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ÚVOD 

Program rozvoje obce je základním střednědobým plánovacím dokumentem obce, 

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

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

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

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

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

Dokument byl vytvářen v druhé polovině roku 2017 na období let 2017 – 2023. Je rozdělen 

do tří základních částí a to část analytickou, návrhovou a realizační (implementační). 

V úvodní analytické části je zpracován profil obce a stěžejní poznatky jsou zahrnuty do 

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

specifikované až do jednotlivých aktivit. 

Hlavním autorem za obec Žeravice byl pan starosta Lubomír Hradil. Na zpracování 

dokumentu se podíleli také zaměstnanci Kyjovského Slovácka v pohybu, z.s. a DSO 

Severovýchod – Ing Tomáš Kolařík, Ing. Pavel Smetka.  

Do procesu tvorby strategie byla zapojena veřejnost prostřednictvím dotazníkového šetření, 

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

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

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

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

veřejné projednání strategie na zasedání zastupitelstva. 

Dokument nejen že poslouží jako základní podklad pro rozhodování v rozvojových 

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

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

A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE 

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

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

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

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

1. Území 

Katastrální území obce Žeravice leží 9 kilometrů východně od města Kyjov. Nachází se 

v jihovýchodní části České republiky ve správním obvodu Jihomoravského kraje, oblasti 

NUTS 2 Jihovýchod a administrativně spadá do správního obvodu ORP Kyjov. Obec není 

vnitřně administrativně rozdělena na více obecních částí ani katastrálních území. Tvoří také 

jednu základní sídelní jednotku. Obec je situována ve staré sídelní krajině regionu 

Moravského Slovácka, která byla lidmi obydlena již v dávné minulosti v rámci středověkého 

osidlování. Tomuto osídlení předcházelo osídlení velkomoravské, kdy oblast okolo Žeravic 

vlastnily církevní instituce. Dokazují to jak názvy vesnic, tak i památky v podobě kostelů, 

které se nachází i v okolních obcích. 

Obrázek: Katastrální území obce z leteckého pohledu: 

 

Zdroj: Mapy.cz 
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Celková velikost administrativního území obce k 31. 12. 2016 dle Českého statistického 

úřadu (ČSÚ) činila 699,78 ha. Díky této rozloze spadá obec svou rozlohou mezi středně 

velké obce Kyjovského Slovácka. Obec má územně plánovací dokumentaci platnou od 29. 

12. 2016. Nejbližšími spádovými centry jsou města Bzenec vzdálený 8 km a město Kyjov 

vzdálené 9 km, okresní město Hodonín je vzdáleno 27 km a město Uherské Hradiště 25 km. 

Krajské město Brno se nachází ve vzdálenosti 65 km. Žeravice spadají do 

geomorfologického celku Kyjovské pahorkatiny a severní části Slovácké vinohradnické 

podoblasti, z čehož se odvíjí i ráz krajiny zemědělského charakteru zaměřený na 

vinohradnictví a sadařství teplomilných druhů.  

Tabulka: základní územní charakteristika obce: 

Typ obce obec 

Obec s rozšířenou působností Kyjov 

Katastrální plocha (ha) 699,78 

Počet katastrů 1 

Počet částí obce 1 

Nadmořská výška 260 

Souřadnice 49.0228844N, 17.2372628E 
Zdroj: Český statistický úřad, Veřejná databáze 

Historické souvislosti: 

Dnešní podobu, jak Žeravice a okolí dnes známe, dostala oblast až po rozdělení vesnic 

různým majitelům, kterými byli šlechtici a rytíři ve 13. století. V minulosti patřily Žeravice do 

Ježovské farnosti, kostelu sv. Jakuba. První doložená zmínka o existenci, tehdy ještě pouhé 

vsi Žeravic, pochází z predikátu Sudimíra ze Žeravic z roku 1235. Své majetky, převážně 

vinohrady, zde mělo Olomoucké biskupství, klášter Hradisko u Olomouce a ježovská farnost. 

Většinou historicky starší vesnice neměly jednoho majitele a nebylo tomu jinak ani u Žeravic. 

Obec byla kdysi rozdělena na 3 části a poplužní dvůr, který byl s 2 částmi vesnice 

ve vlastnictví Kuželů. Zbylá část měla další majitele a nakonec byla spojena s panstvím 

Střílky. 

Rodina Kuželů měla vesnici ve vlastnictví téměř 150 let, po nich ji vlastnil rod z Ojnic i 

Jindřicha Kropáče z Nevědomí. Součástí prodeje Žeravic Jindřichu Kropáčovi byla dohoda o 

tom, že Tas z Ojnic, využije svoje konexe u královského dvora ve prospěch příbuzných 

a prosadí povýšení vsi na městečko. To se skutečně podařilo a Žeravice byly 14. června 

roku 1503 povýšeny na městečko. Povýšení se ujal sám král Vladislav II. Jagelonský. Tímto 

povýšením městečko získalo také výsadu pořádat trhy a šenkovat vlastní víno. 

V roce 1596 náležely Žeravice k buchlovskému panství. Z historických zápisů Žeravic je 

doloženo, že Žeravice také patřily Vilémovi z Víckova, které mu je odevzdal Jiřík Štolbašský 
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z Doloplaz. V této době (kolem roku 1515) vznikl znak obce, do něhož přijaly erb svého pána 

a vinařský nůž a srp jako symbol dvou nejdůležitějších zaměstnání obyvatel Žeravic. Vilém 

z Víckova pak zapsal Žeravice ve prospěch Jetřicha z Prusinovic na Potštátě. Kolem roku 

1538 zde sídlili čeští a moravští bratři, v obci se konaly bratrské synody – konsilia sedmi 

starších, kterých v obci proběhlo 6. Na jedné ze synod 26. Dubna 1616 byl pověřen duchovní 

službou Jan Amos Komenský. Ordinace na kněze se konala v domě, kde je nyní památník a 

expozice lidového umění a řemesel¨, tento dům se obec snaží udržet v původním stavu. 

Povedlo se zachovat část interiéru, který slouží jako památník nejen pobytu bratrské 

komunity, ale i expozici lidového umění a řemesel, připomínající někdejší každodenní život 

na venkově. Zachovaly se zde i fragmenty původních zdí sboru se zbytky církevních nápisů. 

Pod obcí se také díky moravským bratřím nachází systém únikových chodeb, vedoucích 

snad až na hrad Buchlov. 

 

Znak a vlajka obce 

Ve znaku obce můžeme vidět vinařský nůž a srp s přijatým erbem pána Žeravic. V zeleném 

štítě je malý polcený štítek, vpravo natřikrát černo-stříbrně dělený, vlevo červený. Po 

stranách jsou dva zlaté svícny provázené doleva obráceným vinařským nožem-kosířem a 

srpem, obojí je stříbrné se zlatými rukojeťmi. Nůž a srp představují symbol dvou 

nejdůležitějších zaměstnání a činností místních obyvatel, jelikož vesnice Žeravice byla vždy 

vinařskou obcí. Znak vznikl, když Žeravice patřili Vilémovi z Víckova začátkem 16. století. U 

vlajky tvoří list tři svislé pruhy v poměru 1:1:2. Žerďový pruh tvoří čtyři vodorovné pruhy, 

střídavě černé a bílé. Střední pruh je červený. Ve vlajícím zeleném pruhu se nachází nůž-

kosíř a srp.  

Obrázek: Znak a vlajka obce Žeravice 
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Pamětihodnosti obce 

 Morový sloup se sousoším Sv. rodiny - Obec Žeravice byla doprovázená i smutnými 

událostmi, jednou hlavních je postihnutí obyvatel Žeravic tyfovou epidemií. K této 

události se vztahuje postavení vysokého sloupu se sousoším Sv. rodiny uprostřed 

obce v roce 1873.  

 Zámeček - Mezi další významné historické památky obce patři zámeček, který byl 

postaven v areálu bývalé gotické tvrze v roce 1540. K zámečku patřila zahrada, 

obehnaná zděnou zídkou. Žádné okrasné stromy a keře se, ale nezachovaly. 

Z počátku byl zámeček majiteli obýván, poslední obyvatelkou byla komtesa 

Crestencie z Petřsvaldu, která zde v roce 1775 zemřela. Kolem roku 1800 sloužil 

zámeček jako ženská nemocnice, v roce 1933 zřídila obec v dolních místnostech 

poštu a obecní kancelář. Velkou vnitřní přestavbou v roce 1947 se zámeček přeměnil 

na újezdní měšťanskou školu J. A. Komenského. V roce 1964 byl rozšířen o novou 

budovu školy a jako škola slouží dodnes. 

 Barokní kostel Stětí sv. Jana Křtitele – Základní kámen položil patron kostela Hanuš 

Dětřich Petřsvaldský v roce 1722. Kostel byl dostavěn v roce 1728 a zasvěcen Stětí 

sv. Jana Křtitele, je obklopen památnými lípami. Tři zvony v hlavní věži pocházely 

z bývalého bratrského sboru. Největší zvon vážil 27 q a 15 funtů. Zvon na malou věž 

kostela daroval Zikmund z Petřsvaldu. Při velkém požáru Žeravic v roce 1775 vyhořel 

i kostel. Zvony se žárem roztavily a znovu byly přelity v roce 1776. Do kostela byl 

přemístěn zvon z radnice. Interiér kostela byl vybaven obrazy velehradského malíře 

Ignáce Raaba a křížovou cestou Joži Úprky, mistrem dodanou v roce 1897. Za dva 

roky poté byly pořízeny vzácné varhany, instalované mistrem Čapkem z Kremže. 

Uprostřed kostela je hrobka Marie Crestencie z Petřsvaldu. Za obou světových válek 

byly zvony odvezeny a přetaveny – za první byly dokonce k vojenským účelům 

zabaveny i cínové píšťaly varhan. 

 Hřbitovní kaple sv. Barbory - Hřbitovní kaple byla postavena v roce 1689. Střecha je 

pokryta šindelem, který se stále udržuje. Vnitřní výzdobu tvoří vyřezávaný oltář 

ze 17. stol., který byl renovován v roce 1926. Kamenný kříž na centrální cestě 

hřbitova byl osazen v roce 1848. 

 Dřevěná boží muka - Asi kilometr severně od obce jsou dřevěná boží muka z roku 

1806. Dle pověsti z doby bitvy Tří císařů u Slavkova se na návrší nad Žeravicemi 

střetly ustupující vojska ruského cara s francouzskými oddíly, strhla se zde prudká 

bitva, na obou stranách padla spousta vojáků. V místech, kde byli pochováni vojáci 

padlí v bitvě, byla postavena boží muka a vysazeno pět lip. Dnes už stojí pouze dvě – 
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původní rukodělné dílo nahradila replika z roku 1990 od místního řemeslníka. V roce 

1913 zde byla postavena i zděná kaplička. Je to nejvýše položené místo obce, které 

nabízí krásný pohled na širého okolí – za jasného počasí je vidět i Pálavské vrchy. 

 Zděné kapličky - Na tehdejších „výpadovkách“ – u cest do sousedních obcí byly 

vybudovány celkem tři zděné kapličky. Nejstarší je kaplička u polní cesty do Bzence 

z roku 1861. Další stojí u silnice do Ježova, která byla postavena v roce 1870. Třetí 

a nejmladší kaplička nad obcí u božích muk. Ta byla vybudována v roce 1913. 

 Mezi další pamětihodnosti patří pomník padlým, socha T. G. Masaryka, kříž z roku 

1849 dole u mostku v současně době po renovaci přesunut do parčíku u dolní 

prodejny Jednoty. Další křížek byl v roce 1877 postaven u kostela, v horní části obce 

se nacházel dřevěný kříž z roku 1791, který byl odvezen k renovaci a již znovu 

neosazen.   

 

Shrnutí kapitoly území:  

Obec Žeravice leží ve správním obvodu Jihomoravského kraje 9 km od města Kyjov. Obec 

není administrativně členěna. Velikost administrativního území tvoří 699,78 ha. Historie obce 

sahá do 13. století. Roku 1616 zde byl ordinován na kněze Jan Amos Komenský. Ve znaku 

obce je malý polcený štítek, vinařský nůž, srb a dva zlaté svícny. V obci se nachází několik 

významných pamětihodností, z nichž nejstarší je Zámeček, později škola, z 16. století. 
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2. Demografická situace 

Obec patří mezi 15 obcí, které na Kyjovském Slovácku mají více než 1000 obyvatel. 

V současné době zde žije 1027 obyvatel. Počet obyvatel však dlouhodobě klesá a i podle 5 

leté predikce, kterou můžete pozorovat na následujícím grafu, bude nejspíše nadále klesat. 

Největší celkový úbytek byl zaznamenán v letech 1981, 1985 v důsledku stěhování z obce.  

Graf: Vývoj počtu obyvatel k 31. 12.  

Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSU 

V historii obce však byly i delší období, kdy počet obyvatel v obci většinou rostl, a to 

konkrétně od roku 1973 a poté od roku 2001. Největšího celkového přírůstku obyvatel 

dosáhla obec v letech 1971 v důsledku vysokého počtu narozených dětí a v letech 1983 

v důsledku migrace do obce. V současné době celkový přírůstek vykazuje nižší odchylky od 

0, než tomu bylo v minulosti. 

V roce 2016 žilo v obci o 6 % více žen než mužů. Pouze ve věkové kategorii 65 a více let je 

rozdíl v počtu obyvatel mezi muži a ženami výraznější a to v důsledku delší doby dožití žen. 

V této věkové skupině žije v obci 113 žen a 81 mužů. Mezi občany však převažují obyvatelé 

ve věkové kategorii 16 – 64 let, kterých je 69 % z celkového počtu obyvatel. Průměrný věk 

v obci je 43,9 let, přičemž průměrný věk mužů je menší, než žen.  

Z dlouhodobého hlediska může být v obci problémem rostoucí průměrný věk obyvatel a také 

zřejmá měnící se věková struktura obyvatelstva, kdy lze z tabulky pozorovat stárnutí občanů 

obce s klesající porodností. 
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Tabulka: Stav obyvatel k 31. 12. 

 
2012 2013 2014 2015 2016 

Počet obyvatel celkem 1 037 1 043 1 040 1 033 1 027 

v tom  

podle pohlaví 

muži 510 505 501 503 497 

ženy 527 538 539 530 530 

v tom  

ve věku (let) 

0-14 150 149 141 134 126 

15-64 726 726 716 710 707 

65 a více 161 168 183 189 194 

Průměrný věk 41,6 42,0 42,8 43,4 43,9 

Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSU 

V obci byla největší porodnost v letech 1971 až 1980, kdy se v průměru rodilo v obci 26 dětí 

ročně. Porodnost v obci postupně kolísavým tempem klesala až do současné podoby, kdy 

mezi roky 2007 až 2016 klesla na průměr 8 narozených dětí ročně. Počet zemřelých 

převážně v posledních letech s mírným časovým zpožděním kopíruje křivku počtu 

narozených a ve většině roků tak vzniká záporný přirozený přírůstek počtu obyvatel. 

Obrázek: Přirozený demografický vývoj: 

 

Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSU 
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Výrazně vyššího migračního přírůstku oproti ostatním rokům obec dosáhla v roce 1983, kdy 

nových občanů bylo o 19 více než občanů vystěhovalých. V ostatních letech byl již migrační 

přírůstek maximálně 10 osob. Za nejvíce migrační rok lze označit rok 1976. V tomto roce se 

do obce přistěhovalo dokonce 48 osob a vystěhovalo se z ní 50 obyvatel. 

