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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 navržení aktivit, které pomůžou tyto představy 

dosáhnout. Tento dokument byl vytvářen v první polovině roku 2017 na období let 2017–

2022. Hlavním řešitelem za obec byl starosta František Kroutil, další členové realizačního 

týmu byli místostarostka Pavla Chovancová a místostarosta Ing. Jiří Dudák a členové 

zastupitelstva Mgr. Leona Bímová, Marie Fialová, Mgr. Petr Gabrhel, Ing. Miroslav Homola, 

Ing. Josef Hrazdíra, Ing. Martin Kočí, Ing. Pavel Oborný a Mgr. Kateřina Umlášková DiS. 

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

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

příležitost 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 

Hana Tomanová 

Vladislava Vaněčková 

 

 

 

Dokument Program rozvoje obce Telnice na období let 2017–2022 byl zpracován 

díky projektu „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“ 

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

 

 

Program rozvoje obce byl schválen zastupitelstvem obce dne 29. 3. 2017, usnesením 

č. 4. 
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A. ANALYTICKÁ ČÁST  

 

A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE 

1. Území 

Poloha obce 

Obec Telnice se nachází v Jihomoravském kraji, v okrese Brno-venkov. Spadá pod 

působnost ORP Šlapanice, stavebního úřadu a matriky Sokolnice a finančního úřadu Brno-

venkov. Katastrální plocha obce se rozkládá na ploše 610 ha, z toho 18 ha tvoří zastavěná 

plocha. Obec leží cca 2 km od Sokolnic, 8 km od ORP Šlapanice a 12 km od krajského 

města Brna. Typologie krajiny se v rámci katastrálního území proměňuje. Zemědělská 

krajina rovin severovýchodní části katastrálního území se směrem na jih mění v krajinu 

širokých říčních niv. Jižní část katastrálního území je typickou krajinou širokých říčních niv se 

zemědělským využitím. Krajina je otevřená. Terénně nejvýraznějším prvkem v katastrálním 

území jsou pahorky vystupující ze zemědělské roviny v severní části katastru.  

 

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

Historické souvislosti 

Obec Telnice leží asi 12 km jihovýchodně od Brna, patří mezi nejstarší a zároveň největší 

osady v okrese Brno - venkov. První doložená zmínka o existenci osady a také obce 

samotné pochází z roku 1244. Již v této době měla osada 26 domů. V první polovině 16. 

století byla obec připojena k panství sokolnickému. Obec byla spravována nejprve rodem 

Dietrichsteinů a následně v roce 1850 připadla do správy Mitrovským. Na území obce se 
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také 2. prosince 1805 odehrála „Bitva tří císařů“ a část obce je tudíž začleněna do 

památkové zóny bitvy u Slavkova1. 

Dominantou Telnice je kostel sv. Jana Křtitele, jehož věž byla pro svůj specifický zjev 

umístěna do telnického erbu. O jeho založení neexistují přesné zprávy. Z původní stavby se 

do dnešních dnů zachovala pouze románská věž, ostatní stavba byla na základech 

původního kostela přestavěna v letech 1726 - 1734. Fara je v Telnici poprvé připomínána již 

v roce 1324.  

 

2. Obyvatelstvo 

Demografická situace 

Telnice se počtem obyvatel řadí mezi 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). K 31. 12. 2015 v obci žilo celkem 1 593 obyvatel, z toho 788 mužů a 805 žen. 

Průměrný věk občanů byl 39,5 let. Trend demografického vývoje je příznivý. Za posledních 

dvanáct let (od 31. 12. 2003 - 31. 12. 2015) přibylo v Telnici 297 občanů2.  

Telnice prošla v 80. letech minulého století podobným útlumem jako jiné jihomoravské obce. 

Narozdíl od obcí s počtem do 1 000 obyvatel byl tento úbytek pozvolný a v 90. letech se 

začal stejně pozvolna obracet. Největší přírůstky obyvatelstva zaznamenala obec od roku 

2005 (v období 2005-2015 vzrostl počet obyvatel o 22 %). Rozvoj krajského města Brna má 

na vývoj počtu obyvatel významný vliv. Při zohlednění tohoto rozvoje spolu s možnostmi 

územního plánu obce očekává Telnice další nárůst obyvatel. Očekávaný počet obyvatel v 

roce 2020 je cca 1700. 

Tab. 1: Vývoj pohybu obyvatelstva a jeho počet v letech 2003-2015 

 

Živě 
narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí 

Přirozený 
přírůstek 

Přírůstek 
stěhováním 

Celkový 
přírůstek 

Počet 
obyvatel 
k 31.12. 

2003 7 10 20 15 -3 5 2 1 296 

2004 9 14 26 24 -5 2 -3 1 293 

2005 16 11 42 33 5 9 14 1 307 

2006 16 9 59 15 7 44 51 1 358 

2007 16 19 42 33 -3 9 6 1 364 

2008 16 9 62 26 7 36 43 1 407 

2009 12 7 42 25 5 17 22 1 429 

2010 17 7 41 26 10 15 25 1 454 

2011 14 8 46 24 6 22 28 1 458 

2012 19 7 47 38 12 9 21 1 479 

2013 19 12 43 35 7 8 15 1 494 

                                                
1 Historie obce, dostupné na www.telnice.cz 
2 Veřejná databáze, ČSÚ 2017, dostupné na www.czso.cz 
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2014 19 12 75 34 7 41 48 1 542 

2015 25 6 50 18 19 32 51 1 593 
Zdroj: Veřejná databáze, ČSÚ 2017, dostupné na www.czso.cz 

 

Obr. 2: Vývoj počtu obyvatelstva v letech 1971-2015 
Zdroj: Databáze demografických údajů za obce, ČSÚ, 2017, dostupné na www.czso.cz 

Jak již bylo řečeno, rozvoj obce je spjat s migrací obyvatelstva z krajského města Brna. 

Tohoto trendu bude obec i nadále využívat pro účely strategického plánování využití území i 

poskytování služeb. V závislosti na migračním přírůstku se zvedá i přirozený přírůstek 

obyvatelstva – do obce se stěhují převážně mladé rodiny a mladé páry, které zakládají 

rodiny. 

Závislost celkového přírůstku na migračním přírůstku je významným ukazatelem při analýze 

budoucího vývoje celkového přírůstku v obci. Vztah mezi těmito ukazateli od roku 1990 

znázorňuje následující graf: 
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Obr. 3: Vývoj přirozeného, migračního a celkového přírůstku v letech 1991-2015 
Zdroj: Veřejná databáze, ČSÚ 2017, dostupné na www.czso.cz 

 

Věkové složení obyvatel 

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

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

dochází ke stárnutí obyvatelstva. V roce 2015 byl v obci index stáří 87,7, tedy osoby ve věku 

0-14 let převažují o necelých 13 % nad věkovou kategorií 65 a více let. Počet obyvatel 

v produktivním věku (15 – 64 let) činil 1 058, podrobněji viz tabulka3. 

Tab. 2: Věkové poměry v obci v roce 2015 

OBEC 
Celkový 
počet 

obyvatel  

Počet obyvatel ve věku Podíl obyvatel ve věku 
Index stáří  

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

Telnice 1 593 285 1 058 250 17,9 66,4 15,7 87,7 
Zdroj: Český statistický úřad, stav k 31. 12. 2015, dostupné na www.czso.cz 

V krátkodobém horizontu zůstává poměr mezi věkovými skupinami obyvatelstva stabilní, 

přírůstky z posledních let naznačují pozitivní vývoj. Do budoucna je však třeba počítat se 

stárnutím obyvatelstva, což je celorepublikový trend, který se promítne především do oblasti 

plánování sociálních a zdravotnických služeb. Poměr jednotlivých věkových skupin od roku 

2006 je znázorněn v následujícím grafu: 

                                                
3 Veřejná databáze, ČSÚ 2017, dostupné na www.czso.cz 
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Obr. 4: Obyvatelstvo podle věkových kategorií v letech 2006-2015 
Zdroj: Počet a věkové složení obyvatel v obcích Jihomoravského kraje k 31. 12. 2006-2015, ČSÚ 2017, dostupné 
na www.czso.cz 

 

Vzdělanostní struktura 

Informace o vzdělanostní struktuře obyvatel ze SLDB z roku 2011 napovídají, že stejně jako 

jinde v okrese Brno-venkov převládá středoškolské vzdělání bez maturity. Podíl obyvatel v 

produktivním věku bez vzdělání je mizivý, tento stav udává pouze 1 osoba. Podíl 

vysokoškolsky vzdělaných obyvatel činí 9,6 %, je tedy nižší než jihomoravský průměr.  

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

  

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 

Telnice 1 226 1 210 493 348 24 11 118 

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 

Zdroj: SLDB 2011, ČSÚ, 2015, dostupné na www.czso.cz  
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Sociální situace v obci  

V obci nežijí větší národnostní menšiny. 9 obyvatel se hlásí k slovenské národnosti, 1 k 

maďarské, v obci žije 7 obyvatel s ukrajinským státním občanstvím. Tyto menšiny se nijak 

neorganizují, bez problémů se začlenily do života obce4. 

 

 

Spolková, osvětová a informační činnost 

Místní občané říkají, že Telnice je vesnicí, kde se pořád něco děje. Že se nejedná o 

nadsazené konstatování, dokazuje řada spolků, které se podílí na řadě společenských, 

kulturních i sportovních akcí. 

 

▪ Orel jednota Telnice 

Orel jednota Telnice je pobočný spolek, který dle stanov provozováním a organizováním 

sportu a tělovýchovy, duchovních, kulturních, sociálně výchovných aktivit a charitativních i 

dalších významných projevů lidské kultury vychovává své členy, především děti a mládež, na 

základě křesťanských, zvláště katolických zásad. Orel jednota Telnice pořádá jak pro své 

členy, tak i pro širokou veřejnost řadu sportovních a kulturních akcí (Orelský ples, Krojované 

Ostatky, letní stanový tábor, Historický jarmark s vinobraním, drakiádu, Silvestr pro děti, 

turnaje v kuželkách, Ricochetu, cyklovýlety a další). Pod jednotou fungují oddíly – Taneční 

klub (všechny věkové kategorie) - největší oddíl, který se může pochlubit velkými úspěchy (6 

titulů Mistr ČR), Florbalový klub (dospělí, žáci) - oddíl s největší členskou základnou z řad 

dětí (4 družstva) a Kuželkářský klub (dospělí, dorost). V Telnici provozuje jednota činnost 

v areálu Orlovny, kde i široké veřejnosti nabízí využití sportovišť (kuželna, tělocvična, 

posilovna, Ricochet, Spinning, venkovní kurty) a konferenčních prostor k různým 

společenským akcím5. 

 

▪ TJ Sokol 

Cílem činnosti jednoty je přispívat ke zvyšování duchovní, kulturní a fyzické úrovně občanů 

prostřednictvím tělesné výchovy a sportu, společenské kulturní činnosti, výchovy k mravnosti 

a občanské odpovědnosti. TJ Sokol Telnice se zúčastňuje sokolských sletů a významně se 

podílí na výchově mládeže. Do areálu sokolovny patří budova sokolovny, která je vybavena 

sálem, klubovnou, sociálním zařízením a šatnami. Součástí budovy je nekuřácká restaurace. 

Dále se areál může pochlubit antukovými kurty a multifunkčním venkovním hřištěm pro 

sporty (házená, florbal, malá kopaná, volejbal, tenis). V zimních obdobích je venkovní hřiště 

                                                
4 Veřejná databáze, ČSÚ, 2015 
5 Orel jednota Telnice, dostupné na www.telnice.cz 
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zastřešeno obecní přetlakovou halou. V areálu se nachází také taneční parket, který je hojně 

využíván v letních obdobích pro pořádání různých kulturních a společenských akcí. Chod 

jednoty je řízen podle stanov České obce sokolské. Vlastní činnost je organizována v rámci 

jednotlivých sportovních oddílů házené, stolního tenisu, malé kopané, futsalu, volejbalu, 

tenisu a odboru všestrannosti. TJ Sokol Telnice je dobrovolné a nezávislé demokratické 

občanské sdružení, které má v současné době přes 200 členů. TJ Sokol Telnice úzce 

spolupracuje z obcí Telnice a společně významně utváří přívětivou atmosféru a pohodu pro 

všechny telnické spoluobčany. TJ Sokol se podílí na pořádání kulturních a společenských 

akcí, jako jsou plesy, zábavy, tradiční telnické hody6. 

