
 

Komunitní plánování pro Program rozvoje obce Karlín 

Zápis z průběhu komunitního plánování: 

Komunitní plánování v obci Karlín proběhlo v kulturním domě obce ve středu 19. srpna 2015. 

Občané obce byli o pořádané akci předem informováni prostřednictvím obecního rozhlasu a 

také prostřednictvím webových stránek obce. Komunitního plánování se zúčastnilo celkem 

26 obyvatel včetně zastupitelů obce. 

V úvodu setkání starostka přivítala účastníky a stručně seznámila přítomné se současnou 

situací obce a potřebou strategického dokumentu. Facilitaci komunitního plánování vedl tým 

Kyjovského Slovácka v pohybu, aby byla zajištěna objektivita diskuze a nedošlo k jejímu 

ovlivňování ze strany zastupitelů či případným hádkám. 

V první fázi facilitace proběhl úvodní brainstorming s občany na téma: Jaká je obec dnes a 

jaká by mohla být za dvacet let. Následně byla vybrána klíčová témata pro další rozpracování. 

U klíčových témat byly metodou brainstormingu zapsány všechny silné a slabé stránky a 

následně určeny priority občanů mezi všemi zjištěnými slabými stránkami. „Priorita“ 

v následujících tabulkových výstupech tedy určuje počet občanů, kteří vidí danou slabou 

stránku jako největší problém z určených slabých stránek.  

V poslední fázi komunitního plánování byly na základě priorit občanů vybrány největší 

problémy obce a bylo společně hledáno jejich možné řešení.  

Občané obce se velmi aktivně zapojovali do celého procesu komunitního plánování a 

vytvořili příjemné, podmětné prostředí pro získávání námětů do Programu rozvoje obce. 

I. etapa – současnost: Jaký je Karlín dnes? (čím se můžeme pochlubit nebo naopak, co se nám 

zatím nepovedlo) 

Kladné stránky Záporné stránky 

Karlín je dnes lepší (v rozvoji …) Karlín je rušnou obcí v důsledku 
motokrosové trati, prachu z trati, pálení 
plášťů motorek, a s tím spojeným 
nepořádkem 

Karlín je klidnou obcí Karlín se řadí mezi nejmenší obce v regionu 

Občané Karlína jsou akční a aktivní V obci žije velmi málo dětí 

Katastr obce obklopují kopce s krásnými 
výhledy 

  



Karlín se řadí mezi nejmenší obce v 
regionu 

  

Soužití mezi občany je velmi dobré 
(pospolitost, pohostinnost obyvatel) 

  

Karlín se řadí mezi vinařské obce   

V Karlíně jsou stále udržovány tradice   

V obci lze pěstovat i teplomilné rostliny   

Dětské kroužky a aktivity pro děti   

 

I. etapa – budoucnost: Jaký bude Karlín za 20 let? (co nás může posunout dál nebo naopak, co 

nás může brzdit) 

1. Karlín bude mít jednou tolik obyvatel 11. Zlepší se dopravní spojení  

2. V obci bude školka 12. Vznikne zastávka autobusu "na vrchu" obce 

3. V obci bude obchod 13. Hody se budou odehrávat pod "zeleným"  

4. Karlín bude vyhledávanou rekreační oblastí 14. Bude vytvořeno venkovní posezení u hospody 

5. 
V Karlíně vznikne sklepní ulička a kolonie 
vinnařských sklepů 15. 

Obec bude vybavená potřebnou technikou 
(zametače, traktory…) 

6. 
V obci bude postaveno víceúčelové hřiště a 
fotbalový stadion 16. 

V obci bude sídlit malý podnik, který bude 
zaměstnávat místní obyvatele 

7. 
Obec bude disponovat čističkou odpadních 
vod 17. V obci nebude průmyslová zóna 

8. 
V obci vznikne rybník o velikosti 10 Ha 18. 

Obec bude plně soběstačná (místní produkty, 
vodovod…) 

9. V obci bude základní škola 19. V obci budou zpracovávány místní produkty 

10. 
V období Závodů do vrchu bude zakázán 
průjezd automobilům obcí 20. 

V obci budou závody a tréninky motorek pouze s 
přijatelným "řádem" ve vztahu k občanům 

 