Obrázek: Migrační demografický vývoj: 

 

Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSU 

Podle posledních statistických dat, které ukazuje následující tabulka, se v obci narodilo 5 

dětí, zemřelo 8 občanů a také migrační přírůstek je tomto roce záporný. Celkový počet 

obyvatel tedy i v tomto roce poklesl. 

Tabulka: Pohyb obyvatel 2016 

 
Celkem 

Živě narození 5 

Zemřelí 8 

Přirozený přírůstek -3 

Přistěhovalí 15 

Vystěhovalí 18 

Přírůstek stěhováním -3 

Celkový přírůstek -6 

Sňatky 2 

Rozvody - 
Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSU 
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Obyvatel ve věku 15 a více let žilo v obci v roce 2011 celkem 902. Nejvíce obyvatel 

dosahovalo dle sčítání domů a bytů (SLDB 2011) středního stupně vzdělání vč. vyučení (bez 

maturity). Vysokoškolské vzdělání získalo pouze 7,2 % obyvatel. Pouze základním 

vzděláním včetně neukončeného disponovalo téměř 21% obyvatel. 

 

Tabulka: Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání 

 
Celkem muži ženy 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 902 433 469 

z toho 

podle 

stupně 

vzdělání 

bez vzdělání 8 2 6 

základní včetně neukončeného 187 47 140 

střední vč. vyučení (bez maturity) 409 251 158 

úplné střední (s maturitou) 178 74 104 

nástavbové studium 22 12 10 

vyšší odborné vzdělání 6 1 5 

vysokoškolské 65 35 30 

Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSU – SLDB 2011 

 

Obyvatelé obce se dle SLDB 2011 nejčastěji hlásí k české a moravské národnosti. Z jiných 

národností byly v obci zastoupeny pouze slezská, slovenská a německá. K víře se v obci 

přihlásilo 367 obyvatel, z toho 90 % k Církvi římskokatolické. Z jiných církví a náboženských 

společností byly zastoupeny také Církev československá husitská, a Náboženská společnost 

Svědci Jehovovi.  

 

Spolková, osvětová a informační činnost 

Na území obce Žeravice působí několik spolků, které jsou typické pro obce v tomto regionu. 

Jedná se především o Tj Sokol, Sbor dobrovolných hasičů, myslivce, zahrádkáře aj. 

Jednotlivé činnosti těchto spolků jsou zaměřeny především na kulturní, sociální, historický, 

sportovní vývoj obce a zachování tradic. Mezi aktivní spolky v obci Žeravice se řadí: 
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TJ Sokol Žeravice 

TJ Sokol působí v obci Žeravice přes 90 let. Jeho založení se datuje od roku 

1921. Spolek je zaměřen především na kopanou mužů. Od sezóny 2011/2012 

hraje III. Třídu OFS Hodonín. Největším úspěchem pro tým byl dosažení páté 

pozice v sezóně 2015/2016. 

Hasiči 

Pobočný spolek, Sboru dobrovolných hasičů Žeravice je velkým pomocníkem 

především při požární prevenci, pořádání kulturních akcí, plesů a sportovních 

aktivit v obci, byl založen v roce 1898, v roce 2018 si připomenou hasiči 120. 

let od založení hasičského sboru v obci. Sbor se stará také o výchovu 

mladých hasičů a nabízí možnost vyplnění volného času dětí a mládeže, touto 

činností si vychovává další pokračovatele v hasičské tradici, ale hlavně nové členy pro 

zásahovou jednotku hasičů, která je předurčena na ochranu obyvatelstva v okrese Hodonín 

a na vyžádání i mimo něj.   

Zahrádkáři 

V obci Žeravice působí spolek Českého zahrádkářského svazu, který organizuje 

především košt vína (konal se již 46. ročník), který se v obci koná každý rok. 

Dále organizují ochutnávku vín například ochutnávka Svatomartinského vína, 

ochutnávka cizích vín, putování k sošce Sv. Urbana apod., nesmíme 

zapomenout ani na pořádání tradičních žeravských hodů s věncem a káčery 

o posledním srpnovém víkendu.  

Myslivci 

Mysliveckého sdružení Paseky Žeravice svou činnost zaměřuje především na aktivní rozvoj 

a údržbu fauny a flory v katastrálním území obce. Pořádáním již tradičního Pohádkového 

lesa se také myslivci zapojují do kulturního života obce. 

Farnost Žeravice 

Římskokatolická farnost Žeravice se stará především o duchovní, sociální a kulturní rozvoj 

obce. V místním kostele se slouží bohoslužby a slavné obřady k různým kulturním událostem 

v obci např. hodová mše, svěcení, Boží Tělo aj.  
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Divadelníci 

Aktivní spolek, který se stará 

především o kulturní rozvoj obce 

nacvičuje různá představení, které pak 

ochotníci sehrávají v místní Sokolovně 

nebo kinosálu. Jejich představení jsou 

oblíbená a mají často několik repríz. 

Jejich posledním velmi úspěšným 

představením bylo divadelní 

představení s názvem: „Nemá kocour 

pořád posvícení.“ 

 

Pěvecký sbor  

Pomáhá vytvořit svým vystupováním důstojnou atmosféru při občanských obřadech 

v obřadní síni i mimo ni. Zapojuje se do akcí pořádaných dalšími organizacemi a stará se tak 

o obohacení kulturního života v celé obci. 

 

Shrnutí kapitoly demografická situace: 

Počet obyvatel v obci dlouhodobě klesá. V současné době zde žije 1027 obyvatel. Roste 

průměrný věk obyvatel obce, obyvatelstvo obce stárne a klesá porodnost. Přirozený 

přírůstek je v posledních letech záporný nebo blízko 0. Migrační přírůstek kolem 0 

každoročně kolísá s odchylkou do 10 osob. Obyvatelé obce disponují nejčastěji 

středoškolským vzděláním. Vzdělaností struktura obyvatel obce se výrazně neodchyluje od 

celorepublikových hodnot. V rámci šetření SLDB 2011 se obyvatelé se nejčastěji hlásili 

k České národnosti a k církvi římskokatolické. Na území obce působí několik spolků 

zaměřených především na kulturní, sociální, historický, sportovní vývoj obce a zachování 

tradic. 
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3. Hospodářství 

Ekonomická situace  

Podle údajů Českého statistického úřadu se v obci nacházelo k 31. 12. 2016 celkem 202 

registrovaných podniků, z toho 101 podniků se zjištěnou aktivitou. Tyto podniky jsou sice 

registrovány v obci, ale například podniky zabývající se službami mají velmi často svoje 

provozovny mimo obec nejčastěji v blízkých spádových centrech. Z těchto registrovaných 

subjektů je 87 % fyzických osob a 13 % právnických osob.  

Graf: Podnikatelské subjekty podle právní formy: 

 

Registrované  

podniky 

Podniky se  

zjištěnou 

aktivitou 

Celkem 202 101 

Fyzické osoby 175 81 

Fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona 161 74 

Fyzické osoby podnikající dle jiného než živnostenského zákona 4 3 

Zemědělští podnikatelé 9 4 

Právnické osoby 27 20 

Obchodní společnosti 15 11 

akciové společnosti . . 

Družstva . . 

 Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSU 

 

Aktivně v obci působí například tyto právnické subjekty: 

 Plums s.r.o. - firma se zaměřením na vlastní výrobu nátělníků a triček 

 STAV SE Sedáček s.r.o. – firma se specializuje na sádrokartonový systém KNAUF a 

tepelnou izolaci CLIMATIZER PLUS. Další činností je montáž minerálních podhledů 

THERMATEX. 

 PS-INSTALATER, s.r.o. – firma zajišťuje kompletní instalatérské a topenářské práce 

 AV AUTO s.r.o. – internetový obchod s automobilovým příslušenstvím se skladem ve 

Vlkoši 

http://www.stavse.cz/Produkty/KNAUF-sadrokarton
http://www.stavse.cz/Produkty/CLIMATIZER-PLUS-tepelna-izolace
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 AUTO PLŠEK, s.r.o. – autobazar s prodejním místem v Kyjově 

 KOVO KNOTEK s.r.o. – firma specializující se na kusovou a sériovou výrobu 

třískovým a tvarovým obráběním kovů vyráběných na CNC obráběcích strojích a 

CNC obráběcích centrech.  

 

Aktivně v obci působí např. tyto fyzické osoby: 

 Vinařství Žůrek – vinařství je rodinného charakteru zabývající se výrobou vína. 

Majitelem je pan Stanislav Žůrek, který zaměstnává další 3 zaměstnance 

 Živé interiéry – bytová designérka Ing. Lucie Šmýdová zabývající se návrhy interiérů 

a exteriérů 

 Něnička Tomáš – silniční a nákladní doprava, práce s montážními plošinami 

 Žůrek Ladislav – instalatérské práce 

 Dobrovolný Pavel – silniční nákladní doprava, stavebniny  

 Škodík Radek – silniční nákladní doprava 

 Janoušková Helena – zprostředkování velkoobchodu, pojišťovací a makléřská činnost 

 Kozumplík Miroslav – inženýrské činnosti související s technickým poradenstvím 

 

V obci Žeravice je registrováno nejvíce subjektů ve službách, následuje průmysl a 

stavebnictví a nejméně podnikatelských subjektů je registrováno v zemědělství, lesnictví a 

rybářství. Při podrobnějším rozdělení podle převažující činnosti působí registrované podniky 

v obci nejčastěji v odvětvích – Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových 

vozidel; stavebnictví a průmyslu. V těchto třech odvětvích působení působí 62 % všech 

registrovaných podniků. U podniků se skutečně zjištěnou aktivitou je situace velmi podobná, 

ve třech odvětvích, v nichž skutečně působí nejvíce podniků, působí 59 % subjektů.  

Všechny organizace působící v území obce spadají do kategorie malých podniků, protože 

zaměstnávají méně než 50 zaměstnanců a nesplňují ani finanční podmínku pro zařazení do 

vyšší kategorie podniků. 
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Graf: Podnikatelské subjekty podle odvětví: 

 

Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSU 

Z komerčních služeb se v obci nachází 2 obchody COOP – pobočky skupiny COOP, která 

provozuje obchody v obci, z nichž jeden se nachází na horním konci a druhý na dolním konci 

obce. Ve středu obce na náměstí je pohostinství „Na formance„, které uspokojí hosty jak 

stran stylového interiéru, tak v kvalitě poskytovaných služeb. Kromě každodenního podávání 

obědů jsou tu pořádány kulinářské akce, možnost pořádání uzavřených společností 

a vybavení velkoplošnou tv projekcí. V letních měsících navíc zahrádka s tanečním parketem 

a velkým grilem, umožňujícím rožnění selat. 

Na spodním okraji městečka, u silnice na Těmice a Bzenec, se nachází stylová vinárna 

Vinařství Žůrek. Slouží především větším uzavřeným společnostem a vyznavačům místního 

vína a dobré zábavy. K dispozici jsou dvě vytápěné oddělené místnosti s kapacitou 60 a 35 

míst. Hned vedle je další restaurační zařízení vinárna Royal, ve které se pořádají občasné 

kulinářské akce, jako jsou zvěřinové speciality apod. Slouží k pořádání oslav, rautů a jiných 

uzavřených společností. K dispozici je restaurace, bar a salonek.  

V obci se nachází také Pošta Žeravice, pobočka České pošty s otvírací dobou od 08:00 - 

10:00, 14:00 - 16:00 každý všední den. 

Trh práce 

Ministerstvo práce a sociálních věcí počínaje lednem 2013 přešlo na nový ukazatel 

registrované nezaměstnanosti v ČR s názvem Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje 

podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném 

věku. Tento ukazatel nahrazuje doposud zveřejňovanou míru nezaměstnanosti. 
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Z následující tabulka je zřejmé, že podíl nezaměstnaných osob během posledních let klesal 

z 8,5 % na 5,9 %, přičemž pokles nezaměstnanosti se projevil daleko více u mužů, než žen. 

V roce 2016 byl počet uchazečů o zaměstnání 42 osob, podíl nezaměstnaných osob celkem 

dosahoval 5,9 %, podíl nezaměstnaných mužů 5,1 % a podíl nezaměstnaných žen 6,7%. 

Tabulka: Nezaměstnanost v obci 

  

Počet 
uchazečů 
- celkem  

Podíl 
nezaměstnaných 

osob celkem 

Podíl 
nezaměstnaných 

osob muži 

Podíl 
nezaměstnaných 

osob ženy 

2013 68,0 8,5 10,1 6,9 

2014 54,0 6,7 5,9 7,5 

2015 54,0 6,7 7,8 5,6 

2016 42,0 5,9 5,1 6,7 

Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSU – Data pro MAS; Pozn. *v daném roce se jedná o počet nad 12 měsíců 

Průměrný věk uchazečů v roce 2016 dosahoval celkem 42,5 let. Dlouhodobě 

nezaměstnaných bylo 14 osob. Ze znevýhodněných skupin obyvatelstva bylo v roce 2016 

evidováno 14 osob OZP, 14 osob starších 50 let a 2 absolventi. 

Tabulka: Nezaměstnanost podle skupin obyvatelstva 

  

Průměrný 
věk 

uchazečů - 
celkem 

Počet 
uchazečů - 
evidence 
nad 24 

měsíců - 
celkem 

Počet 
uchazečů 

- OZP - 
celkem    

Počet 
mladistvých 

uchazečů 
(do 18 let 

věku) - 
celkem  

Počet 
uchazečů 
ve věku 50 
let a více - 

celkem  

Počet 
uchazečů - 
absolventů 

- celkem  

2013 38,9 23 14 0 15 6 

2014 . 21* 13 0 . 4 

2015 39,2 12 14 3** 14 6 

2016 42,5 14 14 0** 14 2 

Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSU – Data pro MAS; Pozn. **V daném roce se jedná o věk do 19 let 

Vyjíždějících do zaměstnání žilo dle posledních dostupných dat SLDB 2011 v obci 207 osob. 

Do jiného okresu vyjíždělo přibližně 70 % ze všech, kteří do zaměstnání cestovali. Do 

zahraničí vyjíždělo 6 osob. 

Tabulka: Vyjíždějící do zaměstnání 

vyjíždějící do zaměstnání 207 

v tom 

v rámci obce 20 

do jiné obce okresu 144 

do jiného okresu kraje 12 

do jiného kraje 25 

do zahraničí 6 
Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSU – SLDB 2011 
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Shrnutí kapitoly hospodářství: 

V obci je registrováno 202 podnikatelských subjektů. Počet registrovaných subjektů v obci je 

2x větší než skutečně aktivních. Velké množství z nich má v obci pouze sídlo, ale 

provozovny se nacházejí mimo obec. Nejvíce subjektů je registrováno ve službách, 

následuje průmysl a stavebnictví a nejméně podnikatelských subjektů je registrováno 

v zemědělství, lesnictví a rybářství. Všechny organizace působící v území obce spadají do 

kategorie malých podniků. Z komerčních služeb základní vybavenosti se v obci nachází 2 

obchody COOP, pohostinství, vinařství, pošta. V posledních letech klesla nezaměstnanost 

obyvatel na 5,9 %. Značná část z nezaměstnaných osob v obci spadá do skupiny 

znevýhodněného obyvatelstva. Téměř 30% pracujících obyvatel obce za prací dojíždí.  

