
41,4

74
283
95
42,6

Průměrný věk

Tabulka 1 – stav obyvatelstva k 31.12. (zdroj: ČSÚ, veřejná databáze)

Rok
Živě narození
Zemřelí
Přistěhovalí
Vystěhovalí
Přírůstek
(úbytek)

přirozený

2017
6
3
15
19
3

2018
5
2
21
9
3

2019
8
10
18
12
-2

2020
4
6
10
15
-2

2021
4
4
12
7
-

stěhováním

-4

12

6

-5

5

celkový

-1

15

4

-7

5

Tabulka 2 – Přirozený přírůstek/úbytek, migrační saldo (zdroj: ČSÚ, veřejná databáze)

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let

432

bez vzdělání

1

základní vč. neukončeného

58

střední vč. vyučení (bez maturity)
nejvyšší dosažené
úplné střední (s maturitou), včetně nástavbového a pomaturitního
vzdělání
vyšší odborné, konzervatoř

148
92
6

Vysokoškolské

37

Nezjištěno

19

Tabulka 3 – Vzdělanostní struktura dle SLDB 2021 (zdroj: ČSÚ, veřejná databáze)
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2.2.2 Sociální situace
V obci Vážany se nenacházejí významné skupiny sociálně slabých obyvatel, sociálně vyloučené lokality, ani
nebyl zaznamenán významný výskyt sociálně patologických jevů.
2.2.2.1 Spolková činnost
TJ Sokol Vážany: Je kulturně a sportovně činný spolek. Společně s obci se podílí na zachovávání tradic
(Krojované Ostatky, hodová zábava, …) a samostatně se věnuje dětem v pravidelném cvičení všestrannosti
v průběhu školního roku.
Honební společenstvo Vážany pole-les: Péče o honitbu, myslivecké činnosti, navracení koroptve polní
zpátky do krajiny.
2.2.2.2 Akce v obci
Nositelem kulturního a společenského života je obec, Mateřská škola Vážany a také TJ Sokol Vážany.
Spolupráce všech tří subjektů je na dobré úrovni. Nemalý podíl na všech akcích v obci má provozovatelka
místního pohostinství. Sama je činná v drobných společenských akcích pod hlavičkou pohostinství. V obci
se skoro měsíčně konají akce, např. dětský karneval, Ostatky, hodová zábava, dětský den, drakiáda,
Vážanské hry, lampionový průvod, rozsvěcení vánočního stromečku, …
2.2.2.3 Informování občanů o dění v obci
▪
▪
▪
▪

Webové stránky obce, dostupné i v mobilní verzi
Obecní rozhlas
Úřední deska
Obecní vývěsky

Shrnutí kapitoly Obyvatelstvo:
Pozitiva
Negativa
▪ Pozitivní přírůstek obyvatel
▪ Stagnace počtu obyvatelstva
▪ Nejsou zaznamenány závažné sociální
▪ Stagnace spolkové činnosti
problémy
▪ Dobrá spolupráce mezi spolky s obcí
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2.3 Hospodářství
2.3.1 Ekonomická situace

121
24
16
24

Podniky se
zjištěnou
aktivitou
58
14
10
13

8

.

3
8
2
.
4
8
1
1
3
.
3
12
.

.
2
1
.
1
5
.
1
3
.
1
7
.

Registrované
podniky
Celkem
A Zemědělství, lesnictví, rybářství
B-E Průmysl celkem
F Stavebnictví
G Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel
H Doprava a skladování
I Ubytování, stravování a pohostinství
J Informační a komunikační činnosti
K Peněžnictví a pojišťovnictví
L Činnosti v oblasti nemovitostí
M Profesní, vědecké a technické činnosti
N Administrativní a podpůrné činnosti
O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
P Vzdělávání
Q Zdravotní a sociální péče
R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
S Ostatní činnosti
X nezařazeno

Tabulka 4 – Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti k 31.12.2021 (zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze)

Celkem
Fyzické osoby
Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona
Fyzické osoby podnikající dle jiného než živnostenského zákona
Zemědělští podnikatelé
Právnické osoby
Obchodní společnosti
akciové společnosti
Družstva

