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ÚVOD 

Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, 

je program rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Smyslem tvorby bylo na 

základě popsání situace v obci, názoru občanů a diskuse pracovní skupiny formulovat 

představy o budoucnosti obce včetně navrţení aktivit, které pomůţou tyto představy 

dosáhnout. Tento dokument byl vytvářen v první polovině roku 2015 na období let 2015–

2020. Hlavním řešitelem za obec byl starosta Ing. Jan Vovesný, další členové realizačního 

týmu byli místostarostka Jitka Kuklínková a členové zastupitelstva MUDr. Miroslav Boleslav, 

Tomáš Matoušek, Helena Poulíková, Bc. Marie Poulíková, Ing. Igor Prosecký, Bc. Eva 

Sedláková a Ing. Bc. Darina Virecová. 

Do procesu tvorby PRO byla také zapojena veřejnost, která se formou dotazníkového šetření 

podílela na formování výsledné podoby tohoto dokumentu. Dále měli občané Prace 

příleţitost dokument připomínkovat v průběhu tvorby, pracovní verze byla zveřejněna 

k připomínkování na úřední desce, na stránkách obce a bylo uskutečněno veřejné 

projednání strategie na zasedání zastupitelstva. 

Na analyticko-metodickém vedení se podíleli pracovníci MAS Slavkovské bojiště, z.s.:  

Dana Adamcová 

Eva Kreizlová 

Hana Tomanová 

Vladislava Vaněčková 

 

 

 

Dokument Program rozvoje obce Prace na období let 2015–2020 byl zpracován 

díky projektu „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“ 

(CZ.1.04/4.1.00/62.00008), jehoţ nositelem bylo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 

 

 

 

Program rozvoje obce byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.9.2015,  

usnesením č. 1/8/4 
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A. ANALYTICKÁ ČÁST  

 

A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE 

1. Území 

Poloha obce 

Prace je obec v okrese Brno-venkov. Nachází se v Dyjsko-svrateckém úvalu, na severním 

úpatí Prackého kopce s památníkem bitvy u Slavkova zvaným Mohyla míru. Spadá do 

Jihomoravského kraje, do působnosti ORP Šlapanice. Je vzdálena 17 km od Brna, 10 km od 

Slavkova u Brna a 5 km od Šlapanic. 

Obec má jen jednu část, rozkládá se na katastrálním území o výměře 471 ha. Většinu 

katastrálního území obce tvoří orná půda. Územím obce, jeho členěním a vyuţitím krajiny se 

podrobněji zabývá oddíl Ţivotní prostředí dále v této analýze. 

 

Obr. 1: Umístění obce na mapě 
Zdroj: maps.google.cz 

 

Historické souvislosti 

První historicky doloţená zmínka o obci Prace pochází z roku 1274. Název vesnice je 

pravděpodobně odvozen od slova "prát", protoţe tu byla původně salaš, kde se stříhaly 

ovce, předla a prala se tu vlna. Tento název se postupně vyvíjel od původního Pracz přes 

Praczem, Praczin, Pratce, Praca aţ k dnešnímu Prace.  

Roku 1362 koupila část osady kapitula sv. Petra a Pavla v Brně, zbývající část pak v roce 

1386. Od toho roku patřila celá osada o 12 chalupách ke statku sv. Petra.  

Prace velmi utrpěla během třicetileté války, kdy z 25 rodin zůstal pouze jeden člověk. V roce 

1653 začalo nové osidlování obce. Toto osidlování přerušil vpád Tatarů na Moravu v roce 
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1663. Vojska zničila vše vybudované aţ na kostel a jedinou chalupu. Dne 2. 12. 1805 byla 

obec Prace středem Bitvy tří císařů. Jak vyhlíţela dědina po bitvě, o tom svědčí tento zápis: 

"Polední slunce spatřilo vesnici zkrvavenou, rozstřílenou, plnou vojska ţivého i mrtvého. Z 

padesáti domů byly jen tři zachovány". Roku 1866 táhlo vesnicí dvakrát pruské vojsko.  

V letech 1910 – 1912 byl z iniciativy p. Aloise Slováka podle projektu Dr. Josefa Fanty 

postaven památník Mohyla míru k uctění padlých v bitvě u Slavkova.  

Prace vytrpěla své téţ během 1. sv. války 1914 - 1918, při níţ zemřelo 27 občanů. Jejich 

jména jsou vryta do pomníku padlých, který postavili občané v roce 1921.  

Druhá světová válka zasáhla obec nejvíce v jejím závěru tj. v dubnu roku 1945. Ve druhé 

polovině měsíce dubna 1945 se odehrávaly v okolí obce osvobozovací boje, kdy opět 

pratecké návrší bylo těmito boji zasaţeno nejvíce. 24. dubna 1945 byla obec Prace 

osvobozena a při osvobozování obce padlo 32 sovětských vojáků. Při osvobozování obce a 

na následky druhé světové války přišlo o ţivot 6 občanů obce. Dopady druhé světové se 

projevily i v poválečných letech dalšími tragickými událostmi.  

V roce 1951 chlapci nalezli dvě protipěchotní miny. Krátce poté došlo k výbuchu jedné z nich 

v přítomnosti chlapců. Ode dne výbuchu do tří dnů zemřelo 7 devíti aţ dvanáctiletých malých 

kamarádů. Na jejich památku byl postaven v témţe roce pomník. K pietní vzpomínce 50. 

výročí tragické události byl zhotoven památný kámen z pískovce z oblasti prateckého 

regionu, na kterém je replika smrtící miny ve skutečné velikosti, kříţek a tabulka s nápisem . 

(Vovesný, J., Historie a současnost obce, dostupné na www.praceubrna.cz). 

 

2. Obyvatelstvo 

Demografická situace 

Prace u Brna se podle počtu obyvatel řadí mezi středně velké obce v rámci území MAS. 

Velikost obce byla určena na základě srovnání s ostatními členskými obcemi MAS 

Slavkovské bojiště a jejich následným rozdělením do kategorií podle počtu obyvatel na malé, 

střední a velké obce (viz Příloha č. 1). V obci ţilo k 31. 12. 2014 942 obyvatel, z toho 471 

muţů a 471 ţen, průměrný věk obyvatel obce je 40,3 let. Obec trvale zaznamenává jak 

přirozený, tak migrační přírůstek obyvatelstva, přičemţ migrační přírůstek převaţuje (Veřejná 

databáze, ČSÚ, 2015).  

Tab. 1: Vývoj pohybu obyvatelstva a jeho počet v letech 2003-2014 

 
Ţivě 

narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí 
Přirozený 
přírůstek 

Přírůstek 
stěhováním 

Celkový 
přírůstek 

Počet 
obyvatel 
k 31.12. 

2003 9 7 22 22 2 - 2 862 

2004 10 5 21 17 5 4 9 871 

2005 8 7 31 16 1 15 16 887 
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2006 11 8 20 20 3 - 3 890 

2007 12 5 30 21 7 9 16 906 

2008 8 5 19 16 3 3 6 912 

2009 13 8 14 25 5 -11 -6 906 

2010 5 7 22 22 -2 - -2 904 

2011 14 10 42 24 4 18 22 916 

2012 11 12 10 15 -1 -5 -6 910 

2013 17 10 30 18 7 12 19 929 

2014 13 6 38 32 7 6 13 942 
Zdroj: Veřejná databáze, ČSÚ 2015, dostupné na www.czso.cz 

Podobně jako jiné jihomoravské obce prodělala Prace vývoj obyvatelstva v návaznosti na 

lokální zaměstnatelnost. Ve „zlaté době“ jednotných zemědělských druţstev se v obci drţel 

stabilní počet obyvatel, který začal klesat v závislosti na sdruţování JZD do větších celků. 

Opětovný příliv nových obyvatel zaznamenává obec v porevoluční době. Demografické 

údaje vykazují pozvolný, stabilní nárůst obyvatelstva spojený s migrací obyvatel ze sídelních 

měst na venkov. 

 

Obr. 2: Vývoj počtu obyvatelstva v letech 1971-2014 

Zdroj: Veřejná databáze, ČSÚ 2015, dostupné na www.czso.cz 

 

Migrační a celkový přírůstek obyvatel 

Kladný migrační přírůstek je především způsobován prodejem starých domů a stěhováním 

mladých rodin do stávající zástavby. Obec v územním plánu počítá rovněţ s výstavbou 

nových domů k bydlení, ráda by i nadále podporovala stěhování. Obec vlastní pozemky k 
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výstavbě cca 10 rodinných domů, neočekává tedy nijak dramatickou migraci, spíš pozvolný 

nárůst k jakému dochází doposud. 

Z grafu závislosti celkového a migračního přírůstku je zřejmé, ţe celkový přírůstek je značně 

ovlivněn migrací, mírněji pak porodností, která je v celorepublikovém průměru nízká. 

 

Obr. 3: Vývoj přirozeného, migračního a celkového přírůstku v letech 2003-2014 
Zdroj: Veřejná databáze, ČSÚ 2015, dostupné na www.czso.cz 

 

Věkové sloţení obyvatelstva 

Věkové poměry v území vyjadřuje index stáří, tedy poměr mezi počtem obyvatel ve věku 65 

a více let na počet osob ve věku 0–14 let, který vypovídá o tom, zdali na daném území 

dochází ke stárnutí obyvatelstva. Na konci roku 2014 byl index stáří obyvatelstva 100,6. 

Počet produktivních obyvatel (od 15 – 64 let) činil 623, podrobněji viz tabulka (Veřejná 

databáze, ČSÚ, 2015). 

Tab. 2: Věkové poměry v obci v roce 2014 

OBEC 
Celkový 

počet 
obyvatel  

Počet obyvatel ve věku Podíl obyvatel ve věku 
Index stáří  

0-14   15-64  65+  0-14 (%) 15-64 (%)  65+ (%)  

Prace 942 159 623 160 16,9 66,1 17,0 100,6 
Zdroj: Veřejná databáze, ČSÚ, 2015 

Poměr věkových kategorií je krátkodobě vyrovnaný, díky migračním přírůstkům grafy 

dokonce vykazují pozitivní vývoj. Dlouhodobě však stejně jako ve zbytku republiky dochází 

ke stárnutí obyvatelstva, se kterým je nutno ve strategii obce počítat. 
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Obr. 4: Obyvatelstvo podle věkových kategorií v letech 2006-2014 

Zdroj: Počet a věkové složení obyvatel v obcích Jihomoravského kraje k 31. 12. 2006-2014, ČSÚ 2015, dostupné 
na www.czso.cz 

 

Vzdělanostní struktura obyvatel 

Mezi obyvatelstvem v produktivním věku převaţují obyvatelé s ukončeným středoškolským 

vzděláním bez maturity. Dále jsou zastoupeny skupiny s ukončeným středoškolským 

vzděláním s maturitou, se základním vzděláním, v menší míře pak obyvatelé s 

vysokoškolským vzděláním a vyšším odborným vzděláním. Podíl vysokoškolsky vzdělaného 

obyvatelstva je tedy niţší, neţ je průměr pro okres Brno-venkov. V obci ţije 8 % 

vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, zatímco v okrese Brno-venkov tato hodnota dosahuje 

12,5 % (ČSÚ, SLDB k 26. 3. 2011, dostupné z www.czso.cz). 

Tab. 3: Obyvatelstvo ve věku 15 a více dle nejvyššího ukončeného vzdělání 

Zdroj: ČSÚ, SLDB k 26. 3. 2011, dostupné z www.czso.cz 

 

  

Počet 
obyvatel 
ve věku 

15 a více 
k 

26.3.2011 

Nejvyšší ukončené vzdělání (věk 15 a více) 

bez 
vzdělání 

základní vč. 
Neukončeného 

střední vč. 
vyučení 

(bez 
maturity) 

úplné 
střední s 
maturitou 

nástavbové 
studium 

vyšší 
odborné 
vzdělání 

vysokoškolské 

Prace 762 1 137 319 187 17 8 73 

SO ORP 
Šlapanice 

52 828 173 8 214 16 944 15 059 1 375 651 8 482 

okres Brno-
venkov 

174 158 552 30 556 61 793 46 597 4 490 2 059 21 915 
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Sociální situace v obci  

Občané cizích národností netvoří organizované národnostní menšiny. Jejich souţití s 

ostatními obyvateli obce je bezproblémové. 

Obec neregistruje ţádné problémy s uţivateli návykových látek. Sociálně slabé skupiny 

nejsou v obci zastoupeny, potenciální sociálně slabí či sociálně vyloučení jedinci by byli 

začleněni do komunitního plánování sociálních programů a sluţeb pod ORP Šlapanice. 