 

▪ SUP 

SUP je neformálním spolkem občanů, který vznikl z recesistických důvodů a pořádá zájezdy 

za kulturou nebo třeba i společnou práci na poli7. 

 

▪ Telnické sluníčko 

Telnické sluníčko patří v Telnici k těm nejmladším spolkům. Na podzim roku 2016 oslavil 

teprve 10. výročí od svého založení. Hlavní náplní tohoto spolku je pravidelný celoroční 

provoz (vyjma prázdnin a svátků) Mateřského klubu sluníčko. Klub navštěvují zejména 

maminky na mateřské či rodičovské dovolené s jejich nejmenšími ratolestmi. Program 

mateřského klubu sluníčko tvoří cvičení pro děti za pomoci básniček a říkanek. Zpívání, při 

kterém se děti učí rytmu hrou na perkusní nástroje. Drobné tvoření, je zde prostor i pro 

volnou zábavu s využitím hraček. Dále telnické sluníčko pořádá besedy pro rodiče, tematické 

akce pro rodiny s dětmi, tvořivé dílny. Mezi každoroční aktivity Telnického sluníčka patří 

Vítání jara, vystoupení na Dni Matek, Spolupráce s obcí na Dni pro celou rodinu, 

Lampionový průvod s připomínkou svátku sv. Martina, Velikonoční tvoření, Adventní tvoření, 

výlet apod.8. 

 

▪ T-parlament 

10 členů T-parlamentu se schází třikrát, čtyřikrát za měsíc. Účelem spolku je rozvíjení 

nových myšlenek, nápadů a projektů pro realizaci v Telnici za účelem zkvalitnění života 

občanů a pořádání různých kulturních akcí nejen pro občany Telnice. T-parlament se 

angažuje při pořádání akcí, jako jsou Neckiáda, koncerty, Halloween party, Mikuláš chodí 

Telnicí, brigády či Vánoční trhy9. 

                                                
6 TJ Sokol Telnice, dostupné na www.telnice.cz 
7 SUP Telnice, dostupné na www.telnice.cz 
8 Telnické sluníčko, dostupné na www.telnice.cz 
9 T-parlament, dostupné na www.telnice.cz 
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▪ KLAS Telnice 

Klub aktivních seniorů vznikl pod vedením Centra pro rodinu a sociální péči v Brně jako 

aktivita určená pro seniory s tím, že vzdělávání a učení je celoživotním procesem a má 

smysl až do vysokého stáří. Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně, Josefská 1, proto 

uspořádalo kurz, na kterém bylo proškoleno asi 30 animátorů z Moravy. Obec Telnice se 

zapojila do tohoto seniorského aktivizačního programu v Jihomoravském kraji. KLAS má 

aktuálně asi 15 členů, kteří se pravidelně scházejí ve své klubovně v budově Šatlavy 

obecního úřadu Telnice. Klub vítá nové členy kdykoliv v průběhu roku10. 

 

▪ Myslivecký spolek 

Myslivecký spolek má cca 20 členů, pořádá pravidelné hony, kynologické akce, střelecké 

závody, zimní přikrmování zvěře. Myslivecký spolek se příležitostně rovněž zapojuje při 

pořádání akcí pro děti a mládež11. 

 

▪ SDH Telnice 

SDH Telnice má aktuálně 32 členů. SDH Telnice v současné době nevede družstvo mladých 

hasičů, zato se ale podílí na kulturním životě obce a pořádání akcí pro děti. Aktivní je nově i 

jednotka SDH, jejímž zřizovatelem je Obec Telnice a mezi jejímiž 23 členy je většina členů 

SDH Telnice. Od roku 2015 disponují hasiči zásahovým vozidlem Fiat Ducato12. 

 

▪ Vorvaň Tennessee 

Vodácké sdružení se schází dvakrát či třikrát ročně, organizují společné sjíždění českých a 

moravských řek v pohodovém duchu. Vodáckých akcí se účastní 40-60 vodáků13. 

 

▪ Fotři Telnice 

Spolek sdružuje asi 25 členů, tatínků, kteří chodí rekreačně hrát fotbal. Pravidelně pořádá 

zimní futsalový Winter Cup14. 

 

▪ Farnost Telnice 

Farnost Telnice se rovněž příležitostně podílí na kulturních aktivitách v obci. Pořádá 

koncerty, účastní se Noci kostelů, podporuje letní ministrantský tábor, dívčí tábor, 

ministrantskou olympiádu, setkání s Mikulášem. Při farnosti také působí schola, která 

                                                
10 KLAS Telnice, dostupné na www.telnice.cz 
11 Myslivecké sdružení Telnice, dostupné na www.telnice.cz 
12 SDH Telnice, dostupné na www.telnice.cz 
13 Vorvaň Tennessee, dostupné na www.telnice.cz 
14 Fotři Telnice, dostupné na www.telnice.cz 
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pravidelně nacvičuje a vystupuje nejen v místním kostele, ale i v dalších kostelích. K farnosti 

Telnice je přifařena též obec Sokolnice. 

 

▪ Významné akce 

K tradicím obce patří každoroční krojované hodové slavnosti, Šibřinky, Krojované ostatky či 

Ostatkový průvod. K tradicím novým, nebo znovu obnoveným, patří setkávání při Čaji o páté 

nebo promítání letního kina, které k obci neodmyslitelně patřívalo. Novou, ale již poměrně 

zavedenou tradicí je oslava svátku Matek, vzpomínkový pietní akt obětí Bitvy tří císařů s 

následnou Malou napoleonskou bitvou. Jelikož se, mimo jiné, velmi dobře ujaly Ženáčské 

hody, obec provedla obnovu vlastních ženáčských krojů, postupně obnovuje také kroje pro 

svobodné. Mezi další významné akce patří sportovní turnaje (futsal, házená, kuželky, tenis, 

pétanque, ricochet, stolní tenis), Velikonoční tvoření, výstava vín, hrkání, Velikonoční 

koncert, vítání občánků, vítání jara, pálení čarodějnic, sběr suti a pneumatik, besídka ke Dni 

matek, Noc kostelů, Den dětí, zájezdy, cyklovýlety, promítání letního kina, neckiáda, folklórní 

den, malá napoleonská bitva, historický jarmark a vinobraní, drakiáda, divadelní představení, 

Halloween, ministrantská olympiáda, lampionový průvod, výroba a žehnání adventních 

věnců, setkání s Mikulášem, mikulášská nadílka, dětské vánoční hry, silvestrovský večer pro 

děti. 

 

▪ Informování občanů 

Občané jsou o všech akcích informováni prostřednictvím obecního zpravodaje, místního 

rozhlasu a webových stránek obce. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že zpravodaj 

respondenti hodnotí jako nejkvalitnější pramen informací. Rovněž ostatní zdroje, jako např. 

webové stránky, vývěsky, rozhlas atd., jsou hodnoceny poměrně kladně. SMS zprávy 

využívá přibližně necelá třetina respondentů15. 

 

 

3. Hospodářství 

Ekonomická situace  

▪ Struktura podnikatelských subjektů v obci 

V obci bylo evidováno k poslednímu prosinci 2015 celkem 310 ekonomických subjektů. 

Působilo zde 123 podnikatelů – fyzických osob bez zaměstnanců, 18 mikropodniků (do 9 

zaměstnanců), 6 malých podniků (do 49 zaměstnanců) a jeden střední podnik (do 249 

zaměstnanců). Převažuje činnost v obchodu, opravách a údržbě motorových vozidel, 

                                                
15 Dotazníkové šetření, 2015 
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stavebnictví a zpracovatelském průmyslu, významné je i zastoupení profesních, vědeckých a 

technických činností.  

Tab. 4: Hospodářská činnost za rok 2015 

Zemědělství, lesnictví, rybářství 11 

Zpracovatelský průmysl 49 

Stavebnictví 50 

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba 
motorových vozidel 61 

Doprava a skladování 7 

Ubytování, stravování a pohostinství 6 

Činnosti v oblasti nemovitostí 13 

Profesní, vědecké a technické činnosti 37 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 16 

Ostatní činnosti 26 

Nezařazeno 10 
Zdroj: http://www.risy.cz/cs/ 

 

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

 

▪ Charakteristika klíčových subjektů 

Největším zaměstnavatelem v obci je LCT, a.s., výroba těstovin. Firma se dynamicky rozvíjí 

a v budoucích letech plánuje vytvářet další pracovní pozice. K dalším firmám, které 

zaměstnávají občany obce, patří Truck Bus Servis a.s. (opravárenství a prodej autobusů), 
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CARBE s.r.o. (dřevoobráběcí stroje a zařízení), LABTECH (laboratorní technika), AGROZET 

České Budějovice (zemědělská technika) a STOROPACK (obalový materiál)16. 

Významným zaměstnavatelem je také Základní škola a Mateřská škola Telnice se zhruba 20 

zaměstnanci. 

 

▪ Komerční služby v obci 

Mikropodniky a podnikatelé – fyzické osoby bez zaměstnanců pak pokrývají široké spektrum 

služeb, viz následující graf. 

Tab. 5: Nabídka služeb v obci Telnice v roce 2015 
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Telnice 3 1 - 5 2 1 2 5 1 1 1 1 5 1 

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 služby 

V dotazníkovém šetření Jihomoravského kraje z roku 2013 přesto vyplývá, že obslužnost 

službami není dostačující, obyvatelé dojíždějí za většími nákupy potravin do Brna, obtížněji 

dostupné jsou též bankomaty a prodejny jízdenek IDS JMK. Nejpalčivější problém je ale 

dojížďka za zdravotnickými službami, která bude detailněji pojednána v samostatném oddílu 

Zdravotnictví17. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že k otázce týkající se chybějících služeb v obci se 

vyjádřilo celkem 189 (65,9 %) respondentů. Občané nejvíce postrádají bankomat, lékárnu, 

řeznictví a obchod (zejm. v nádražní čtvrti). Nejčastější zastoupení požadovaných služeb 

jsou uvedeny v následujícím grafu18. 

                                                
16 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slavkovské bojiště pro období 2014–2020, dostupné na www.mas-

slavkovskebojiste.cz 
17 Komplexní dotazníkové šetření v obcích JMK k 31. 12. 2012, Jihomoravský kraj, 2013, doplnění 2015 
18 Dotazníkové šetření, 2015 
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Obr. 6: Chybějící komerční služby v obci Telnice 
Zdroj: Dotazníkové šetření, 2014 

▪ Potřeby podnikatelů a podpora ze strany obce 

Obec se snaží zapojovat především drobné podnikatele do svých aktivit - obec využívá 

služeb místních zedníků, stolařů, kovářů, pokrývačů, podnikatelů v autodopravě nebo v 

pohostinství. Na webových stránkách obec zveřejňuje seznam firem a služeb působících v 

obci. 

V otevřené otázce stran podpory podnikání například zazněly názory ohledně pronájmu 

prostor pro podnikání za přijatelný nájem nebo možnosti uveřejnit reklamu místních 

podnikatelů na jednotlivých akcích pořádaných v obci.  

Každé dva roky vydává obec tzv. Informační brožuru, která vychází v nákladu 2000 ks a je 

zdarma distribuována všem občanům a příležitostným návštěvám obce. Brožura obsahuje 

kontakty na místní podnikatele a služby pro občany. Zařazení do této brožury je pro místní 

firmy a podnikatele zdarma. 