 

 

4. Infrastruktura 

Technická infrastruktura 

Obec má vybudovaný vodovod, jehož provoz zajišťuje společnost VAK, a.s. Hodonín. U 

vodovodní sítě se v současné době provádějí pouze opravy vzniklých poruch. V druhé 

polovině roku 2017 došlo k I. etapě rekonstrukce vodovodu, na jaro roku 2018 je připravena 

k realizaci II. etapa rekonstrukce. Obě etapy rekonstrukce mají za cíl zvýšení tlaku v místní 

síti, která je rozdělena na dvě tlaková pásma, což v některých ulicích způsobuje nemalé 

problémy se zásobováním pitnou vodou. V současné době připravuje obec rozšíření 

vodovodní sítě do ulice V Úzkých a přípravu zasíťování nových stavebních míst. 

Hlavním zdrojem pitné vody pro SV Bzenec-Kyjov-Hodonín (B-K-H) je úpravna vody Bzenec 

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

Bzenec I o vydatnosti Q = 60 l/s, JÚ Bzenec III o vydatnosti Q = 100 l/s a JÚ Bzenec IIIa, o 

vydatnosti Q = 100 l/s. Dalším zdrojem je prameniště Bzenec V Q = 18 l/s s ČS Bzenec V, ze 

které se čerpá přímo do sítě. Tento zdroj slouží jako rezerva. Voda z ÚV Bzenec je 

dopravována do VDJ Vracov II o objemu 2x3000 m3, s max. hl. 270,00 m n.m. Odběr vody je 

ze zásobovacího řadu na odbočce, jenž je vedena přes obec Kelčany, Žádovice do Ježova a 

dále je veden do obcí Skalka, Labuty, Vřesovice. 
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Tabulka: Potřeba vody 

Položka   2015s 2015n 2025 

Počet zásob.obyvatel Nz obyv. 816 801 801 

Voda vyrobená celkem VVR tis. m3/r 29.8 40.8 44.9 

Voda fakturovaná VFC tis. m3/r 23.4 35.9 39.5 

Voda fakturovaná pro obyvatele VFD tis. m3/r 21.1 25.1 27.6 

Spec. potř. fakt. obyvatelstva Qs,d l/(os.den) 71 86 94 

Spec. potř. fakt. vody Qs l/(os.den) 78 123 135 

Spec. potř. vody vyrobené Qs,v l/(os.den) 100 140 154 

Prům. denní potřeba Qp m3/d 81.7 111.9 123.1 

Max. denní potřeba Qd m3/d 110.3 151.1 166.2 

Zdroj: Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje 

Vlastní zásobování je pomocí čerpací stanice Žeravice o výkonu Q = 4 l/s, která zajišťuje 

dopravu vody do dvou vodojemů. Vzhledem k výškovému převýšení je obec rozdělena do 

dvou tlakových pásem. Pro I. tlakové pásmo je vybudován vodojem Žeravice I o objemu 

1x100 m3 s maximální hladinou 286 m n.m. Druhé tlakové pásmo je zásobeno buď z ČS 

Žeravice nebo z VDJ Žeravice II o objemu 2x150 m3 s max. hl. 326,69 m n.m. Z ČS Žeravice 

je obec zásobena v případě jejího provozu a z vodojemu Žeravice II v té době, kdy ČS je 

mimo provoz. Vodojem Žeravice I je plněn buď přímo z ČS Žeravice nebo z VDJ Žeravice II. 

V roce 2011 byla v obci dokončena výstavba čističky odpadních vod a dostavěna kanalizace. 

Díky této modernizaci se na kanalizaci napojilo přes 95 % občanů obce. Dříve byli obyvatelé 

obce napojeni septiky na splaškovou kanalizaci, která ústila do potoku, aniž by byla čištěná. 

Čistička je mechanicko-biologická s nitrifikací a denitrifikací, s chemickým odstraňováním 

fosforu a se strojním odváděním kalů. 

Rozvod plynu 

Obec je napojena na STL plynovod pokračující do Žeravic z Ježova. Rozvod plynu v obci a 

byl budován v letech 1999-2000. V roce 2000 pak probíhala plynofikace obecních budov a 

rodinných domů. 

 

Elektrická síť a veřejné osvětlení 

Elektrická síť je v obci provozována společností E.on, je převážně provedena uložením 

kabelového vedení do země cca. v roce 1985, vedení na sloupech je provedeno jen v malé 

části obce. 
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Veřejné osvětlení v obci bylo stavěno průběžně od roku 1959, v roce 1975 bylo rozšířeno 

do ulice Na Donbase a v roce 1981 pak do ulice v Mezihoří. Poslední rekonstrukce se konala 

v roce 1985, v současné době je na hraně a v některých částech i za hranou své životnosti 

byly prováděny pouze výměny svítidel. Je třeba provést rekonstrukci kabelových rozvodů, 

rozvaděčů, výměnu sloupů a svítidel za moderní a úspornější LED technologii. 

Rozhlas v současné době je stav místního rozhlasu v neutěšeném stavu, výstavba proběhla 

v roce 1977, pak rekonstrukce spojená s výstavbou kabelové televize v roce 1995. 

V současné době obec získala dotaci v rámci protipovodňových opatření na zřízení nového 

bezdrátového varovného systému rozhlasu. 

Kabelové televize byla v obci vybudována v letech 1994-95, kabelové rozvody jsou 

majetkem obce, hlavní ústředna je umístěna v budově ZŠ a MŠ Jana Amose Komenského. 

V kabelové televizi probíhá vysílání místního infokanálu, který přenáší zprávy z obce do 

televizních přijímačů připojených ke kabelovému rozvodu, je možné i přehrávání filmů ze 

života obce. O zabezpečení provozu se stará firma Noel. Vzhledem k datu vybudování a po 

více jak dvacetileté době provozu a s ohledem na vývoj nových technologií potřebuje i tento 

sdělovací prostředek rozsáhlou rekonstrukci.   

Tabulka: Technická infrastruktura v obci 2016 

veřejná 
kanalizace ČOV vodovod plynovod 

veřejný 
vodovod 

obecní 
rozhlas internet 

kabelová 
televize 

sběrný 
dvůr 

ano ano ano ano ano ano ano ano ne 
Zdroj: Data z dotazníkového šetření Kyjovského Slovácka v pohybu 

Svoz odpadů zajišťuje firma EKOR, s.r.o. Kyjov, která likviduje a odváží odpady na skládku v 

Těmicích, patřící sdružení obcí Severovýchod, jejímž je obec Žeravice členem. V obci jsou 

umístěny kontejnery na odvoz skla, tříděného odpadu a drobného kovového odpadu. Sběrný 

dvůr se v obci nenachází. 

Dopravní obslužnost 

Obcí Žeravice prochází komunikace III. třídy č. 4225 a 4228. Komunikace č. 4225 propojuje 

obec s obcemi Ježov a navazuje na komunikaci II. třídy č. 426 mezi Syrovínem a Těmicemi. 

Komunikace č. 4228 spojuje obec s Žádovicemi. Na těchto úsecích silnic nedošlo v roce 

2010 ani v roce 2016 k měření intenzity dopravy.  

V obci jsou místní komunikace vybudované v provedení asfaltobetonovém, panelovém, 

vybetonovaném a provedené pomocí betonových pražců. Celková délka místních 

komunikací je cca. 5.4 km. Po dobudování kanalizace došlo v některých částech obce 

k celkové rekonstrukci komunikací, tyto jsou v dobrém stavu. Stav části komunikací, které 

nebyly delší dobu opravovány a udržovány je velmi neutěšený např. komunikace k Boží 

muce, kde dochází při průjezdu velkých zemědělských strojů k porušování vrstev 

komunikace.  
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V obci je potřeba zajistit větší bezpečnost v podobě chodníků, případně u stávajících zlepšit 

jejich stav. 

Údržbu místních komunikací provádí pracovníci obce společně s pracovníky pro VPP 

z úřadu práce, odborné práce jsou pak zadávány firmám případně SÚS. Zimní údržba je 

prováděna traktorem zn. Zetor 7045 se sněhovou radlicí, chodníky jsou udržovány 

jednoosým zametačem se sněhovým kartáčem, traktůrkem Goliath se sněhovým kartáčem a 

dále pak ručně pomocí smetáků a lopat. Problematické je zejména provádění posypu 

komunikací inertním materiálem, které je prováděno pouze ručně.   

Parkování  

Parkovacích míst v obci je nedostatečné množství, nacházejí se zejména před místními  

prodejnami COOP, na náměstí před obecním úřadem a restaurací. Několik míst je i před 

místní sokolovnou kde, ale je ale při pořádání akcí toto množství zdaleka nedostačující. 

Parkovací místa je nutné vytvořit i před budovou základní školy a ulicích, ve kterých stojí 

automobily přímo na vozovce před domy a tím snižují průjezdný profil komunikací např. 

Močílky aj.. 

 

Obrázek: Silniční síť procházející obcí 
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V obci je dostačující autobusové spojení do okolních měst a obcí. Žeravicemi prochází 

autobusové spojení Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (dále jen IDS 

JMK). Četnost linek je přiměřená počtu obyvatel. Do města Kyjova cesta trvá přibližně 24 

minut. V obci se nacházejí dvě zastávky. Jedna se nachází u obecního úřadu a druhá u 

dolního obchodu. Obě autobusové zastávky potřebují zrekonstruovat.  

Nejbližší železniční stanice se nachází v blízkém Bzenci i v Kyjově, kterým prochází trať číslo 

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

Vzdálenost z centra obce na vlakové nádraží města Kyjov je 9 km. Autobusovou dopravou 

se lze z obce dopravit na nádraží s jedním přestupem ve městě Kyjově na městkou 

hromadnou dopravu za přibližně 30 minut. 

Obcí prochází Bzenecká vinařská stezka, která je součástí Moravských vinařských stezek. 

Většina trasy této cyklostezky je sjízdná po celý rok a vede z 80 % po klidných silnicích III. 

typu a 20 % tvoří zpevněné a nezpevněné terénní úseky. Značení je stylizováno do sklepní 

žúdrem šedé barvy.  

Obrázek: Bzenecká vinařská stezka 

 

Zdroj: http://www.stezky.cz/Moravske-vinarske-stezky/ 

 

http://www.stezky.cz/Moravske-vinarske-stezky/
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Údržba veřejné zeleně 

 

Údržbu veřejné zeleně provádí pracovníci obce, spolu s pracovníky z úřadu práce určenými 

na Veřejně prospěšné práce a Veřejnou službu. Údržba je prováděna pomocí křovinořezů, 

nůžek na živé ploty, motorové pily, travního sekacího traktůrku, jednoosé sekačky 

s mulčovačem a sekacího traktoru Goliath zakoupeného v roce 2016. Pro zajištění většího 

pořádku v obci by bylo potřeba nainstalovat v obci více odpadkových košů.  

 

Shrnutí kapitoly technická infrastruktura: 

Obec disponuje veškerou technickou infrastrukturou, která buď v současné době prochází 

rekonstrukcí, nebo je její rekonstrukce plánována na nejbližší období v důsledku končící 

životnosti – např. veřejné osvětlení, rozhlas, kabelová televize apod. Svoz odpadů zajišťuje 

firma EKOR na základě meziobecní spolupráce obcí. Celková délka místních komunikací je 

cca 5,4 km. Stav části komunikací, které nebyly delší dobu opravovány a udržovány je velmi 

neutěšený, narušován i častým průjezdem velkých zemědělských strojů. Obec zaměstnává 

pracovníky na VPP zajišťující údržbu obce. Parkovacích míst v obci je nedostatečné 

množství. V obci je dostačující autobusové spojení (IDS JMK) do okolních měst a obcí, 

blízko je i vlaková doprava. Obcí prochází Bzenecká vinařská stezka. 
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5. Vybavenost 

Bydlení 

Dle výsledků Sčítání lidí, domů a bytů z roku 2011 se v obci Žeravice nacházelo celkem 342 

domů, z toho 87 % bylo obydlených. Celkem bylo 337 domů rodinných a 5 domů bytových. 

Většinu domů v obci vlastnily fyzické osoby. Obec byla vlastníkem 1 rodinného domu, 1 bytu 

a 3 domů bytových. V oblasti výstavby obec spolupracuje se stavebním úřadem ve Bzenci. 

Snahou je dodržovat a zachovávat původní zástavbu a nenarušovat charakter obce novými 

necharakteristickými stavbami městských prvků. 

Tabulka: Domovní fond 

 
Celkem 

rodinné  

domy 

bytové  

domy 

Domy úhrnem 342 337 5 

Domy obydlené 296 291 5 

z toho podle 

vlastnictví domu 

fyzická osoba 259 259 - 

obec, stát 4 1 3 

bytové družstvo 1 - 1 

spoluvlastnictví vlastníků bytů 31 30 1 

z toho podle období 

výstavby nebo 

rekonstrukce domu 

1919 a dříve 26 26 - 

1920 - 1970 111 110 1 

1971 - 1980 65 63 2 

1981 - 1990 40 39 1 

1991 - 2000 31 31 - 

2001 - 2011 19 19 - 

Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSU – SLDB 2011 

V těchto domech se nacházelo celkem 340 obydlených bytů. Nájemních bytů bylo v obci 32 

a družstevní 3. 50% bytů v obci disponovalo 5 a více obytnými místnostmi. Z intenzity 

výstavby je zřejmé, že z dlouhodobého hlediska intenzita spíše klesá. Tuto skutečnost 

dokládají i poslední data dokončených bytů během posledních 5 let, kdy bylo za toto období 

vybudováno pouze 7 nových bytů, všechny v rodinných domech. 
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Tabulka: Dokončené byty 

 

Byty  

celkem 

v rodinných 

domech 

v bytových 

domech 

2012 2 1 - 

2013 1 1 - 

2014 - - - 

2015 2 2 - 

2016 2 1 . 

Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSU 

Koncem roku 2016 byl v obci také schválen nový územní plán, v němž byly Architektem 

stanoveny jasné cíle a trendy urbanistického směřování obce. O výstavby rodinného domu 

dle šetření obce uvažuje v blízké budoucnosti kolem 42 občanů, kteří by rádi získali 

pozemek na výstavbu v obci. Obec také disponuje některými budovami, které by bylo možné 

přestavět na bytové domy. 

Školství a vzdělávání 

Příležitost zřídit školu v Žeravicích využili místní občané již v roce 1947. Došlo k přebudování 

zámečku a vznikla měšťanská škola, otevřená jako pobočka ježovské školy. Místních dětí 

bylo málo a škola byla po 2 letech zrušena a žáci navštěvovali školu v Ježově a Bzenci. Až 

v roce 1953 byla znovu otevřena osmiletá škola pro žáky i ze Syrovína. Po roce 1959 

začínalo přibývat dětí a začalo se s budováním přístavby. Přebudovaná škola byla 

slavnostně otevřena v roce 1964. Disponovala 8 třídami, 7 kabinety, ředitelnou, sborovnou, 

shromažďovacím sálem s jevištěm, školní kuchyní s jídelnou, šatnou a sociálním zařízením. 

Tato budova slouží k vyučování žáků dodnes. V roce 2006 byl škole udělen čestný název 

Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského. 

Žáci jsou ve škole vzdělávání podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

s názvem „Od hraní k učení.“ Škola se věnuje také žákům s přiznanými podpůrnými 

opatřeními, přizpůsobuje výuku i prostředí jejich potřebám a věnuje náležitou pozornost 

žákům nadaným.  