 

Spolková, osvětová a informační činnost 

V obci působí aktivně dvě sdruţení. Jedná se o Sbor dobrovolných hasičů Prace a Sportovní 

klub Prace. Akce obou spolků a obce koordinuje výbor zastupitelstva pro sport a práci 

s mládeţí spolu s kulturním výborem. Kulturní komise pak pořádá různé pravidelné i 

jednorázové akce, jako jsou přednášky, divadla či gratulace jubilantům. 

 
 SDH Prace 

SDH Prace pořádá pravidelné sběry ţelezného šrotu a úklidy obce, mezi jejich významné 

akce v obci patří Ostatkový průvod s masopustní zábavou a zájezdy. Hasiči rovněţ usilují o 

vedení mládeţe k poţárnímu sportu. SDH má asi 40 členů, z toho 11 je v zásahové jednotce 

(SDH Prace, dostupné na www.sdhprace.cz). Obec plánuje v následujících letech provést 

výstavbu hasičské zbrojnice. 

 

 SK Prace 

SK Prace zahrnuje několik sportovních oddílů a týmů: fotbalové muţstvo dospělých, 

futsalový tým AC Napoleon, v kategorii mládeţe jsou to dvě druţstva, starší a mladší 

fotbalová přípravka. Dále je to oddíl stolního tenisu a oddíl rekreačních sportů, zabývající se 

převáţně volejbalem. Celkem sdruţuje SK přes 100 členů, z toho téměř 80 je aktivních 

sportovců a 25 v mládeţnických kategoriích. SK Prace sdruţuje i tyto rekreační sporty: 

nohejbal, volejbal, petanque a šipky. V těchto odvětvích soupeří po celou sezonu několik 

desítek sportovců i sportovkyň (SK Prace, www.skprace.cz). 

 

 Podpora spolkového ţivota ze strany obce 

Obec poskytuje sportovnímu klubu i sdruţení dobrovolných hasičů prostory kulturního domu, 

oběma sdruţením rovněţ poskytuje finanční prostředky na provoz. Obec umoţňuje 

bezplatné pronájmy ve svých prostorách – SK částečně vlastní hřiště s kabinami, část 

pozemku hřiště ale leţí na pozemcích soukromých majitelů. Ze strany majitelů pozemků 

bohuţel není zájem odprodat je sportovnímu klubu. Tato skutečnost znemoţňuje 

sportovnímu klubu čerpat dotace, které jsou téměř vţdy vázány na majetek ve vlastnictví 
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spolku. Dále mohou spolky získat jednorázové příspěvky na konkrétní akce, pokud si o ně 

zaţádají. 

 

 Významné akce v obci 

Obec v kulturním domě organizuje, nebo se spolupodílí na organizaci divadelních 

představení, přednášek, besed, dětského maškarního karnevalu a setkání seniorů. Pratecká 

farnost pak pořádá dnes jiţ tradiční Ţivý Betlém a vánoční koncerty v kostele v Praci. 

V obci působí také myslivecký spolek Mohyla míru, který rovněţ vyuţívá místní kulturní dům 

k pořádání akcí pro obyvatele, jmenovitě Poslední leč, která se koná střídavě v Jiříkovicích a 

v Praci. 

Orelská jednota Práce pořádá kaţdoroční Babské hody, oslavu Svátku matek a pravidelné 

akce pro rodiny. 

 

 Informovanost občanů 

Spolky i obec informují občany o konání a výsledcích svých akcí prostřednictvím obecního 

zpravodaje, webových stránek a místního rozhlasu. Výsledky dotazníkového šetření 

dokládají, ţe nejvýznamnějším zdrojem informací je obecní zpravodaj, který převáţně 

povaţují za kvalitní a přínosný. Rozhlas občané povaţují za téměř stejně kvalitní zdroj, ale 

vyuţívají jej méně, coţ vyplývá ze skladby zaměstnaného obyvatelstva a především z 

vyjíţďky za prací (a tedy nemoţnosti vyslechnout hlášení rozhlasu v pracovní dny) níţe 

uvedené v analytickém oddílu Trh práce (Dotazníkové šetření, 2014).  

 

3. Hospodářství 

Ekonomická situace  

 Struktura podnikatelských subjektů v obci 

V obci působí 102 ekonomických subjektů, u nichţ byla zjištěna aktivita, 10 mikropodniků s 

počtem do 9 zaměstnanců a 1 malý podnik s počtem do 49 zaměstnanců (Veřejná databáze, 

ČSÚ, 2015).  
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Obr. 5: Rozdělení podniků dle počtu zaměstnanců (zjištěná aktivita) 
Zdroj: Český statistický úřad, stav k 31. 12. 2013, dostupné na www.czso.cz  

 Charakteristika klíčových subjektů 

Nejvýznamněji zastoupenými obory jsou stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, opravy a 

údrţba motorových vozidel a zpracovatelský průmysl. Největším zaměstnavatelem v obci je 

firma Dako Brno spol. s.r.o., která se zabývá stavebnictvím, montáţemi, výrobou stavebních 

hmot a pozemním stavitelstvím. Firma sídlí v areálu bývalého zemědělského druţstva. Ten 

dnes patří firmě Bonagro a.s. Blaţovice. Dako má asi 25 zaměstnanců, do budoucna plánují 

rozšiřování výroby. S tímto cílem zahájili přípravu výstavby nové haly. Po rozšíření výroby 

vzniknou místa pro dalších 20 zaměstnanců. V obci se téţ nachází stolárna a několik dalších 

drobných ţivností. Většinou jde o rodinné podniky. 

Tab. 4: Hospodářská činnost za rok 2014 

Zemědělství, lesnictví, rybářství 8 

Zpracovatelský průmysl 27 

Stavebnictví 37 

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údrţba 
motorových vozidel 

38 

Doprava a skladování 7 

Ubytování, stravování a pohostinství 4 

Činnosti v oblasti nemovitostí 3 

Profesní, vědecké a technické činnosti 19 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 3 

Ostatní činnosti 13 

Nezařazeno 12 

Zdroj: http://www.risy.cz/cs/ 
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 Podpora podnikání a plochy pro podnikání 

Obec podporuje podnikatelskou činnost v obci prostřednictvím zadávání zakázek místním 

ţivnostníkům.   

Obec nevlastní plochy vyuţitelné pro podnikání, je zde jen moţnost drobného podnikání, 

případně drobné výroby v bytové zástavbě nebo nových rodinných domech. V katastru obce 

se nachází nevyuţitý brownfield – areál dřívější ţivočišné výroby v rámci bývalého JZD. 

Vlastní jej firma Bonagro a.s. Blaţovice, obec tedy nemá moţnost brownfield poskytnout k 

podnikatelskému vyuţití. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, ţe občané by dali přednost vyuţití stávajících objektů a 

volných ploch v obci před novou výstavbou komerčních ploch (Dotazníkové šetření, 2014). 

 

 Charakter zemědělské výroby 

V obci působí dva drobní farmáři a drůbeţárna Prace. Zaměřují se na drobnou výrobu 

rostlinnou i ţivočišnou. V obci není významný zemědělský zaměstnavatel. 

 

 Komerční sluţby v obci 

V obci jsou dvě pohostinství, z nichţ ani v jednom se nevaří, čtyři prodejny potravin, jedna 

prodejna smíšeného zboţí, jedno květinářství a pošta. Obecně je nabídka komerčních sluţeb 

nízká, obyvatelé musí za sluţbami dojíţdět do Šlapanic, Slavkova či Brna. 

Tab. 5: Nabídka sluţeb v obci Prace v roce 2015 
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Prace 1 1 - - - - - - - 4 - 1 - 2 
Zdroj: Komplexní dotazníkové šetření v obcích JMK k 31. 12. 2012, Jihomoravský kraj, 2013, doplnění 2015;  
*údaje nejsou dostupné – města nad. 5 tis. obyv., kde se již předpokládá výskyt všech služeb (a je obtížné je 
spočítat) v dotazníku nevyplňovala. 

 

 Chybějící komerční sluţby 

V dotazníkovém šetření se třetina občanů vyjádřila, ţe jim v obci chybí některé komerční 

sluţby. V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 62 (49,2 %) respondentů. Občané nejvíce 

postrádají nekuřáckou restauraci, kadeřnictví a pekárnu. U ostatních sluţeb je diskutabilní, 

zda by se v obci uţivily (Dotazníkové šetření, 2014). 
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Obr. 6: Chybějící sluţby v obci 
Zdroj: Dotazníkové šetření, 2014 

 
 

Atraktivity cestovního ruchu 

V katastru obce se nachází památník Mohyla míru, který je významným turistickým bodem a 

který připomíná bitvu u Slavkova. Tento památník je zároveň jedním z působišť Muzea 

Brněnska. Netradičně pojatá multimediální expozice „Bitva tří císařů. Slavkov/Austerlitz 

1805" vyuţívá moderních audiovizuálních prostředků, včetně volby komentáře v některém z 

pěti jazyků (ČJ, AJ, NJ, FJ, RJ). Roku 2010 byl otevřen nový víceúčelový pavilon s novou 

částí expozice, nazvanou „Fenomén Austerlitz" – bitva u Slavkova, bitva a historická paměť, 

ohlas a tradice bitvy (Památník Mohyla míru, dostupné na www.cz-museums.cz). V rámci 

památníku funguje kavárna a prodejna suvenýrů, provozuje je Muzeum Brněnska, p. o., 

zřízená Jihomoravským krajem. Kavárna je v provozu jen v otvírací době muzea. V roce 

2014 navštívilo památník necelých 25 000 návštěvníků (Zpráva o činnosti za rok 2014, 

dostupné na www.muzeumbrnenska.cz). 

 

 Kostel v Praci 

Barokní kostel Povýšení svatého Kříţe byl postaven z vlastního jmění kostela v letech 1728-

1730 na místě jiţ zchátrlého kostela předchozího.  

Věţ kostela bývala vyšší neţ nyní: kvůli stavebním poruchám musela být roku 1819 poněkud 

sníţena. Jsou na ní dva zvony, velký ocelový z roku 1921 za 10 000 Kč od firmy Ignác 

Starek Brno a menší s váhou 280 kg ulitý roku 1709 (Prace, kostel Povýšení sv. Kříţe, 

dostupné na www.nockostelu.cz). 
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Trh práce 

 Obyvatelé v aktivním věku 

V obci ţilo k poslednímu Sčítání 624 obyvatel v produktivním věku, tato skupina tvoří 70,6 % 

obyvatelstva obce (ČSÚ, SLDB k 26. 3. 2011, dostupné z www.czso.cz). 

. 

 Počet a sloţení ekonomicky aktivního obyvatelstva 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo obce činilo cca 50,2 %, z nichţ zaměstnaných je 94 % 

obyvatel. Dle jednotlivých sektorů bylo zaměstnáno v zemědělství 5 %, 32,6 % ve 

stavebnictví a průmyslu, 48,2 % ve sluţbách a 14,2 % nebylo zjištěno (ČSÚ, SLDB k 26. 3. 

2011, dostupné z www.czso.cz). 

 
 Vyjíţďka za prací 

V obci je minimální nabídka pracovních příleţitostí. Občané jsou tudíţ nuceni za svou prací 

dojíţdět. Za prací vyjíţdělo 56,8 % občanů z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel, 

jichţ bylo 444, 191 občanů dojíţdělo do jiného okresu kraje, převáţně do Brna. Významná je 

také dojíţďka do Šlapanic. Cesta do práce ale převáţně trvá do 60 minut (ČSÚ, SLDB k 26. 

3. 2011, dostupné z www.czso.cz). 

 

 Míra nezaměstnanosti 

Míra nezaměstnanosti od roku 2005 stoupla z 3,9 % na 9,5 % v roce 2010, kdy vrcholily 

dopady ekonomické krize v obci. Od té doby je trend zaměstnanosti příznivý, v roce 2014 

bylo evidováno 5,5 % nezaměstnaných obyvatel v obci. Za období let 2012, 2013 nejsou 

bohuţel data známa, a to kvůli odstávce Integrovaného portálu MPSV. Od začátku roku 2015 

se nezaměstnanost pohybuje pořád relativně na stejné úrovni, kolem 6 %. Nezaměstnanost 

však stále vykazuje vyšší hodnoty, neţ tomu bylo před započetím ekonomické recese. V obci 

bylo k poslednímu prosinci 2014 zjištěno 11 dlouhodobě nezaměstnaných občanů (tzn. déle 

neţ 12 měsíců) (Data pro místní akční skupiny za období 2008-2014, ČSÚ, 2015, dostupné 

z www.czso.cz). Aktuálně (9/2015) je v obci 32 dosaţitelných uchazečů o zaměstnání z 623 

obyvatel v aktivním věku, ale není zde ţádné volné pracovní místo (Portál zaměstnanosti 

MPSV, dostupné z http://portal.mpsv.cz/sz).   