 

▪ Charakter zemědělské výroby 

Zemědělským podnikáním se v obci zabývá především Zemědělské družstvo Sokolnice a 

také několik drobných zemědělců, kteří se mimo jiné přímo zabývají pěstováním ovocných a 

okrasných stromů. Jedním z nich je také okrasná školka, od které obec odebírá okrasné 

stromy pro svá veřejná prostranství. 

 

▪ Pozemkové úpravy 

Obec má dokončeny komplexní pozemkové úpravy. KPÚ v obci probíhaly v období 2003 – 

2007. Náklady na provedení pozemkových úprav činily přes 14 mil. Kč. Na základě tohoto 
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projektu došlo k realizaci tří společných zařízení – zpevnění tří polních cest v nejbližším okolí 

obce. Investici hradil Státní pozemkový úřad. 

 

▪ Atraktivity cestovního ruchu 

Na katastru obce se nachází i několik Božích muk, soch, památníků a křížů. 

Nabídky pro turisty obec začíná aktivně rozvíjet. Snahou je podporovat propagaci aktivit 

místních pohostinství v oblasti gastronomie. V Telnici je několik restaurací, k dispozici jsou 

sportovní areály místního Sokola a Orla. Telnice také nabízí mimořádné celoroční vyžití, půl 

roku je k dispozici obecní nafukovací hala pro širokou veřejnost. Obcí prochází vinařská 

cyklostezka a další cyklotrasy jsou připravovány. V okolí obce se nacházejí zajímavé 

turistické cíle: 

 

o Výhon Blučina 

Rozhledna funguje od srpna 2009 a již během velmi krátké doby se stala jednoznačně 

největším turistickým lákadlem i ve vzdálenějším okolí.  Rozhledna má kruhový půdorys o 

průměru 3,7 m a dosahuje celkové výšky 15,7 m. Na vyhlídkový ochoz, který je ve výši 14,5 

m vede celkem 76 schodů19. 

 

o Zámek Židlochovice 

Patří k nejzachovalejším loveckým zámkům Evropy a společně s historickými bažantnicemi a 

oborami pro vysokou zvěř vytváří ojedinělý lovecký komplex, navazující na staletou 

mysliveckou tradici tohoto území20. 

 

o Rajhradský klášter – Památník písemnictví na Moravě 

Památník byl v prostorách benediktinského kláštera v Rajhradě pro veřejnost otevřen 1. 

července 2005. Návštěvníkům Památník nabízí stálou expozici zahrnující nejvýznačnější 

osobnosti literatury na Moravě od 9. do 20. století, temporární výstavy a prohlídku interiéru 

restaurované historické benediktinské knihovny s osmnácti tisíci knihami. Celkem čítá fond 

knihovny na 65 000 svazků. Odborné badatelské veřejnosti je od poloviny roku 2006 

zpřístupněna Knihovna Benediktinského opatství Rajhrad a Knihovna Muzea Brněnska, 

které spravuje Památník písemnictví na Moravě21. 

 

o Rozhledna Nedánov 

Vrchol Nedánov se nachází ve výšce 368 m n. m. Stojí vedle místa bývalého průzkumného 

vrtu hlubokého pět a půl kilometru. Ropa sice nebyla nalezena, ale díky vrtu známe přesný 

                                                
19 Výhon u Židlochovic, dostupné na http://rozhledny.yc.cz/vyhon.htm 
20 Zámek Židlochovice, dostupné na http://www.lesycr.cz/ 
21 Památník písemnictví Rajhrad, dostupné na http://www.pametni-mince.cz/ 
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geologický profil zdejší krajiny. Projekt rozhledny navrhl ing. Antonín Olšina. Její základní 

kámen byl položen v roce 2006 a oficiálně je otevřena od neděle 12. července 2009. 

Dřevěná stavba rozhledny s kovovými prvky měří k vrcholu 26 m. Její umístění na Nedánově 

umožňuje návštěvníkům výhled do širokého okolí. Na severozápadě je vidět Brno jako na 

dlani s okolními kopci Drahanské vysočiny, jižnímu směru dominují vrchy Pálavy se zrcadlící 

se vodní hladinou Novomlýnských jezer pod nimi. Východ a jihovýchod lemují vrcholky 

Bílých a Malých Karpat, pod nimiž leží obce a městečka slovenského Záhoří. Na severu a 

severovýchodě vystupují kopce Ždánického lesa s dominantou vrchu Strážov a tmavé 

zalesněné obrysy Chřibů. Po Pálavě je Nedánov nejvyšší přístupná turistická vyhlídka na jih 

od Brna22. 

 

o Mohyla míru 

Památník Mohyla míru byl postaven na počest obětí Napoleonovy vítězné bitvy u Slavkova 

(2. 12. 1805) podle záměru kněze A. Slováka jako naplnění jeho myšlenky učinit z centra 

někdejšího bojiště pietní "místo světla", memento válek. Je dominantou i přirozeným středem 

chráněné památkové zóny Slavkovské bojiště. O státních a církevních svátcích a 

významných dnech a také po celý červenec a srpen je památník slavnostně osvětlen. V 

renovovaném muzejním objektu sousedícím s památníkem mohou návštěvníci shlédnout 

novou netradičně pojatou multimediální expozici „Bitva tří císařů „Slavkov / Austerlitz 1805“. 

V areálu památníku probíhá každoročně na přelomu listopadu a prosince pietní akt k uctění 

padlých jako vyvrcholení vzpomínkových akcí k výročí bitvy23. 

 

o Žuráň u Šlapanic 

Významné návrší v katastru obce Podolí asi 1 km severně od Šlapanic, které je do jisté míry 

umělou mohylou s hroby z období stěhování národů z 5. a 6. stol. Odtud se otevírá pohled 

na převážnou část slavkovského bojiště. 

Žuráň byl Napoleonovým velitelským stanovištěm v počáteční fázi památné bitvy; v roce 

1930 byl na Žuráni odhalen kubistický památník od ing. arch. Kerharta s plastickou 

bronzovou mapou znázorňující postavení armád před rozhodujícím střetnutím24. 

 

o Santon 

Vrch na severní straně bojiště nad vesnicí Tvarožná. Kdysi se mu říkalo Padělek či 

Tvaroženský kopeček. Exoticky znějící jméno Santon mu dali francouzští vojáci, kterým 

podle jedné verze připomínal stejnojmenný kopec z jejich egyptského tažení. Pahorek byl 

opěrným bodem francouzského dělostřelectva. Na vrcholu, který byl před bitvou uměle 

                                                
22 Procházky v Boleradicích, dostupné na http://www.boleradice.cz/ 
23 Památník Mohyla míru, dostupné na http://mohylamiru.muzeumbrnenska.cz/ 
24 Žuráň, Památková zóna Slavkovské bojiště, dostupné na http://www.slapanice.cz/ 
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srovnán francouzskými ženijními jednotkami pro palposty 18 děl, stojí kaplička zasvěcená 

Panně Marii Sněžné z roku 1832 s pamětními deskami francouzských generálů Clapareda a 

Valhuberta a ruského generála Bagrationa. Opodál se nachází kopie francouzského polního 

děla a kousek pod ním tři pásy okopů levého křídla francouzské armády. Při těžkých bojích o 

Santon byl raněn i generál - Jean Marie Roger Valhubert, který zemřel několik dní poté v 

Brně a byl pochován na někdejším městském hřbitově, dnes Tyršově sadu, kde místo jeho 

odpočinku připomíná pomníček25. 

 

o Kovárna Těšany 

Kovárna v Těšanech je ojediněle zachovalým objektem řemeslnické dílny ve spojení s 

hospodářským a obytným stavením. První písemné zprávy o těšanské kovárně pocházejí z 

konce 17. století. Dá se však předpokládat, že zdejší kovářská dílna vznikla bezprostředně 

po založení vrchnostenského dvora v Těšanech roku 1377. Stavení v dnešní podobě 

selského baroka bylo vybudováno kolem roku 1700 na místě starší, historicky doložené 

kovárny. Kovárna tvořila jednu stranu prostranství obestavěného vrchnostenskými budovami, 

zámkem, pivovarem, palírnou, hospodou a vesnickými domky. Tato izolace kovárny od 

ostatních budov byla opodstatněná, neboť se zde pracovalo s otevřeným ohněm a to 

vytvářelo stálé nebezpečí vzniku požáru okolních stavení, jejichž střechy byly kryty 

slaměnými doškami26. 

 

▪ Turistická infrastruktura 

V obci Telnice se nenachází žádné ubytovací zařízení. Z hlediska stravování zajišťuje tyto 

služby v obci pět restaurací a např. restaurace Orlovna Telnice s kapacitou 50 míst, nabízí 

návštěvníkům také další služby, jako je např. základní cykloservis, informace o atraktivitách 

v okolí, prodej map či možnost přístupu na internet. 

 

 

Trh práce 

V Telnici žilo k poslednímu Sčítání lidu, domů a bytů 1 013 obyvatel v produktivním věku, což 

činilo 68,8 % obyvatelstva (k 31. 12. 2015 1 058 osob v produktivním věku – 66,4 % 

obyvatelstva). V roce 2011 žilo v obci podle údajů SLDB 769 ekonomicky aktivních obyvatel. 

Z toho 720 osob bylo zaměstnaných nebo samostatně výdělečně činných, 49 bylo 

nezaměstnaných. Ze zaměstnaných bylo v obci 18 pracujících důchodců a 16 žen na 

mateřské dovolené. Ekonomicky aktivní obyvatelstvo obce tvořilo celkově tedy cca 52,2 % 

                                                
25 Santon, Památková zóna Slavkovské bojiště, dostupné na http://www.slapanice.cz/ 
26 Kovárna v Těšanech, dostupné na http://www.portalzidlochovice.cz/ 
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obyvatel, z nichž zaměstnaných bylo 93,6 % obyvatel. Dle jednotlivých sektorů bylo 

zaměstnáno v zemědělství 2,2 %, 34,9 % ve stavebnictví a průmyslu, 51,5 % ve službách a 

11,4 % nebylo zjištěno27.  

 

▪ Míra nezaměstnanosti 

MPSV udává míru nezaměstnanosti v obci 3,4 % v prosinci 2016, tedy nižší než průměr pro 

Brno-venkov ze stejného období, který činil 4,5 %. Aktuálně je v obci 36 dosažitelných 

uchazečů o zaměstnání na 14 volných pracovních míst V obci bylo k poslednímu prosinci 

2014 zjištěno 12 dlouhodobě nezaměstnaných občanů (tzn. déle než 12 měsíců)28. 

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

Obec 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2014 12/2015 12/2016 

Telnice 4,2 5,1 8,3 8,7 7,3 5,2 4,8 3,4 
Zdroj: Portál zaměstnanosti MPSV, 2015, dostupné z http://portal.mpsv.cz/sz 

Při srovnání s celorepublikovým trendem, který ukazuje na stoupající počet uchazečů o 

zaměstnání s krátkodobým přechodným nárůstem pracovních míst, jenž kulminoval v roce 

2009, je v Telnici míra nezaměstnanosti relativně stabilní a aktuálně vykazuje klesající 

tendenci. 

 

▪ Dojížďka za prací 

Do zaměstnání vyjíždělo dle SLDB 2011 celkem 431 zaměstnaných (60 % z celkového 

počtu), z toho 301 (42 % z celkového počtu zaměstnaných) vyjíždělo do jiného okresu kraje, 

s největší pravděpodobností tedy do krajského města Brna29. Dojížďka trvá do 60 minut, 

celková dopravní obslužnost obce je podrobněji analyzována v samostatném oddílu 

Dopravní obslužnost níže. 

 

▪ Opatření na podporu zaměstnanosti 

Obec využívá veřejně prospěšných prací ve spolupráci s Úřadem práce Brno-venkov. V roce 

2016 pracovalo v programu VPP 5 osob. Obec má zájem o větší využití možností institutu 

VPP. 