Žákům je poskytnuta široká nabídka volnočasových aktivit. Ve škole pracuje několik 

zájmových kroužků např. vaření, výtvarný kroužek, počítačový kroužek, sportovní, kroužek, 

moderní gymnastika a další. V rámci tělesné výchovy se žáci zapojují do sportovních 

soutěží. Žáci navštěvují výuku hry na hudební nástroje. Již tradicí je kurz pro předškoláky a 

návštěvy divadelních představení ve Zlíně. Jsou připravována vystoupení a výstavy žáků 
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k různým příležitostem. Škola zajišťuje pro žáky různé vzdělávací programy, projekty, 

besedy, přednášky apod.  

V současné době jsou žákům kromě běžných učeben k dispozici i učebny odborné. Patří 

mezi ně např. jazyková laboratoř, školní dílny, cvičná kuchyň, počítačová učebna, čítárna, 

učebna v přírodě, hudební sál, tělocvična a keramická dílna. V současné době má škola 9 

tříd se 75 dětmi.  

Mateřská škola v obci je dvojtřídní a přijímá děti zpravidla ve věkové kategorii 3 – 6 let. 

Nachází se přímo v budově školy. Obě třídy jsou moderně vybaveny novým nábytkem. Pro 

pobyt venku je využíváno školní hřiště s průlezkami, skluzavkou, houpačkami a pískovišti. 

Školka je otevřena od pondělí do pátku od 6:15 do 15:30 hodin a dětem je zajištěno také 

stravování. V roce 2016 škola a mateřská škola zaměstnávala 14 pedagogických pracovníků 

a 6 nepedagogických.  

Při škole vznikl také Klub rodičů a přátel školy Žeravice, který je dobrovolným sdružením 

rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže a práci 

škol a jiných výchovných zařízení, založeným jako dobrovolné sdružení občanů. 

Zdravotnictví 

V obci se nachází ordinace dětského lékaře a občané by uvítali přímo v obci i praktického 

lékaře. Vzhledem k blízkosti a dostupnosti města Kyjov, kde se nachází nemocnice, 

poliklinika a řada ordinací lékařů všeobecných i s různou specializací, je lékařská péče 

zajištěna. Obec má také zajištěnu veřejnoprávní smlouvu v rámci pečovatelské služby, 

služby sociální prevence a odborné sociální poradenství s Charitou Kyjov a Městem Kyjov. 

Zdravotnická záchranná služba přijíždí ze stanoviště v Kyjově vzdáleného 9 Km. Legislativně 

stanovená doba dojezdu je tak splnitelná. 

Sociální péče 

V obci není jasně definována typicky sociálně vyloučená lokalita. Jde spíše o jedince či 

rodiny v krizové životní situaci, kteří aktuálně potřebují pomoci. Základní informace pro takto 

potřebné spoluobčany jsou poskytovány na obecním úřadě obce.  

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

sociální péče je k dispozici v Kyjově. Sociální služby pro cílovou skupinu seniorů jsou v obci 

poskytovány pouze v terénní formě. Zajíždí sem pečovatelská i ošetřovatelská služba 

Charity Kyjov. Pobytové zařízení je dostupné nejblíže v Kyjově a Čeložnicích. V obou 

případech to ovšem pro zájemce o službu znamená odchod ze svého přirozeného prostředí. 
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Od roku 2007 je rozvoj sociálních a návazných služeb na Kyjovsku řízen metodou 

komunitního plánování. Iniciátorem a realizátorem je sociální odbor města Kyjov. Obcím byl 

na základě principu solidarity navrhnut systém spolufinancování služeb sociální prevence. 

V obci je třeba vybudovat kvalitní odpočinkovou zónu pro odpočinek nejen rodin s dětmi. 

Nicméně chybí např. sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Za těmi musí obyvatelé 

dojíždět do spádového města či do jiné obce. Sociální služby rodinám s dětmi jsou 

poskytovány až v Kyjově.  

Kultura  

Jako kulturní zařízení v obci slouží sokolovna a kinosál v budově obecního úřadu. 

Každoročně se zde pořádají tradiční „krojované hody s věncem a káčery" koncem měsíce 

srpna, pochovávání basy o masopustu, košt vína, pro děti Pohádkový les místní členové 

ochotnického spolku se snaží každoročně sehrát alespoň jedno představení. V letošním roce 

se v obci konala například také soutěž mladých hasičů, cyklistický závod ČP Handbike a 

cyklistů a obec se zapojila i do happeningové akce Ukliďme Česko. O kulturní dění v obci se 

starají kromě obce také vysokou měrou místní spolky.  

Obec spadá do oblasti Kyjovského Slovácka, regionu bohatého na tradice, folklór a kulturní 

zvyklosti. Obec se snaží udržovat tyto tradiční prvky lidové kultury. V Žeravicích je zcela 

odlišný kroj od okolních slováckých krojů, typických hýřivými barvami a velkou zdobností. 

Vyznačuje se jednoduchostí a jemností. Je možné, že toto oblečení přinesli Čeští bratři z 

Čech, odkud se jich mnoho do Žeravic přistěhovali. Jednoduchost byla ovlivněna přísnou 

výchovou a životními názory Českých bratří. Ženský kroj se skládá z delší růžové sukýnky, 

bílé zástěry bez barevných výšivek, bílých rukávců s krátkými rukávy, černou smetanovou 

kordulkou jen nahoře lemovanou růžovou skládací pentličkou. Muži oblékají bílou košili se 

stojatým límečkem černě vyšitou u krku. Vesty a nohavice jsou z tmavého sukna, obtažené 

koženým řemenem se složeným červeným šátkem a vysokými koženými botami.1 

V obci funguje také obecní knihovna. Knihovna má otvírací doku každý čtvrtek a k dispozici 

je zde místním čtenářům za drobný roční poplatek přes 5500 knih. V současné době 

navštěvuje knihovnu v průměru 30 čtenářů. 

Obec je také místem, kde sídlili moravští bratři a Jan Amos Komenský zde byl ordinován na 

kněze. Díky bohaté historii obce se zde také nachází několik zajímavých památek, které jsou 

všechny uvedeny v 1. kapitole strategie.  

                                                

1 Kyjovsko, Lidé-kroje-tradice; Vladimír Židlický; ISBN:978-80-254-9920-7 
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Sport a volnočasové aktivity 

Pro sportovní vyžití je v obci fotbalové hřiště, univerzální hřiště a sokolovna, která slouží 

zároveň jako kulturní zařízení. 

V obci působí fotbalové mužstvo mužů TJ Sokol Žeravice, které hraje III. třídu OFS Hodonín 

a využívá místní fotbalové hřiště. U hřiště se nachází také sportovní zázemí.  

Dětem je k dispozici nové dětské hřiště. 

Shrnutí kapitoly vybavenost: 

Obec je svou polohou výhodnou lokalitou pro bydlení. Nachází se zde 337 rodinných domů a 

5 domů bytových. Většina bytů má 5 a více obytných místností. Intenzita bytové výstavby 

dlouhodobě klesá. V obci byl schválen nový územní plán. Od 18. století v obci funguje škola 

s širokou nabídkou volnočasových aktivit. Škola je vybavena odbornými učebnami a 

v budově se nachází i mateřská škola. V obci se nachází také ordinace dětského lékaře a 

výhodou je také blízkost zdravotnických služeb. Obec nespadá do sociálně vyloučené 

lokality. V obci jsou sociální služby poskytovány terénní formou, případně občané za 

službami dojíždí. V obci je třeba vybudovat kvalitní odpočinkovou zónu. Chybí např. sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Jako kulturní zařízení v obci slouží sokolovna a kinosál 

v budově obecního úřadu. V obci probíhá každoročně několik tradičních kulturních a 

společenských akcí, včetně krojových. V obci funguje také obecní knihovna. Pro sportovní 

vyžití je v obci fotbalové hřiště, univerzální hřiště a sokolovna, pro děti nové dětské hřiště. 
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6. Životní prostředí 

Stav životního prostředí 

Obec leží v podhůří Chřibů v nadmořské výšce 260 m. n. m. Z východu je obklopena 

vinicemi a sady, od jihu a severu se táhnou pole. Severozápadně od obce se rozprostírá 

menší les. Obec spadá do geomorfologické oblasti Středomoravských Karpat, 

geomorfologického celku Kyjovské pahorkatiny a leží na rozmezí podcelků Mutěnické 

pahorkatiny (geomorfologického okrsku Žádovická pahorkatina) a Vážanské vrchoviny. 

Území obce je charakteristické zvlněnou krajinou, ležící v 1. až 2. vegetačním stupni.  

Hlavním typem půd na tomto území jsou modální hnědozemě. Na části katastru se vyskytují 

také modální černozemě, antropozem či hnědozem oglejená.  

Obrázek: Půdní typy na území obce 

 

Zdroj: Česká geologická služba 

Z hlediska inženýrské geologie je rizikovým faktorem výskyt svahových pohybů. V území 

katastru obce se podle České geologické služby nachází jeden aktivní bodový, suchý, 

nesanovaný sesuv (evidenční číslo 2511), který je v následující mapě označen červeným 

trojúhelníčkem.  
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Obrázek: Svahové nestability 

 

Zdroj: Česká geologická služba 

Klimaticky leží toto území v teplé klimatické oblasti T2. Tato oblast je charakteristická 

dlouhým létem, s teplým až mírně teplým jarem i podzimem. Typická je také krátká, suchá 

zima s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrné teploty v letním období jsou 18°C. V 

zimním období dosahuje průměrná teplota - 1°C. Průměrný roční úhrn srážek je 600mm.  

Na území obce také pramení Žeravický potok, který ústí zleva do vodního toku Hruškovice 

v jižní Části území obce Ježov. Obec je plně vybavena vodohospodářskou infrastrukturou.  

Funkční využití území 

Celková výměra obce činí necelých 700 ha. Největší podíl tvoří zemědělská půda a to přes 

580 ha (83%). Zemědělskou půdu tvoří na území Žeravic především orná půda, vinice, 

zahrady, sady a travní porosty. Nezemědělská půda zabírá přes 100 ha (17%) z celkové 

výměry a je tvořena lesními pozemky, vodními, zastavěnými a ostatními plochami. Největší 

podíl území tvoří orná půda a to 72 % celkové výměry katastru. Zbylé druhy pozemků se 

rozprostírají na výrazně menších plochách. 
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Tabulka: Druhy pozemků v ha 

 

31. 12. 

2015 

31. 12. 

2016 

Celková výměra 699,78 699,78 

Zemědělská půda 584,23 584,26 

Orná půda 507,45 507,45 

Chmelnice - - 

Vinice 26,75 26,75 

Zahrada 28,27 28,27 

Ovocný sad 1,69 1,69 

Trvalý travní porost 20,07 20,09 

Nezemědělská půda 115,55 115,52 

Lesní pozemek 53,49 53,49 

Vodní plocha 0,82 0,82 

Zastavěná plocha a nádvoří 20,22 20,20 

Ostatní plocha 41,03 41,03 

Zdroj: Data z Veřejné databáze 

 Oproti ostatním obcím Kyjovského Slovácka mají Žeravice vyšší podíl zahrad na celkové 

rozloze administrativního území. Zastavitelné území zabírá přibližně 3% a ve srovnání 

s ostatními obcemi je také poměrně veliké. Na území obce se nachází také brownfield 

zapsaný v Národní databázi. Jedná se o Statek – bývalý zemědělský areál o rozloze 4710 

m2. Obec se v současné době dle databáze Pozemkové úpravy chystá k zahájení 

pozemkových úprav k 31. 12. 2018. Hlavním impulzem k zahájení je realizace 

protipovodňových opatření.  
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Graf: Druhy pozemků v procentech  

 

Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSÚ 

 

Ochrana životního prostředí 

Na území obce se nenachází žádné zvláště chráněné území, přírodní památky ani přírodní 

parky. Rostou zde však památné stromy na křižovatce polních cest u kapličky sv. Antonínka. 

Jedná se o dvě lípy (lípa malolistá), které byly mezi památné stromy zaneseny vyhláškou 

OkrÚ Hodonína ze dne 26. 9. 2001 pod kódem 100956. 

Na území obce byly také navrženy skladebné prvky územního systému ekologické stability 

lokálního významu (ÚSES) viz následující tabulka: 

Tabulka: Prvky ÚSES na administrativním území obce 

LBC 1 Paseky  

Funkční biocentrum vymezené v severozápadní části katastrálního území obce 
Žeravice. Ekosystém lesních porostů přírodě blízké druhové skladby, křovinatých 
stepí a stepí.  

LBC 2 Kopaniny  

Funkční biocentrum vymezené u severovýchodní hranice katastrálního území obce 
Žeravice v nivě potoka Syrovinka, který přechází na k. ú. Syrovín. Ekosystém vodního 
toku a břehových porostů, křovinatých stepí a stepí obklopený agroekosystémy.  

LBC 3 Výsady  

Funkční biocentrum vymezené u východní hranice katastrálního území obce Žeravice, 
jehož větší část se nachází na k. ú. Syrovín. Ekosystém křovinatých stepí obklopený 
agroekosystémy.  

LBC 4 Chmelínky  

Funkční biocentrum vymezené v jihovýchodní části katastrálního území obce 
Žeravice. Ekosystém lesních porostů přírodě blízké druhové skladby, křovinatých 
stepí a stepí obklopený agroekosystémy.  

LBC 5 Hrubá hora  
Nefunkční biocentrum vymezené v jihozápadní části katastrálního území obce 
Žeravice.  
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LBK 1  
Částečně funkční biokoridor vymezený v severní části katastrálního území obce 
Žeravice spojuje LBC 1 Paseky a LBC 2 Kopaniny.  

LBK 2  
Funkční biokoridor vymezený v severozápadní části katastrálního území obce 
Žeravice od hranice k. ú. Ježov přes LBC 1 Paseky na hranici k. ú. Osvětimany.  

LBK 3  

Částečně funkční biokoridor vymezený podél východní hranice katastrálního území 
obce Žeravice spojuje LBC 1 Kopaniny a LBC 2 Výsady a pokračuje na jih na hranici k. 
ú. Těmice. 

LBK 4  
Nefunkční biokoridor vymezený v jihovýchodní části katastrálního území obce 
Žeravice spojuje LBC 3 Výsady a LBC 4 Chmelínky.  

LBK 5  
Nefunkční biokoridor vymezený v jihovýchodní části katastrálního území obce 
Žeravice od LBC 4 Chmelínky na hranici k. ú. Těmice.  

LBK 6  
Nefunkční biokoridor vymezený v jižní části katastrálního území obce Žeravice od 
východu na západ spojuje LBC 4 Chmelínky a LBC 5 Hrubá hora.  

LBK 7  
Nefunkční biokoridor vymezený v jihozápadní části katastrálního území obce Žeravice 
od LBC 5 Hrubá hora na hranici k. ú. Vracov.  

Zdroj: Strategie MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s. 

 

Údržba veřejné zeleně a prostranství v obci 

Údržbu veřejné zeleně provádí pracovníci obce, spolu s pracovníky z úřadu práce určenými 

na Veřejně prospěšné práce a Veřejnou službu. Údržba je prováděna pomocí křovinořezů, 

nůžek na živé ploty, motorové pily, travního sekacího traktůrku, jednoosé sekačky 

s mulčovačem a sekacího traktoru Goliath zakoupeného v roce 2016. 