Tab. 6: Míra nezaměstnanosti v obci v letech 2007-2014 

Obec 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2014 

Prace 3,7 4,6 8,8 9,5 5,4 5,5 
Zdroj: Portál zaměstnanosti MPSV, dostupné z http://portal.mpsv.cz/sz 
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 Opatření na podporu zaměstnanosti v obci 

Obec vyuţívá veřejně prospěšné práce jako prostředek sociálního zaměstnávání. Na údrţbě 

veřejných prostranství a zeleně v obci se podílejí 2 pracovníci registrovaní na Úřadu práce. 

Jde o místní, dlouhodobě nezaměstnané obyvatele. 

 

 

4. Infrastruktura 

Technická infrastruktura 

Obec je vybavena základní technickou infrastrukturou. V ohledu technické infrastruktury 

vyjadřují obyvatelé všeobecnou spokojenost. 

 

 Elektřina 

Obec Prace je zásobována elektrickou energií z vedení VN 130 22 kV, procházejícího 

severozápadně od obce ve směru od Kobylnic, ze kterého jsou vedeny odbočky k 

jednotlivým napájecím transformovnám, rozmístěným po obvodu zastavěného území, které 

zásobují obec a samostatná odbočka pro zásobení ZD. Rozvodná síť NN je tvořena 

venkovním vedením zčásti na střešnících a konzolách, většinou na betonových sloupech. 

Domovní přípojky jsou provedeny venkovním vedením a závěsnými kabely (Územní plán 

Prace, 2009). 

 

 Voda 

Voda je rozvedena prostřednictvím veřejného vodovodu, dle hygienických parametrů 

vyhovuje pro pití dle ČSN. Obec Prace je zásobována vodou ze Skupinového vodovodu 

Šlapanice, který je pod tlakem VDJ Šlapanice-Hraničky (2x1000 m3 s max. hladinou 290 m n. 

m.), do něhoţ je voda dodávána z vodovodního systému města Brna- z VDJ Stránská skála. 

Odtud je veden zásobovací řad přes Šlapanice do Blaţovic. Ze zásobovacího řadu odbočuje 

přívod do Prace a část sítě s nedostatečnými tlakovými poměry je zásobena přes AT stanici. 

Skupinový vodovod kromě obce Prace zásobuje ještě město Šlapanice a obce Kobylnice, 

Jiříkovice, Ponětovice, Blaţovice (Územní plán Prace, 2009). 

 

 Kanalizace 

V Praci je nově vybudována oddílná splašková kanalizace s přečerpáním splaškových 

odpadních vod do PČS Ponětovice, odkud jsou přečerpávány do stoky FII kanalizační sítě 

města Brna a dále na ÚČOV Brno-Modřice. V obci je celkem 317 obytných domů, všechny 
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jsou napojeny na kanalizační síť. V návrhu bylo počítáno spíše s regresivním demografickým 

vývojem v obci, proto je kapacita kanalizace limitujícím faktorem pro rozvoj vesnice. 

Dešťové vody jsou odváděny jednotlivými větvemi původní obecní dešťové kanalizace do 

vodoteče Pratecký potok, polovina dešťové kanalizace k Mohyle míru byla rekonstruována 

v rámci celkové rekonstrukce kanalizace (Územní plán Prace, 2009). 

 

 Plyn 

STL plynovodní síť byla projektována pro napojení 185 domácností a 8 maloodběratelů, pro 

potřeby obce včetně plánovaného rozvoje naprosto dostačuje (Územní plán Prace, 2009). 

 

 Ostatní technická vybavenost 

Obec je vybavena připojením k internetu, které občané vyuţívají. Připojení k internetu 

vyuţívá 59 % obyvatel. Obec plánuje vybudovat připojení optickým kabelem, zatím funguje 

síť soukromých WIFI. Z 283 domácností je 168 vybaveno počítačem (ČSÚ, SLDB k 26. 3. 

2011, dostupné z www.czso.cz). 

 

 Nakládání s odpady 

Od r. 2011 je v obci Praci zřízeno sběrné místo na obecním úřadě, kam mohou občané 

odevzdávat nepotřebnou elektroniku, televizory, monitory, velké i malé spotřebiče, zářivky, 

baterie, pneumatiky apod. Obec se zapojuje do programů Elektrowin (recyklace elektrických 

zařízení) a Ekolamp (recyklace úsporných ţárovek). Dvakrát ročně je organizován svoz 

nebezpečného odpadu a dvakrát ročně svoz velkoobjemového odpadu. Na pravidelných 

úklidech obce se podílejí obecní zaměstnanci a SDH Prace. V obci jsou umístěny kontejnery 

na plast a tetrapaky, sklo, papír a bioodpad (Obec a ţivotní prostředí, dostupné na 

www.praceubrna.cz).  

Podle údajů z dotazníkového šetření je zřejmé, ţe občané jsou zvyklí třídit odpad. Téţ se 

vyjadřují velmi kladně k moţnosti sváţet bioodpad, nedostačuje pouze kapacita kontejnerů. 

Občané jsou s provozní dobou sběrného dvora poměrně spokojeni. Objevily se asi 4 

připomínky - občané by uvítali rozšíření provozní doby také na odpolední hodiny. V otevřené 

otázce se vyjádřilo celkem 43 (34,1 %) respondentů. Z dotazníkového šetření vyplynula 

potřeba umístění více kontejnerů v obci na jednotlivé tříděné sloţky (zejména na bioodpad 

v sezóně), event. zajištění častějšího svoz z důvodu nedostatečné kapacity (přeplněnost 

kontejnerů)(Dotazníkové šetření, 2014). 
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Dopravní infrastruktura 

 Silnice v obci 

Hlavní silnice v obci je komunikací II. třídy číslo 417 Brno Tuřany-Křenovice-Slavkov. Dále 

obcí vedou dvě silnice III. třídy. Jsou to silnice č. 4176 Prace-Sokolnice-Ţatčany a silnice č. 

4178 Prace-Ponětovice. Obec leţí cca 7 km od nájezdu 203 na dálnici D2. V minulých letech 

byly opraveny silnice Ponětovská a k Mohyle míru, naopak silnice z Kobylnic a z Křenovic 

jsou ve špatném technickém stavu.   

 

 Intenzita provozu a hluková zátěţ 

Intenzita provozu na těchto silnicích je podle údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR nízká. Na 

silnici 417 (vyznačena na mapě) udává interaktivní mapa ŘSD provoz 501-1000 vozidel/24 

hodin. 

 

Obr. 7: Intenzita provozu v Praci 
Zdroj: http://scitani2010.rsd.cz 

ŘSD však vychází z ideálních statistických údajů a hlukovou zátěţ v obci počítá při rychlosti 

průjezdu vozidel 45 km/hod. V dotazníkovém šetření občané opakovaně vyjádřili svou 

nespokojenost s hlukovým zatíţením z dopravy. V tomto ohledu je sice zásadnější hlukové 

zatíţení z blízkého letiště, přesto se objevily i stíţnosti na hluk způsobený nákladní 

automobilovou dopravou a spojený s nedodrţováním povolené rychlosti v obci (Dotazníkové 

šetření, 2014). 

 

 Ţelezniční tratě v blízkosti obce 

Obec nemá ţelezniční trať, územím obce však prochází koridor vysokorychlostní ţelezniční 

dopravy VR1 Brno – Ostrava – hranice ČR/Polsko. Obec leţí 2 km od ţelezniční stanice 
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Ponětovice a 5 km od ţelezniční stanice Šlapanice, další ţelezniční stanice jsou v 

Blaţovicích, v Křenovicích a ve Zbýšově. 

V severovýchodním sektoru obce je do budoucna plánována přeloţka silnice II. třídy, která 

má slouţit jako obchvat obce, měla by být napojena na jihovýchodní tangentu. Jde o 

dlouhodobý výhled, projekt není plánován ve střednědobém horizontu. 

 

 Údrţba místních komunikací 

S údrţbou místních komunikací jsou občané převáţně spokojeni, stejně jako s provozem a 

bezpečností na místních komunikacích. V dotazníkovém šetření se objevily jen příleţitostné 

připomínky, jako chybějící parkovací místa u pošty a obecního úřadu, parkování na 

chodnících v ulicích Křenovská a Jiříkovská, nevyhovující stav chodníků v ulici Za Humny a u 

dětského hřiště, nedostatečné mnoţství přechodů pro chodce (to je ovšem vázáno i na 

intenzitu provozu v obci). V ulici Za Humny bude před rozšířením chodníků nezbytné vykácet 

vzrostlé stromy, které do chodníků zasahují a narušují je, obec ale nechce kácet zeleň bez 

náhrady (Dotazníkové šetření, 2014). 

 

 Parkovací kapacity 

Moţnosti parkování hodnotí většina obyvatel kladně, téměř čtvrtina však není spokojena, a to 

především kvůli nedostatku parkovacích míst u obecního úřadu a pošty. Celkově 

dotazníkové šetření nenaznačuje potřebu navýšení parkovacích kapacit v obci (Dotazníkové 

šetření, 2014). 

 

 Cyklotrasy v obci 

Obcí neprochází zpevněná cyklostezka, nacházejí se zde tři nezpevněné cyklotrasy, které 

jsou součástí cyklotrasy Slavkovské bojiště. Pro turistickou a cyklistickou dopravu jsou 

plánovány další cyklotrasy vedené po účelových polních a lesních cestách. V návrhu 

územního plánu je zahrnut systém pěších a cyklistických tras, který umoţní dostatečnou 

průchodnost územím pro turistický provoz návštěvníků památkové zóny. 
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Dopravní obsluţnost 

 Zapojení do IDS 

V obci funguje IDS JMK, obsluhuje linku Prace-Kobylnice-Brno. V Praci jsou tři autobusové 

zastávky. Obec má v plánu v následujících letech vybudovat novou točnu autobusu. 

 

 Počet spojů veřejné dopravy 

Ve všední dny funguje 25 autobusových spojení do Brna, z toho 22 je nízkopodlaţních s 

moţností přepravy handicapovaných osob. O víkendu jezdí 15 autobusů denně, z toho 8 je 

nízkopodlaţních. Ve všední dny jsou oproti víkendu posíleny zejména ranní spoje mezi 4:30-

7:30 a odpolední spoje mezi 15:30-17:30 (Spojení, dostupné na jizdnirady.idnes.cz). 

 

 Kvalita spojení 

Dopravní dostupnost do centra krajského města Brna je dobrá, přepravní doba je 27-32 

minut, linka je přímá, bez přestupů. Dojíţďka do Šlapanic a Tuřan za zdravotnictvím je 

komplikovanější zvlášť pro starší generaci, vyţaduje přestup v Kobylnicích, cesta do 

Šlapanic trvá 45 minut. Přímý spoj z obce do Tuřan znamená pro občany snadnější 

dostupnost zdravotnictví i škol v Tuřanech. Spádová nemocnice v Brně je také hůře 

dostupná, starší generace a maminky s kočárky musejí několikrát přestupovat. Spojení do 

Slavkova je moţné jen z Brna nebo ze Šlapanic. 

 

 Chybějící spoje 

V dotazníkovém šetření občané vyjádřili spokojenost s veřejnou dopravou v obci. V otevřené 

otázce přesto zazněly poţadavky na doplnění nočních spojů alespoň v pátek a sobotu, na 

posílení dopoledních spojů a doplnění spoje do Šlapanic, kam obyvatelé dojíţdějí za 

zdravotnickými sluţbami (Dotazníkové šetření, 2014). 

 

 

5. Vybavenost 

Bydlení 

 Počet domů v obci 

Dle evidence obecního úřadu se v srpnu 2015 v obci nacházelo 340 čísel popisných, z toho 

12 č.p. zaniklo a 11 č.p. jsou nebytové objekty, tedy by v obci mělo být 317 obytných domů. 
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 Podíl bytů v rodinných a bytových domech 

V rodinných domech je celkem 340 bytů, v bytovém domě jsou 2 byty. Obec nemá ve svém 

vlastnictví rodinné domy ani byty. Počet nájemních bytů v obci je zanedbatelný (ČSÚ, SLDB 

k 26. 3. 2011, dostupné z www.czso.cz). 

 

 Vyuţití obecních nemovitostí 

V budově starého obecního úřadu sídlí obchod, hasičská klubovna, pošta, obecní archiv a 

archiv knihovny. V dřívějších plánech obce se počítalo s rekonstrukcí tohoto objektu pro 

bydlení, ta je však v rámci aktuální strategie obce příliš nákladná a má nízkou prioritu. 

