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ÚVOD 

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

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

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

představy o budoucnosti obce včetně navržení aktivit, které pomůžou tyto představy 

dosáhnout. Tento dokument byl vytvářen v druhé polovině roku 2019 na období let 2020–

2025. Hlavním řešitelem za obec byla starostka Ing. Barbora Švehlová a tajemník Ivan 

Charvát a další členové realizačního týmu z řad zastupitelstva. 

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

podílela na formování výsledné podoby tohoto dokumentu. Dále měli občané Mokré-

Horákova příležitost dokument připomínkovat v průběhu tvorby, pracovní verze byla 

zveřejněna k připomínkování na úřední desce a na stránkách obce a bylo uskutečněno 

veřejné projednání strategie na zasedání zastupitelstva. 

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

Vladislava Vaněčková 

 

 

 

Dokument Program rozvoje obce Mokrá-Horákov na období let 2020–2025 byl zpracován 

díky projektu „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“ 

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

 

 

Program rozvoje obce byl schválen zastupitelstvem obce dne 12. 3. 2020, v bodě 

programu č. 7, usnesením č. 1.16. 
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A. ANALYTICKÁ ČÁST  

A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE 

1. Území 

Obec Mokrá-Horákov se rozkládá zhruba 16 km severovýchodně od centra krajského města 

Brna na úpatí jižní části Drahanské vrchoviny v nadmořské výšce 330 m n.m. Do severní 

části katastru obce zasahuje Chráněná krajinná oblast Moravský kras, jež je ekologicky 

významným územím nejen okresu, ale i celého Jihomoravského kraje. Na katastru se 

nachází jeskyně Pekárna. Severozápadní hranici obce pak utváří skalnaté údolí Říčky 

s přírodní rezervací. Rozloha katastru je 1216,12 ha. 

Obec spadá dle administrativního členění do bývalého okresu Brno-venkov, pod obec 

s rozšířenou působností Šlapanice a její katastr sousedí s katastry obcí Ochoz u Brna (S), 

Hostěnice (SV), Sivice (V), Tvarožná (V-JV), Velatice (J), Podolí (J) a městskou částí Brno-

Líšeň (Z). 

Jak název Mokrá-Horákov napovídá, obec má dvě části (dvě katastrální území). Původně se 

jednalo o dvě samostatné obce, k jejichž sloučení došlo 26. 7. 1976.  

Z hlediska občanské vybavenosti se v obci nachází mateřská škola s max. kapacitou 130 

dětí, úplná základní škola s max. kapacitou 500 žáků, moderní knihovna s víceúčelovým 

sálem, zdravotní středisko, výdejna léků, obchodní středisko, pošta, hasičská zbrojnice, 

koupaliště, množství sportovišť, kulturní dům, dům s pečovatelskou službou, základní 

umělecká škola, několik restaurací. V obci jsou dobré podmínky pro společenské a sportovní 

vyžití.   

Obec Mokrá-Horákov se nalézá v suburbánní oblasti města Brna. Je zajímavá pro zájemce o 

bydlení jak z hlediska dojezdové vzdálenosti (IDS) do Brna, popř. Šlapanic, tak i s ohledem 

na, dá se říci, nadstandardní vybavenost obce. Je však důležité určit míru dalšího možného 

rozvoje bydlení, aby nedocházelo ke zhoršování kvality života jak stávajících, tak nových 

obyvatel a tento rozvoj neměl také negativní dopad na současný ráz obce a okolní přírodu. 
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Obr. 1: Umístění obce na mapě 
Zdroj: maps.google.cz 

 

Historické souvislosti 

Historický vývoj obou částí obce Mokrá-Horákov, přestože jsou od sebe vzdáleny jen asi 

jeden kilometr, byl poměrně odlišný, jelikož každá část patřila pod jiné panství. První zmínka 

o Mokré se datuje do roku 1350, kdy Albert z Černovic nechal své manželce Jitce zapsat 100 

hřiven věna na Mokré, v Černovicích a v Píšově. Už v období feudalismu měla Mokrá vlastní 

samosprávu a vlastnila také pečeť ve tvaru osmiúhelníku, kdy uprostřed byl zkřížený meč a 

klíč a dále nápis Peczet diedina Mokrá. Nejstarší zmínka o Horákově, který býval původně 

samostatným panstvím s hradem, pochází z roku 1371. Horákovský hrad zanikl na konci 14. 

století za válek mezi markrabaty Prokopem a Joštem. Roku 1533 přešel Horákov do rukou 