 

 

Odpadové hospodářství 

Odpadové hospodářství v obcích na území Kyjovska zajištuje společnost 

EKOR, s.r.o. Společnost vznikla na základě spolupráce mezi obcemi 

s názvem Dobrovolný svazek obcí Severovýchod, kam spadá i obec 

Žeravice. Firma se stará o vývoz odpadu, provoz skládky, třídění 

odpadů, provoz kompostáren, provoz sběrných dvorů aj.  

Železný odpad lze odevzdávat v pracovní dny na obecním dvoře, mimo tuto dobu pak 

po dohodě se starostou nebo místostarostou. Drobný železný odpad pak do kontejneru 

před OÚ. Elektroodpad - lednice, mrazáky, pračky, TV, drobné spotřebiče atd. a papír lze 

odevzdávat ve sklepě ZŠ pod zámečkem. 
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Shrnutí kapitoly životní prostředí: 

Obec spadá do geomorfologické oblasti Středomoravských Karpat, geomorfologického celku 

Kyjovské pahorkatiny. Území je charakteristické zvlněnou krajinou, ležící v 1. až 2. 

vegetačním stupni. Z východu je obklopena vinicemi a sady, od jihu a severu se táhnou pole. 

Největší podíl katastrálního území tvoří zemědělská půda (orná). Hlavním typem půd jsou 

modální hnědozemě. Oproti ostatním obcím Kyjovského Slovácka mají Žeravice vyšší podíl 

zahrad na celkové rozloze administrativního území i zastavitelnou plochu území. Na území 

obce se nachází také brownfield zapsaný v Národní databázi. Z hlediska inženýrské geologie 

je rizikovým faktorem výskyt svahových pohybů. Klimaticky leží toto území v teplé 

klimatické oblasti T2. Na území obce také pramení Žeravický potok. Realizaci pozemkových 

úprav obec chystá na konec roku 2018. Na území obce se nenachází žádné zvláště 

chráněné území, přírodní památky ani přírodní parky. Rostou zde však památné stromy. 

Údržbu veřejné zeleně provádí pracovníci obce spolu s pracovníky VPP.  

 

7. Správa obce 

Obec Žeravice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů 

dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle 

zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo obce má 9 členů 

včetně starosty a místostarosty. Obec zřizuje Finanční výbor zastupitelstva obce, jako orgán 

zastupitelstva, za účelem kontroly hospodaření obce a současně působí jako iniciační orgán. 

Dále má zřízen Kontrolní výbor zastupitelstva, který kontroluje dodržování právních předpisů, 

plnění usnesení zastupitelstva. Pro výkon státní správy v přenesené působnosti je obec 

součástí správního obvodu pověřeného obecního úřadu Bzenec a spadá pod obecní úřad 

s rozšířenou působností Kyjov. Dále spadá pod pracoviště finančního úřadu Kyjov, 

Katastrální pracoviště Kyjov. 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 

 

Tabulka: obecná charakteristika obce 

 
31. 12. 2016 

Typ obce . 

Obec s rozšířenou působností Kyjov 

Pověřený obecní úřad Bzenec 

Pracoviště finančního úřadu Kyjov 

Katastrální pracoviště Kyjov 

Matriční úřad Žeravice 

Katastrální plocha (ha) 699,78 

Počet katastrů . 

Počet částí obce 1 

Nadmořská výška (m nad mořem) 260 

První písemná zpráva (rok) 1235 

Zdroj: Data z Veřejné databáze ČSÚ 

 

Obecní úřad a kompetence obce 

Obecní úřad sídlí na adrese Žeravice 40, Žeravice 696 47. Úřední hodiny obecního úřadu 

jsou každý všední den od pondělí do pátku. Na obecním úřadě lze také vyřídit příslušné 

matriční záležitosti. Obec zaměstnává dvě administrativní pracovnice, dva stálé pracovníky 

na úklid a údržbu obce. Dále tři pracovníky na VPP a dvěma pracovníkům umožňuje  

zaměstnání na VS, celkem 7osob bez pracovníků na Veřejnou službu. 

Příspěvkovými organizacemi obce jsou: 

 Základní škola a Mateřská škola Jana Amose Komenského Žeravice 

 Technické služby Žeravice, příspěvková organizace obce Žeravice – Předmětem 

činnosti je správa a provozování kanalizace pro veřejnou potřebu ve vlastnictví obce 

Žeravice. 

Organizačními složkami obce jsou: 

 Jednotka sboru dobrovolných hasičů 

 Obecní knihovna  
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Obecní úřad sděluje občanům informace prostřednictvím obecního rozhlasu, dále mohou 

získávat informace z obecního infokanálu v kabelové televizi, pomocí emailů, z webových 

stránek obce či z úřední desky. Dle šetření obce by občané uvítali také obnovení obecního 

zpravodaje. 

 

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

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

zákon:  

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

stavu a číslech občanských průkazů  

 Adresní a identifikační údaje žadatele o ověření podpisu nebo listiny  

 Evidenci nájemníků bytových, nebytových prostor a pozemků  

 Evidenci daní a poplatků  

 Agendu k zajištění voleb (vydávání voličských průkazů, evidenci členů volebních 

komisí, seznam voličů)  

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

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  

 Personální a mzdovou agendu  

 Evidenci čtenářů obecní knihovny  

Územní plán a související či jiné dokumenty jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. 

 

Hospodaření a majetek obce  

Obec v roce 2016 vykazovala příjmy 15 321 tis. Kč a výdaje 10 386 tis. Kč. Disponovala 

s majetkem v hodnotě 167 677 tis. Kč, z čehož 141 351 tis. Kč tvořil dlouhodobý hmotný 

majetek. Obec měla také závazky ve výši 6039 tis. Kč, z čehož 4 460 tis. Kč tvořily závazky 

dlouhodobé. Z pohledu hospodaření v tomto roce hospodařila obec s kladným výsledkem 

hospodaření ve výši 3 702 tis. Kč. 
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Graf: Výdaje obce v roce 2016 

 

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/2016/obce/detail/00285552 

Graf: Příjmy obce v roce 2016 

 

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/2016/obce/detail/00285552 

http://monitor.statnipokladna.cz/2016/obce/detail/00285552
http://monitor.statnipokladna.cz/2016/obce/detail/00285552
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Dlouhodobě obec hospodaří vždy přebytkově. Největších přebytků rozpočtu obec dosáhla 

v roce 2014. Výsledek hospodaření v tomto roce dosáhl hodnoty 4827 tis. Kč. Ani v tomto 

roce nevypadá, že by se rozpočet přehoupl do ztráty.  

Graf: Vývoj rozpočtu  

 

Zdroj: http://monitor.statnipokladna.cz/2016/obce/detail/00285552 

 

Bezpečnost 

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

veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městem Bzenec předáváno jejich přestupkové komisi. 

Z šetření obce vyplynulo, že by občané souhlasili s vybudováním kamerového systému pro 

ochranu veřejných prostor a lepší prevenci kriminality v nočních hodinách. 

Doba dojezdu do obce u Hasičského záchranného sboru i Policie ČR nepřekračuje 10 minut. 

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

varovného informačního systému obyvatel. V obci působí jako organizační složka obce také 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Žeravice.  

http://monitor.statnipokladna.cz/2016/obce/detail/00285552


 

40 

 

Vnější vztahy a vazby obce 

Obec je členem těchto sdružení obcí: 

 Dobrovolný svazek obcí Severovýchod se zabývá: Shromažďováním a odvozem 

komunálních odpadů a jejich nezávadným zpracování, využitím nebo zneškodněním 

a přípravou a realizací hospodářského, sociálního a kulturního rozvoje regionu, 

především ochranou životního prostředí a infrastruktury členských obcí. 

 Mikroregion Bzenecko je zaměřen na: Rozvoj infrastruktury jako podpůrného 

prostředku nezbytného k rozvoji podnikatelských aktivit, ochranu životního prostředí a 

jeho zlepšování, ochrana kulturního dědictví, rozvoj turistiky, zřizování právnických 

osob, sloužících k uspokojování potřeb více obcí, samostatnou podnikatelskou 

činnost a účast na podnikání jiných osob, vytváření koncepčních dokumentů a 

projektové přípravy ke společným akcím. 

Obec také spadá do území Místní akční skupiny Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s., jejíž 

cílem je pomáhat k všestrannému rozvoji regionu prostřednictvím spolupráce s místní 

samosprávou, neziskovým sektorem, podnikatelským sektorem a občany. 

 

Shrnutí kapitoly správa obce: 

Obec Žeravice vznikla podle zákona v roce 1990. Zastupitelstvo obce má 9 členů. Obec 

zřizuje Finanční a Kontrolní výbor. Pro výkon státní správy spadá obec pod správní obvod 

pověřeného obecního úřadu Bzenec a pod obecní úřad s rozšířenou působností Kyjov. 

Úřední hodiny obecního úřadu jsou každý všední den od pondělí do pátku. Na obecním 

úřadě lze také vyřídit příslušné matriční záležitosti. Obec zaměstnává 7 osob, většinu na 

údržbu obce. Příspěvkovými organizacemi jsou ZŠ a MŠ, Technické služby. Organizačními 

složkami jsou SDH a knihovna. Obec komunikuje s občany prostřednictvím rozhlasu, 

obecního infokanálu, e-mailů, webových stránek či úřední deskou. Dlouhodobě obec 

hospodaří vždy přebytkově. Úroveň kriminality na území obce je poměrně nízká. Řešení 

přestupků je na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městem Bzenec. Obec je členem 

DSO Severovýchod a Mikroregionu Bzenecko. Spadá do území MAS Kyjovské Slovácko 

v pohybu, z.s. 
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A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST 

Východiska pro návrhovou část strategie obce vycházejí z poznatků charakteristiky obce a 

zachycují základní podměty pro návrhovou část. 

Jako podklad pro další část strategie byla použita také obecní anketa. Byla realizována v 

první polovině roku 2015. Cekem bylo vydáno 882 lístků. Z celkového počtu se vrátilo do 

sběrných boxů 357 lístků, návratnost tohoto šetření tedy činila 40,48 %.  

Anketa zahrnovala 11 otázek zabývajících se situací v obci např. v oblasti bydlení, 

bezpečnosti, informovanosti apod. Z ankety vyplývá zájem občanů o obnovení vydávání 

tištěného obecního zpravodaje (85 % odpovědí). O pozemky pro výstavbu rodinných domů a 

o samotnou výstavbu občané zájem z větší části nemají. Naopak by uvítali vybudování 

klidové zóny s veřejným tábořištěm a herními plochami pro děti za bývalou mateřskou školou 

(89 %). Většina obyvatel obce by také byla pro vybudování kamerového systému pro 

ochranu veřejných prostor a lepší prevenci kriminality v nočních hodinách (77 %). Budovu 

bývalého svitu by nejvíce občanů přebudovalo na bytový dům nebo na domov pro seniory. 

Dvě třetiny obyvatel by rovněž uvítalo večerní osvětlení významných staveb a prvků v obci. 

V posledních dvou otázkách občané určovali, co v obci nejvíce postrádají a s čím nejsou 

spokojeni. K odpovědím s největší četností patří, že postrádají přítomnost lékaře v obci (79 

odpovědí), cyklostezku (24), odpadkové koše (24), dětské hřiště (22), kulturní vyžití (22), 

sběrný dvůr (19), klidovou zónu s lavičkami (16) či lékárnu (14). Nespokojeni jsou nejvíce se 

stavem chodníků (54 odpovědí), se stavem vozovek (31), pobíhajícími psy (31), nepořádkem 

v obci (27) a se stavem parkování v obci (24). 

V obci proběhlo také komunitní plánování za účelem většího zapojení občanů do 

rozhodování v obci. Komunitní plánování v obci Žeravice se uskutečnilo ve středu                

15. 11. 2017 od 17:00 hodin na Sokolovně. Občané obce byli o pořádané akci předem 

informováni. Komunitního plánování se zúčastnilo dle prezenční listiny celkem 34 obyvatel 

včetně zastupitelů obce. 

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

stránkami žití v obci, které byly vyselektovány z realizovaného dotazníkového šetření a 

zpracované analytické části dokumentu Programu rozvoje obce Žeravice. Občané mohli 

následně tyto silné a slabé stránky doplnit o svoje podměty. 

Proběhl také úvodní brainstorming s občany na téma: jaká by mohla být Vaše obec za 

dvacet let. Byly zapsány všechny náměty občanů. U slabých stránek byly určeny priority 

občanů mezi všemi zjištěnými slabými stránkami. Obdobný postup byl využit i pro zjištění 

priorit vize obce. 
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V následující fázi komunitního plánování se mohli zúčastnění i anonymně prostřednictvím 

lístečkové metody podělit o nejvíce problémové oblasti, které je při žití v obci nejvíce tíží.  

Zajištění anonymity při sběru těchto informací umožnilo obyvatelům objektivně vyjádřit svůj 

názor na život a dění v obci. 

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

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

zapojovali do celého procesu komunitního plánování a vytvořili příjemné, podmětné prostředí 

pro získávání námětů do Programu rozvoje obce. 

 

SWOT analýza 

Silné stránky (pozitiva, rozvojové faktory) Slabé stránky (negativa, problémy) 

Blízkost města Kyjov a Bzenec 
Velké množství provozoven podnikatelských 
subjektů mimo obec 

Přítomnost několika historických památek Chybí větší zaměstnavatel 

Aktivní působnost místních spolků Špatný stav veřejného osvětlení 

Dva obchody s potravinami, pohostinství Špatný stav rozvodů kabelové televize 

Pošta Chybí sběrný dvůr 

Nízká nezaměstnanost Stav některých místních komunikací 

Velké množství registrovaných 
podnikatelských subjektů k počtu obyvatel 

Absence a špatný stav chodníků 

Probíhající rekonstrukce vodovodu Málo parkovacích míst 

Vlastní ČOV Špatný stav autobusových zastávek 

Dostačující autobusové spojení do okolních 
měst a obcí, blízkost vlakové dopravy 

Chybí cyklostezka na některé směry 

Nový bezdrátový varovný systém rozhlasu Nedostatečný počet odpadkových košů 

Kabelová televize Klesající intenzita výstavby nových domů a bytů 

Dostupnost autobusových zastávek Chybí ordinace praktického lékaře 

Bzenecká vinařská stezka Nízká porodnost 

Mateřská i základní škola se 2 stupni Lenost lidí 

Ordinace dětského lékaře Chybí vzdělávání a osvěta obyvatel 

Bohatý kulturní život v obci Cvičební prvky pro důchodce 

Existence Sokolovny a Kinosálu Občasné rušení nočního klidu 

Fotbalové hřiště, univerzální hřiště Volně pobíhající psi 

Plyvátko - kluziště Nepořádek kolem domů 

Nové dětské hřiště Vynášení odpadků mimo kontejnery 

Místní knihovna 
Značná část z nezaměstnaných osob v obci 
spadá do skupiny znevýhodněného 
obyvatelstva 

Obecní infokanál 
Parkování na nezpevněných částech vozovky - 
znečištění vozovky 

Přebytkový rozpočet obce Znečistění vozovky zemědělskou technikou 

Vinařská obec 
Nevhodné parkování na městečku (přes 
víkend) 

Kontejnery na tříděný odpad Chybí přechody pro chodce 

Rekultivace skládek Chybí kvalitní odpočinková zóna 
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Aktuální územní plán Dojíždění za sociálními službami 

Blízkost lesa, pěkná krajina 
Chybí sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 

Nízká úroveň kriminality na území obce  Málo dětských hřišť 

 Málo kulturního vyžití 

 Nevhodné umístění školní nástěnky 

 Prostor pro setkávání důchodců 

 Nevhodné umístění kontejnerů - městečko 

 Špatná kvalita ovzduší 

 Nevhodná paliva pro vytápění domů 

 Zápach ze statku  

 Chybí propagace obce 

 Nezveřejňování informací o činnosti spolků 

 

Příležitosti Ohrožení 

Rozšiřování vodovodní sítě a zasíťování 
nových stavebních míst 

Postupný úbytek obyvatelstva obce 

Zájem o novou výstavbu domů Rostoucí průměrný věk obyvatel 

Vlastnictví budov v majetku obce s možností 
přebudování na bytové domy 

Slabá podpora bydlení pro mladé 

Vybudování sociálně aktivizačních služeb pro 
rodiny s dětmi 

Zrušení velkých zaměstnavatelů v okolí, 
nedostatek pracovních příležitostí 

Připravované pozemkové úpravy Rozpad DSO 

Realizace protipovodňových opatření Nezájem občanů o veřejné dění 

Přítomnost brownfield – statek (bývalý 
zemědělský areál) 

Nekoordinovaný rozvoj obce 

Obec je členem DSO Severovýchod a 
Mikroregionu Bzenecko 

Zadlužení obce 

Propagace obce v rámci mikroregionu Změny legislativy 

Možnosti vícezdrojového financování  

Využití možností meziobecní spolupráce  

Rozvoj turistického ruchu  

Rozvoj služeb pro místní seniory  

Organizace akcí spojující obyvatelstvo obce - 
sport, kultura 

 

Využití dotací  
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST 

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

zlepšovat, soubor představ a priorit obce. Vize obce byla vydefinována na období příštích 10 

– 20 let. Naplnění této vize bude realizováno prostřednictvím dosažení všech dlouhodobých 

cílů strategie. 