 

 Podpora bytové výstavby 

Obec v územním plánu počítá s plochami pro bytovou výstavbu. Obec eviduje cca 10 

zájemců o bydlení kaţdý rok. Plochy bydlení jsou navrţeny ve smyslu zadání v lokalitách po 

obvodu a zčásti i uvnitř zastavěného území. Rozvíjejí a doplňují stabilizovanou komplexní 

soustavu funkcí zajišťujících podmínky pro uspokojování ţivotních, kulturních a 

společenských potřeb obyvatel. Návrhové plochy nenaruší dané kulturní a civilizační hodnoty 

prostředí obce, plně je respektována i obohacena hodnota jejího přírodního a krajinného 

prostředí. Dlouhodobý rozvoj zastavitelných ploch je navrţen v jihovýchodním a 

jihozápadním sektoru obce navazujícím na jihu na silnici III/4176 k Mohyle míru a na západě 

na silnici II/417 ke Kobylnicím (Územní plán, 2009). 

 

 Sociální bydlení 

Občané se v dotazníkovém šetření vyjádřili jednoznačně pro výstavbu pobytového zařízení 

pro seniory v obci, zároveň ale jen velmi nízké procento obyvatelstva aktuálně deklaruje 

potřebu vyuţití takového zařízení (Dotazníkové šetření, 2014). Přesto je i s ohledem na 

demografický vývoj (viz oddíl Věkové sloţení obyvatelstva) zřejmé, ţe v dlouhodobé strategii 

má výstavba zařízení pro seniory své místo, ať uţ půjde o trvalé pobytové zařízení nebo o 

formu denního stacionáře. 

 

 

 

Školství a vzdělávání 

 Mateřská škola 

V obci je ZŠ a MŠ, působí jako jeden právní subjekt, zřizovatelem je obec. Z důvodu 

nevyhovujícího technického stavu bývalé fary, kde MŠ působila, byla letos vybudována nová 

MŠ ve farní zahradě. Aktuální kapacita MŠ je 25 dětí. Nová MŠ počítá s kapacitou 28 dětí, 
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v další etapě se počítá s nástavbou druhé třídy a celková kapacita MŠ bude 45 dětí. 

Rozšířená kapacita MŠ má pokrýt potřeby očekávané při stabilních migračních i přirozených 

přírůstcích obyvatel vyhodnocených podle dostupných demografických údajů a v návaznosti 

na územní plán obce. 

Mateřská škola pořádá pro děti vynášení Morany a probouzení broučků na školní zahradě, 

na podzim Den dýní a další výchovně-vzdělávací programy (Mateřská škola, dostupné na 

www.skolavpraci.cz). 

 

 Základní škola 

Základní škola Prace je malotřídní venkovská škola, zaloţená v roce 1823, budova stávající 

školy je stará asi 120 let, byla opravena v roce 1976. V roce 2014 byla škola zateplena. 

Základní škola poskytuje vzdělání dětem od prvního do pátého ročníku, ranní a odpolední 

druţinu se zájmovými krouţky a školní stravování, obědy dováţí ze školní kuchyně ZŠ 

Šlapanice. Kapacita ZŠ je 60 dětí, aktuálně ji navštěvuje 25 ţáků (Základní škola, dostupné 

na www.skolavpraci.cz). Školní výdejna nenabízí moţnost odběru obědů pro seniory, ti ale 

vyuţívají kuchyni Bonagro. 

Školní vzdělávací program „ŠKOLA PRO ŢIVOT“ umoţňuje výuku anglického jazyka od 

první třídy, podchycuje a rozvíjí dětskou tvořivost a klade důraz na vyuţití poznatků v 

praktickém ţivotě. V rámci školního vzdělávacího programu je umoţněna i výuka s 

daltonskými prvky formou samostatné práce. Škola je aktivní v ţivotě obce, kaţdoročně 

pořádá happening k Halloweenu a  čarodějnicím, výtvarné dílničky vánoční i velikonoční a 

další mimořádné akce. ZŠ i MŠ se snaţí nabízet pestrost ve výuce i aktivitách (Základní 

škola, dostupné na www.skolavpraci.cz).   

 

 Spokojenost obyvatel s fungováním ZŠ a MŠ 

V dotazníkovém šetření převaţuje nevyhraněný názor (konkrétní obyvatelé nemají děti v 

patřičném věku, chybí zkušenosti se školou), 39 % respondentů je ale spokojeno s 

fungováním MŠ a 32 % s fungováním ZŠ. Mezi příleţitostnými připomínkami k oběma 

institucím se objevila nedostatečná kapacita MŠ, krátká provozní doba (je obtíţné skloubit 

vyzvedávání dětí se zaměstnáním) a dvě stíţnosti na trojtřídku na ZŠ (Dotazníkové šetření, 

2014). 

 

 Nároky na rozpočet obce 

Provozní výdaje na školství se za poslední dekádu stabilně drţí pod 1 mil. Kč. Investiční 

výdaje aktuálně vzrostly kvůli ukončení dohody s partnerskou ZŠ, děti nedojíţdí na prvním 

stupni mezi školami, proto bylo potřeba investovat do rozvoje a vybavení ZŠ. Další investice 
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si do budoucna ještě vyţádá plánovaná přístavba MŠ a rozšíření její kapacity a také 

uvaţovaná revitalizace školního dvora. 

 

Obr. 8: Výdaje na školství 
Zdroj: Rozpočet obce, dostupné na www.rozpocetobce.cz 

 Vyjíţďka do škol 

Na druhý stupeň a střední školu vyjíţdějí děti mimo obec do Tuřan a Brna. Do škol dle 

posledního Sčítání celkově vyjíţdělo 91 ţáků z obce (ČSÚ, SLDB k 26. 3. 2011, dostupné 

z www.czso.cz). 

Občané jsou převáţně spokojeni s MŠ, největším problémem je nedostatečná kapacita MŠ. 

ZŠ naopak bojuje s nedostatečnou obsazeností, předpokládá se ale příznivý vývoj díky 

demografickému vývoji, obsazenosti MŠ a migračním přírůstkům (Dotazníkové šetření, 

2014). V souvislosti s těmito aspekty obec plánuje provést nástavbu ZŠ. 

 

 

 

Zdravotnictví 

 Lékařská praxe 

V obci není zdravotní středisko, lékaři do obce nedojíţdí. Občané přesto v dotazníkovém 

šetření vyjadřují převáţně spokojenost s dostupností zdravotních sluţeb (Dotazníkové 

šetření, 2014). 
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 Vyjíţďka za zdravotními sluţbami 

Nejbliţší zdravotní péče je poskytována v obci Šlapanice, dojíţďka je zajištěna veřejnou 

dopravou včetně bezbariérových spojů, zahrnuje jeden přestup a trvá 45 minut. Pohotovostní 

sluţbu pro dospělé zajišťuje Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 6, pohotovostní sluţbu pro 

děti zajišťuje FN Brno, Černopolní 9. 

 

 Dostupnost zdravotnické záchranné sluţby 

Území obce spadá pod výjezdová stanoviště zdravotnické záchranné sluţby krajského 

města Brna, funguje nepřetrţitě.  

 

 

Sociální péče 

 Komunitní plánování sociálních sluţeb 

Obec spadá pod působnost ORP Šlapanice, komunitní plánování sociálních sluţeb je 

vedeno ze Šlapanic.  

 

 Pobytová zařízení sociálních sluţeb 

Obyvatelé mohou zaţádat o umístění do pobytového domu s pečovatelskou sluţbou ve 

Šlapanicích, který provozuje 35 malometráţních bytů s kapacitou 41 lůţek. Z uvedených 35 

bytů je 5 bytů pro imobilní občany. Častější jsou ţádosti o umístění do Domova pro seniory v 

Sokolnicích, který má kapacitu 120 lůţek a do Domova pro seniory v Tuřanech s kapacitou 

105 lůţek. Ani úhrnná kapacita však není dostačující pro SO ORP Šlapanice. 

 

 Dostupná sociální péče v obci 

Terénní pečovatelské sluţby řeší v obci individuálně SANUS Šlapanice. Od roku 2014 obec 

zřídila sociální výbor, který monitoruje kvalitu ţivota seniorů v obci. Povědomí o sociální péči 

je poměrně nízké. V dotazníkovém šetření je patrná významná skupina respondentů bez 

zkušeností se sociální péčí. Tento fakt pravděpodobně závisí především na věku 

respondentů, z nichţ 61 % spadá do věkové kategorie méně neţ 50 let a zkušenosti se 

sociálními sluţbami pro ně zřejmě nejsou nezbytné (Dotazníkové šetření, 2014). 

 

 

Kultura 

 Kulturní zázemí v obci 

K pořádání kulturních aktivit obec vyuţívá své prostory - Kulturní dům, kde se pořádají 

kulturní akce minimálně jednou měsíčně (přednášky, besedy, divadelní představení). Na 
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konání kulturních akcí se podílejí spolky, které v obci působí, obec, ZŠ a MŠ. Obyvatelé mají 

rovněţ k dispozici obecní knihovnu, která je otevřena 1x týdně. Farnost Prace je přifařena 

k Telnici, historicky střídavě patřila do Křenovic a Šlapanic (Kulturní kalendář, dostupné na 

www.praceubrna.cz).  

 

 Významné kulturní akce 

Mezi významné akce v průběhu roku se počítají ostatky, dětský karneval, pálení čarodějnic, 

kácení máje, babské hody, tradiční hody, svatomartinský pochod, Poslední leč, vánoční 

koncerty, rozsvícení vánočního stromu, setkávání seniorů, besedy, koncerty, přednášky, 

divadlo, vítání občánků, pietní akt osvobození obce, Napoleon Cup (malá kopaná), pratecký 

ţivý betlém, pietní akt na Mohyle míru v rámci vzpomínkových akcí při výročích Bitvy u 

Slavkova. Na některých akcích obec spolupracuje s Muzeem Brněnska, p.o. (Kulturní 

kalendář, dostupné na www.praceubrna.cz). 

 

 Spokojenost obyvatel 

Obyvatelé se v dotazníkovém šetření vyjadřují ke spolkovému, kulturnímu i sportovnímu 

vyţití v obci převáţně kladně. Všeobecně by pak občané uvítali více 

kulturních/společenských akcí/aktivit jak pro děti, tak pro dospělé. V rámci otevřené otázky 

se pak objevily např. tyto podnětné připomínky: 

 Chybí klub důchodců; 

 Krouţky ve škole v pozdějších hodinách (moţná účast také dětí z MŠ);  

 Intenzivnější kooperace spolků; 

 Pasivita občanů - nízká účast na ochotnických divadelních představeních a jiných 

společenských a kulturních akcích; 

 Lepší vybavení KD pro společenské akce a rodinné oslavy (Dotazníkové šetření, 

2014). 

Obec chce v kulturním domě také provést úpravu divadelního sálu, která nebyla 

uskutečněna z jejího předchozího strategickém dokumentu. 

 

 Významné kulturní památky 

Kulturně-historický potenciál se odkazuje především na bitvu 3 císařů (1805). Vyhlášená 

památková zóna Bojiště bitvy u Slavkova je velkým lákadlem jak pro turisty domácí, tak 

návštěvníky z celého evropského kontinentu. Součástí památkové zóny je mezi ostatními 

obcemi i obec Prace. Nejvýznamnějším kulturním zařízením pro turisty je památník Mohyla 

míru a s ní spojené pracoviště Muzea brněnska p.o., kde se nachází moderně pojatá 
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audiovizuální expozice. Kromě Mohyly míru se v katastrálním území Prace nacházejí i 

památkově chráněné objekty jako jsou farní kostel Povýšení sv. Kříţe a hromadný hrob z 

bitvy u Slavkova. 

 

 

Sport a volnočasové aktivity 

 Sportovní a volnočasová zařízení 

Za účelem sportu a sportovních aktivit je nejvíce vyuţívána budova Kulturního domu, a to 

téměř kaţdodenně. Nabízí se zde moţnosti sportovních aktivit jako je posilovací cvičení, 

stolní tenis, florbal, nohejbal, volejbal, zumba, šipky apod. Obyvatelé by podle výsledků 

dotazníkového šetření uvítali aktivnější vyuţití venkovního hřiště, například k zábavám, 

případně doplnění venkovního hřiště o prvky jako je hrazda, kladina či lezecká stěna. 

 

 Sportovní kluby 

Sportovní aktivity jsou převáţně organizovány Sportovním klubem Prace, jehoţ členové tvoří 

dospělé i mládeţnické sportovní týmy, aktivně se účastní soutěţí a pořádají sportovní utkání 

v kulturním domě (SK Prace, dostupné na www.skprace.cz). V obci působilo i druţstvo 

mladých hasičů pod SDH Prace, v současnosti hasiči usilují o znovuzaloţení oddílu mladých 

hasičů, zatím bohuţel bez úspěchu (SDH Prace, dostupné na www.sdhprace.cz). 