Podniky
Registrované
zjištěnou
podniky
aktivitou
121
58
105
47
94
44
.
.
3
.
16
11
9
6
.
.
1
1

se

Tabulka 5 – Podnikatelské subjekty podle právní formy k 31.12.2021 (zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze)

Činné podnikatelské subjekty jsou pro obec přínosem. Vytvářejí pracovní příležitosti. Vytvářejí služby,
které jsou tak dostupné přímo v bydlišti obyvatel, např. instalatér, truhlář, zemědělské produkty, plastové
jímky aj.
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Na území obce se nacházejí pouze drobné památky místního významu – kaplička sv. Rozálie, 5 památných
křížů v okolí obce, zvonice na návsi. Pro cestovní ruch je významný vážanský rodák Antonín Procházka,
který je akademickým malířem.

2.3.2 Trh práce
Ekonomicky aktivní celkem
zaměstnaní
zaměstnanci
z toho podle postavení v
zaměstnavatelé
zaměstnání
v tom
pracující na vlastní účet
pracující důchodci
ze zaměstnaných
ženy na mateřské dovolené
nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní celkem
nepracující důchodci
z
toho žáci, studenti, učni
Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou

Celkem
207
179
145
4
23
4
1
28
205
104
61
16

muži
120
104
79
4
16
2
16
84
35
31
8

ženy
87
75
66
7
2
1
12
121
69
30
8

Tabulka 6 – obyvatelstvo podle ekonomické aktivity dle SLDB 2011 (zdroj: ČSÚ, veřejná dabatáze)

Vyjíždějící celkem
vyjíždějící do zaměstnání
v rámci obce
do jiné obce okresu
v tom
do jiného okresu kraje
v tom
do jiného kraje
do zahraničí
vyjíždějící do škol
v rámci obce
v tom
mimo obec

98
67
2
47
16
2
31
31

Tabulka 7 – Dojížďka a vyjížďka za prací a do škol dle SLDB 2011 (zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze)

Shrnutí kapitoly Hospodářství
Pozitiva
Negativa
▪ Dost činných podnikatelských subjektů
▪ Vysoká míra vyjížďky do zaměstnání
▪ Převaha místních a regionálních
▪ Nevyužití turistické atraktivity rodáka
zemědělců
Antonína Procházky
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2.4 Infrastruktura
2.4.1 Technická infrastruktura
V obci je vodovodní řad ve vlastnictví společnosti VaK Vyškov, a.s., obec je akcionářem této společnosti.
Provozovatelem a vlastníkem distribuční soustavy elektrické energie je společnost EG.D a.s. V obci
převládá nadzemní vedení vysokého i nízkého napětí.
Obec je plně plynofikována. Vlastníkem a provozovatelem plynovodu je společnost Quantum a.s.
Obec nemá zbudovanou splaškovou kanalizaci s ukončením v čistírně odpadních vod. Kanalizační síť je
v obci tvořena dešťovou kanalizací, do které ústí přepady ze septiků a jímek.
Pokrytí mobilním signálem v obci je nedostatečné. Pouze společnost Vodafone má většinu území obce
pokrytou. Společnost O2 Telefónica a T-Mobile nemají celoplošné pokrytí v obci. Internetové připojení
poskytuje především společnost Infos Art s.r.o. z Vyškova, která v obci vlastní síť optického vedení.
O odpadové hospodářství se v celé obci stará společnost Respono, a.s., obec je akcionářem této
společnosti. Svoz komunálního odpadu probíhá v 14 denní cyklu. Nebezpečný odpad je svážen mobilním
svozem 2x ročně. Tříděný odpad (papír, plast, sklo) se sváží 1x týdně papír, 2x týdně plast a 1x měsíčně
sklo. Na bioodpad je v obci umístěno 12 nádob, které se sváží 33x za rok, což znamená v zimním období
1x měsíčně, v letním a podzimním období 1x týdně. Také obec provádí sběr jedlých olejů a tuků a sběr
textilu.