 

 

                                                
27 Veřejná databáze, ČSÚ, 2015 
28 Portál zaměstnanosti MPSV, 2015, dostupné z http://portal.mpsv.cz/sz 
29 Veřejná databáze, ČSÚ, 2015 
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4. Infrastruktura 

Technická infrastruktura 

V Telnici je zajištěno připojení k vodovodu a plynofikace. Obec se podílela na výstavbě ČOV 

Telnice, která dodnes slouží také i sousedním obcím Sokolnice a Otmarov. Dostavba 

inženýrských sítí v obci je závislá na jejím dalším rozvoji směrem do nových zástavbových 

částí obce. 

 

▪ Vodovod 

V celé obci je realizován vodovod pro veřejnou potřebu připojený na skupinový vodovod 

Rajhrad ze soustavy Březová II – VOV, jehož provozovatelem je VAS, a.s. divize Brno-

venkov. Obec je napojena na vodovodní přivaděč pod tlakem hladiny vodojemu Rajhrad přes 

redukční šachtu umístěnou na jihozápadním okraji obce. Požární voda je zajištěna z požární 

nádrže na jihozápadním okraji obce30. 

 

▪ Kanalizace a ČOV 

Proběhla realizace projektu splaškové kanalizace. Obecní kanalizace je v převážné části 

obce jednotná a v novější stávající zástavbě Augarty, Za Sokolovnou a v centru obce 

oddílná. Byla realizována s odtokem do obecní ČOV umístěné jižně od obce. Mechanicko-

biologická ČOV byla koncem roku 2006 intenzifikovaná v souvislosti s připojením odpadních 

vod ze Sokolnic a Otmarova, na 4000 EO s možností zkapacitnění až na 5250 EO. Mezi 

obcemi je dohodnuto, že provizorně navýšená kapacita bude přednostně využita pro 

připravenou výstavbu v obci Sokolnice. Zatížení čistírny ze stávající zástavby připojených 

obcí se v současné době pohybuje v průměrné výši cca 4200 EO. Jako recipient slouží potok 

Říčka31. V současnosti je v plánu dobudování kanalizace na konci ulice Draha. 

 

▪ Elektřina 

Obec Telnice je zásobována vedením VN na napěťové hladině 22 kV z transformovny 

Sokolnice. Distribuční síť NN je provedena v převážné míře jako venkovní na betonových 

stožárech, stav sítě je dobrý. Trafostanice za sokolovnou je napojena zemním kabelem. Dle 

průzkumu provedeného pro účely územního plánu je elektrická energie využívaná obyvateli 

pro osvětlení, pohon elektrospotřebičů a k ohřevu teplé užitkové vody. V malé míře je 

elektrická energie rovněž využívána k vytápění. V obci je celkem 5 veřejných trafostanic a 3 

soukromé, které pokrývají potřeby zemědělského družstva a dopravního podniku na 

                                                
30 Územní plán obce Telnice, 2012 
31 Územní plán obce Telnice, 2012 
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jihozápadním okraji obce. Územní plán počítá s vybudováním dvou nových trafostanic, které 

by pokryly potřeby plánovaného přírůstku obyvatel do roku 202032. 

 

▪ Plyn 

Obec Telnice je plynofikována. Do řešeného území vede VTL plynovod DN 100, PN 40. 

Trasa plynovodu je stabilizována. Regulační stanice RS VTL/STL je umístěná v centru obce 

za prodejnou. Z této TS je zásobována celá centrální část obce. V části U nádraží je veden 

plynovod z regulační stanice v obci Sokolnice. Odběratelé jsou napojeni buď na středotlaké 

vývody z regulačních stanic (0,3 Mpa), nebo častěji na nízkotlaké rozvody. Územní plán 

nenavrhuje nové umístění regulační stanice33.  

 

▪ Vybavenost internetem 

Připojení k internetu poskytuje v obci firma Netfree prostřednictvím sítě WIFI, také 

společnost VIVO CONNECTION, dostupný je také internet přes optickou a metalickou síť 

ITSELF či O2. Internet zde poskytují také všichni mobilní operátoři. 

 

▪ Odpadové hospodářství obce 

V roce 2013 se obec zapojila do programu, který umožnil rozdělování kompostérů do 

domácností v obci. V Telnici funguje sběrné místo obecního dvora v ulici Růžová s provozní 

dobou ve středu 15:00-17:00 a v sobotu 10:00-12:00. Občané zde mohou odevzdávat sklo, 

papír, plasty, kov, pneumatiky či velkoobjemový odpad. Sběrný dvůr je zároveň místem pro 

zpětný odběr elektrospotřebičů a baterií. Občané aktivně využívají sběrných hnízd na území 

obce i možností sběrného dvora. Plocha sběrného dvora je ale nevyhovující a obec plánuje 

oslovit okolní obce ohledně spoluužívání sběrného dvora34. 

Místní spolky pořádají sběry železného šrotu, obec pořádá mobilní svoz velkoobjemového 

odpadu. 

V roce 2016 zavedla obec nový systém třídění odpadu: již dříve občané obdrželi 250 ks 

kompostérů zdarma, nyní obec rozdala do většiny domácností 400 ks sad sběrných nádob 

(popelnic) na plast, papír a bioodpady. Změnil se systém svozu odpadu (od roku 2017 se 

směsný komunální odpad sváží 1x za 4 týdny, stejně tak i tříděný – přímo od domu). Obec 

pravidelně doplňuje kontejnery na další druhy odpadů tak, aby občané měli co nejširší 

možnost třídění odpadů. 

 

                                                
32 Územní plán obce Telnice, 2012 
33 Územní plán obce Telnice, 2012 
34 Sběrné místo obecního dvora, dostupné na http://www.telnice.cz/ 
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Dopravní infrastruktura 

▪ Silnice procházející obcí 

Katastrálním územím obce procházejí silnice II. a III. třídy. Jde o tyto silnice: 

- II/380 Brno-Hodonín, 

- II/418 Sokolnice-Otnice-Krumvíř, 

- III/4184 Telnice-Sokolnice, 

- III/4185 Sokolnice-příjezdná, 

- III/41610 Telnice-Otmarov-Rajhradice. 

Významná je především silnice II/380, která Telnici spojuje s krajským městem Brnem. 

Vzdálenost od nejbližšího nájezdu na komunikaci I. třídy D2 je 7 km. 

 

▪ Technický stav komunikací 

Obcí procházejí křížem dvě krajské komunikace druhé a třetí třídy, jejichž údržbu a opravy 

zajišťuje Správa a údržba silnic JMK. Již několik let se připravuje projekt průtahu obcí 

(II/380). 

 

▪ Dopravní zátěž 

Dopravní zátěž na nejfrekventovanější silnici (II/380) vykazuje podle přiložené mapy z 

Ředitelství silnic a dálnic ČR hustotu provozu 5001-7000 vozidel/24h. 

 

Obr. 7: Síla silničního provozu v obci Telnice 
Zdroj: http://scitani2010.rsd.cz 
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▪ Železnice 

Na území obce se nachází celostátní jednokolejná elektrifikovaná trať č. 300 Brno-Přerov. 

Nádraží Sokolnice-Telnice se nachází v severovýchodní části obce, je vzdáleno 1,5 km od 

centra obce35. Dostupnost nádraží je dále řešena v oddílu Dopravní obslužnost. Terénním 

šetřením v průběhu 1 týdne pro účely územního plánu bylo zjištěno, že u nádraží parkuje 9-

11 automobilů na zpevněných i nezpevněných plochách. Nezbytná parkovací kapacita u 

železniční stanice podle údajů SLDB 2001 byla vypočítána na 34 parkovacích míst. 

 

▪ Stav a údržba místních komunikací 

O místní komunikace pečuje obec Telnice a pravidelně provádí nejen údržbu, ale i jejich 

opravy. V plánu je oprava místních komunikací na Masarykově náměstí. 

Obec během posledních let usiluje o posilování infrastruktury především budováním nových 

chodníků. Též je v plánu dobudovat veřejné osvětlení u některých chodníků a do budoucna 

v souvislosti se zbudování průtahu doplnit osvětlení i u přechodů pro chodce. Průběžně též 

obec provádí doplňování prvků dopravní bezpečnosti. 

Dle dotazníkového šetření občané největší nebezpečí vnímají v souvislosti se silničním 

provozem – nebezpečí při výjezdech a při přecházení, provoz na hlavní komunikaci, 

neoddělené chodníky pro chodce od silnice, atp36. 

 

▪ Parkovací místa 

Aktuálně je v obci 34 dostupných parkovacích míst, v územním plánu je dále navrženo 20 

míst za školou, 12 míst u nádraží, 16 míst v ulici Hliníky a 20 parkovacích míst pro účely 

hřbitova plánovaných v rámci nové komunikace za hřbitovem. Nové obytné objekty i objekty 

občanské vybavenosti by měly mít parkovací místa na vlastních pozemcích. Plánovaná 

parkoviště mají řešit problémy stávající řadové zástavby37. 

 

▪ Cyklostezky 

V okolí Telnice existují široké možnosti cykloturistiky. Jsou zde pěší turistické trasy a 

cyklotrasy č. 473 a 5063. Tyto cyklotrasy budou rozšířeny o novou cyklotrasu podél potoka 

Říčky směrem od Sokolnic do Měnína. Cyklotrasa vede mimo silnici II. třídy ochrany ZPF po 

zpevněných a nezpevněných komunikacích. Obec plánuje se do budoucna napojit na 

existující síť cyklostezek. 

 

                                                
35 Územní plán obce Telnice, 2012 
36 Dotazníkové šetření, 2015 
37 Územní plán obce Telnice, 2012 
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Dopravní obslužnost 

▪ Zapojení do IDS 

Obec je zapojena do IDS JMK s využitím autobusové i železniční dopravy. 

 

▪ Dostupnost spádových sídel a krajského města38 

Za spádová sídla lze považovat Újezd u Brna, Sokolnice, Šlapanice – do těchto míst občané 

dojíždějí za službami a zdravotnictvím. 

K nádraží Sokolnice-Telnice jezdí 16 přímých autobusových spojů ve všední den, 10 spojů o 

víkendu, cesta trvá 3 minuty. Návaznost na železniční spoj S2 ve směru Brno - hlavní 

nádraží je dobrá, celkově pak cesta do krajského města Brna trvá 27 minut. Další spoje do 

Sokolnic jsou dostupné, vyžadují však přestupy a mnohem více času. 

Železniční spojení do Brna je realizováno vlaky S2 v návaznosti na přímé linky k železniční 

stanici Sokolnice-Telnice. Autobusové spojení do krajského města Brna je realizováno 45 

přímými spoji ve všední dny a 17 spoji o víkendu. Cesta do Brna trvá 23 minut. Spoje na této 

trase však nejsou bezbariérové. 

Z 36 všednodenních autobusových spojů do Újezda u Brna, kam občané dojíždějí za 

zdravotnictvím, není ani jeden bez přestupů ani bezbariérový. Tři kilometry dlouhá cesta trvá 

cca 20 minut. 

Zcela chybí též přímý spoj do centra Sokolnic, všech 18 spojů ve všední dny vyžaduje 

přestupy, ani jedno spojení není bezbariérové. Cesta do Sokolnic s přestupy trvá cca 30 

minut, paradoxně jsou tak 3 km vzdálené Sokolnice hůře dostupné hromadnou dopravou než 

krajské město. 

Spojů do Šlapanic je sice dostačující množství (více než 45 ve všední dny), ale všechny 

vyžadují přestupy, u některých spojů jde dokonce o tři přestupy. Podle kvality spojení může 

cesta trvat 27-60 minut. Vzhledem k faktu, že Šlapanice působí jako ORP pro Telnici, je 

spojení veřejnou dopravou do Šlapanic zcela nevyhovující. 

 

▪ Chybějící spoje 

Obec si uvědomuje potřebu přímých spojů především do Šlapanic, Újezda, Sokolnic a 

Měnína, na některé noční spoje přispívá z vlastních zdrojů. 