 

 Venkovní hřiště 

Pro sportovní venkovní vyţití slouţí hřiště SK Prace, které není veřejně přístupné kromě akcí 

(Obec Prace, dostupné na www.praceubrna.cz, www.risy.cz). Farní hřiště u kostela je ale 

volně přístupné veřejnosti. Obec téţ zrekonstruovala nevyhovující dětské hřiště, v roce 2015 

plánuje doplnit hřiště dalšími herními prvky a oplocením. Do budoucna se počítá s výstavbou 

ještě jednoho dětského hřiště. V otevřené otázce dotazníkového šetření zazněla také 

připomínka stran potřeby drenáţe na dětském hřišti (Dotazníkové šetření, 2014). 
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6. Ţivotní prostředí 

Stav ţivotního prostředí 

 Půdní fond v obci 

Obci náleţí pozemky o rozloze 471 ha, nachází se v zemědělské oblasti, většina území 

spadá do kategorie orné půdy. Zastavěné území obce plní převáţně funkci obytnou, volná 

krajina se sporadickým výskytem krajinných prvků je vyuţívána téměř totálně pro 

zemědělskou velkovýrobní produkci na orné půdě (Územní plán Prace, 2009). Koeficient 

ekologické stability je velmi nízký, jedná se o území nadprůměrně vyuţívané, se zřetelným 

narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány 

technickými zásahy (Míchal, 1985). Z hlediska agronomické kvality jsou však zemědělské 

půdy v katastrálním území Prace hodnoceny převáţně jako velmi cenné. Na území se 

nachází několik drobných lesních komplexů, které pocházejí převáţně z umělé výsadby a 

plní funkci větrolamů (Územní plán Prace, 2009). 

Tab. 7: Druhy pozemků 

Celková výměra pozemku (ha) 471 

Orná půda (ha) 356 

Chmelnice (ha) 0 

Vinice (ha) 0 

Zahrady (ha) 20 

Ovocné sady (ha) 31 

Trvalé trávní porosty (ha) 3 

Zemědělská půda (ha) 410 

Lesní půda (ha) 16 

Vodní plochy (ha) 3 

Zastavěné plochy (ha) 11 

Ostatní plochy (ha) 30 

Koeficient ekologické stability (%) 0,18 
Zdroj: risy.cz, údaje z roku 2014 

 Kvalita ovzduší 

Většina respondentů dotazníkového šetření je s kvalitou ovzduší spokojena. V otevřené 

otázce zazněly stíţnosti na pálení bioodpadu ze zahrad a topení tuhými palivy v zimním 

období (Dotazníkové šetření, 2014). Celkový trend pálení odpadu v obci je ale spíše na 

ústupu, obec má vyhláškou stanovené pálicí dny. Kvalita ovzduší klesá hlavně v zimě při 

inverzi. 

 

 Kvalita vody z lokálních zdrojů 

Kromě moţnosti odebírat vodu z veřejného vodovodu, má velké mnoţství domů také 

vybudovány vlastní studny.  



 

28 

Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí 
Projekt CZ.1.04/4.1.00/62.00008 

 Hlukové ohroţení 

Obec se nachází v koridoru letiště Brno-Tuřany. Volná, zemědělsky vyuţívaná plocha za 

severním okrajem stabilizované zástavby, vymezená na západě větrolamem a na severu 

polní cestou je zatíţena hlukovým pásmem letiště. Kromě hluku z letadel občanům vadí i 

hluk z dopravy, zvlášť pokud je na dálnici nehoda a doprava je odkloněna po silnicích II. 

třídy. 

Po komunikacích III. třídy v obci denně projede 600 automobilů. Z toho 13 % nákladních, po 

komunikaci II. třídy projede denně 1443 automobilů, z toho 26 % nákladních (Územní plán 

Prace, 2009). Při výpočtové rychlosti 45 km/h je hluk způsobený komunikacemi v 

hygienických limitech stanovených pro hlukové zatíţení venkovního prostoru. 

 

 Ohroţení erozí 

Problematická je eroze půdy z Mohyly míru, při přívalových deštích splachuje svrchní ornici 

do obce. V ulici Tálky přívalové deště někdy zaplavují zahrady. Obec začala vyjednávat 

komplexní pozemkové úpravy, usiluje o zvýšení podílu zeleně v krajině, setkává se 

s nevstřícností ze strany majitelů pozemků. 

 

 Ohroţení pro ţivotní prostředí 

V katastru obce je znečištěním ohroţen především rybník. Údrţba rybníka spočívá aktuálně 

především v čištění od spadaného a hnijícího listí, do budoucna obec plánuje revitalizaci 

rybníka. V projektu revitalizace se počítá s tím, ţe okolo rybníka vznikne nová odpočinková 

zóna v zeleni mimo zónu hluku z dopravy. Obec tak chce vyjít vstříc poţadavkům na větší 

počet odpočinkových zón a laviček k posezení v příjemném prostředí. Obec se chce dále 

také zaměřit na úpravy prostranství, které nebyly provedeny dle předchozího strategického 

dokumentu. 

Veřejná zeleň je ohroţena kácením vzrostlých stromů bez náhrady a parkováním na 

travnatých plochách, ke kterému v obci dochází. V zimním období rovněţ mizí větrolamy 

kolem cest, stávají se předmětem krádeţí dřeva.  

 

 Brownfields 

V severovýchodním sektoru s osou silnice II/417 ve směru na Křenovice a Slavkov se 

nachází areál ZD Bonagro, ze kterého byla vymístěna ţivočišná výroba. Tento typický 

„brownfield“ je navrţen jako plocha přestavby pro nové vyuţití přiměřenými podnikatelskými 

aktivitami (Územní plán Prace, 2009). Obec by ráda v tomto areálu vybudovala sběrné místo 

nebo sběrný dvůr. 
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Ochrana ţivotního prostředí 

 Chráněná území 

Chráněná území na katastru obce nejsou. Obec neeviduje ţádnou aktivitu ochránců přírody. 

Střety rozvojových záměrů obce s ochranou přírody se nevyskytují.  

 

 Problémy ochrany přírody v obci 

Staré ekologické zátěţe v obci nepřetrvávají. Na křenovské nádrţi dříve bývala černá 

skládka, majitel nádrţe ji zavezl, nabízí se moţnost lokalitu zatravnit nebo vyuţít k pěstování 

zahrádkářských plodin. Menší černé skládky vznikají okolo budovy bývalé čerpací stanice, 

která je dnes nevyuţitá a na nádrţi pod Mohylou míru (leţí na katastru Kobylnic). Horší 

přístup k těmto lokalitám naštěstí přirozeně brání větší míře černého skládkování. 

Kaţdoročně je pořádána celoobecní brigáda s účelem čištění větrolamů a likvidace 

zmiňovaných černých skládek. 

 

 

7. Správa obce 

Obecní úřad a kompetence obce 

V obci působí obecní úřad, vede evidenci obyvatelstva a poskytuje sluţby Czechpoint. 

Obecní úřad je pro obyvatele otevřen v pondělí a ve středu. Matrika i stavební úřad pro obec 

jsou ve Šlapanicích. Obecní úřad zaměstnává dohromady 7 osob – vedoucího pracovní čety, 

sekretářku, účetní, knihovnici (na DPP) a 3 zaměstnance veřejně prospěšných prací z Úřadu 

práce. Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní a mateřská škola Prace, 

jejímţ účelem není vytvářet obci zisk, a proto je její ekonomické hodnocení bezpředmětné. 

Provozní i investiční náklady na ZŠ a MŠ Prace jsou přehledně uvedeny v oddílu Školství a 

vzdělávání v této analýze. 

Občané jsou s fungováním veřejné správy velmi spokojení. Respondenti dotazníkového 

šetření kladně hodnotí jak provoz obecního úřadu, tak práci samotných úředníků, přístup 

zastupitelů a dostatečné informace o hospodaření obce (spokojenost v rozmezí 80 - 86 % 

respondentů) (Dotazníkové šetření, 2014). 

 

Hospodaření a majetek obce  

 Bilance rozpočtu 

Obec za posledních 5 let hospodaří s deficitním rozpočtem, přesto se daří sniţovat zadluţení 

obce a získávat dotace. 
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Obr. 9: Saldo příjmů a výdajů obce v letech 2010-2014 

Zdroj: Monitor, MF ČR 2015, dostupné z http://monitor.statnipokladna.cz/2014/ 

 Nemovitý majetek obce 

Mezi nemovitý majetek obce patří budova ZŠ Prace, kulturní dům, stará budova obecního 

úřadu, kde sídlí obchod, hasičská klubovna, pošta, archivy obecního úřadu a knihovny. 

Všechny budovy budou ve středně aţ dlouhodobém horizontu vyţadovat další investice. 

Obec počítá s přístavbou MŠ a rozšířením její kapacity. Rovněţ kulturní dům, který obec 

vyuţívá k většině akcí, bude vyţadovat investice do zateplení a nového topení (stávající 

elektrické topení budovu nevyhřeje, obecní zaměstnanci před akcemi vytápějí budovu 

topením na tuhá paliva), výměna oken v budově jiţ částečně proběhla. Revitalizace staré 

budovy obecního úřadu je pak spíše otázkou dlouhodobé strategie, neţ aktuální prioritou. 

Z následujícího grafu je zřejmé, ţe nemovitý majetek obce tvoří drtivou většinu z celkového 

majetku obce: 

 
Obr. 10: Hodnota majetku obce v letech 2010-2014 

Zdroj: Monitor, MF ČR 2015, dostupné z http://monitor.statnipokladna.cz/2014/ 
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 Přehled příjmů a výdajů obce podle kategorií 

Příjmy a výdaje obce podle kategorií jsou důleţitým nástrojem při vyhodnocování 

dlouhodobých trendů a budoucích rozpočtových potřeb. Mezi největší výdajové kategorie v 

obci patří průmysl – do této kategorie spadá jak finančně náročná doprava, pozemní 

komunikace a místní infrastruktura, tak i odvádění a čištění odpadních vod, a dále pak také 

kategorie sluţby pro obyvatelstvo. 

 
Obr. 11: Příjmy obce v letech 2010-2014 

Zdroj: Monitor, MF ČR 2015, dostupné z http://monitor.statnipokladna.cz/2014/ 

 
Obr. 12: Výdaje obce v letech 2010-2014 

Zdroj: Monitor, MF ČR 2015, dostupné z http://monitor.statnipokladna.cz/2014/ 

Obec je dlouhodobě aktivní při získání dalších finančních zdrojů (zejména u nenárokových 

dotací. V minulých letech získala obec necelých 5,6 mil. Kč. 

Obci se podařilo získat následující dotace: 
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Tab. 8: Získané dotace za období 2010-2014 

Rok Projekt Výše dotace Donátor 

2010 Program rozvoje venkova       200 000,00 Kč  JMK 

  Mimořádné výdaje JSDH        17 000,00 Kč  JMK 

  Dotace na poţární vozidlo        40 000,00 Kč  JMK 

  Dotace na památník z 2. světové války        30 000,00 Kč  JMK 

  Dotace ze stát. soc. fondu ÚP        57 000,00 Kč  ÚP 

  Dotace ze s.r. a soc. f. EU-ÚP      171 000,00 Kč  ÚP 

2012 Dotace VISK 3        25 000,00 Kč  JMK 

  Dotace na přístavbu a rek. Soc. zařízení MŠ Prace      100 000,00 Kč  JMK 

  Dotace na nákup pily, RDST, výzbroje a výstroje        50 000,00 Kč  JMK 

2013 Dotace na sníţení energetické náročnosti ZŠ   1 374 255,00 Kč  EU 

  Dotace na pracovníky z ÚP     228 385,00 Kč  ÚP 

  Dotace na Austerlitz 2013 - vzpomínkovou akci     200 000,00 Kč  JMK 

2014 Dotace na pracovníky z ÚP     321 411,00 Kč  ÚP 

  Dotace na redukci prašnosti mobilní technikou  1 760 912,48 Kč  EU 

  Dotace na Varovný protipovodňový systém  1 015 669,80 Kč  EU 

∑    5 590 633,28 Kč    
Zdroj: OÚ Prace, vlastní zpracování 

 

 

 

Bezpečnost 

 Míra kriminality 

Index kriminality v obvodním oddělení Šlapanice v období leden 2014 - leden 2015 je 151,1, 

tedy niţší neţ jihomoravský průměr 251,8. Index kriminality vyjadřuje počet trestných činů na 

1000 obyvatel. Za rok 2014 eviduje šlapanická policie 467 trestných činů v oblasti své 

působnosti, z toho 37 % bylo objasněných. Procento objasněných trestných činů je niţší, neţ 

jihomoravský průměr 41 %. Z jednotlivých druhů trestných činů mají ve Šlapanicích nejvyšší 

index prosté krádeţe, jejichţ objasňování není nijak snadné (Mapa kriminality, dostupné z 

http://mapakriminality.cz/). 