 
II. etapa – Rozpracování konkrétních rozvojových oblastí 

Vyplývající stěžejní témata z diskuze: 

 1. Krajina a životní prostředí 

 2. Volný čas, školství a spolková činnost v obci 

 3. Infrastruktura 

 4. Podnikání a služby 



Rozbor stěžejních témat do slabých a silných stránek: 

Téma: Krajina a životní prostředí   

Silné stránky  Slabé stránky priorita 

Světlá hora 
Devastace Zápovědě (Motokrosovými 
závody…) 

17 

Park Eroze půdy 1 

Lúky, Lesík,  
Znečištěné ovzduší (nevhodné topení, 
prach z motorek) 

0 

Procházky v krajině Čistička odpadních vod 0 

Klidné prostředí (v případě, že nejsou motokárové 
tréninky nebo závody) Intenzivní zemědělství 

0 

Plynofikace Cizí vlastníci pozemků bez vztahu k půdě 
0 

Kvalita půdy 
Problémy s vlastníky pozemků 
(neudržované pozemky) 

0 

Údržba zeleně Chybí rybník 6 

Udržované předzahrádky     

Zemědělství     
Pozn.: Priorita určuje počet občanů, kteří vidí danou slabou stránku jako největší problém z určených slabých stránek 

Téma: Volný čas, školství a spolková činnost   

Silné stránky  Slabé stránky priorita 

Fotbalové akce Chybí škola, školka, problémové dojíždění 
0 

Hody Chybí formální spolky - vinaři, důchodci, 
sport, děti 

2 

Akce pro děti Motokros - vzhled areálu, chybí řád, 
komunikace s obcí, prašnost…) 

1 

Motokros - zviditelnění obce Chybí letní kino a venkovní amfiteátr 0 

Dětské hřiště Fotbalové hřiště není na obecním 
pozemku, ale v pronájmu 7 

Celoroční akce (drakyády, výstava dýní, čarodejnice 
…) 

Chybí víceúčelové hřiště (tennis, nohejbal, 
…) 12 

Aktivita obyvatel při pořádání akcí V obci je málo turistických lákadel, 
zajímavostí - chybí například informační 
panel, odpočívadlo pro turisty,  

2 

Posezení pro důchodce Není rozhledna přes vhodné podmínky 0 

Divadlo - návštěvy spolku z Čejče Chybí ubytování pro turisty 0 

Košt slivovice Obecní úřad by měl rozšířit prostory pro 
využívání a setkávání spolků 

0 

Kulturní dům     
Pozn.: Priorita určuje počet občanů, kteří vidí danou slabou stránku jako největší problém z určených slabých stránek 



Téma: Infrastruktura   

Silné stránky  Slabé stránky priorita 

Nová obecní cesta Nadměrná zátěž a provoz (zemědělské 
techniky, automobily - v době Závodů do 
vrchu, ničení obecních cest) 

4 

část nových chodníků a parkovišť Poškozené chodníky 8 

Obecní vodovod (ale je ve špatném stavu) Špatná cesta na Světlů horu 1 

  Kanalizace 0 

  Vodovod 14 

  Obchod 0 

  Voda v obci (špatně provedené KPÚ) 0 

Pozn.: Priorita určuje počet občanů, kteří vidí danou slabou stránku jako největší problém z určených slabých stránek 

Téma: Podnikání a služby   

Silné stránky  Slabé stránky priorita 

Kulturní dům a kulturní akce v obci Chybí obchod 14 

V realizacích mají přednost místní firmy Motokros - prach,  3 

Zájezdy Chybí masáže 1 

Volné prostory k podnikání Chybí zdravotní středisko (doktor, lékárna) 0 

Vzájemná sousedská výpomoc Chybí kadeřnictví 0 

Nízká kriminalita Není domov důchodců (Pečovatelská 
služba) 1 

Webové stránky obce Autobusová doprava (problém převážně o 
víkendu) 1 

  Chybí rozjezdové byty, stavební místa  1 

  Chybí víceúčelové hřiště 0 

  Chybí venkovní posezení u restaurace 4 

  V obci není škola a školka 0 

  Krátká otvírací doba hospody 0 

  Malé financování obce, obec by měla 
zaměstnávat více zaměstnanců 

0 

Pozn.: Priorita určuje počet občanů, kteří vidí danou slabou stránku jako největší problém z určených slabých stránek 