 

 

                                                
38 Spojení, dostupné na jizdnirady.idnes.cz 
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5. Vybavenost 

Bydlení39 

▪ Počet domů 

Podle údajů ze SLDB 2011 bylo v obci 448 domů, z nichž 45 je neobydlených. 7 domů slouží 

k rekreaci. 

 

▪ Počet bytů 

V domech bylo celkem 526 bytů, z toho 470 v rodinných domech a 48 v bytových domech, 

kterých je celkem 9. Obec nevlastní bytový dům ani byty.  

 

▪ Počet dokončených bytů 

V období 2003-2013 bylo v obci dokončeno 53 bytů, přičemž vývoj v druhé polovině dekády 

naznačuje stoupající zájem o bydlení v Telnici (viz následující graf). Dle CLLD MAS 

Slavkovské bojiště jeví o bydlení v obci zájem kolem 20 zájemců. 

 

Obr. 8: Bytová výstavba v obci Telnice v období 1998-2015 
Zdroj: http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/bytova_vystavba_v_obcich_jihomoravskeho_kraje 

 

▪ Podpora bytové výstavby 

Zastavěné území je v současné době zastavěno poměrně intenzivně a poskytuje málo 

možností pro zahušťování další výstavbou. Kompaktní charakter zástavby intravilánu obce 

vyvolal nutnost hledat pro novou výstavbu i vhodné pozemky mimo zastavěné území obce40. 

                                                
39 Veřejná databáze, ČSÚ, 2015 
40 Územní plán obce Telnice, 2012 
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▪ Plochy pro bytovou výstavbu 

Hlavní územní rozvoj je směřován do okrajových částí obce s návazností na již zastavěné 

území. V územním plánu z roku 2012 byly vymezeny plochy pro bydlení s kapacitou asi 190 

stavebních míst pro rodinné domy, výstavba bytových domů není v obci považována za 

vhodnou41. 

 

▪ Sociální bydlení 

V obci je velký zájem o sociální bydlení, především pak o výstavbu domova pro seniory. 

Obec pro tento projekt dokázala zajistit vhodnou lokalitu a v dlouhodobé strategii s výstavbou 

sociálního bydlení pro seniory spojeného s poskytováním sociálních služeb počítá. Aktuálně 

ale obec nemá kapacity pro poskytování sociálních bytů. 

 

 

Školství a vzdělávání 

▪ Základní a mateřská škola 

V obci je ZŠ a MŠ. ZŠ je neúplná – 1. - 5. ročník. Součástí školy je mateřská škola, školní 

družina a školní jídelna. Škola nemá vlastní tělocvičnu, využívá pouze přilehlý travnatý 

venkovní areál. Škola využívá vlastní zahradu a dětská hřiště v obci. ZŠ ani MŠ nejsou 

spádové pro ostatní obce. 

 

▪ Kapacita ZŠ a MŠ 

Škola i školka kapacitně dostačují, neplánuje se jejich dostavba. Kapacita ZŠ je v 

současnosti 100 žáků, v minulých letech došlo k jejímu navýšení, kapacita MŠ je pak 75 dětí. 

Kapacita MŠ je v posledních letech 100% využita, kapacita ZŠ je také téměř naplněna42. MŠ 

je v provozu od 6:30 do 16:30 hodin, školní družina je v provozu ráno od 6:30 do 7:30 a 

odpoledne od 11:40 do 16:30. Celková kapacita školní družiny v oddělení pro mladší i starší 

děti je 50 žáků. 

 

▪ Aktivity ZŠ a MŠ 

Mateřské škole se daří pěstovat dobré vztahy s rodiči a tím obohacovat výchovně-vzdělávací 

nabídku MŠ. MŠ i ZŠ spolupracují s místními organizacemi a spolky a podílejí se na 

kulturním životě obce. Škola pořádá turnaje v miniházené, školní plesy, usiluje o 

tělovýchovné vyžití žáků ve spolupráci s ostatními spolky v obci. Ředitel ZŠ je zároveň 

členem zastupitelstva obce. 

                                                
41 Územní plán obce Telnice, 2012 
42 Inspekční zpráva, květen 2012, www.zstelnice.cz 
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▪ Spokojenost občanů 

Podle údajů z dotazníkového šetření jsou s činností mateřské/základní školy občané velmi 

spokojeni. Někteří občané by uvítali další kroužky/aktivity pro děti, event. pobočku ZUŠ. 

Oceňují rovněž provedené opravy a rozšíření kapacit43. 

 

▪ Vyjížďka žáků do škol 

Žáci na 2. stupeň ZŠ dojíždějí do Újezda u Brna. Do středních škol pak nejčastěji dojíždějí 

do krajského města Brna. Celkem z obce vyjíždělo dle SLDB 2011 171 žáků44.  V obci chybí 

přímé ranní a dopolední spoje z hlavní části Telnice do Újezda, Měnína (hlavní části vesnice, 

většina spojů jede na rozcestí, ze kterého je nutné jít po silnici 1,5 km na začátek obce a k 

chodníku), Sokolnic a Šlapanic. 

 

▪ Nároky na rozpočet obce 

MŠ zaměstnává 6 pedagogických a 5 provozních pracovníků, ZŠ zaměstnává 5 

pedagogických pracovníků, 2 asistenty pedagoga a 2 vychovatelky školní družiny. 

Provozní a investiční výdaje na vzdělávání jsou uvedeny v následujícím grafu: 

 

Obr. 9: Provozní a investiční výdaje vzdělávání 
Zdroj: rozpocetobce.cz 

Významnou investicí bylo kapacitní rozšíření MŠ o třetí třídu, v roce 2014 se tak realizovalo 

kapacitní rozšíření z 50 míst MŠ na stávajících 75. 

                                                
43 Dotazníkové šetření, 2015 
44 SLDB 2011, ČSÚ, 2016, dostupné na www.czso.cz 
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Zdravotnictví 

▪ Lékařská praxe v obci 

V obci je dostupná jen omezená lékařská péče praktického lékaře pro dospělé. Obec v 

reakci na nedostupnost lékařské péče vyhradila v nové budově MŠ prostor pro ordinaci. V 

současné době zde v úterý a ve čtvrtek dopoledne ordinuje praktický lékař.  

 

▪ Dojížďka za zdravotními službami 

Občané dojíždějí k lékařům do Sokolnic a Újezda u Brna, ke specialistům a na pohotovost 

pak do Brna. Vzhledem k výše popsané problematické situaci ohledně přímých spojů do 

centra Sokolnic a do Újezda je dojížďka k lékařům komplikovaná. 

O víkendu je v provozu LSPP v Brně. Pohotovostní službu pro dospělé zajišťuje Úrazová 

nemocnice Brno, Ponávka 6, pohotovostní službu pro děti zajišťuje FN Brno, Černopolní 9. 

 

▪ IZS 

Obec je zapojena do integrovaného záchranného systému, sanitky vyjíždějí podle potřeby z 

nejvhodnější stanice podle vzdálenosti a vytíženosti, při zachování 20minutového limitu 

dojízdnosti záchranné služby. 

 

 

Sociální péče 

▪ Komunitní plánování sociálních služeb 

Obec se aktivně zapojuje do komunitního plánování sociálních služeb v rámci ORP 

Šlapanice, pořádá kulaté stoly a veřejná setkání. Dlouhodobě v obci působí sociální komise, 

která aktivně zjišťuje informace o potřebách sociálních služeb a usiluje o aktivizaci občanů a 

posílení vzájemnosti a dobrých mezilidských vztahů v obci. 

 

▪ Sociální služby v obci 

Terénní pečovatelskou službu v obci poskytuje Charita Rajhrad podle individuální potřeby. V 

obci působí již zmiňovaný Klub aktivních seniorů, který se zabývá aktivizačními činnostmi, 

tréninkem paměti a zajišťuje seniorům nezbytný společenský kontakt. 

 

 

▪ Pobytová zařízení sociálních služeb 

V obci se nenachází pobytové zařízení sociálních služeb. Obec ale vyhradila vhodný 

pozemek pro stavbu domova pro místní seniory a s výstavbou zmíněného objektu počítá v 

dlouhodobé strategii. Aktuálně mohou občané využívat služby Domova s pečovatelskou 
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službou ve Šlapanicích (kapacita 46 lůžek), Domova pro seniory v Sokolnicích (kapacita 120 

lůžek) a v Brně na Holásecké (kapacita 105 lůžek). Úhrnná kapacita těchto zařízení však 

nedostačuje pro SO ORP Šlapanice. 

 

 

Kultura 

▪ Podmínky pro kulturní život v obci 

Na kulturním životě obce se aktivně podílejí spolky, které v obci působí a jejichž výčet je 

podrobně uveden v sekci Spolková, osvětová a informační činnost, kde je rovněž výčet 

nejvýznamnějších kulturních akcí v obci. K pořádání kulturních akcí je využívána Sokolovna, 

Orlovna a veřejná prostranství v obci. 

 

▪ Spokojenost obyvatel s kulturním životem 

Co se týče kulturně-společenského vyžití, převládá všeobecná spokojenost. Někteří občané 

by však uvítali rozšíření nabídky knihovny o další tituly (event. rozšíření prostorů knihovny)45. 

V současnosti se spíše než s rozšířením prostor uvažuje o nalezení jiných prostor pro 

přesunutí knihovny. 

 

▪ Kulturní památky 

Na katastru obce se nacházejí Boží muka, památníky, sochy a kříže, nejvýznamnější 

památkou v obci je kostel sv. Jana Křtitele. Z původní stavby se do dnešních dnů zachovala 

pouze románská věž, ostatní stavba byla na základech původního kostela přestavěna 

v letech 1726–1734. Podle dochované věže lze usuzovat na značné stáří původní budovy. 

Právě cimbuří, které se na telnické pečeti z roku 1648 objevuje ještě jako zubaté, dává tušit, 

že založení kostela může spadat do 14. století, ne-li dříve. Věž telnického kostela je pro svůj 

tvar zdaleka patrnou dominantou obce a pro svůj specifický zjev se věž objevila i na 

telnickém erbu. 

V obci byla vybudována Historická naučná stezka, kterou Telnice financovala převážně z 

fondů EU a realizovala ve spolupráci se slovenskou partnerskou obcí Cífer. Historická 

naučná stezka má především seznámit obyvatele i návštěvníky (jak Telnice, tak Cífera) 

s životem obou obcí na počátku 19. století. Dalším cílem je také zachovat pro další generace 

informace, které možná dnes mnozí považují za samozřejmé, ale nemusí tomu tak být i 

nadále. Historická stezka je v Telnici umístěna vždy na místech, která počátkem 19. století 

již existovala.  

                                                
45 Dotazníkové šetření, 2015 
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Další významné kulturní památky v okolí obce, mezi nimiž je nejvýznamnější Mohyla míru a 

s ní spojené Muzeum brněnska, jsou podrobněji pojednány výše v sekci Ekonomická situace 

– Atraktivity cestovního ruchu. 

 

 

Sport a volnočasové aktivity 

▪ Podmínky pro sportovní aktivity 

V obci je široká nabídka sportovních aktivit, v jejich organizaci se angažují spolky zmiňované 

v sekci Spolková, osvětová a informační činnost. Vedoucí místo co do počtu pravidelných 

sportovních aktivit zaujímá TJ Sokol a Orel jednota Telnice. Tyto spolky provozují areály 

Sokolovny a Orlovny, spolupracují s ostatními spolky a s obcí. Obec klade velký důraz na 

podporu sportu a tělovýchovy, obzvlášť na sportovní aktivity pro děti a mládež. Spolky 

dostávají pravidelné příspěvky na provoz, obec také investuje do rozvoje sportovních a 

volnočasových zařízení. Provozní a investiční výdaje na tělovýchovu a sport znázorňuje 

následující graf: 

 

Obr. 10: Provozní a investiční výdaje na tělovýchovu a sport 
Zdroj: rozpocetobce.cz 

 

▪ Venkovní hřiště 

V obci jsou tenisové kurty a multifunkční venkovní hřiště, které je v zimě zastřešeno 

přetlakovou halou. Obojí provozuje obec, kapacita hřišť je intenzivně využívána a meziročně 

stoupá jak jejich využití školou, tak jejich provoz pro veřejnost. 
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V současnosti se uvažuje o stavbě zděné haly, která by měla nahradit halu nafukovací, která 

postupně stárne a neposkytuje dostatečné zázemí pro sportovní život. Též obec počítá 

s postupnou opravou tenisových kurtů. 