2.4.2 Dopravní infrastruktura
2.4.2.1 Celková situace v obci
Obec Vážany je neprůjezdní vesnice. Do obce se dostanete po silnici III/04712, je to silnice 3. třídy. Tato
komunikace zde končí. Je tedy malá hlučnost dopravy a malá frekvence průjezdu vozidel. Dál pokračují již
jen místní komunikace, polní cesty a zemědělské obslužné cesty. Ve vzdálenosti pouhých 7 km od obce je
dálniční nájezd dálnice D46. Železniční doprava je nejblíže dostupná ve městě Vyškov a Ivanovice na Hané.
2.4.2.2 Místní komunikace
Obec spravuje cca 3,5 km místních komunikací a cca 1,5 km chodníků. Většina chodníků je ve špatném
stavu. Místní komunikace potřebují opravu jen v některých úsecích. Zimní údržbu si obec při nižších
sněhových srážkách zajišťuje vlastními silami, technikou. Parkovací místa nejsou v obci vytvořena. Z toho
důvodu občané parkují auta buď ve vlastních garážích, vjezdech k domům a na komunikacích.
2.4.2.3 Dopravní obslužnost
Obec je zapojena do Integrovaného dopravního systému JMK. Autobusové spojení s městy je zajištěno
linkou 752 Vážany – Vyškov. V obci jsou 2 zastávky – na návsi a na Hraničkách.
Linka Trasa

752

Vážany
Vyškov

Přepravní doba – průměr

– 25 minut

Tam
pracovní
dny
12

Tabulka 8 – Počet spojů veřejné dopravy do spádových měst (zdroj: IDS JMK)

8

Zpět
pracovní
dny
13

Tam
víkend

Zpět
víkend

4

4

Shrnutí kapitoly Infrastruktura
Pozitiva
▪ Blízká dostupnost dálnice
▪ Inženýrské sítě v soukromém vlastnictví
▪ Neprůjezdní vesnice

Negativa
▪ Špatný stav chodníků
▪ Špatný stav některých úseků místních
komunikací
▪ Absence parkovacích míst
▪ Absence splaškové kanalizace

2.5 Vybavenost obce
2.5.1 Zdravotnictví
V obci není žádné zdravotnické zařízení nebo ordinace lékaře. Nejbližší zdravotnická zařízení jsou ve
Vyškově, Nemocnice Vyškov i soukromé ordinace lékařů.

2.5.2 Sociální péče
Komunitní plánování sociálních služeb zajišťuje ORP Vyškov. Obec má možnost se k plánu vyjadřovat
a podílet se na jeho aktualizaci i realizaci. V obci jsou využívané hlavně terénní služby od poskytovatelů,
kteří jsou zahrnutí do komunitního plánu. Obec neposkytuje vlastní sociální služby.

2.5.3 Školství
Obec je zřizovatelem Mateřské školy Vážany. MŠ je jednotřídní s maximální kapacitou 28 dětí. Kuchyně
MŠ zajišťuje i výdej obědů pro starší občany obce, pokud mají zájem. První stupeň základní školy je pro
děti ve vedlejší vesnici Prusy-Boškůvky. Druhý stupeň ZŠ i střední školy jsou ve Vyškově. Vysoké školy jsou
nejblíže dostupné ve městě Brno.

2.5.4 Kultura a památky
Obec má pro pořádání kulturních akcí vnitřní prostor Sokolovny s kapacitou 120 osob. Dále pak vnitřní
prostor pohostinství, kde hlavně pořádá akce provozovatelka. Venkovní prostor je využíván před místním
pohostinství s možností postavení párty stanu. Nejvýznamnější památkou je v obci Vážany kaplička
sv. Rozálie. Další atraktivitou je významný vážanský rodák, akademický malíř Antonín Procházka. Obec je
podporovatelem všech kulturních akcí.