 

 Prevence kriminality 

Aktivity zaměřené na prevenci kriminality jsou především doménou místní ZŠ. V 

dotazníkovém šetření obyvatelé vyjadřují všeobecnou spokojenost s bezpečností v obci. V 

otevřené otázce zmiňují respondenti nebezpečí v souvislosti s problematickou mládeţí, 

zejména pak jejich setkávání spojené s vandalismem, rušením nočního klidu a údajnými 

projevy nacismu. Jde o problém popsaný v oddílu Sociální situace v obci, který se obci 

podařilo vyřešit domluvou (Dotazníkové šetření, 2014). 
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 Ţivelní ohroţení 

Nejběţnější ţivelní nebezpečí v obci představují přívalové deště. K poslednímu rozlití 

Prateckého potoka došlo před 40 lety. Proti přívalovým vodám ze severního svahu 

Prateckého kopce je obec chráněna umělým otevřeným kanálem vyústěným do betonové 

nádrţe, jeţ byla zdrojem vody pro dnes jiţ nefunkční závlahový systém, přesto kanál 

nedostačuje a přívalové deště odplavují ornici z Prateckého kopce do zahrad. V případě 

nebezpečí jsou občané varováni rozhlasem. 

 

 Nebezpečné lokality 

Chybí veřejné osvětlení u rybníka a za Mohylou – areál opuštěných kasáren, který byl poté 

vyuţíván jako ubytovna, v současnosti je v areálu parkoviště nákladních aut a autobusů. 

Občané dále vnímají jako nebezpečná místa i periferie obce a lokalitu u rybníka – v těchto 

místech chybí veřejné osvětlení. Projekt revitalizace rybníka tento problém výhledově vyřeší.  

 

Obr. 13: Nejčastější připomínky k bezpečnosti v obci 
Zdroj: Dotazníkové šetření, 2014 
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Vnější vztahy a vazby obce 

Obec Prace je členem dobrovolného svazku obcí Mohyla míru – Austerlitz, o.p.s., svazku 

obcí Mohyla míru, MAS Slavkovské bojiště, Zájmové sdruţení právnických osob Slavkovské 

bojiště - Austerlitz a DSO Šlapanicko. 

Prace nemá partnerskou obec v zahraničí. 

 

 MAS Slavkovské bojiště 

Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště (dříve Za humnama) byla zaloţena v roce 

2006. MAS je zaloţena na principu partnerství a spolupráce veřejného, soukromého a 

neziskového sektoru na místní úrovni. Místní akční skupiny tvoří zástupci obcí, místních 

podnikatelů, neziskových organizací a aktivní občané. Z hlediska právního postavení jsou to 

neziskové organizace, jejichţ hlavním cílem je rozvoj a podpora regionu. Území MAS se 

postupně rozrostlo na území DSO Ţdánický les a Politaví, Mikroregion Roketnice, svazek 

obcí Mohyla míru a Mikroregion Cezava.  

 

 Mohyla míru – Austerlitz o.p.s. 

Mohyla míru – Austerlitz o.p.s. je obecně prospěšnou společností zaloţenou v roce 1999, 

která pod sebou sdruţuje celkem 18 obcí. Jejím základním cílem je zabývat se regionálním 

rozvojem obecně na svém území. K hlavním činnostem, jeţ vykonává, patří dokumentace 

stavu kulturních a uměleckých památek spadajících do památkové zóny Slavkovského 

bojiště, vytváření a vyuţívání zdrojů na tomto území. Ty by měly vést ku prospěchu 

kulturních, krajinných a uměleckých památek a dále pak pomoc k jejich záchraně, ochraně a 

udrţování (Obecně prospěšná společnost Mohyla míru – Austerlitz, o.p.s., dostupné z 

www.austerlitz.org/cz). 

 
 Zájmové sdruţení právnických osob Slavkovské bojiště - Austerlitz 

Cílem sdruţení je zvyšovat povědomí o historických a kulturních hodnotách Jiţní Moravy, 

zvláště pak na území Slavkovského bojiště z roku 1805, významném pro část společné 

historie dnešních států České republiky, Francie, Rakouska a Ruské federace, zejména 

podporovat, realizovat a rozvíjet pořádání společenských, kulturních a pietních akcí, 

podporovat cestovní ruch, propagovat a rozvíjet oblast Slavkovského bojiště. 
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A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST 

1. SWOT analýza 

Souhrnný popis hlavních vnitřních a vnějších faktorů, které mají vliv na rozvoj obce. Vnitřní 

faktory jsou silné stránky, tj. pozitivní (nadprůměrné) skutečnosti a slabé stránky, tj. 

problémy, negativní skutečnosti, které způsobují obci problémy. Vnější faktory většinou obec 

nemá moţnost svými silami ovlivnit; pojmenovány jsou jako příleţitosti a hrozby. Výroky byly 

seřazeny podle důleţitosti při jednání pracovní skupiny.  

Tab. 9: Silné, slabé stránky, příleţitosti a hrozby v obci Prace 

SILNÉ STRÁNKY  

(pozitiva, rozvojové faktory) 

SLABÉ STRÁNKY  

(negativa, problémy) 

 v obci ZŠ, MŠ, pošta, knihovna 

 spokojenost s provedenými opravami a 
inţenýrskými sítěmi 

 fungující IDS JMK a dobrá dopravní 
dostupnost do Brna  

 bohatý kulturní, sportovní a společenský ţivot 

 spokojenost obyvatel s fungováním veřejné 
správy 

 příznivý demografický vývoj, příznivý trend 
míry nezaměstnanosti 

 blízkost Brna 

 klidné a bezpečné prostředí s blízkostí přírody 

 aktivní působnost místních spolků, podpora 
spolků ze strany obce 

 uspokojivé zázemí pro kulturní, sportovní a 
společenské vyţití 

 dobrá poloha obce z hlediska cestovního ruchu 

 volné pozemky pro výstavbu ve vlastnictví 
obce  

 vyuţívání VPP obecním úřadem 

 nově zbudovaná splašková kanalizace 

 část dešťové kanalizace po rekonstrukci 

 dobrý stav komunikací 

 zavedené třídění odpadů 

 zájem obyvatel o ŢP 

 sběrné místo v obci 

 účast ZŠ a MŠ na pořádání akcí obce 

 spolupráce s Mohylou Míru při pořádání 
kulturních akcí 

 obec zapojena do komunitního plánování pod 
Šlapanice 

 nově zbudované dětské hřiště 

 pálení odpadků a bioodpadu v lokálních topeništích 

 nepořádek po pejskařích 

 bez moţnosti stravování v obci 

 obec nevlastní byty 

 vandalismus, rušení nočního klidu, výskyt 
patologických jevů 

 špatné mezilidské vztahy  

 v některých částech nedostatečná technická a 
dopravní infrastruktura  

 minimum pracovních příleţitostí 

 vysoká vyjíţďka za prací 

 bez provedených KPÚ 

 plochy pro podnikání v majetku soukromých 
subjektů 

 brownfield na katastru obce ve vlastnictví Bonagra 

 nedostatek parkovacích a odstavných ploch 

 nevyhovující stav chodníků 

 nedostatečná kapacita kontejnerů na tříděný odpad 
a bioodpad 

 nutná osvěta a informovanost obyvatel o ŢP 

 malé černé skládky 

 nedostatek veřejné zeleně a potřebnost 
odpočinkových zón 

 znečištěný rybník a potok 

 hluková zátěţ 

 nebezpečí na silnicích, nedodrţování rychlosti  

 špatné dopravní spojení veřejnou dopravou do 
Slavkova a Šlapanic 

 nízká nabídka komerčních sluţeb 

 nedostatečná kapacita MŠ 

 chybějící sociální zařízení 

 nízké povědomí obyvatel o sociálních sluţbách 

 pasivita občanů 
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 nevyhovující stav některých zařízení a prostranství 
v obci 

PŘÍLEŢITOSTI HROZBY 

 Vyuţití finančních prostředků z dotačních titulů 
jak národních, tak i evropských 

 Rozvoj obce prostřednictvím MAS a svazku 
obcí 

 Kulturně-historický potenciál oblasti 

 Potenciál pro cykloturistiku a pěší turistiku 

 Stárnutí obyvatelstva 

 Povodně způsobené přívalovými dešti 

 Eroze půdy 

 Zadluţení obce 

Zdroj: vlastní zpracování 

2. Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Na základě SWOT analýzy vyplynuly hlavní aktivity, kterými by se měla obec Prace v 

budoucích letech zabývat. Obec ve spolupráci s MAS Slavkovské bojiště provedla 

dotazníkové šetření, jehoţ cílem bylo získat většinový pohled obyvatel na ţivot v obci. 

Dotazníky byly rozneseny do domovních schránek na podzim roku 2014, ještě před 

komunálními volbami. K dotazníku se měl moţnost vyjádřit kaţdý člen obce od 15 let, nebyl 

tedy hodnocen za domácnost jako celek, ale jednotlivými členy domácností samostatně.  

Z rozdaných 783 dotazníků se vrátilo 126, coţ činí 16 % z celkového počtu.  

Nejpočetnějšími segmenty, které v dotazníkovém šetření odpovídaly, byli občané ve věkové 

kategorii 31 – 50 let a následně ve starších věkových kategoriích. Respondenty můţeme 

dále rozdělit do dvou nejpočetnějších skupin - na starousedlíky, tzn. ty, kteří ţijí v obci od 

narození (56 %) a pak na občany, kteří se do obce přistěhovali v dospělosti, a to před více 

neţ pěti lety (29 %).  

Odpovědi respondentů jsou zapracovány v analytické části strategického dokumentu a ve 

SWOT analýze. Celkově se občané stavěli k hodnocení kladně a se zájmem.  

 

3. Shrnutí podkladů pro návrhovou část 

Obec Prace patří v rámci území MAS Slavkovské bojiště mezi středně velké obce. Obec 

vykazuje příznivý demografický vývoj a jsou zde relativně vyrovnány kategorie dětské sloţky 

se sloţkou seniorskou, z čehoţ vyplývá, ţe index stáří prozatím nedosahuje vysokých 

hodnot. Obec vlastní pozemky pro další výstavbu, z čehoţ lze vyvozovat pokračování 

příznivého trendu vývoje počtu obyvatel a případné navýšení dětské sloţky a tedy i pozitivní 

vývoj indexu stáří.   

V obci se nachází Základní a Mateřská škola Prace, pošta, knihovna, několik pohostinství a 

obchodů s potravinami. Dle vyjádření občanů se obec vyznačuje nízkou nabídkou sluţeb, 

kdy by obyvatelé uvítali zřízení např. nekuřácké restaurace či pekárny. Obec v minulých 
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letech prošla zbudováním oddělené splaškové a dešťové kanalizace, je elektrifikována a 

plynofikována a občané jsou, dle dotazníkového šetření, s inţenýrskými sítěmi spokojeni. 

V obci se téţ nachází sběrný dvůr. 

Problémem obce se jeví nedostatek parkovacích a odstavných ploch, nevyhovující stav 

chodníků a nutnost jejich doplnění v určitých částech obce, nedostačující kapacita mateřské 

školy a špatné mezilidské vztahy. 

Obec je členem dobrovolného svazku obcí Mohyla míru – Austerlitz, o.p.s., svazku obcí 

Mohyla míru a MAS Slavkovské bojiště, Zájmové sdruţení právnických osob Slavkovské 

bojiště – Austerlitz a DSO Šlapanicko. 

Obec Prace si v roce 2005 nechala zpracovat strategický dokument Obnova vesnice Prace, 

kde jsou zmapovány aktivity, které chtěla do konce roku 2010 splnit. Ze 14 aktivit se podařilo 

v obci provést čtyři. Zbývající moţné aktivity budou proto umístěny do aktuálního dokumentu 

na období 2015-2020. Aktivity znázorňuje tabulka níţe. 

Tab. 10: Aktivity z dokumentu Obnova vesnice Prace 

Název aktivity Provedeno/Neprovedeno 
Zařazení do PRO 

2015-2020 

Přestavba obecního úřadu Neprovedeno 
Nelze provést – 

viz bod níţe. 