 

B. 1 Strategická vize obce Žeravice 

Obec Žeravice je atraktivním místem pro život zajišťující přívětivé podmínky pro mladé i 

seniory. V obci je opravená a udržovaná dopravní infrastruktura, jak pro motorová vozidla, 

tak pro pěší a občané nemají problém se pohodlně dopravit i do spádových obcí. Došlo 

k napojení obce na okolní cyklostezky a je zde dostatek míst pro relaxaci a odpočinek. Obec 

podporuje novou výstavbu, fungují zde vzdělávací instituce s dostatkem žáků. V obci byly 

obnoveny původní stromové aleje a zlepšil se i stav ovzduší. Je opravený a udržovaný 

hřbitov. Obec podporuje a podílí se na poskytování volnočasových aktivity pro všechny 

věkové skupiny obyvatel.  

 

B. 2 Programové cíle 
 

 PC1 Životní prostředí 

Cílem je zlepšit kvalitu ovzduší a životního prostředí v obci a obnovit přirozené funkce 
krajiny. 

 

 PC2 Dopravní infrastruktura 

Cílem je zajistit dopravní obslužnost obce včetně infrastruktury pro pěší a turistický ruch, 
včetně zvýšení bezpečnosti občanů v návaznosti na dopravu. 

 

 PC3 Vybavenost obce 

Cílem je dobudovat a udržovat základní vybavenost obce a zajistit dostatečnou péči o 
veřejný majetek a prostranství v obci. 

 

 PC4 Občanské aktivity 

Cílem je zajistit podmínky pro rozvoj společenského života v obci pro všechny věkové 
skupiny obyvatel, zlepšení podmínek pro činnost spolků a neziskových organizací v obci. 
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B. 3 Programová opatření 

PC1  Životní prostředí 

Opatření a aktivity: 

PO 1.1 

Krajinotvorné prvky  

 Obnovení stromových alejí a výsadba nových 

 Provedení revitalizace zeleně na veřejných prostranstvích 

 Provedení pozemkových úprav 

PO 1.2 

Nakládání s odpady   

 Přemístění kontejnerů na vhodnější místo  

 Vybudování sběrného dvora 

PO 1.3 
Energetické úspory veřejných budov  

 Energetické úspory v obecních budovách (zateplení fasády, klimatizace) 

PO 1.4 
Zlepšení kvality ovzduší a životního prostředí    

 Komunikace se Svornost Těmice (odstranění problémů se zápachem) 

 

PC2 Dopravní infrastruktura 

Opatření a aktivity: 

PO 2.1 

Opravy a budování komunikací   

 Opravy místních komunikací a chodníků   

 Budování cyklostezek   

 Budování parkovacích míst v obci   

 Zřízení autobusové zastávky na Kyjov u dolního obchodu   

 Opravy autobusových zastávek   

PO 2.2 
Bezpečnost   

 Vyznačení přechodů pro chodce   

 

PC3 Vybavenost obce 

Opatření a aktivity: 

PO 3.1 

Vybavenost pro volnočasové aktivity 

 Budování dětských hřišť 

 Budování odpočinkových míst v obci 

 Pořízení cvičebních prvků pro důchodce 

 Zázemí pro setkávání občanů všech věkových kategorií 

PO 3.2 

Zdravotnictví, školství a sociální služby 

 Ordinace praktického lékaře pro dospělé 

 Oprava WC ve škole 

 Zajištění sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 
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PO 3.3 

Péče o veřejný majetek a prostranství 

 Rekonstrukce veřejného osvětlení 

 Rekonstrukce rozvodů kabelové televize 

 Oprava památek 

 Oprava budovy pošty 

 Pořízení nové opony a oprava WC v kině 

 Oprava prostoru za Sokolovnou 

 Označníky (ukazatele) míst v obci 

PO 3.4 
Infrastruktura pro rozvoj bydlení 

 Zasíťování pozemků 

PO 3.5 
Zvýšení bezpečnosti 

 Pořízení kamerového systému 

 

PC4 Občanské aktivity 

Opatření a aktivity: 

PO 4.1 
Osvětové akce 

 Propagace obce 

PO 4.2 

Volnočasové aktivity 

 Podpora Akcí - dle věku obyvatel (besedy pro důchodce, pro matky s 
dětmi, kluby) 

 Podpora zájmových kroužků pro všechny věkové kategorie 

 

Akční plán:  

 

PO 1.1 Krajinotvorné prvky  

Název projektu: Obnovení stromových alejí a výsadba 

nových stromových alejí 

Stručný popis projektu: Provedení obnovy stávajících stromových 

alejí a vyprojektování nových stromových 

alejí a jejich výsadba 

Důležitost projektu: Střední 

Předpokládaný termín realizace: 2020 - 2023 

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce 

Odhadované náklady: 800 tis. Kč 

Zdroje financování: Rozpočet obce, vhodné dotační tituly 
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Název projektu: Provedení revitalizace zeleně na veřejných 

prostranstvích 

Stručný popis projektu: Výsadba nové zeleně 

Důležitost projektu: Střední 

Předpokládaný termín realizace: 2019 - 2023 

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce 

Odhadované náklady: 800 tis. Kč 

Zdroje financování: Rozpočet obce, vhodné dotační tituly 

 

Název projektu: Provedení pozemkových úprav 

Stručný popis projektu: Zahájit a provést pozemkové úpravy v obci 

Důležitost projektu: Střední 

Předpokládaný termín realizace: 2019 - 2023 

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce 

Odhadované náklady:  

Zdroje financování: Rozpočet obce, vhodné dotační tituly 

 

PO 1.2 Nakládání s odpady  

Název projektu: Přemístění kontejnerů na vhodnější místo 

Stručný popis projektu: Přemístění kontejnerů na třídění odpad na 

vhodnější místa, rozšíření počtu sběrných 

míst 

Důležitost projektu: střední 

Předpokládaný termín realizace: průběžně 

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce 

Odhadované náklady: 300 tis. Kč 

Zdroje financování: Rozpočet obce, vhodné dotační tituly 

 

Název projektu: Vybudování sběrného dvora 

Stručný popis projektu: Vybudování zpevněných ploch, nákup 

kontejnerů, kontejnerového nosiče 

Důležitost projektu: Vysoká 

Předpokládaný termín realizace: 2018 - 2020 

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce 

Odhadované náklady: 2 mil. Kč 

Zdroje financování: Rozpočet obce, vhodné dotační tituly 
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PO 1.3 Energetické úspory veřejných budov  

Název projektu: Energetické úspory obecních budov 

(zateplení fasády, klimatizace) 

Stručný popis projektu: Provedení zateplení fasád obecních budov, 

provedení klimatizace a odvětrání budov. 

Důležitost projektu: Střední 

Předpokládaný termín realizace: 2019 - 2023 

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce 

Odhadované náklady: 3 mil. kč 

Zdroje financování: Rozpočet obce, vhodné dotační tituly 

 

 PO 1.4 Zlepšení kvality ovzduší a životního prostředí  

 

Název projektu: Komunikace se Svornost Těmice při 

odstranění problémů se zápachem 

Stručný popis projektu: Uzavření nádob s kejdou, instalace 

pachových filtrů apod. 

Důležitost projektu: Vysoká 

Předpokládaný termín realizace: Co nejdříve 

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce 

Odhadované náklady: - 

Zdroje financování: Svornost Těmice, vhodné dotační tituly 

 

 

PO 2.1 Opravy a budování komunikací 

Název projektu: Opravy a budování komunikací a chodníků 

Stručný popis projektu: Připravit projektové dokumentace na opravu 

stávajících chodníků a komunikací a 

provést vyprojektování a výstavbu nových 

chodníků a komunikací v ulicích kde chybí. 

Důležitost projektu: Vysoká 

Předpokládaný termín realizace: 2018 - 2023 

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce 

Odhadované náklady: 5 mil. Kč 

Zdroje financování: Rozpočet obce, vhodné dotační tituly 
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Název projektu: Budování cyklostezek 

Stručný popis projektu: Vyprojektování a výstavba cyklostezek 

spojujících Žeravice s okolními obcemi  

Důležitost projektu: Střední 

Předpokládaný termín realizace: 2018 - 2022 

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce 

Odhadované náklady: 3 mil. Kč 

Zdroje financování: Rozpočet obce, vhodné dotační tituly 

 

 

 

Název projektu: Budování parkovacích míst v obci 

Stručný popis projektu: Vybudování nových odstavných ploch a 

parkovišť v ulicích, v nichž stojí automobily 

na vozovce např. Močílky, u Sokolovny atd. 

Důležitost projektu: Vysoká 

Předpokládaný termín realizace: 2018 - 2023 

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce 

Odhadované náklady: 1,5 mil. Kč 

Zdroje financování: Rozpočet obce, vhodné dotační tituly 

 

 

 

Název projektu: Zřízení autobusové zastávky na Kyjov u 

dolního obchodu  

Stručný popis projektu: Zajištění zřízení autobusové zastávky na 

Kyjov u dolního obchodu 

Důležitost projektu: Vysoká 

Předpokládaný termín realizace: 2018 - 2020 

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce 

Odhadované náklady: 300 tis. Kč 

Zdroje financování: Rozpočet obce, vhodné dotační tituly 
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Název projektu: Oprava autobusových zastávek 

Stručný popis projektu: Provést opravu či případnou výměnu 

autobusových zastávek v obci 

Důležitost projektu: Střední 

Předpokládaný termín realizace: 2018 - 2020 

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce 

Odhadované náklady: 500 tis. Kč 

Zdroje financování: Rozpočet obce, vhodné dotační tituly 

 

 

PO 2.2 Bezpečnost  
 
 

Název projektu: Vyznačení přechodů pro chodce 

Stručný popis projektu: Vytvoření vyznačení vhodných míst pro 

přecházení komunikací v obci 

Důležitost projektu: Vysoká 

Předpokládaný termín realizace: 2018 - 2020 

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce 

Odhadované náklady: 300 tis. Kč 

Zdroje financování: Rozpočet obce, vhodné dotační tituly 

 

 

PO 3.1 Vybavenost pro volnočasové aktivity  

 

Název projektu: Budování dětských hřišť 

Stručný popis projektu: Vybudování dětských hřišť po obci 

Důležitost projektu: Vysoká 

Předpokládaný termín realizace: 2018 - 2020 

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce 

Odhadované náklady: 1 mil. Kč 

Zdroje financování: Rozpočet obce, vhodné dotační tituly 
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Název projektu: Budování odpočinkových míst v obci 

Stručný popis projektu: Vybudování vhodných míst k odpočinku a 

relaxaci na území obce 

Důležitost projektu: Střední 

Předpokládaný termín realizace: 2018 - 2023 

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce 

Odhadované náklady: 1 mil. kč 

Zdroje financování: Rozpočet obce, vhodné dotační tituly 

 

 

 

Název projektu: Pořízení cvičebních prvků pro důchodce 

Stručný popis projektu: Nákup cvičebních prvků pro důchodce a 

jejich rozmístění po obci 

Důležitost projektu: Střední 

Předpokládaný termín realizace: 2018 - 2023 

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce 

Odhadované náklady: 1 mil. Kč 

Zdroje financování: Rozpočet obce, vhodné dotační tituly 

  

 

 

Název projektu: Zázemí pro setkávání občanů všech 
věkových kategorií 

Stručný popis projektu: Najít a přebudovat vhodný prostor pro 

setkávání občanů všech věkových kategorií 

a zájmových kroužků 

Důležitost projektu: Střední 

Předpokládaný termín realizace: 2018 - 2023 

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce 

Odhadované náklady: 1 mil. Kč 

Zdroje financování: Rozpočet obce, vhodné dotační tituly 
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PO 3.2 Zdravotnictví, školství a sociální služby 

 

Název projektu: Ordinace praktického lékaře pro dospělé 

Stručný popis projektu: Obnovení ordinace praktického lékaře pro 

dospělé v obci 

Důležitost projektu: Vysoká 

Předpokládaný termín realizace: 2018 - 2023 

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce 

Odhadované náklady: 300 tis. Kč 

Zdroje financování: Rozpočet obce, vhodné dotační tituly 

 

 

 

Název projektu: Oprava WC ve škole 

Stručný popis projektu: Kompletní rekonstrukce WC ve škole 

Důležitost projektu: Vysoká 

Předpokládaný termín realizace: 2018 - 2023 

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce 

Odhadované náklady: 2 mil. Kč 

Zdroje financování: Rozpočet obce, vhodné dotační tituly 

 

 

 

Název projektu: Zajištění sociálně aktivizačních služeb pro 
rodiny s dětmi 

Stručný popis projektu:  

Důležitost projektu: Vysoká 

Předpokládaný termín realizace: 2018 - 2023 

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce 

Odhadované náklady: 300 tis. Kč 

Zdroje financování: Rozpočet obce, vhodné dotační tituly 
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PO 3.3 Péče o veřejný majetek a prostranství 

 

Název projektu: Rekonstrukce veřejného osvětlení 

Stručný popis projektu: Provedení postupné kompletní rekonstrukce 

včetně kabeláže, sloupů, rozvaděčů a 

osvětlovacích těles. 