2.5.5 Sport a tělovýchova
Obec Vážany vlastní vnitřní prostor pro sportovní činnost, tělocvičnu v budově Sokolovny. Dále i venkovní
prostor, kterým je hřiště v Hliníku. Dále je v obci venkovní dětské hřiště. Specializovaná sportoviště, jako
např. zimní stadion, jsou ve městě Vyškov.
Shrnutí kapitoly Vybavenost obce
Pozitiva
▪ Funkční volnočasová infrastruktura
▪ Mateřská škola
▪ Blízká dostupnost lékařské péče

Negativa
▪ Absence zdravotních služeb v obci
▪ Nevyužití potenciálu vážanského rodáka
Antonína Procházky
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2.6 Životní prostředí
Celková výměra
Zemědělská půda
Orná půda
Chmelnice
Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní porost
Nezemědělská půda
Lesní pozemek
Vodní plocha
Zastavěná plocha a nádvoří
Ostatní plocha

31. 12. 2020

31. 12. 2021

544,15
456,96
429,56
18,17
1,26
7,98
87,19
16,70
3,66
8,12
58,71

544,15
456,95
429,55
18,17
1,26
7,98
87,20
16,70
3,66
8,13
58,71

Tabulka 9 – Druhy pozemků v obci Vážany (zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze)

Půdní fond je nejvíce na katastrálním území Vážany zastoupen ornou půdou. I proto je nejvíce zastoupeno
zemědělské využití. Dalším prvkem jsou zahrady, které tvoří přechodový prvek mezi zastavěným územím
a otevřenou krajinou. Po ukončení pozemkových úprav v roce 2012 byly realizovány prvky společných
zařízení, z nichž byla např. zbudována protipovodňová hráz.
Kvalita vody není zrovna ideální. Vzhledem k tomu, že obec nemá vybudovanou splaškovou kanalizaci,
objevuje se veškeré větší znečištění z domácností ve vodním toku za vesnicí.
Ovzduší v obci Vážany nejčastěji znečišťují lokální topné zdroje na tuhá paliva.
Na katastrálním území obce se nachází přírodní památka Pahorek, která má schválený ucelený systém
péče o dané území. Zastavěnou oblast obce toto chráněné území nějak neomezuje a obec neomezuje toto
chráněné území.
Vodní a větrná eroze se vyskytuje v katastrálním území Vážany v důsledku velkoplošného zemědělského
hospodaření.
Shrnutí kapitoly Životní prostředí
Pozitiva
Negativa
▪ Realizace komplexních pozemkových
▪ Vodní a větrná eroze
úprav
▪ Absence splaškové kanalizace
▪ Chráněná přírodní památka

2.7 Správa obce
2.7.1 Obecní úřad a kompetence obce
Jedná se o obec 1. typu. Obec zaměstnává 1 pracovnici obecního úřadu (účetní), 1 technického
zaměstnance, případně sezónně využívá možnost veřejně prospěšných prací poskytovaných Úřadem
práce ČR.
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Obec Vážany je zřizovatelem Mateřské školy Vážany, p.o. a dále místní knihovny.
Většina majetku obce je vázána v budovách a stavbách. Mezi ty patří budovy pro služby
obyvatelstvu - budova obecního úřadu, budova MŠ, sokolovna s tělocvičnou, obchod s bytem,
pohostinství, bývalá mlékárna. Stavby komunikací, veřejné osvětlení a jiné. Pozemky různých
druhů - zahrady, pole, lesní pozemky, cesty, …
Obec je členem dobrovolného svazku obcí Ivanovická brána. Členský příspěvek činí 30,- Kč/obyvatel/rok.

2.7.2 Bezpečnost
Větší část zastavěného území je ohrožena přívalovými srážkami a jejich následnými bleskovými
povodněmi s přívaly bahna. Nejen z tohoto důvodu má obec vybudovaný systém Varování a vyrozumění
obyvatel v případě nebezpečí či ohrožení, napojený na Integrovaný záchranný systém České republiky.
Obec nemá zřízenou obecní policii. Pokud se v obci vyskytne problém neslučující se s legislativou ČR, je
přivolána Policie ČR.
V rámci naléhavých případů v obci vyjíždí členové Integrovaného záchranného systému JMK.
Shrnutí kapitoly Správa obce
Pozitiva
Negativa
▪ Využívání veřejně prospěšných prací ÚP
▪ Ohrožení přívalovými dešti
ČR
▪ Špatný stav některých obecních budov
▪ Napojení na Integrovaný záchranný
systém ČR
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3 Návrhová část
3.1 Vize obce do roku 2030
Vize je představa, jak by asi měla obec vypadat v nějaké budoucnosti, nejlépe v časovém horizontu 10 či
20 let. Také by měla být jen lehce vymezena „měkkými“ hranicemi, aby se mohla podle momentálního
vývoje jednotlivých událostí přizpůsobit.