Největší problémy obce a jejich řešení: 

Největší problémy obce Řešení 

1) Motokros: zrušit 

  vyměnit vedení  

  navázat komunikace prostřednictvím právníka 

  posunout na jiný pozemek 

  zavlažovat trať z rybníku 

  zkulturnit pozemek 

  zařídit úklid, odstranění odpadků 

2) Víceúčelové a fotbalové hřiště: zajistit místo pro umístění hřiště 

  zvážit společný projekt s majiteli pozemků 

  vykoupení pozemků obcí 

3) Obchod: obec bude poskytovat prostory zdarma 

  v obci se zřídí pečovatelská služba včetně nákupů pro seniory 

4) Vodovod realizuje se projekt (VAK) 
 

Návrhy pro SWOT – analýzu 

 

P Ř Í L E Ž I T O S T I  

 

- rozvoj podpůrných turistických infrastruktur (informační cedule, odpočívky) 

- rozvoj služeb pro místní seniory – v návaznosti na chybějící obchod, donášková 

služba, pečovatelská služba, denní stacionář apod. 

- vytvoření nových turistických cílů (rozhledna, rybník) 

- vytvoření prostředí pro klíčového zaměstnavatele v obci 

- rozvoj a dobudování základní infrastruktury (zastávka, obecní vodovod, oprava silnic) 

- vytvoření studie využití potenciálu motocyklových závodů 

- podpora výstavby sklepní architektury 

- využití potencionálu parku a další ploch v obci pro nové prostory pro setkávaní a 

trávení volného času občanů 

- využití potenciálu závodů do vrchu 

- podpora vzniku dětských skupin typu bytová škola apod. (např. v místním kulturním 

domě) 

- podpora vzniku spolků s právní subjektivitou a následné čerpání dotací na jejich 

projekty 

- vznik ubytovny pro turisty v nevyužitých prostorách obce 

- vykoupení a zasíťování pozemků pro novou výstavbu 

- využití nabídky financování pracovníků na VPP a zvýšení počtu zaměstnanců obce 

 

 



Návrhy pro SWOT – analýzu 

 

H R O Z B Y 

 

- odliv obyvatel vlivem nedostatečných služeb (obchod, škola, školka) a špatné 

dopravní obslužnosti 

- nenavázaní komunikace s organizátory motocyklových závodů 

- důsledky špatně provedených opatření po pozemkových úpravách 

- nedostatek prostředků pro rozvojové projekty 

- nevyřešení vlastnictví pozemků pod fotbalových hřištěm 

- zhoršování vzhledu obce z důsledku nezájmu vlastníků pozemků o jejich údržbu 

- zvyšování eroze půdy v důsledku špatného hospodaření 

- nesouhlas obyvatel s novými záměry na podporu turistického ruchu 

Návrh SWOT analýzy 

 

Návrh SWOT analýzy 

Silné stránky Slabé stránky 
Krajina a životní prostředí 

- Procházky v krajině a krásná okolní 
příroda (Světlá hora, Park, Lúky, Lesík…) 

- Klidné prostředí (v případě, že nejsou 
motokárové tréninky nebo závody) 

- Plynofikace 
- Kvalita půdy (Zemědělství) 
- Údržba zeleně, udržované předzahrádky 

Volný čas, školství a spolková činnost 
- Akce v obci (Fotbalové, Hody, Akce pro 

děti, celoroční - drakyády, výstava dýní, 
čarodějnice, Košt slivovice…) 

- Aktivita obyvatel při pořádání akcí 
- Motokros - zviditelnění obce 
- Dětské hřiště 
- Posezení pro důchodce 
- Divadlo - návštěvy spolku z Čejče 
- Kulturní dům 

Infrastruktura 
- Nová obecní cesta 
- Část nových chodníků a parkovišť 
- Obecní vodovod (ale je ve špatném 

stavu) 
Podnikání a služby 

- Kulturní dům a kulturní akce v obci 
- V realizacích mají přednost místní firmy 
- Zájezdy 
- Volné prostory k podnikání 
- Vzájemná sousedská výpomoc 
- Nízká kriminalita 
- Webové stránky obce 