 

▪ Dětská hřiště 

Venkovní dětské hřiště v ulici K nádraží nahradilo v roce 2008 staré dětské hřiště v ulici U 

Rybníka. Hřiště bylo vybudováno z přírodních materiálů s finanční podporou projektu nadace 

ČEZ Oranžové hřiště. Další dětské hřiště vzniklo v ulici Růžová – Bezpečná dětská zahrada 

za významné podpory Jihomoravského kraje a také brigádníků z řad rodičů. Další dětská 

hřiště jsou v nádražní čtvrti a v ulici Palackého. 

 

 

6. Životní prostředí 

Stav životního prostředí 

▪ Půdní fond na katastru obce 

Převážnou část katastru obce s celkovou výměrou 610 ha tvoří velkovýrobně 

obhospodařovaná zemědělská krajina, zřídka členěná rozptýlenou krajinnou zelení, v níž 

převládá orná půda. V malé míře jsou zastoupeny také ovocné sady (cca 1%), podíl lesů je 

velmi malý (1,3%). Vzhledem ke kvalitě zemědělského půdního fondu není podstatné 

zvýšení podílu lesních ploch reálné. Územní plán z roku 2012 navrhuje nových cca 11 ha 

lesních ploch, čímž se podíl lesů zvedne na 3,1 %. Větší důraz je kladen na posílení systému 

ekologické stability – založení chybějících biocenter a biokoridorů, návrh dalších ploch 

krajinné zeleně46. Zvýší se tak koeficient ekologické stability, jehož aktuální hodnota je 0,09. 

Koeficient ekologické stability (tedy poměr tzv. stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků 

v dané lokalitě) je v Telnici velmi nízký. Hodnota řešeného koeficientu v rámci zkoumaného 

území vypovídá o tom, že Telnice je území, kde došlo k maximálnímu narušení přírodních 

struktur a kde u základních ekologických funkcí musí docházet k jejich intenzivnímu a 

trvalému nahrazování technickými zásahy47. Půda je aktuálně ohrožena erozí jak vodní, tak i 

větrnou. Obec počítá s řešením situace pomocí biokoridorů a biocenter, prvků ekologické 

stability v krajině. 

Tab. 7: Druhy pozemků 

Celková výměra pozemku (ha) 610 

Orná půda (ha) 491 

Chmelnice (ha) 0 

                                                
46 Územní plán obce Telnice, 2012 
47 Míchal, 1985 
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Vinice (ha) 0 

Zahrady (ha) 27 

Ovocné sady (ha) 6 

Trvalé trávní porosty (ha) 1 

Zemědělská půda (ha) 525 

Lesní půda (ha) 8 

Vodní plochy (ha) 8 

Zastavěné plochy (ha) 18 

Ostatní plochy (ha) 52 

Koeficient ekologické stability (%) 0,09 
Zdroj: risy.cz 

▪ Kvalita vody 

Obcí protéká vodní tok Říčka, v obci se nachází Telnický rybník a VN Merecký (lidově 

Balaton), celkové procento vodních ploch je však zanedbatelné. V novém územním plánu je 

vyhrazen prostor pro další vodní plochy, které zvýší schopnost zadržování vody v krajině. 

Výhodou obce je pokrytí urbanizovaného území ČOV, stejně jako neexistence významných 

zátěží v území. Po rozšíření čistírny odpadních vod se snížilo zatížení povrchových vodních 

toků znečištěním. 

Dle respondentů je stav vodních toků méně vyhovující (56 % spokojeno/spíše spokojeno; 32 

% nespokojeno/spíše nespokojeno). Nejčastěji zmiňují zanesené koryto potoka a hladinu 

spodní vody48. 

 

▪ Kvalita ovzduší 

Zdrojem znečištění ovzduší je nárůst dopravy. Územní plán řeší výsadbu nové zeleně, 

především na plochách méně kvalitních půd, která má zároveň sloužit jako protihlukové 

opatření. V souladu s návrhem mají být vysazovány nové interakční prvky podél polních 

cest. Mají mít podobu mezí, alejí a remízů. 

 

▪ Ohrožení hlukem 

Hluková zátěž je zmiňována v souvislosti s provozem na hlavní komunikaci, a to především 

s průjezdem nákladních aut a kamionové dopravy. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že 

respondenti vyjadřují nižší spokojenost s provozem na silnici a s tím spojenou hlukovou 

zátěží v obci (nespokojeno/spíše nespokojeno 40 % dotazovaných)49. 

 

▪ Ohrožení znečištěním 

Žádné významné zdroje znečištění se na území obce nenacházejí. 

                                                
48 Dotazníkové šetření, 2015 
49 Dotazníkové šetření, 2015 
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▪ Brownfields 

Na katastrálním území se podle Národní databáze brownfieldů nachází jeden brownfield, a 

to bývalý areál autobusové dopravy ČSAD Telnice50. Lokalita se nachází při silnici II/418 

mezi Sokolnicemi a Újezdem u Brna u vlakového nádraží v Sokolnicích. Areál má rozlohu 

2 000 m2 a v současnosti je využito 30 % za účelem obchodu a služeb. V severovýchodní 

části areálu funguje společnost STORO Pack vyrábějící polystyrenové tvarovky, společnost 

LABTECH či TURLAK51. 

 

 

Ochrana životního prostředí 

V katastrálním území Telnice se nenachází žádné chráněné území. Jsou registrovány 

následující významné krajinné prvky: U Rozvodny, Nad Loučkami, Před Mlýnem, Merecký a 

Plaňavy. Péči o veřejná prostranství provádí obec Telnice vlastním nákladem a vlastními 

silami. O veřejná prostranství obce se však starají i sami občané, zejména pokud jde o 

chodník či trávník před jejich domem. Občanům ve vyšším věku se však obec snaží 

pomáhat. Velmi hezkou tradicí je každoroční vysazování nových stromů s dětmi a každému 

prvňáčkovi je věnován do péče jeho vlastní strom. Udržování vodního toku Říčka má na 

starosti Povodí Moravy, lokálně pomohou i někteří občané, okolí místního rybníka udržuje 

místní rybářský klub. 

 

 

7. Správa obce 

Obecní úřad a kompetence obce 

Telnice je samostatná obec se sídlem obecního úřadu, správní území je shodné s 

katastrálním územím. Stavební úřad je v obci Sokolnice. Od 1. 1. 2003 plní pro Telnici funkci 

obce s rozšířenou působností Městský úřad Šlapanice. 

V obci působí uvolněný starosta a místostarosta, a neuvolněná místostarostka, účetní a 

úřednice. Dále obec zaměstnává čtyři technicko-hospodářské pracovníky, 3 členy pracovní 

čety. Využíváni jsou též pracovníci na VPP, kterých bylo v roce 2016 pět. 

Obec je zřizovatelem ZŠ a MŠ. 

Obec nevykonává žádné správní činnosti pro jiné obce. 

V současnosti se dokončují stavební úpravy obecního úřadu. 

 

 

                                                
50 Národní databáze brownfieldů, dostupné na www.brownfieldy.cz 
51 Brownfieldy, dostupné na www.brownfieldy-jmk.cz 
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Hospodaření a majetek obce  

Za posledních 5 let hospodaří obec s přebytkovým rozpočtem. Obec pravidelně získává 

dotace. Rozpočtové hospodaření obce znázorňuje následující graf: 

 

Obr. 11: Saldo příjmů a výdajů obce v letech 2010-2015 
Zdroj: Monitor, MF ČR 2017, dostupné z http://monitor.statnipokladna.cz/ 

Z grafu příjmů a výdajů podle kategorií je patrné, že obec aktivně žádá o dotace a následně 

intenzivně podporuje kulturní život, tělovýchovu a práci s mládeží v obci. Mimo nevyhnutelné 

výdaje na průmysl (do této kategorie spadá i infrastruktura, doprava, odvádění a čištění 

odpadních vod) obec neustále usiluje o zkvalitňování života obyvatel. 
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Obr. 12: Příjmy obce v letech 2010-2015 
Zdroj: Monitor, MF ČR 2017, dostupné z http://monitor.statnipokladna.cz/ 

 

Obr. 13: Výdaje obce v letech 2010-2015 
Zdroj: Monitor, MF ČR 2017, dostupné z http://monitor.statnipokladna.cz/ 

▪ Nemovitý majetek obce 

Obec vlastní, udržuje a provozuje ZŠ a MŠ, krytou sportovní halu vedle Sokolovny, budovu 

Obecního úřadu a budovu, ve které dříve sídlila obecní policie. Při auditech obce i 

jednotlivých zařízení nebyly shledány žádné chyby, závady, ani podněty k dalšímu šetření. 

Podíl dlouhodobého hmotného majetku na celkovém majetku a vývoj obou složek od roku 

2009 je znázorněn v následujícím grafu: 
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Obr. 14: Hodnota majetku obce v letech 2010-2015 
Zdroj: Monitor, MF ČR 2017, dostupné z http://monitor.statnipokladna.cz/ 

 

Bezpečnost 

▪ Míra kriminality 

Index kriminality v obvodním oddělení Židlochovice, kam obec Telnice spadá, dosahoval v 

období leden 2016 - prosinec 2016 hodnoty 105,1, tedy nižší než jihomoravský průměr 

185,8. Index kriminality vyjadřuje počet trestných činů na 1000 obyvatel. Za rok 2016 eviduje 

židlochovická policie 279 trestných činů v oblasti své působnosti, z toho 53 % bylo 

objasněných. Procento objasněných trestných činů je o 11 % vyšší než jihomoravský průměr 

42 %. Z jednotlivých druhů trestných činů vykazují v Židlochovicích nejvyšších hodnot prosté 

krádeže, jejichž objasňování není nijak snadné52. Obec má uzavřenu veřejnoprávní smlouvu 

s Městem Újezd u Brna na výkon služby městské policie.  

 
 

▪ Prevence kriminality 

Na preventivních programech spolupracuje ZŠ s Policií ČR. Obec pravidelně pořádá 

přednášky a semináře z oblasti zdravotnictví a poskytování první pomoci a uveřejňuje ve 

zpravodaji právní rady obyvatelům.  

Dle dotazníkového šetření projevila významná část respondentů zájem o zavedení 

kamerového systému v obci v důsledku vandalismu a poškozování soukromého a veřejného 

majetku53. 

 

 

                                                
52 Mapa kriminality, dostupné z http://mapakriminality.cz/ 
53 Dotazníkové šetření, 2015 
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▪ Živelní ohrožení 

Nejvýznamnější živelní ohrožení představují zátopy při přívalových deštích nebo tání 

sněhové pokrývky. V záplavovém pásmu Q 100 se nacházejí, nebo jsou aktuálně plánovány, 

tělovýchovné objekty, aktivní záplavové pásmo Q 20 zůstává volné. Obec respektuje 

nezbytná protipovodňová pravidla, všechny objekty projektované nebo stojící v pásmu Q 100 

musí mít zvýšené přízemí. 

 

▪ Varování občanů 

Občané jsou před živelním ohrožením varováni prostřednictvím místního rozhlasu. V případě 

konkrétního ohrožení pak sirénami, ohrožení likvidují místní dobrovolní hasiči. 