Rekonstrukce budovy bývalého 
obchodu 

Neprovedeno Budova prodána 

Úprava zastávky autobusu Provedeno  

Úprava okolí zastávky autobusu Neprovedeno Zásobník projektů 

Úprava divadelního sálu kulturního 
domu - zateplení 

Neprovedeno Aktivita 3.1.4 

Úprava salonku kulturního domu Provedeno  

Úprava prostranství před 
obchodem 

Neprovedeno Aktivita 4.1.5 

Úprava prostranství u zastávky 
IDOS 

Neprovedeno Aktivita 4.1.6 

Úprava okolí pomníku obětem II. 
světové války 

Provedeno  

Úprava prostranství před rybníčky Neprovedeno Aktivita 4.1.8 

Úprava prostranství za bývalou 
sokolovnou 

Neprovedeno Aktivita 4.1.7 

Příprava lokality Ţlíbek pro 
výstavbu 

Provedeno  

Úprava VKP a budování lesoparku Neprovedeno Zásobník projektů 

Cyklostezka Blaţovice-Prace-
Ponětovice-Kobylnice 

Neprovedeno 

Změna projektu – 
cyklostezky jsou 
řešeny v rámci 

DSO Šlapanicko 

Zdroj: Obnova vesnice Prace, vlastní zpracování 
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST  

B.1 STRATEGICKÁ VIZE 

Dlouhodobá vize zachycuje představu o budoucnosti obce, jak se bude obec měnit a 

zlepšovat. Strategická vize obce je definována zejména na základě výsledků a závěrů 

předchozích bodů analytické části a také na základě jednání pracovní skupiny. Naplnění vize 

bude dosaţeno realizací tohoto Programu rozvoje obce a následně na něj navazujících 

dokumentů stejného charakteru. 

 

Vize obce Prace 

Obec Prace – obec s významnou historií, v atraktivní lokalitě ovlivněné Bitvou tří 

císařů, v níţ se snoubí klidný rodinný ţivot všech generací s pestrým kulturním a 

společenským ţivotem, dobrou vybaveností, kvalitní infrastrukturou, kde ţijí 

uvědomělí občané, kteří si chrání a starají se o své ţivotní prostředí.  

 
B.2 PROGRAMOVÉ CÍLE 

Programové cíle stanovují, čeho chce obec Prace dosáhnout realizací svého programu 

rozvoje. Časově se váţí k platnosti dokumentu, tj. pro obec Prace jsou formulovány na 

období 5 let (2015–2020). Programové cíle jsou stanoveny na základě definovaných 

problémů i potřeb občanů obce a mají vyjadřovat ţádoucí stav obce, kterého by mělo být 

dosaţeno do konce platnosti tohoto dokumentu. Některé aktivity jsou s ohledem na jejich 

důleţitost zařazeny v tomto PRO, avšak pro nedostatek finančních prostředků na jejich 

realizaci zůstávají v tzv. Zásobníku projektů, viz Příloha č. 3. 

Tab. 11: Programové cíle, opatření aktivity 

CÍL OPATŘENÍ AKTIVITA 

1. Bezpečí a 
kvalitní 
infrastruktura 
v Praci 

1.1 Zlepšení technické 
infrastruktury 

1.1.1 Rozšíření kapacity inţenýrských sítí 
1.1.2 Rozšíření a oprava chodníků 
1.1.3 Rozšíření a oprava veřejného osvětlení 
1.1.4 Zavedení optického kabelu do obce 

1.1.5 Výstavba hasičské zbrojnice 

1.1.6 Vybudování technického zázemí pro obec  

1.2 Zlepšení dopravní 
infrastruktury a bezpečnosti 
obce 

1.2.1 Rekonstrukce silnice v ul. K Mohyle míru 
1.2.2 Výstavba parkovacích a odstavných ploch  

1.2.3 Doplnění dopravně bezpečnostních prvků  
1.2.4 Vybudování cyklotrasy 

1.2.5 Vybudování nové točny autobusu  

1.2.6 Opravy místních komunikací 

2. Kvalitní 
vzdělávání v 
Praci 
 

2.1 Zlepšení kvality školství  

2.1.1 Přístavba nové MŠ a rozšíření její 
kapacity 
2.1.2 Zavedení krouţků při ZŠ i v pozdějších 
hodinách 

2.1.3 Přístavba/Nástavba základní školy  
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2.1.4 Revitalizace školního dvora 

3. Spokojený 
ţivot všech 
generací v 
obci Prace 

3.1 Podpora bohatého ţivota 
obyvatel 

3.1.1 Podpora místní spolkové činnosti 
zaměřené na udrţování tradic, místního folklóru 
a ţivé historie  
3.1.2 Rozšíření dalších sportovních, kulturních 
a společenských akcí  
3.1.3 Vybavení kulturního domu zařízením pro 
pořádání společenských akcí  
3.1.4 Úprava divadelního sálu kulturního domu 
- zateplení 

3.1.5 Rozšíření a doplnění venkovního hřiště o 
nové hrací prvky  
3.1.6 Vybudování nového dětského hřiště 

3.2 Zlepšení podmínek 
v oblasti sociálních sluţeb 

3.2.1 Výstavba zařízení pro seniory 

3.2.2 Zlepšení informovanosti občanů o 
sociálních sluţbách a komunitním plánování, 
umístění informací na portál obce 

4. Aktivní 
ochrana a 
péče o ţivotní 
prostředí 
v obci Prace 

4.1 Obnova veřejných 
prostranství a protipovodňová 
opatření 

4.1.1 Výsadba a údrţba veřejné zeleně 

4.1.2 Vznik nových odpočinkových zón a 
doplnění mobiliáře 
4.1.3 Údrţba vodních toků a ploch 

4.1.4 Revitalizace rybníků 

4.1.5 Úprava prostranství před obchodem 

4.1.6 Úprava prostranství u zastávky IDOS 

4.1.7 Úprava prostranství za bývalou 
sokolovnou 

4.1.8 Úprava prostranství před rybníčky 

4.2 Zlepšení třídění odpadu 

4.2.1 Doplnění kontejnerů na bioodpad a na 
tříděný odpad 

4.2.2 Doplnění odpadkových košů a košů na 
psí exkrementy 

4.2.3 Osvěta a informovanost obyvatel o ŢP 

4.3 Úspora energie a 
vyuţívání OZE 

4.3.1 Sniţování energetické náročnosti provozu 
budov v majetku obce 

Zdroj: vlastní zpracování 

B.3 OPATŘENÍ A AKTIVITY 

Opatření obce jsou definována jako zásadní úkoly k naplnění stanovených programových 

cílů a formulují přístup k řešení jednotlivých témat. Odvíjí se od programových cílů a mají 

střednědobý charakter, předpoklad jejich realizace je v celém návrhovém období tohoto 

dokumentu nebo ve stanoveném kratším časovém úseku. Jednotlivá opatření jsou pak 

naplňována prostřednictvím realizace konkrétních rozvojových aktivit. 

Důleţitost neboli priorizace je stanovena na základě porovnání významové důleţitosti. Je 

třeba si uvědomit, co se musí udělat určitě v nejbliţší době a s čím je moţno počkat a na 

základě toho určit pořadí u jednotlivých aktivit ve formě důleţitá (1), střední (2), nízká (3). 
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Opatření 1.1 Zlepšení technické infrastruktury 

Název aktivity Důleţitost Termíny Odpovědnost 
Náklady 

Kč 

Zdroje 
financování 

Rozšíření kapacity 
inţenýrských sítí 

1 2016 Obec 8 mil.  
Vlastní + 

dotace 

Komentář: plánovaná výstavba 10 rodinných domů; dešťová kanalizace na ul. Křenovská 

Rozšíření a oprava 
chodníků 

1 2016 Obec 1 mil. 
Vlastní + 

dotace 

Komentář: nové ulice, ulice Za humny, Křenovská 

Pokud by se jednalo o bezbariérovost nebo řešení nebezpečného prvku – IROP – spec. cíl 1.2 

Rozšíření a oprava 
veřejného osvětlení 

1 2016 Obec 0,5 mil. 
Vlastní + 

dotace 

Komentář: nové ulice 

Zavedení optického kabelu 
do obce 

2 2016 Obec 0 Cizí 

Komentář: f. VIVO Connection  

Výstavba hasičské zbrojnice 1 2017 Obec 7 mil. 
Vlastní + 

národní dotace 

Komentář: 

Vybudování technického 
zázemí pro obec 

2 2016 Obec 0,2 mil. Vlastní 

Komentář: 

 

Opatření 1.2 Zlepšení dopravní infrastruktury a bezpečnosti obce 

Název aktivity Důleţitost Termíny Odpovědnost 
Náklady 

Kč 

Zdroje 
financování 

Rekonstrukce silnice v ul. 
K Mohyle míru 

1 2016 Obec 1 mil. 
Vlastní + 

dotace 

Komentář: 

Výstavba parkovacích a 
odstavných ploch 

2 2016 Obec 1 mil. 
Vlastní + 

dotace 

Komentář: ulice Za humny – odstavná stání 

Doplnění dopravně 
bezpečnostních prvků 

1 2020 Obec 0,1 mil. Vlastní 

Komentář: 2 radary, retardér od Ponětovic 

Vybudování cyklotrasy 3 2020 Obec 4 mil. Dotace 

Komentář: Prace  Ponětovice 

Pokud bude slouţit účelu dopravy do zaměstnání, do škol či k lékaři – IROP – spec. cíl 1.2  

Vybudování nové točny 
autobusu 

2 2020 Obec 1,5 mil. 
Vlastní + 

dotace 
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Komentář:   

Opravy místních komunikací 2 průběţně Obec 0,15 mil. Vlastní 

Komentář: 

 

Opatření 2.1 Zlepšení kvality školství 

Název aktivity Důleţitost Termíny Odpovědnost 
Náklady 

Kč 

Zdroje 
financování 

Přístavba nové MŠ a 
rozšíření její kapacity 

1 2018 Obec 3,5 mil. 
Vlastní + 

dotace 

Komentář: přes MAS, IROP –spec. cíl 2.4 

Zavedení krouţků při ZŠ i 
v pozdějších hodinách 

3 Průběţně ZŠ 20 tis. Vlastní 

Komentář: 

Přístavba/Nástavba základní 
školy 

1 2020 Obec 6 mil. 
Vlastní + 

dotace 

Komentář: musí být v MAP a musí probíhat výuka v klíčových kompetencích, pak IROP – spec. 
cíl 2.4 

Revitalizace školního dvora 2 2018 Obec 1 mil. 
Vlastní + 

dotace 

Komentář: v návaznosti na předchozí aktivitu z IROP 

 

Opatření 3.1 Podpora bohatého ţivota obyvatel 

Název aktivity Důleţitost Termíny Odpovědnost 
Náklady 

Kč 

Zdroje 
financování 

Podpora místní spolkové 
činnosti zaměřené na 

udrţování tradic, místního 
folklóru a ţivé historie 

1 průběţně Obec 20 tis. Vlastní 

Komentář: 

Rozšíření dalších 
sportovních, kulturních a 

společenských akcí 
2 průběţně Spolky 30 tis. Vlastní 

Komentář: 

Vybavení kulturního domu 
zařízením pro pořádání 

společenských akcí  
3 průběţně Obec 20 tis. Vlastní 

Komentář: 

Úprava divadelního sálu 
kulturního domu - zateplení 

2 2017 obec 80 tis. Vlastní 

  Komentář:  

Rozšíření a doplnění 
venkovního hřiště o nové 

1 2016 Obec 0,2 mil. Vlastní 
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hrací prvky 

Komentář: 

Vybudování nového 
dětského hřiště 

2 2020 Obec 0,6 mil. 