Podklady pro tvorbu vize
1) Dotazníkové šetření
Obec by v budoucnu měla věnovat pozornost vytváření podmínek pro život a jejich zkvalitňování, aby
nedocházelo k odlivu obyvatel. Na prvním místě je to především řešení kvality prostor a podmínek pro
setkávání lidí a tím související posilování kulturně společenského života (pohostinství, knihovna). Je
důležité, aby tyto pobídky dokázaly postihnout všechny obyvatele, napříč zájmovým a věkovým
spektrem. Také při tom se nesmí opomíjet obnova a rozvoj obecní infrastruktury, zejména splašková
kanalizace, oprava místních komunikací a chodníků, úprava staré požární nádrže, víceúčelové venkovní
hřiště a také dostupnost základních služeb, zejména kvalita služeb v obchodě a pohostinství, dostupnější
zdravotní péče.
2) SWOT analýza
SWOT analýza byla navržena na základě závěrečných shrnutí jednotlivých kapitol analytické části Strategie
v kombinaci s výstupy z dotazníkového setření.
Silné stránky
Slabé stránky
▪ Klidné místo k bydlení
▪ Péče o veřejnou zeleň
▪ Blízkost přírody a příznivé životní
▪ Zemědělsky obhospodařovaná, skoro
prostředí
bezlesá krajina
▪ Dobrá dopravní dostupnost
▪ Neprůjezdní vesnice
▪ Dobrá poloha ve vztahu k regionálnímu
▪ Špatný stav některých místních
centru
komunikací
▪ Neprůjezdní vesnice
▪ Špatný stav chodníků
▪ Blízká dostupnost dálnice
▪ Absence splaškové kanalizace
▪ Mateřská škola
▪ Vysoká míra vyjížďky z obce za
▪ Obchod smíšeným zbožím, pohostinství
zaměstnáním
▪ Funkční volnočasová infrastruktura
▪ Pozitivní přírůstek obyvatel
Příležitosti
Hrozby
▪ Podpora bydlení
▪ Nezájem lidí o obec
▪ Péče o vzhled obce
▪ Špatné mezilidské vztahy
▪ Vytváření lepších míst pro setkávání lidí
▪ Vodní a větrná eroze
▪ Realizace opatření k ochraně krajiny ve
▪ Ohrožení přívalovými dešti
vazbě na KPÚ
▪ Stagnace spolkové činnosti
▪ Významný rodák Antonín Procházka
▪
▪ Kvalita poskytování služeb obchodu
a pohostinství

12

Z výše uvedeného se vymezují hlavní okruhy k řešení v následujících letech:
1) Kvalitní podmínky pro život a bydlení – Rozvoj občanské vybavenosti a podporu základních služeb
(zkvalitnění služeb), dále obnovu dopravní infrastruktury v majetku obce (chodníky, místní
komunikace), obnovu a opravu obecního nemovitého majetku a péči o veřejná prostranství.

2) Kvalitní životní prostředí – Realizace opatření ke zlepšení stavu krajiny v okolí obce (splašková
kanalizace, zadržování vody v krajině, vytvářený ochranných prvků proti vodní a větrné erozi).
Priorita se také zabývá péčí o veřejnou zeleň, vytváření nových prvků veřejné zeleně, úpravu
intravilánu i extravilánu obce. Platná legislativa nutí obec zavést opatření na zefektivnění systému
nakládání s odpady (poplatky, tříděný odpad, prioritní nevytváření odpadu).