Důležitost projektu: Vysoká 

Předpokládaný termín realizace: 2018 - 2023 

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce 

Odhadované náklady: 3 mil. Kč 

Zdroje financování: Rozpočet obce, vhodné dotační tituly 

 

 

Název projektu: Rekonstrukce rozvodů kabelové televize 

Stručný popis projektu: Výměna kabeláže a technologie kabelové 

televize a rozšíření poskytovaných služeb 

Důležitost projektu: Vysoká 

Předpokládaný termín realizace: 2018 - 2023 

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce 

Odhadované náklady: 2,5 mil. Kč 

Zdroje financování: Rozpočet obce, vhodné dotační tituly 

 

 

Název projektu: Oprava památek 

Stručný popis projektu: Provádět postupně opravy památek 

v katastru obce 

Důležitost projektu: Střední 

Předpokládaný termín realizace: 2018 - 2023 

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce 

Odhadované náklady: 500 tis. Kč 

Zdroje financování: Rozpočet obce, vhodné dotační tituly 
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Název projektu: Oprava budovy pošty 

Stručný popis projektu: Zajistit projektovou dokumentaci 

k provedení opravy a provést rekonstrukci 

budovy pošty  

Důležitost projektu: Střední 

Předpokládaný termín realizace: 2018 - 2023 

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce 

Odhadované náklady: 3 mil. Kč 

Zdroje financování: Rozpočet obce, vhodné dotační tituly 

 

 

Název projektu: Pořízení nové opony a oprava WC v kině 

Stručný popis projektu: Zakoupení nové opony na jeviště a 

provedení rekonstrukce sociálního zařízení 

v prostorách kinosálu 

Důležitost projektu: Nízká 

Předpokládaný termín realizace: 2018 - 2023 

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce 

Odhadované náklady: 800 tis. Kč 

Zdroje financování: Rozpočet obce, vhodné dotační tituly 

 

 

Název projektu: Oprava prostoru za Sokolovnou 

Stručný popis projektu: Zpracování studie celého prostoru za 

Sokolovnou a následné provedení 

kompletní rekonstrukce celého letního 

areálu včetně universální plochy.  

Důležitost projektu: Vysoká 

Předpokládaný termín realizace: 2018 - 2023 

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce 

Odhadované náklady: 3,5 mil. Kč 

Zdroje financování: Rozpočet obce, vhodné dotační tituly 
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Název projektu: Označníky (ukazatele) míst v obci 

Stručný popis projektu: Vytvořit systém označení míst v obci pro 

snadnou orientaci 

Důležitost projektu: Nízká 

Předpokládaný termín realizace: 2018 - 2023 

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce 

Odhadované náklady: 400 tis. Kč 

Zdroje financování: Rozpočet obce, vhodné dotační tituly 

 

 

PO 3.4 Infrastruktura pro rozvoj bydlení 

 

Název projektu: Zasíťování pozemků 

Stručný popis projektu: Zasíťování pozemků pro výstavbu 

rodinných domů dle územního plánu obce 

Důležitost projektu: Vysoká 

Předpokládaný termín realizace: 2019 - 2022 

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce 

Odhadované náklady: 10 mil. Kč 

Zdroje financování: Rozpočet obce, vhodné dotační tituly 

 

 

PO 3.5 Zvýšení bezpečnosti 

 

Název projektu: Pořízení kamerového systému 

Stručný popis projektu: Pořízení kamerového systému na nejvíce 

exponovaná místa v obci. 

Důležitost projektu: Střední 

Předpokládaný termín realizace: 2019 - 2023 

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce 

Odhadované náklady: 800 tis. Kč 

Zdroje financování: Rozpočet obce, vhodné dotační tituly 
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PO 4.1 Osvětové akce 

 

Název projektu: Propagace obce 

Stručný popis projektu: Více propagovat obec, její kulturní dědictví 

a památky 

Důležitost projektu: Střední 

Předpokládaný termín realizace: 2018 - 2023 

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce 

Odhadované náklady: 100 tis. Kč 

Zdroje financování: Rozpočet obce 

 

 

PO 4.2 Volnočasové aktivity 

 

Název projektu: Podpora Akcí - dle věku obyvatel (besedy 
pro důchodce, pro matky s dětmi, kluby) 
 

Stručný popis projektu: Podpora pořádaných akcí v obci 

Důležitost projektu: Střední 

Předpokládaný termín realizace: Průběžně dle pořádaných akcí 

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce 

Odhadované náklady: 100 tis. Kč 

Zdroje financování: Rozpočet obce, vhodné dotační tituly 

 

Název projektu: Podpora zájmových kroužků pro všechny 
věkové kategorie  

Stručný popis projektu: Průběžně dle požadavků jednotlivých 

vedoucích zájmových skupin 

Důležitost projektu: Vysoká 

Předpokládaný termín realizace: Průběžně dle požadavků 

Odpovědnost: Zastupitelstvo obce 

Odhadované náklady: 500 tis. Kč 

Zdroje financování: Rozpočet obce, vhodné dotační tituly 
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C.  PODPORA REALIZACE PROGRAMU ROZVOJE OBCE 

Pro praktickou realizaci programu rozvoje obce je nutná spolupráce všech subjektů 

zainteresovaných na jednotlivých opatřeních. Zodpovědnost za realizaci programu nese 

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

iniciátorem realizace jednotlivých opatření. Průběžné sledování naplňování programu bude v 

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

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

Realizace Programu rozvoje obce je záležitostí zastupitelstva obce, které rozhoduje o 

realizaci opatření a aktivit v daném roce. Dílčí aktualizace Programu rozvoje obce se budou 

provádět jedenkrát za rok. Tyto revize připravuje a schvaluje zastupitelstvo obce na základě 

skutečností a podnětů. Podmětem k aktualizaci můžou být vnější okolnosti spojené s nutnou 

změnou obsahu dokumentu, tak naplnění některých částí strategie případně potřeba stanovit 

nové cíle. Aktualizace celé strategie proběhne nejpozději v roce 2023. Všechny aktualizace 

dokumentu budou schváleny na zastupitelstvu obce. Aktuální verze dokumentu bude 

zveřejněna na internetových stránkách obce. 

Program rozvoje obce bude využíván jako jeden ze základních podkladů při tvorbě rozpočtu 

obce, rozpočtových výhledů. 
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PŘÍLOHA Č. 1  VÝSTUP Z KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

V obci proběhlo také komunitní plánování za účelem většího zapojení občanů do 

rozhodování v obci. Komunitní plánování v obci Žeravice se uskutečnilo ve středu                

15. 11. 2017 od 17:00 hodin na Sokolovně. Občané obce byli o pořádané akci předem 

informováni. Komunitního plánování se zúčastnilo dle prezenční listiny celkem 34 obyvatel 

včetně zastupitelů obce. 

V úvodu setkání starosta přivítal účastníky a stručně seznámil přítomné se současnou situací 

obce a potřebou strategického dokumentu. Facilitaci komunitního plánování vedl tým 

Kyjovského Slovácka v pohybu, aby byla zajištěna objektivita diskuze. 

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

stránkami žití v obci, které jsme vyselektovali z realizovaného dotazníkového šetření a 

zpracované analytické části dokumentu Programu rozvoje obce Žeravice. Občané mohli 

následně tyto silné a slabé stránky doplnit o svoje podměty. 

Proběhl také úvodní brainstorming s občany na téma: jaká by mohla být Vaše obec za 

dvacet let. Byly zapsány všechny náměty občanů. U slabých stránek byly určeny priority 

občanů mezi všemi zjištěnými slabými stránkami. „Priorita“ určuje počet občanů, kteří vidí 

danou slabou stránku jako největší problém z určených slabých stránek. Obdobný postup byl 

využit i pro zjištění priorit vize obce. 

V následující fázi komunitního plánování se mohli zúčastnění i anonymně prostřednictvím 

lístečkové metody podělit o nejvíce problémové oblasti, které je při žití v obci nejvíce tíží.  

Zajištění anonymity při sběru těchto informací umožnilo obyvatelům objektivně vyjádřit svůj 

názor na život a dění v obci. 

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

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

zapojovali do celého procesu komunitního plánování a vytvořili příjemné, podmětné prostředí 

pro získávání námětů do Programu rozvoje obce. 

I. etapa – současnost: Jaká je obec Žeravice dnes? 

Silné stránky Slabé stránky 

Obec s bohatou historií Málo nově narozených dětí v obci 

Existence místních pamětihodností Lenost lidí 

Blízkost Kyjova a Bzence Chybí vzdělávání a osvěta obyvatel 

Existence několika místních spolků Cvičební prvky pro důchodce 

Klesá nezaměstnanost obyvatel občasné rušení nočního klidu 

Cvičení pro ženy  Volně pobíhající psi 

Pohádkový les Nepořádek kolem domů 

Ochotnické divadlo (spolky) Vynášení odpadků mimo kontejnery 

Zpěváci (Hlahol) Malé procento registrovaných podnikatelských 
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subjektů v obci reálně působí 

Vinařská obec 
Všechny organizace působící v území obce 
spadají do kategorie malých podniků – chybí 
větší zaměstnavatel 

Velké množství registrovaných 
podnikatelských subjektů k počtu obyvatel 

Značná část z nezaměstnaných osob v obci 
spadá do skupiny znevýhodněného 
obyvatelstva 

Obec disponuje veškerou technickou 
infrastrukturou včetně ČOV 

Téměř 30 % pracujících obyvatel obce za prací 
dojíždí 

Dostačující autobusové spojení do 
okolních měst a obcí, blízkost vlakové 
dopravy  

Stav některé technické infrastruktury v obci je 
na konci životnosti – např. veřejné osvětlení, 
rozhlas, kabelová televize apod. 

Procházející Bzenecká vinařská stezka 
Místní komunikace, které nebyly dlouho 
opravovány, jsou ve špatném technickém stavu 

Kontejnery na tříděný odpad 
 Místní komunikace jsou ničeny častými 
průjezdy velkých zemědělských strojů 

Rekultivace skládek 
Parkovacích míst v obci je nedostatečné 
množství 

Zajištěna základní vybavenost obce 
komerčními službami - 2 obchody COOP, 
pohostinství, pošta 

Chybí cyklostezka 

Dodržován původní styl zástavby s více 
obytnými místnostmi  

Potřeba rekonstrukce autobusových zastávek 

 Aktuální územní plán  Špatný stav chodníků 

Fungující škola s širokou nabídkou 
volnočasových aktivit  

Parkování aut opraváře po obci  

 Existence odborných učeben ve škole  
Parkování na nezpevněných částech vozovky - 
znečištění vozovky 

 Fungující mateřská škola  znečistění vozovky zemědělskou technikou 

 V obci se nachází ordinace dětského 
lékaře  

Nevhodné parkování na městečku (přes 
víkend) 

 Blízkost zdravotnických služeb  Chybí přechody pro chodce 

Existence Sokolovny a Kinosálu pro 
kulturní vyžití v obci  

 Intenzita bytové výstavby dlouhodobě klesá 

Možnosti kulturního a společenského 
vyžití  

 Dojíždění za sociálními službami 

V obci funguje také obecní knihovna Chybí kvalitní odpočinková zóna 

 Pro sportovní vyžití je v obci fotbalové 
hřiště, univerzální hřiště a sokolovna 

Chybí sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 

Hody, výstava vín  Chybí lékař přímo v obci 

Sv. Urban (setkávání vinařů) Chybí větší množství odpadkových košů v obci 

Plivátko - kluziště  Málo dětských hřišť 

Kostel Málo kulturního vyžití 

Nové dětské hřiště  Chybí sběrný dvůr přímo v obci 

Památník Komenského Chybí podpora bydlení pro mladé 

Socha Masaryka  Nevhodné umístění školní nástěnky 

kapličky, Boží muka, Morový sloup  prostor pro setkávání důchodců 

 Svoz odpadů firmou EKOR Nevhodné umístění kontejnerů - městečko 

 Žeravický potok Špatná kvalita ovzduší 

Blízkost lesa Nevhodná paliva pro vytápění domů 

Pěkná krajina Zápach ze statku  

Obec zaměstnává pracovníky na VPP 
zajišťující údržbu obce 

Chybí propagace obce 
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Úroveň kriminality na území obce je 
poměrně nízká 

Nezveřejňování informací o činnosti spolků 

Obec je členem DSO Severovýchod a 
Mikroregionu Bzenecko   
Pozn. Přehled všech slabých a silných stránek bez selekce 

 

I. etapa – budoucnost: Jaké budou Žeravice za 20 let? 

Vize obce Žeravice 

Fungující klub důchodců 

1500 obyvatel 

Větší angažovanost občanů 

Průmyslová zóna, která vytváří min. desítky 
pracovních míst 

Cyklostezka - Ježov, Žádovice, Újezdec, Těmice 

Opravené silnice a chodníky  

Více spojů o víkendu 

Zastávka na dolním konci pro spoj na Kyjov 

Opravené veřejné osvětlení a infrastruktura 

Cesta na Hostějov 

Dostatek parkovacích míst 

Koupaliště  

Nové domy pro mladé 

Dům pro seniory (s kompletními službami) 

Lékař pro dospělé 

Budova Svitu - centrum pro seniory 

Plná škola dětí 

Obec zajišťuje připojení k rychlému internetu 

Plná školka 

Opravené sakrální stavby 

Sběrný dvůr 

Kavárna s dětským koutkem  

Fitness, wellness 

Opravený hřbitov 

Odstraněn zápach z JZD 

Obnova starých alejí 

Občané mají nové kotle 

Oceňování čestných občanů 

NNO informují občany na webových stránkách 

Obec vydává pravidelný zpravodaj  

 

Výstupy z první etapy komunitního plánování ukazují, jak vidí občané obec 

v současné době a kam by chtěli, aby se rozvoj obce vyvíjel. Sesbírané informace 

nejsou v této fázi nějak selektovány, a proto vytváří všeobecný přehled o aktuálním 

stavu žití v obci a názorech občanů bez zohlednění preferencí občanů. 
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II. etapa – určení priorit občanů a anonymní dotazování na současné slabé 

stránky obce 

Následující tabulkové výstupy ukazují preference občanů k aktuálnímu a budoucímu 

stavu života v obci. Jednotlivé náměty jsou pro větší přehlednost a následnou práci 

s nimi zařazeny do jednotlivých kategorií, které odpovídají oblastem rozvoje obce. 

Tyto oblasti jsou následující:  

 1 = obyvatelstvo 

 2 = hospodářství 

 3 = infrastruktura 

 4 = vybavenost 

 5 = životní prostředí 

 6 = správa obce 

V následujících tabulkách jich došlo k seskupení stejných či velmi podobných témat 

do jedné informace, aby byla zajištěna vypovídající hodnota jednotlivých priorit. 

Barevně zvýrazněné hodnoty určují prvních 30 % nejvíce preferovaných informací o 

obci. 