 

 

Vnější vztahy a vazby obce 

Partnerská obec Telnice je Cífer na Slovensku, obě obce ve spolupráci v roce 2014 

zrealizovaly historické naučné stezky na svých katastrálních územích, využily k tomu dotace 

z fondů EU. V roce 2014 spolupracovaly na projektu „Oživenie umelecko-remeselných 

tradícií obcí Cífer a Telnice“. Spolupráce pokračuje i na další úrovni v oblasti kulturní a 

společenské. 

Telnice je členem DSO Region Cézava, DSO Šlapanicko, Mohyla míru – Austerlitz, o.p.s. a 

MAS Slavkovské bojiště, z.s. Obec je také členem Svazu měst a obcí ČR a také Spolku pro 

obnovu venkova ČR. 

 

▪ DSO Region Cezava 

Mikroregion leží na rozhraní dvou regionů – hanáckého Slovácka a Brněnska a spojuje obce 

okresů Brno-venkov, Břeclav a Vyškov. Svazek obcí vznikl v roce 2002 a v současné době je 

v něm sdruženo 10 obcí a jedno město – Blučina, Měnín, Moutnice, Nesvačilka, Nikolčice, 

Otmarov, Otnice, Telnice, Těšany, a Žatčany. Hlavním úkolem svazku je napomáhat trvale 

udržitelnému rozvoji území s ohledem na venkovský ráz krajiny a životní prostředí. Své 

aktivity zaměřuje na ochranu životního prostředí, úpravu polních cest či propojování obcí 

spolku pomocí cyklostezek z www.region-cezava.cz. 

 

▪ DSO Šlapanicko 

Mikroregion je tvořen téměř všemi obcemi ORP Šlapanice a vznikl teprve v roce 2015. 
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▪ Mohyla míru – Austerlitz o.p.s. 

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

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

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

stavu kulturních a uměleckých památek spadajících do památkové zóny Slavkovského 

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

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

udržování54. 

 

▪ MAS Slavkovské bojiště 

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

2006 a obec Telnice je jejím členem. MAS je založena 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, jejich ž hlavním cílem je rozvoj a podpora 

regionu. Území MAS Za humnama se postupně rozrostlo na území DSO Ždánický les a 

Politaví, Mikroregionu Roketnice, svazek obcí Mohyla míru a Mikroregion Cézava. 

 

                                                
54 Obecně prospěšná společnost Mohyla míru – Austerlitz, o.p.s., dostupné z www.austerlitz.org/cz 
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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. 

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

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

nemá možnost svými silami ovlivnit; pojmenovány jsou jako příležitosti a hrozby. Výroky byly 

seřazeny podle důležitosti při jednávání na pracovní skupině.  

Tab. 8: Silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby v obci Telnice 

SILNÉ STRÁNKY  

(pozitiva, rozvojové faktory) 

SLABÉ STRÁNKY  

(negativa, problémy) 

• blízkost Brna 

• příznivý demografický vývoj 

• kladný přirozený přírůstek obyvatel 

• příznivý index stáří 

• bohatý kulturní a společenský život 

• aktivní působení spolků a sdružení 

• aktivity se zaměřením na seniory a děti 

• podpora spolkové činnosti ze strany obce 

• dostatečná nabídka komerčních služeb 

• provedené KPÚ 

• podpora podnikatelské činnosti ze strany obce 

• nízká nezaměstnanost 

• využívání VPP obecním úřadem 

• vybudovaná kanalizace s ČOV 

• sběrné místo obecního dvora v centru obce 

• zavedené třídění odpadů 

• dobré dopravní spojení veřejnou dopravou 
v systému IDS JMK do krajského města 

• pozemky pro výstavbu RD ve vlastnictví obce 

• ZŠ a MŠ v obci s dostatečnou kapacitou 

• praktický lékař pro dospělé v obci 

• pozemek pro výstavbu soc. zařízení pro 
seniory ve vlastnictví obce 

• uspokojivé zázemí pro sportovní aktivity 

• vysoká vyjížďka do zaměstnání 

• nedostatek parkovacích a odstavných ploch 

• nevyhovující spojení veřejnou dopravou do 
spádových obcí (Sokolnice, Újezd u Brna, 
Šlapanice, Měnín) 

• intenzivně obhospodařovávaná zemědělská krajina 

• hluková zátěž způsobená dopravou 

• nedodržování povolené rychlosti  

• brownfield na katastru obce 

• pálení odpadků a trávy 

• nízký průtok vody ve Zlatém potoku (Říčka) 

• chybí dětský lékař 

• chybějící komerční služby (masna, bankomat,...) 

 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

• Využití finančních prostředků z dotačních titulů jak 
národních, tak i evropských 

• Rozvoj obce prostřednictvím MAS a svazků obcí 

• Kulturně-historický potenciál oblasti 

• Potenciál pro turistiku a cykloturistiku  

• Nebezpečí povodní a následné eroze půdy v důsledku 
přívalových dešťů 

• Stárnutí obyvatelstva 

• Zvyšování náročnosti administrativy v souvislosti s 
řízením chodu a rozvoje obce 

• Zvyšování náročnosti administrativy v souvislosti se 
získáváním dotačních prostředků 

Zdroj: vlastní zpracování 
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2. Vyhodnocení dotazníkového šetření  

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

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

dotazníkové šetření, jehož cílem bylo získat většinový pohled obyvatel na život v obci. 

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

komunálními volbami. K dotazníku se měl možnost vyjádřit každý člen obce od 15 let, nebyl 

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

Z rozdaných 1 235 dotazníků se jich vrátilo 287, což činí necelých 23,2 % z celkového počtu.  

Na dotazník odpovídali zejména respondenti v produktivním věku (31 – 50 let). Většina 

respondentů se dělila mezi dvě kategorie, a to na „starousedlíky“, tj. 45,6 % dotazovaných 

v obci žije od narození a na občany, kteří se do obce přistěhovali před více než pěti lety  

(35,9 %). Respondenti uváděli nejčastěji vzdělání jako střední odborné (39,4 %) či 

středoškolské vzdělání zakončené maturitou (32,4 %). 

Odpovědi respondentů jsou zapracovány v analytické části strategického dokumentu a ve 

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

 

3. Shrnutí podkladů pro návrhovou část 

Obec Telnice se řadí mezi velké obce dle počtu obyvatel nacházejících se na území MAS. 

Obec vykazuje příznivý demografický vývoj, jež dokládá i pozitivní hodnota indexu stáří. Do 

budoucna se předpokládá stálý nárůst počtu obyvatel, a to díky možnosti výstavby rodinných 

domů. Občané hodnotí velmi kladně nabízenou občanskou vybavenost. Nachází se zde 

základní škola, mateřská škola, několik restaurací, lékař a množství drobných živnostníků. 

Z hlediska chybějících služeb by občané ještě uvítali bankomat, lékárnu či masnu. Obec je 

vybavena dobrou technickou infrastrukturou v podobě kanalizace s ČOV, vodovodu a dalších 

inženýrských sítí. Obec Telnice žije aktivním společenským životem, v obci se nachází velké 

množství spolků a sdružení, které jsou obecním úřadem podporovány. Spolková činnost se 

svými aktivitami také hojně zaměřuje na kategorie dětí a seniorů. 

Občané hodnotí jako největší problémy v obci nebezpečí na silnicích spojené s hlukovou 

zátěží, nedostatek parkovacích ploch, pálení odpadků a trávy a vzrůstající problém 

vandalismu a kriminality. Občané naopak hodně oceňují provedené opravy v obci, kulturní a 

sportovní vyžití, vedení obce v čele s panem starostou a další. 

Telnice je členem DSO Region Cézava, DSO Šlapanicko, Mohyla míru – Austerlitz, o.p.s., 

MAS Slavkovské bojiště, z.s. Partnerskou obcí je slovenská obec Cífer. 
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST  

 

B.1 STRATEGICKÁ VIZE 

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

rozvíjet. 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 dosaženo realizací tohoto Programu rozvoje obce a následně na něj navazujících 

dokumentů stejného charakteru.  

 

Vize obce Telnice 

Telnice – bezpečná obec poskytující zázemí občanům všech generací, jejíž snahou je 

též pečovat a udržovat krásný vzhled obce a jejího okolí a v níž hraje významnou roli 

komunitní život, jež napomáhá k udržování kulturních i sportovních tradic a dobrých 

sousedských vztahů. Telnice – místo, kde se lidem dobře žije. 

 

B.2 PROGRAMOVÉ CÍLE 

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

rozvoje. Časově se váží k platnosti dokumentu, tj. pro obec Telnice jsou formulovány na 

období 5 let (2017–2022). Programové cíle jsou stanoveny na základě definovaných 

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

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

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

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

Tab. 9: Programové cíle, opatření aktivity 

CÍL OPATŘENÍ AKTIVITA 

1. Zkvalitnit 
vybavenost obce 

Telnice 
infrastrukturou a 

neustále 
zvyšovat 

bezpečnost 

1.1 Zlepšení technické infrastruktury 

1.1.1 Opravy a doplnění chodníků  
1.1.2 Vybudování dvou nových 
trafostanic 

1.1.3 Dobudování kanalizace na ulici 
Draha  

1.1.4 Dobudování veřejného 
osvětlení  

1.2 Zlepšení dopravní infrastruktury a 
bezpečnosti obce 

1.2.1 Údržba a opravy místních 
komunikací  
1.2.2 Výstavba parkovacích ploch 
1.2.3 Doplnění osvětlení u přechodů 

1.2.4 Zavedení monitorovacího 
systému u veřejného majetku 

1.2.5 Doplnění prvků dopravní 
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bezpečnosti 

1.2.6 Napojení obce na sítě 
cyklostezek 

1.2.7 Zajištění funkčnosti jednotky 
SDH 

2. Podporovat 
kvalitní komunitní 

život v Telnici 
prostřednictvím 

podpory 
kulturního a 
sportovního 

života občanů 
všech generací, 

zvyšováním 
úrovně školství a 
informovanosti 

2.1 Podpora bydlení a kulturního a 
sportovního zázemí 

2.1.1 Stavba zděné haly pro 
sportovní život obce a výchovu 
mládeže 
2.1.2 Oprava tenisových kurtů 

2.1.3 Výstavba sociálního zařízení 
pro seniory 
2.1.4 Nalezení nových vhodných 
prostor pro knihovnu  

2.2 Podpora kulturního a sportovního a 
společenského vyžití 

2.2.1 Podpora spolkové činnosti 

2.2.2 Podpora stávajících kulturních 
a sportovních akcí a jejich rozšíření 

2.2.3 Rozšíření kroužků a aktivit pro 
děti a dospívající mládež 

2.2.4 Nákup nových knih do místní 
knihovny 

2.3 Zlepšení vzdělanostní úrovně 
obyvatel 

2.3.1 Zajištění kvalitního školního 
vzdělávání pro místní děti, vč. 
souvisejících aktivit 

2.4 Zlepšení informovanosti občanů 

2.4.1 Zlepšení informovanosti 
občanů o sociálních službách a 
komunit. plánování 

 
2.4.2 Osvěta a informovanost 
obyvatel o ŽP 

3. Zlepšit vzhled 
obce Telnice a 
jejího okolí a 

pečovat o přírodu 

3.1 Revitalizace zeleně 

3.1.1 Nová výsadba veřejné zeleně a 
údržba stávající zeleně 
3.1.2 Zbudování prvků ekologické 
stability 

3.2 Protipovodňová a protierozní 
opatření 

3.2.1 Spolupráce s Povodím Moravy 
na údržbě koryta potoka 

3.3 Úspora energie a využívání OZE 
3.3.1 Stavební úpravy obecního 
úřadu – bezbariérový obecní úřad, 
zateplení budovy OÚ 

Zdroj: vlastní zpracování 
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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.  

Důležitost neboli priorizace je stanovena na základě porovnání významové důležitosti. Je 

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

základě toho určit pořadí u jednotlivých aktivit ve formě důležitá (1), střední (2), nízká (3).  