Krajina a životní prostředí 
- Devastace Zápovědě (Motokrosovými 

závody…) 
- Eroze půdy 
- Znečištěné ovzduší (nevhodné topení, 

prach z motorek) 
- Čistička odpadních vod 
- Intenzivní zemědělství 
- Cizí vlastníci pozemků bez vztahu k půdě 
- Problémy s vlastníky pozemků 

(neudržované pozemky) 
- Chybí rybník v obci 

Volný čas, školství a spolková činnost 
- Chybí škola, školka, problémové 

dojíždění 
- Chybí formální spolky - vinaři, důchodci, 

sport, děti 
- Motokros - vzhled areálu, chybí řád, 

komunikace s obcí, prašnost…) 
- Chybí letní kino a venkovní amfiteátr 
- Fotbalové hřiště není na obecním 

pozemku, ale v pronájmu 
- Chybí víceúčelové hřiště (tennis, 

nohejbal, …) 
- V obci je málo turistických lákadel, 

zajímavostí - chybí například informační 
panel, odpočívadlo pro turisty, 

- Není rozhledna přes vhodné podmínky 
- Chybí ubytování pro turisty 
- Obecní úřad by měl rozšířit prostory pro 

využívání a setkávání spolků 
Infrastruktura 

- Nadměrná zátěž a provoz (zemědělské 



techniky, automobily - v době Závodů do 
vrchu, ničení obecních cest) 

- Poškozené chodníky 
- Špatná cesta na Světlů horu 
- Kanalizace 
- Vodovod 
- Obchod 
- Voda v obci (špatně provedené KPÚ) 

Podnikání a služby 
- Chybí obchod 
- Motokros - prach,… 
- Chybí masáže 
- Chybí zdravotní středisko (doktor, 

lékárna) 
- Chybí kadeřnictví 
- Není domov důchodců (Pečovatelská 

služba) 
- Autobusová doprava (problém převážně 

o víkendu) 
- Chybí rozjezdové byty, stavební místa 
- Chybí víceúčelové hřiště 
- Chybí venkovní posezení u restaurace 
- V obci není škola a školka 
- Krátká otvírací doba hospody 
- Malé financování obce, obec by měla 

zaměstnávat více zaměstnanců 

Příležitosti Hrozby 
- rozvoj podpůrných turistických 

infrastruktur (informační cedule, 

odpočívky) 

- rozvoj služeb pro místní seniory – 

v návaznosti na chybějící obchod, 

donášková služba, pečovatelská 

služba, denní stacionář apod. 

- vytvoření nových turistických cílů 

(rozhledna, rybník) 

- vytvoření prostředí pro klíčového 

zaměstnavatele v obci 

- rozvoj a dobudování základní 

infrastruktury (zastávka, obecní 

vodovod, oprava silnic) 

- vytvoření studie využití potenciálu 

motocyklových závodů 

- podpora výstavby sklepní 

architektury 

- využití potencionálu parku a další 

ploch v obci pro nové prostory pro 

setkávaní a trávení volného času 

občanů 

- využití potenciálu závodů do vrchu 

- podpora vzniku dětských skupin typu 

- odliv obyvatel vlivem nedostatečných 

služeb (obchod, škola, školka) a 

špatné dopravní obslužnosti 

- nenavázaní komunikace 

s organizátory motocyklových 

závodů 

- důsledky špatně provedených 

opatření po pozemkových úpravách 

- nedostatek prostředků pro rozvojové 

projekty 

- nevyřešení vlastnictví pozemků pod 

fotbalových hřištěm 

- zhoršování vzhledu obce z důsledku 

nezájmu vlastníků pozemků o jejich 

údržbu 

- zvyšování eroze půdy v důsledku 

špatného hospodaření 

- nesouhlas obyvatel s novými záměry 

na podporu turistického ruchu 

 



bytová škola apod. (např. v místním 

kulturním domě) 

- podpora vzniku spolků s právní 

subjektivitou a následné čerpání 

dotací na jejich projekty 

- vznik ubytovny pro turisty 

v nevyužitých prostorách obce 

- vykoupení a zasíťování pozemků pro 

novou výstavbu 

- využití nabídky financování 

pracovníků na VPP a zvýšení počtu 

zaměstnanců obce 
 

 

 

Zpracovalo Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. jako výstup z Komunitního plánování obce 

Karlín a jako podklad pro tvorbu Programu rozvoje obce Karlín 