Silné stránky po sloučení a určení priorit 

Název Hodnota 

Oblast rozvoje 

obce 

Obec s bohatou historií 1 1 

Existence místních pamětihodností - Kostel, Památník Komenského, 
Socha Masaryka, kapličky, Boží muka, Morový sloup  14 1 

Blízkost Kyjova a Bzence 1 1 

Existence několika místních spolků: ochotnické divadlo, zpěváci - 
Hlahol, 21 1 

Klesá nezaměstnanost obyvatel 0 1 

Vinařská obec 2 2 

Velké množství registrovaných podnikatelských subjektů k počtu 
obyvatel 0 2 

Obec disponuje veškerou technickou infrastrukturou včetně ČOV 5 3 

Dostačující autobusové spojení do okolních měst a obcí, blízkost 
vlakové dopravy  3 3 

Procházející Bzenecká vinařská stezka 0 3 

Kontejnery na tříděný odpad 0 3 

Rekultivace skládek 0 3 

Zajištěna základní vybavenost obce komerčními službami - 2 
obchody COOP, pohostinství, pošta 10 4 

Dodržován původní styl zástavby s více obytnými místnostmi  1 4 

 Aktuální územní plán  1 4 

Fungující škola s širokou nabídkou volnočasových aktivit,   existence 
odborných učeben ve škole  10 4 

 Fungující mateřská škola  6 4 

  Blízkost zdravotnických služeb, v obci se nachází ordinace dětského 
lékaře  2 4 

Existence Sokolovny a Kinosálu pro kulturní vyžití v obci  3 4 

Možnosti kulturního a společenského vyžití - např. Pohádkový les v 
obci, Hody, výstava vín, Sv. Urban (setkávání vinařů), cvičení pro 
ženy 33 4 
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V obci funguje také obecní knihovna 1 4 

 Pro sportovní vyžití je v obci fotbalové hřiště, univerzální hřiště, 
sokolovna, kluziště (Plivátko) 19 4 

Nové dětské hřiště  5 4 

 Svoz odpadů firmou EKOR 5 5 

 Žeravický potok 0 5 

Blízkost lesa 1 5 

Pěkná krajina 4 5 

Obec zaměstnává pracovníky na VPP zajišťující údržbu obce 1 6 

Úroveň kriminality na území obce je poměrně nízká 5 6 

Obec je členem DSO Severovýchod a Mikroregionu Bzenecko 0 6 

 

Z tabulky: „Silných stránek po sloučení a určení priorit“ vyplývá, že obci je potřeba 

udržet, případně rozvíjet oblasti, s nimiž jsou občané spokojeni, jako jsou: památky, 

spolky, infrastruktura, vybavenost komerčními službami; vzdělávací instituce; kulturní 

a společenské vyžití; sportovní vyžití; systém nakládání s odpadem; úroveň nízké 

kriminality. 

Slabé stránky po sloučení a určení priorit 

Název Hodnota 

Oblast rozvoje 

obce 

Málo nově narozených dětí v obci 1 1 

Lenost lidí 14 1 

Chybí vzdělávání a osvěta obyvatel 4 1 

Cvičební prvky pro důchodce 0 1 

občasné rušení nočního klidu 1 1 

Volně pobíhající psi 6 1 

Nepořádek v obci - nepořádek kolem domů, vynášení odpadků mimo 
kontejnery 10 

1 

Malé procento registrovaných podnikatelských subjektů v obci reálně 
působí 0 

2 

Všechny organizace působící v území obce spadají do kategorie 
malých podniků – chybí větší zaměstnavatel 1 

2 

Značná část z nezaměstnaných osob v obci spadá do skupiny 
znevýhodněného obyvatelstva 0 

2 

Téměř 30 % pracujících obyvatel obce za prací dojíždí 1 2 

Stav některé technické infrastruktury v obci je na konci životnosti – 
např. veřejné osvětlení, rozhlas, kabelová televize apod. 2 

3 

Místní komunikace, které nebyly dlouho opravovány, jsou ve špatném 
technickém stavu 5 

3 

 Místní komunikace jsou ničeny častými průjezdy velkých 
zemědělských strojů 5 

3 

Parkovacích míst v obci je nedostatečné množství 3 3 

Chybí cyklostezka 10 3 

Potřeba rekonstrukce autobusových zastávek 0 3 

Špatný stav chodníků 6 3 

Nevhodné parkování a znečišťování vozovky -Parkování aut opraváře 
po obci; Nevhodné parkování na městečku (přes víkend); Parkování 
na nezpevněných částech vozovky a znečištění vozovky; Znečistění 
vozovky zemědělskou technikou 17 

3 
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Chybí přechody pro chodce 0 3 

 Intenzita bytové výstavby dlouhodobě klesá, chybí podpora bydlení 
pro mladé 6 

4 

 Dojíždění za sociálními službami 0 4 

Chybí kvalitní odpočinková zóna 2 4 

Chybí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 1 4 

 Chybí lékař přímo v obci 10 4 

Chybí větší množství odpadkových košů v obci 0 4 

Málo dětských hřišť 0 4 

Málo kulturního vyžití 0 4 

Chybí sběrný dvůr přímo v obci 3 4 

Nevhodné umístění školní nástěnky 0 4 

prostor pro setkávání důchodců 4 4 

Nevhodné umístění kontejnerů - městečko 0 4 

Špatná kvalita ovzduší, využívání nevhodných paliv pro vytápění 
domů 8 

5 

Zápach ze statku  11 5 

Chybí propagace obce 1 6 

Nezveřejňování informací o činnosti spolků 3 6 

 

Anonymní dotazování na slabé stránky 

Název Hodnota 
Oblast rozvoje 

obce 

Nezájem lidí na akcích, nezájem samostatně se zapojovat do 
tvoření kultury  a spol. života v obci  

4 1 

Pouštění hlasité hudby a bubnů z aut či domů 1 1 

Nedostatek zájmových kroužků a kultury 4 1 

Občané nechodí na zastupitelstva a pak se diví, když nejsou v 
obraze 

1 1 

Pobíhající psi po obci 3 1 

Nepořádek u kontejnerů 5 1 

nepořádek na hřišti v MŠ (chodí se tam po ukončení provozu MŠ) 1 1 

Nevhodné parkování a chybějící parkovací místa - např. úsek na 
kraji obce směr od Ježova do Žeravic; v úvozové cestě u kapličky 
od Ježova 

10 3 

Nevyhovující stav chodníků, případně chybí 4 3 

Cyklostezka 3 3 

Špatná dopravní obslužnost - o víkendu 1 x za 4 hodiny, večer nic 1 3 

špatný stav silnic 1 3 

Chybí stavební místa pro mladé 2 4 

málo kontejnerů na odpad 1 4 

Lékař pro dospělé 1 4 

problémy s ovzduším - Zápach z JZD, špatný otop 8 5 

Z tabulky: „Slabých stránek po sloučení a určení priorit“ a anonymního dotazování 

vyplývá, že obec by měla nejvíce zapracovat na zlepšení v oblastech: motivace 

občanů k občanským aktivitám; optimalizaci kulturního a společenského vyžití; 

údržby pořádku v obci; budování cyklostezek; budování a oprav chodníků; zajištění 

dostatečného množství parkovacích míst; bytové výstavbě; zajištění lékařských 

služeb; zlepšení stavu ovzduší. 
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Budoucnost po sloučení 

Název  
Hodnota 

Oblast rozvoje 

obce 

Fungující klub důchodců 6 1 

1500 obyvatel 1 1 

Větší angažovanost občanů 5 1 

Průmyslová zóna, která vytváří min. desítky pracovních míst 2 2 

Cyklostezkka - Ježov, Žádovice, Újezdec, Těmice 7 3 

Opravené silnice a chodníky  10 3 

Více spojů o víkendu 0 3 

Zastávka na dolním konci pro spoj na Kyjov 6 3 

Opravené veřejné osvětlení a infrastruktura 3 3 

Cesta na Hostějov 2 3 

Dostatek parkovacích míst 2 3 

Koupaliště  2 4 

Nové domy pro mladé 9 4 

Dům pro seniory (s kompletními službami) 5 4 

Lékař pro dospělé 5 4 

Budova svitu - centrum pro seniory 2 4 

Plná škola dětí 9 4 

Obec zajišťuje připojení k rychlému internetu 0 4 

Plná školka 2 4 

Opravené sakrální stavby 2 4 

Sběrný dvůr 5 4 

Kavárna s dětským koutkem  1 4 

Fitnes, wellnes 3 4 

Opravený hřbitov 10 4 

Odstraněn zápach z JZD 10 5 

Obnova starých alejí 6 5 

Občané mají nové kotle 4 5 

Oceňování čestných občanů 2 6 

NNO informují občany na webových stránkách 0 6 

Obec vydává pravidelný zpravodaj  3 6 

 

 

Z tabulky: „Budoucnost po sloučení“ vyplývají dlouhodobé priority občanů, které 

mohou posloužit pro tvorbu vize obce a ukázat směr vývoje obce v budoucích letech, 

vedoucí ke spokojenosti občanů. Z tabulky je zřejmé, že by občané primárně chtěli, 

aby se v jejich obci realizovali aktivity a akce pro seniory, obec byla napojena na 

okolní cyklostezky, byli opravené a udržované chodníky a silnice, aby 

byla podporována nová výstavba za účelem přilákání mladých rodin do obce, 

fungovaly vzdělávací instituce a měli dostatek žáků, byl vytvořen spoj na Kyjov 

z dolní části obce, opraven a udržován hřbitov, zlepšen stav ovzduší v obci a byly 

obnoveny původní stromové aleje v katastru obce. 
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III. etapa – rozpracování stěžejních oblastí do návrhů projektů 

V závěru komunitního plánování jsme nejvíce preferované náměty občanů seskupily 

podle podobnosti a vzájemného vztahu do oblastí: 

 Zapojení obyvatel, vztahy, akce, volnočasové aktivity;  

 Životní prostředí, zápach a znečišťování; 

 Chodníky, silnice, parkování, cyklostezka;  

 Vybavenost obce výstavba (opravy, nové stavby) 

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

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

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

Zapojení obyvatel, vztahy, akce, volnočasové aktivity 
Přednášky - o zdraví, výživa, šikana 

Akce - dle věku obyvatel (besedy pro důchodce, pro matky s dětmi, 
kluby) 

Volnočasové aktivity - pro sport, místo pro setkávání všech věkových 
kategorií 

Zájmové kroužky pro všechny věkové kategorie 

Vztahy - nezájem lidí o nic 

 

Životní prostředí, zápach a znečišťování 
Prasečák - obecní úřad vejít ve styk se Svornost Těmice a řešit zápach, 
zapnutí odsavačů, řešit pomocí petice - podchytit dny 

Vozovky - znečištěné vozovky zemědělskou technikou - řešit obec + 
Svornost, průjezdnost vozovkami v obci = 6m a  parkování všude 
(Močílky, městečko, horní konec na Ježov, Fiala sokolovna - řešit obec. 
úřad - Nová parkoviště 

Kontejnery - vyřešit jejich umístění, na náměstí - řešit obec s EKOREM  
a občany  

Otop v rodinných domech - nadměrné kouření, zápach by měla řešit 
obec, osvěta přes kabelovku, zavést dohled i přes nějakou komisi - 
životního prostředí 

Úklid obce - Den Země = organizování lidmi, co budou v komisi 
životního prostředí 

Obnovení alejí 

 

Chodníky, silnice, parkování, cyklostezka 

Předzahrádky v Močílkách změnit na parkování 

Zastávka MHD na Kyjov u dolního obchodu 

Parkoviště před Sokolovnou 

Nové chodníky  Městečko, Lukášek, k Sokolovně 

Přechody 

Cyklostezka kolem Boží m Ježov, Újezdec, Těmice a Kyjov 

Těžká technika mimo obecní komunikace 

Vyznačit parkování autobusů 
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Vybavenost obce výstavba (opravy, nové stavby) 

Oprava křížků a Morového sloupu 

Oprava hřbitova - hřbitovní zdi, brána 

Na Svitu vybudovat byty - kvalitní, vyšší kategorie (pro Žeravjáky) 

Nové výstavby inženýrských sítí - úzké 

Ukazatele pro označení míst v obci 

Oprava OÚ (zateplení, fasáda, klimatizace) oprava WC u kina 

Vybudování a oprava chodníků v obci a silnic  

Navázání chodníků u komunikací a cyklostezky v okolí 

Oprava autobusových zastávek 

Oprava WC ve škole 

Zajištění hřiště (kamery apod.) 

Dokončení opravy památníku Komenského 

Oprava kostela, varhan v kostele, kapličky na hřbitově 

Vybudování zázemí pro důchodce a maminky s dětmi 

Nová opona v kině 

Oprava pošty 

Oprava prostoru za Sokolovnou 

Rezervační systém na hřiště za školou  

 

Tyto oblasti lze následně pro Program rozvoje obce redefinovat jako potřebu rozvíjet 

obec v oblastech: 

 Občanské aktivity 

 Životní prostředí 

 Dopravní infrastruktura 

 Vybavenost obce 

a využít jako klíčové oblasti rozvoje pro tvorbu strategické části Programu rozvoje 

obce Žeravice. Definované konkrétní náměty na aktivity lze použít do akčního plánu. 

Komunitní plánování bylo zakončeno veřejnou prezentací jednotlivých pracovních 

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

aktivně zapojovali do celého procesu komunitního plánování a vytvořili příjemné, 

podmětné prostředí pro získávání námětů do Programu rozvoje obce. 
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PŘÍLOHA Č. 2. VÝSLEDKY ANKETY 

Informace o výsledcích obecní ankety: cekem bylo vydáno 882 lístků, z celkového počtu 

se vrátilo do sběrných boxů 357 lístků. Výsledky uvedeny v % jsou brány z počtu vrácených 

lístků se zakřížkovanými jednotlivými odpověďmi, u otázek s více možnostmi je výsledek 

zkreslen zaškrtnutím více odpovědí na jednom lístku. Výsledky u některých otázek jsou 

vyčísleny přímo počtem lístků se zaškrtnutou odpovědí a to v případě že by tento způsob 

měl větší vypovídající hodnotu než vyčíslení v procentech. 

 

1. UVÍTÁTE OBNOVENÍ OBECNÍHO ZPRAVODAJE V TIŠTĚNÉ PODOBĚ, POKUD BY 

VYCHÁZEL 1X ZA ROK A JEHO CENA BY BYLA PŘIBLIŽNĚ 20 Kč/kus ?  
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2. UVAŽUJETE O VÝSTAVBĚ RODINNÉHO DOMU V BLÍZKÉ BUDOUCNOSTI?  

 

 

3. MĚLI BYSTE ZÁJEM O POZEMEK PRO VÝSTAVBU RODINNÉHO DOMU?  
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4. KTEROU LOKALITU BYSTE PREFEROVALI PRO VÝSTAVBU DOMU?  

 

 

5. UVÍTALI BYSTE S VYBUDOVÁNÍ KLIDOVÉ ZÓNY S VEŘEJNÝM TÁBOŘIŠTĚM A 

HERNÍMI PLOCHAMI PRO DĚTI ZA č.p. 100? ( ZA BÝVALOU MATEŘSKOU ŠKOLOU )  
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6. SOUHLASILI BYSTE S VYBUDOVÁNÍM KAMEROVÉHO SYSTÉMU PRO OCHRANU 

VEŘEJNÝCH PROSTOR A LEPŠÍ PREVENCI KRIMINALITY V NOČÍCH HODINÁCH?  

 

 

7. BUDOVU BÝVALÉHO SVITU BUDE NEJLÉPE:  
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8. JAKOU DISPOZICI BYTU BYSTE UVÍTALI K BYDLENÍ V BUDOVĚ BÝVALÉHO 

SVITU?  

 

 

9. UVÍTALI BYSTE VEČERNÍ OSVĚTLENÍ VÝZNAMNÝCH STAVEB A PRVKŮ V OBCI? 

(KOSTEL, MOROVÝ SLOUP, ATD....)  
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10. NEJVÍCE V OBCI POSTRÁDÁM:  
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11. V OBCI NEJSEM SPOKOJEN/SPOKOJENA S:  

(Počet uvedených odpovědí) 

 