 

Opatření 1.1 Zlepšení technické vybavenosti 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

Opravy a doplnění 
chodníků 

1 
průběžn

ě 
obec 1 mil. vlastní 

Komentář: 

Vybudování dvou nových 
trafostanic 

3 2022 E.ON 5 mil. vlastní 

Komentář: 

Dobudování kanalizace 
na ulici Draha 

2 2018 obec 6 mil. 
Vlastní + 
příspěvky 
subjektů 

Komentář: 

Dobudování veřejného 
osvětlení 

1 
2017-
2018 

obec 1 mil. vlastní 

Komentář: chybějící osvětlení na některých úsecích chodníků 

 

Opatření 1.2 Zlepšení dopravní infrastruktury a bezpečnosti obce 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

Údržba a opravy místních 
komunikací 

2 
průběžn

ě     
obec 2 mil. 

Vlastní + 
dotace 

Komentář: 

Výstavba parkovacích 
ploch 

2 2018 obec 2 mil. 
Vlastní + 
dotace 

Komentář: 

Doplnění osvětlení u 
přechodů 

2 
průběžn

ě 
obec 1 mil. 

Vlastní + 
dotace 

Komentář: 

Zavedení monitorovacího 
systému u veřejného 

2 průběžn obec 500 tis. Vlastní 
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majetku ě 

Komentář: 

Doplnění prvků dopravní 
bezpečnosti 

1 
průběžn

ě 
obec 3 mil. Vlastní 

Komentář: 

Napojení obce na sítě 
cyklostezek 

3 
průběžn

ě 
obec 100 tis. vlastní 

Komentář: jedná se o doplnění značení 

Zajištění funkčnosti 
jednotky SDH 

1 
průběžn

ě 
obec ? 

Vlastní + 
dotace 

Komentář: technika 

 

Opatření 2.1 Podpora bydlení a kulturního a sportovního zázemí 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

Stavba zděné haly pro 
sportovní život obce a 

výchovu mládeže 
1 

Do 
2022 

obec 
20-25 
mil. 

Vlastní + 
dotace 

Komentář: 

Oprava tenisových kurtů 2 
Do 

2022 
obec 500 tis. Vlastní 

Komentář: 

Výstavba sociálního 
zařízení pro seniory 

1 
Do 

2022 
obec 

15-20 
mil. 

Vlastní + 
dotace 

Komentář: 

Vazba na aktivity: 

Strategie území správního obvodu ORP Šlapanice – Sociální služby – Problémová oblast 1 – Cíl 1.2 
Vytvořit pobytové kapacity pro seniory 

Nalezení nových 
vhodných prostor pro 

knihovnu 
3 

průběžn
ě 

obec ? Vlastní 

Komentář: 

 

Opatření 2.2 Podpora kulturního a sportovního a společenského vyžití 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

Podpora spolkové 
činnosti 

1 průběžně obec 500 tis. vlastní 

Komentář: 

Podpora stávajících 
kulturních a sportovních 

akcí a jejich rozšíření 
1 průběžně Obec, spolky 300 tis. Vlastní 

Komentář: 
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Rozšíření kroužků a 
aktivit pro děti a mládež 

2 průběžně 
Spolky, ZŠ a 

MŠ 
? Vlastní 

Komentář: 

Nákup nových knih do 
místní knihovny 

1 
průběžn

ě 
obec 

50 tis. 
ročně 

Vlastní 

Komentář: 

 

Opatření 2.3 Zlepšení vzdělanostní úrovně obyvatel 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

Zajištění kvalitního 
školního vzdělávání pro 

místní děti, vč. 
souvisejících aktivit 

1 
průběžn

e 
Obec, ZŠ a 

MŠ 
? 

Vlastní + 
dotace 

Komentář: 

 

Opatření 2.4 Zlepšení informovanosti občanů 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

Zlepšení informovanosti 
občanů o sociálních 
službách a komunit. 

plánování 

3 
průběžn

ě 
obec 0 Vlastní 

Komentář: 

Osvěta a informovanost 
obyvatel o ŽP 

2 
průběžn

ě 
obec 0 Vlastní 

Komentář: 

 

Opatření 3.1 Revitalizace zeleně 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

Nová výsadba veřejné 
zeleně a údržba stávající 

zeleně 
2 

průběžn
ě 

Obec, škola 
100 tis. 
ročně 

Vlastní + 
dotace 

Komentář: 

Zbudování prvků 
ekologické stability 

3 
průběžn

ě 
obec ? Dotace 

Komentář: 
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Opatření 3.2 Protipovodňová a protierozní opatření 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

Spolupráce obce 
s Povodím Moravy na 
údržbě koryta potoka 

3 
průběžn

ě 
Povodí 

Moravy, obec 
 vlastní 

Komentář: 

 

Opatření 3.3 Úspora energie a využívání OZE 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

Stavební úpravy 
obecního úřadu – 

bezbariérový obecní úřad, 
zateplení budovy OÚ 

1 2017 obec 2 mil. 
Vlastní + 

dary 

Komentář: 
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B.4 PODPORA REALIZACE PROGRAMU 

Pro úspěšnou realizaci PRO Telnice je důležité 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 postupně realizovat všechny prakticky a 

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

záměrům. 

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

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

 

Zajištění řízení a naplňování Programu rozvoje obce Telnice 

Zajišťování naplňování programu bude mít na starosti zastupitelstvo obce v čele 

se starostou. Zastupitelstvo obce koordinuje všechny činnosti spojené s administrativní 

podstatou činností spojenou s naplňováním a aktualizací programu. Zodpovídá za dodržení 

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 využití 

programu. Podílí se na zajištění dodržování 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 průběžně, 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 možnosti a 

potřebnosti jejich realizace a bude také zkontrolováno nastavení priorit záměrů. 

Přehodnocení mohou předcházet doplňující dotazníková šetření, které zaktualizují názor 

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

sloužit jako zpětná vazba pro vyhodnocení, zda se řešené aspekty života 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 
31.12.2015 

Index 
stáří Obec 

Počet 
obyvatel k 
31.12.2015 Index stáří 

Blažovice 1 217 82,4 Nížkovice 690 129,9 

Bošovice 1 216 89,9 Otmarov 325 51,3 

Bučovice 6 439 120,3 Otnice 1 521 94,2 

Heršpice 829 67,1 Podolí 1 426 92,9 

Hodějice 969 120,5 Ponětovice 404 86,4 

Holubice 1 107 68,4 Pozořice 2 255 92,2 

Hostěrádky-Rešov 848 123,6 Prace 959 95,5 

Hrušky 771 103,0 Rašovice 680 91,7 

Jiříkovice 893 93,4 Sivice 1 059 100,6 

Kobeřice u Brna 703 85,0 Slavkov u Brna 6 564 104,5 

Kobylnice 1 077 84,2 Sokolnice 2 346 85,4 

Kojátky 308 119,0 Šaratice 1 043 94,7 

Kovalovice 640 119,0 Telnice 1 593 87,7 

Křenovice 1 901 101,3 Těšany 1 220 99,5 

Křižanovice 792 106,1 Tvarožná 1 281 110,0 

Lovčičky 663 91,7 Újezd u Brna 3 244 118,1 

Měnín 1 857 77,2 Vážany nad Litavou 714 100,9 

Milešovice 682 93,6 Velatice 699 82,5 

Mokrá-Horákov 2 772 108,5 Velešovice 1 257 83,9 

Mouřínov 455 112,1 Viničné Šumice 1 319 72,7 

Moutnice 1 170 107,3 Zbýšov 625 51,1 

Němčany 799 102,1 Žatčany 799 105,5 

Nesvačilka 328 114 
   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 2015 

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

Bošovice 5,20% 3,10% 6,00% 6,20% 6,60% 4,50% 3,0% 

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

Heršpice 4,40% 4,40% 12,70% 11,10% 7,30% 5,00% 3,10% 

Hodějice 3,50% 4,00% 7,70% 7,20% 7,20% 4,10% 2,10% 

Holubice 4,10% 3,30% 9,30% 8,00% 6,70% 4,50% 4,0% 

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

Hrušky 2,70% 3,70% 12,30% 9,60% 6,40% 4,10% 3,90% 

Jiříkovice 1,20% 3,70% 8,10% 7,40% 5,60% 5,00% 4,50% 

Kobeřice u Brna 5,10% 5,50% 12,70% 13,60% 13,60% 7,10% 5,20% 

Kobylnice 3,60% 3,60% 7,20% 7,70% 7,40% 3,50% 3,90% 

Kojátky 5,80% 11,00% 15,60% 12,30% 9,10% 8,20% 9,50% 

Kovalovice 4,00% 4,00% 7,90% 11,50% 8,60% 6,00% 4,10% 

Křenovice 3,40% 4,10% 9,10% 9,30% 9,00% 5,30% 5,0% 

Křižanovice 4,20% 4,00% 11,10% 9,80% 9,50% 5,50% 4,70% 

Lovčičky 2,80% 2,80% 11,30% 9,70% 8,90% 6,20% 3,50% 

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

Milešovice 4,90% 5,60% 8,20% 13,10% 12,10% 5,30% 5,80% 

Mokrá-Horákov 3,60% 3,00% 6,60% 7,50% 6,50% 5,90% 4,20% 

Mouřínov 8,60% 11,40% 17,10% 15,70% 15,70% 10,70% 8,80% 

Moutnice 4,80% 2,80% 9,10% 8,70% 8,50% 5,40% 3,70% 

Němčany 5,50% 3,60% 7,70% 7,40% 8,50% 5,70% 4,10% 

Nesvačilka 3,20% 3,80% 7,10% 7,70% 5,80% 6,00% 6,0% 

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

Otmarov 4,90% 3,70% 8,50% 8,50% 7,30% 6,60% 5,50% 

Otnice 3,60% 2,10% 6,20% 8,20% 7,00% 4,40% 3,30% 

Podolí 4,80% 4,80% 9,60% 9,80% 7,60% 5,10% 2,70% 

Ponětovice 3,60% 4,20% 10,30% 12,10% 9,10% 8,80% 7,70% 

Pozořice 4,20% 3,00% 6,20% 8,70% 8,90% 5,80% 4,60% 

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

Rašovice 6,60% 9,40% 12,00% 11,10% 12,00% 7,10% 5,20% 

Sivice 6,00% 4,40% 11,30% 9,40% 11,30% 5,60% 3,20% 

Slavkov u Brna 3,80% 3,90% 7,50% 7,70% 7,30% 5,00% 4,10% 

Sokolnice 3,40% 4,50% 9,70% 10,30% 9,10% 5,50% 4,60% 

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

Telnice 4,20% 5,10% 8,30% 8,70% 7,30% 5,20% 4,80% 
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Těšany 3,70% 3,90% 8,00% 8,20% 8,40% 4,40% 3,30% 

Tvarožná 3,70% 4,60% 5,70% 5,90% 7,60% 4,90% 3,50% 

Újezd u Brna 5,60% 5,10% 8,30% 9,80% 8,80% 5,70% 4,20% 

Vážany nad Litavou 7,10% 9,10% 10,70% 11,00% 8,80% 6,50% 4,40% 

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

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

Viničné Šumice 2,80% 4,20% 6,80% 8,30% 7,00% 4,20% 4,0% 

Zbýšov 5,40% 2,50% 6,40% 6,90% 5,90% 5,10% 3,30% 

Žatčany 4,20% 3,90% 6,70% 8,40% 7,80% 5,40% 4,60% 

průměr 4,30% 4,62% 9,24% 9,48% 8,50% 5,66% 4,53% 

       

 

        

   

 

celkový průměr 2007-2011 za území 7,23% 

   

 

celkový průměr  2007-11, 2014-2015 za 
území 6,62% 

   

 

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 Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

Rozšíření lesních ploch 
na katastru obce 

     

Komentář: 

Zbudování nových 
vodních ploch 

     

Komentář: 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4  

Dotazníkové šetření 

 

 