Vlastní + 

Národní 
dotace 

Komentář: 

 

Opatření 3.2 Zlepšení podmínek v oblasti sociálních sluţeb 

Název aktivity Důleţitost Termíny Odpovědnost 
Náklady 

(Kč) 

Zdroje 
financování 

Výstavba zařízení pro 
seniory 

2 2018 Obec  
Vlastní + 
dotace 

Komentář: 

Zlepšení 
informovanosti 

občanů o sociálních 
sluţbách a 

komunitním plánování, 
umístění informací na 

portál obce 

3 průběţně Obec 20 tis. Vlastní 

Komentář: 

 

Opatření 4.1 Obnova veřejných prostranství a protipovodňová opatření 

Název aktivity Důleţitost Termíny Odpovědnost 
Náklady 

Kč 

Zdroje 
financování 

Výsadba a údrţba veřejné 
zeleně 

2 průběţně Obec 0,1 mil. 
Vlastní + 

dotace 

Komentář: 

Vznik nových odpočinkových 
zón a doplnění mobiliáře 

2 průběţně Obec 0,1 mil. 
Vlastní + 

dotace 

Komentář: ulice Za humny 

Údrţba vodních toků a ploch 2 průběţně 
Obec, 
Povodí 
Moravy 

0,1 mil. 
Vlastní + 

dotace 

Komentář: 

Revitalizace rybníků 2 2020 Obec 3,5 mil. 
Vlastní + 

dotace 

Komentář: OPŢP 

Úprava prostranství před 
obchodem 

3 2020 Obec 20 tis. Vlastní 

  Komentář:  

Úprava prostranství u zastávky 
IDOS 

3 2020 Obec 70 tis. Vlastní 
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  Komentář:  

Úprava prostranství za bývalou 
sokolovnou 

3 2020 Obec 30 tis. Vlastní 

  Komentář:  

Úprava prostranství před 
rybníčky 

3 2020 Obec 30 tis. Vlastní 

Komentář:  

 

Opatření 4.2 Zlepšení třídění odpadu 

Název aktivity Důleţitost Termíny Odpovědnost 
Náklady 

Kč 

Zdroje 
financování 

Doplnění kontejnerů na 
bioodpad a na tříděný 

odpad 
3 průběţně Obec 20 tis. Vlastní 

Komentář: 

Doplnění odpadkových košů 
a košů na psí exkrementy 

3 průběţně Obec 10 tis. Vlastní 

Komentář: 

Osvěta a informovanost 
obyvatel o ŢP 

2 průběţně Obec 10 tis. Vlastní 

Komentář: 

 

Opatření 4.3 Úspora energie a vyuţívání OZE 

Název aktivity Důleţitost Termíny Odpovědnost 
Náklady 

Kč 

Zdroje 
financování 

Sniţování energetické 
náročnosti provozu budov 

v majetku obce 
2 2018 Obec 3,5 mil. 

Vlastní + 

dotace 

Komentář: Zateplení kulturního domu a výměna topení 

 

 



 

44 

Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí 
Projekt CZ.1.04/4.1.00/62.00008 

B.4 PODPORA REALIZACE PROGRAMU 

Realizace strategie 

Pro úspěšnou realizaci PRO Prace je důleţité se do budoucna zaměřit především na 

efektivní spolupráci jednotlivých aktérů, a to konkrétně obce, spolků, občanů i subjektů vně 

obce. Na základě tohoto programu bude obec Prace postupně realizovat všechny prakticky a 

finančně realizovatelné záměry, a to se zohledněním určených priorit k jednotlivým 

záměrům. 

Před realizací budou jednotlivé projekty konkretizovány, ať uţ z hlediska projekčního, 

vyţaduje-li to daný záměr, tak z hlediska finančního a časového. 

 

Zajištění řízení a naplňování Programu rozvoje obce Prace 

Zajišťování naplňování programu bude mít na starosti zastupitelstvo obce v čele 

se starostou. Zastupitelstvo koordinuje všechny činnosti spojené s administrativní podstatou 

činností spojenou s naplňováním a aktualizací programu. Zodpovídá za dodrţení 

harmonogramu vyhodnocování a monitoring. Zodpovídá za zpřístupnění dokumentů a 

vypořádání připomínek a podnětů, které se v průběhu platnosti programu vyskytnou. 

Zodpovídá za přípravu aktualizací, souhrnů, zpráv a dalších podkladů v návaznosti na vyuţití 

programu. Podílí se na zajištění dodrţování harmonogramu a přípravě podkladů pro 

vyhodnocování. Zajišťuje sběr podkladů pro monitoring programu.  

 

Zpřístupnění dokumentu: 

Dokument bude zveřejněn na internetových stránkách obce a zároveň bude k nahlédnutí, 

případně i k zapůjčení v listinné podobě na obecním úřadě. 

 

Monitoring a hodnocení plnění programu: 

Plnění strategie bude kontrolováno průběţně, bude vyhodnoceno, do jaké míry byly 

naplánované záměry skutečně realizovány či z jakých důvodů případně realizovány být 

nemohly. Současně budou případně přehodnoceny jednotlivé záměry z hlediska moţnosti a 

potřebnosti jejich realizace a bude také zkontrolováno nastavení priorit záměrů. 

Přehodnocení mohou předcházet doplňující dotazníková šetření, které zaktualizují názor 

veřejnosti na jednotlivé aspekty ţivota v obci a vyhodnotí dosavadní plnění strategie a budou 

slouţit jako zpětná vazba pro vyhodnocení, zda se řešené aspekty ţivota v obci zlepšily či 

nikoli. 
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C. PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 

Rozdělení obcí území MAS Slavkovské bojiště podle velikosti: 

  
Velikostní 
kategorie 

Malé obce do 799 

Středně velké obce 800-1499 

Velké obce 1500 a více 

 

Obce MAS Slavkovské bojiště 

Obec 

Počet 
obyvatel k  

31. 12. 2014 
Index 
stáří Obec 

Počet 
obyvatel k  

31. 12. 2014 
Index 
stáří 

Blaţovice 1186 87,4 Níţkovice 696 121,4 

Bošovice 1201 90,2 Otmarov 301 56,9 

Bučovice 6482 117,3 Otnice 1515 91,8 

Heršpice 783 70,3 Podolí 1392 89,4 

Hodějice 934 131,6 Ponětovice 413 87,7 

Holubice 1058 77,7 Pozořice 2251 93,3 
Hostěrádky-

Rešov 846 123,2 Prace 942 100,6 

Hrušky 768 103,1 Rašovice 664 90,4 

Jiříkovice 876 97,9 Sivice 1051 98,8 

Kobeřice u Brna 698 83 Slavkov u Brna 6456 104,1 

Kobylnice 1057 93,2 Sokolnice 2336 87,5 

Kojátky 307 142,9 Šaratice 1015 100,6 

Kovalovice 631 124 Telnice 1542 89,9 

Křenovice 1912 95,8 Těšany 1216 93,6 

Křiţanovice 769 109,1 Tvaroţná 1290 107,0 

Lovčičky 648 96,5 Újezd u Brna 3238 120,3 

Měnín 1856 73,4 Váţany nad Litavou 712 100,9 

Milešovice 684 100,9 Velatice 683 83,2 

Mokrá-Horákov 2745 111,2 Velešovice 1254 78,9 

Mouřínov 471 105,4 Viničné Šumice 1283 73,9 

Moutnice 1179 105,5 Zbýšov 617 48,1 

Němčany 782 103,0 Ţatčany 800 98,5 

Nesvačilka 322 125    
 

Zdroj: Veřejná databáze, ČSÚ, 2015, dostupné z www.czso.cz; vlastní výpočty 
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Příloha č. 2 

Míra nezaměstnanosti obcí v MAS Slavkovské bojiště 

Obec 2007 2008 2009 2010 2011 2014 

Blaţovice 3,60% 3,60% 7,40% 7,80% 9,20% 4,90% 

Bošovice 5,20% 3,10% 6,00% 6,20% 6,60% 4,50% 

Bučovice 5,40% 6,50% 12,20% 9,70% 10,70% 7,50% 

Heršpice 4,40% 4,40% 12,70% 11,10% 7,30% 5,00% 

Hodějice 3,50% 4,00% 7,70% 7,20% 7,20% 4,10% 

Holubice 4,10% 3,30% 9,30% 8,00% 6,70% 4,50% 

Hostěrádky-Rešov 2,70% 3,60% 9,30% 10,40% 7,40% 4,60% 

Hrušky 2,70% 3,70% 12,30% 9,60% 6,40% 4,10% 

Jiříkovice 1,20% 3,70% 8,10% 7,40% 5,60% 5,00% 

Kobeřice u Brna 5,10% 5,50% 12,70% 13,60% 13,60% 7,10% 

Kobylnice 3,60% 3,60% 7,20% 7,70% 7,40% 3,50% 

Kojátky 5,80% 11,00% 15,60% 12,30% 9,10% 8,20% 

Kovalovice 4,00% 4,00% 7,90% 11,50% 8,60% 6,00% 

Křenovice 3,40% 4,10% 9,10% 9,30% 9,00% 5,30% 

Křiţanovice 4,20% 4,00% 11,10% 9,80% 9,50% 5,50% 

Lovčičky 2,80% 2,80% 11,30% 9,70% 8,90% 6,20% 

Měnín 3,10% 4,30% 6,20% 8,90% 6,90% 5,50% 

Milešovice 4,90% 5,60% 8,20% 13,10% 12,10% 5,30% 

Mokrá-Horákov 3,60% 3,00% 6,60% 7,50% 6,50% 5,90% 

Mouřínov 8,60% 11,40% 17,10% 15,70% 15,70% 10,70% 

Moutnice 4,80% 2,80% 9,10% 8,70% 8,50% 5,40% 

Němčany 5,50% 3,60% 7,70% 7,40% 8,50% 5,70% 

Nesvačilka 3,20% 3,80% 7,10% 7,70% 5,80% 6,00% 

Níţkovice 4,00% 5,50% 13,20% 12,90% 10,40% 8,20% 

Otmarov 4,90% 3,70% 8,50% 8,50% 7,30% 6,60% 

Otnice 3,60% 2,10% 6,20% 8,20% 7,00% 4,40% 

Podolí 4,80% 4,80% 9,60% 9,80% 7,60% 5,10% 

Ponětovice 3,60% 4,20% 10,30% 12,10% 9,10% 8,80% 

Pozořice 4,20% 3,00% 6,20% 8,70% 8,90% 5,80% 

Prace 3,70% 4,60% 8,80% 9,50% 5,40% 5,50% 

Rašovice 6,60% 9,40% 12,00% 11,10% 12,00% 7,10% 

Sivice 6,00% 4,40% 11,30% 9,40% 11,30% 5,60% 

Slavkov u Brna 3,80% 3,90% 7,50% 7,70% 7,30% 5,00% 

Sokolnice 3,40% 4,50% 9,70% 10,30% 9,10% 5,50% 

Šaratice 5,50% 5,70% 10,40% 11,20% 11,20% 7,00% 

Telnice 4,20% 5,10% 8,30% 8,70% 7,30% 5,20% 

Těšany 3,70% 3,90% 8,00% 8,20% 8,40% 4,40% 



 

48 

Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí 
Projekt CZ.1.04/4.1.00/62.00008 

Tvaroţná 3,70% 4,60% 5,70% 5,90% 7,60% 4,90% 

Újezd u Brna 5,60% 5,10% 8,30% 9,80% 8,80% 5,70% 

Váţany nad Litavou 7,10% 9,10% 10,70% 11,00% 8,80% 6,50% 

Velatice 3,30% 2,40% 6,90% 8,60% 5,70% 4,10% 

Velešovice 4,00% 5,90% 12,40% 10,90% 11,30% 4,30% 

Viničné Šumice 2,80% 4,20% 6,80% 8,30% 7,00% 4,20% 

Zbýšov 5,40% 2,50% 6,40% 6,90% 5,90% 5,10% 

Ţatčany 4,20% 3,90% 6,70% 8,40% 7,80% 5,40% 

průměr 4,30% 4,62% 9,24% 9,48% 8,50% 5,66% 

        

            

celkový průměr 2007-2011 za území 7,23%     

celkový průměr  2007-11, 2014 za území 6,97%     

Zdroj: Portál zaměstnanosti MPSV, dostupné z http://portal.mpsv.cz/sz, data k 31. 12. daného roku, vlastní výpočty 
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Příloha č. 3 

Zásobník projektů 

Název aktivity Důleţitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

Vybudování 
multifunkčního hřiště 

2 2025 Obec  
Vlastní + 
dotace 

Komentář: 

Vybudování sběrného 
dvora 

2 2025 Obec  
Vlastní + 
dotace 

Komentář: 

Realizace KPÚ 2 2025 Obec  
Vlastní + 
dotace 

Komentář: 

Revitalizace starého OÚ 3 2025 Obec  
Vlastní + 
dotace 

Komentář: 

Rekonstrukce budovy fary 3 2025 Obec  
Vlastní + 
dotace 

Komentář: 

Výstavba rodinných domů 3 2030 Obec  Vlastní 

Komentář: 

Rozšíření kapacity 
inţenýrských sítí 

3 2030 Obec  Vlastní 

Komentář: 

Zbudování nových 
chodníků a komunikací 

3 2030 Obec  
Vlastní + 
dotace 

Komentář: 

Vybudování nových 
parkovacích ploch 

3 2030 Obec  
Vlastní + 
dotace 

Komentář: 

Úprava okolí zastávky 
autobusu 

3 2025 Obec 75 tis. Vlastní 

Komentář: 

Úprava VKP a budování 
lesoparku 

3 2025 Obec 30 tis. Vlastní 

Komentář: 
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Příloha č. 4 

Dotazníkové šetření 

 

 

 