3) Kvalitní občanský život – Důraz na podporu, utváření a rozvoj místní komunity, posilování vztahu
k obci – patriotismu, utužování mezilidských vztahů, zejména vytvářením vhodných podmínek jak
pro různé skupiny (děti, mládež, senioři, zájmové skupiny atd.), tak pro setkávání všech obyvatel
napříč věkovým spektrem i zájmů.
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3.2 Aktivity
Priorita 1 – Kvalitní podmínky pro život a bydlení
Název aktivity
Opravy místních komunikací

Důležitost
Vysoká

Termíny
2023

Náklady v Kč
8 000 000

Zdroje financování
Dotace, vlastní zdroje

Opravy chodníků
Rekonstrukce povrchu hřiště v Hliníku včetně zázemí
Dětské hřiště – doplnění herních prvků pro starší děti ZŠ

Vysoká
Střední
Nízká

Průběžně
2026
Průběžně

4 000 000
Není známo
250 000

Vlastní zdroje
Dotace, vlastní zdroje
Vlastní zdroje

Mateřská škola – oprava podlahy jídelny a přilehlé kanceláře

Vysoká

2023

250 000

Vlastní zdroje

Knihovna – oprava sociálních zařízení
Knihovna – oprava podlahy

Střední
Střední

2026
2026

500 000
300 000

Dotace, vlastní zdroje
Dotace, vlastní zdroje

Tělocvična – oprava střechy

Střední

2025

Není známo

Dotace, vlastní zdroje

Energetická opatření na budovách v majetku obce – fotovoltaika, zateplení, Střední
vnitřní osvětlení, systém vytápění
Rekonstrukce budovy pohostinství
Střední

Průběžně

Není známo

Dotace, vlastní zdroje

Průběžně

Není známo

Vlastní zdroje

Sokolovna – oprava prostoru výčepu, strop v sále

2028

Není známo

Dotace, vlastní zdroje

Náklady v Kč
Není známo
300 000
250 000
300 000
Není známo
300 000
650 000
100 000

Zdroje financování
Dotace, vlastní zdroje
Vlastní
Dotace, vlastní
Dotace, vlastní
SPÚ ČR, vlastní
Dotace, vlastní
Dotace, vlastní
vlastní

Nízká

Priorita 2 – Kvalitní životní prostředí
Název aktivity
Splašková kanalizace – studie proveditelnosti, projektová příprava a realizace
Údržba veřejné zeleně
Výsadba zeleně – stromy, keře, květiny, byliny
Systém nakládání s odpady – optimalizace, evidence odpadů
Požární nádrž – kompletní rekonstrukce
Požární nádrž – úprava prostranství v jejím blízkém okolí
Zadržení vody v krajině, boj proti suchu
Oprava stávajících obecních studen

Důležitost
Vysoká
Střední
Střední
Vysoká
Vysoká
Střední
Střední
Nízká
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Termíny
2023–2030
Průběžně
Průběžně
2023
2023
2024
Průběžně
Průběžně

Priorita 3 – Kvalitní občanský život
Název aktivity
Podpora místní spolkové činnosti
Projekty na udržování tradic, jejich obnovu a udržení
Zachování stávajících kulturních a sportovních aktivit
Podpora knihovních činností
Podpora aktivit pro děti, mládež a seniory v místní knihovně
Zvýšení povědomí o významném rodákovi Antonínu Procházkovi
Podpora aktivit místního pohostinství pro občany

Důležitost
Vysoká
Střední
Vysoká
Střední
Střední
Střední
Střední
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Termíny
Průběžně
Průběžně
Průběžně
Průběžně
Průběžně
Průběžně
Průběžně

Náklady v Kč
300 000
150 000
500 000
150 000
150 000
100 000
100 000

Zdroje financování
Vlastní
Vlastní, dotace
Vlastní
Vlastní
Vlastní, dotace
Vlastní, dotace
Vlastní

3.3 Podpora realizace
Garantem Strategického rozvojového plánu (SRP) obce Vážany je zastupitelstvo obce Vážany, které
koordinuje činnosti spojené s reálnou realizací. Zodpovídá za zpřístupnění dokumentů, vypořádání
podnětů a připomínek v průběhu realizace SRP, za provádění aktualizací SRP.
Aktualizaci strategického rozvojového plánu obce zajišťuje zastupitelstvo obce podle potřeby formou
odebrání či vložení aktivity v návrhové části. Aktualizace podléhá schvalovacímu procesu stejně jako
pořízení nového dokumentu.
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