Jana Kyjovského z Kyjovic, a tak se stal součástí panství kobylnického a později i 

sokolnického. Na sklonku feudalismu přešlo sokolnické panství do rukou rodu Mitrovských, 

který je vlastnil až do konce 2. světové války. Stejně jako Mokrá vlastnil i Horákov svoji 

pečeť, která měla tvar kruhu, po jehož obvodu byl nápis Wubec dedina Horákov. Uprostřed 

pečeti je vyobrazena sekera a žaludy. Po třicetileté válce v důsledku válečných útrap a 

živelních pohrom, též v době bitvy tří císařů (1805), nastal v obcích úpadek. K oživení 

dochází až v 19. století současně s rozvojem průmyslového Brna. Za velmi důležitý mezník 

ve vývoji obce lze považovat sloučení Mokré a Horákova v roce 1976. Většina obyvatel 
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dojíždí za prací do Brna, pouze menší část pracuje v cementárně, v zemědělském družstvu, 

popř. v provozovnách přímo v obci1. 

 

Znak obce a vlajka2 

Znak obce: Modrý štít se zúženým stříbrným břevnem. Nahoře zkřížený stříbrný klíč se 

stříbrným mečem se zlatou rukojetí. Dole stříbrná sekyra se zlatým topůrkem provázená 

dvěma zlatými žaludy. 

Vlajka obce: List tvoří tři vodorovné pruhy: modrý, bílý a modrý v poměru 3:1:3. Poměr 

šířky k délce listu je 2:3. 

                           

Obr. 2: Znak a vlajka Mokré-Horákov 
Zdroj: Encyklopedie města a obcí ČR, Obec Mokrá-Horákov, 2019 

 

2. Obyvatelstvo 

Demografická situace 

Mokrá-Horákov se podle počtu obyvatel řadí mezi velké obce v rámci území MAS. Velikost 

obce byla určena na základě srovnání s ostatními členskými obcemi MAS Slavkovské bojiště 

a jejich následným rozdělením do kategorií podle počtu obyvatel na malé, střední a velké 

obce (viz Příloha č. 1). V obci žilo k 31. 12. 2018 celkem 2 770 obyvatel, z toho 1 336 mužů 

a 1 434 žen, průměrný věk obyvatel obce je 41,4 let3. Za posledních 30 let došlo nejprve k 

poklesu obyvatel, který se projevoval až do roku 1997, následující zbytek období měl již poté 

opět vzrůstající tendence. Trend demografického vývoje je příznivý. Od roku 2000 docházelo 

k pozvolnému nárůstu počtu obyvatel, který se od tohoto roku vyšplhal do dnešní doby o cca 

 

1 Encyklopedie města a obcí ČR, Obec Mokrá-Horákov, 2019 

2 Encyklopedie města a obcí ČR, Obec Mokrá-Horákov, 2019 

3  Veřejná databáze, ČSÚ 2019, dostupné na www.czso.cz 



                                                  

8 

Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí 

Projekt CZ.1.04/4.1.00/62.00008 

200 obyvatel. Do obce se neustále stěhují noví lidé. Obec svou lokalitou přitahuje jak mladé 

rodiny s dětmi, tak občany v produktivním věku, tzn. do obce se stěhují lidé od patnácti let 

výše. Tento trend je zároveň spjat s rozvojem obce. Trendu migrace by mohla obec i nadále 

využívat pro účely strategického plánování využití území i poskytování služeb. 

Tab. 1: Vývoj pohybu obyvatelstva a jeho počet v letech 2008-2018 

 

Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí 
Přírůstek 
přirozený 

Přírůstek 
migrační 

Přírůstek 
celkový 

Stav 
31.12. 

2008 33 21 50 58 12 -8 4 2 691 

2009 24 22 60 66 2 -6 -4 2 687 

2010 27 27 66 55 - 11 11 2 698 

2011 23 26 68 51 -3 17 14 2 707 

2012 25 18 54 48 7 6 13 2 720 

2013 36 11 61 63 25 -2 23 2 743 

2014 31 21 52 60 10 -8 2 2 745 

2015 29 25 79 56 4 23 27 2 772 

2016 28 26 76 82 2 -6 -4 2 768 

2017 26 27 62 69 -1 -7 -8 2 760 

2018 39 29 55 55 10 - 10 2 770 
Zdroj: Veřejná databáze, ČSÚ 2019, dostupné na www.czso.cz 

 

Obr. 3: Vývoj počtu obyvatelstva v letech 1990-2018 
Zdroj: Veřejná databáze, ČSÚ 2019, dostupné na www.czso.cz 

Vztah jednotlivých druhů přírůstku  

Závislost celkového přírůstku na migračním přírůstku je významným ukazatelem při analýze 

budoucího vývoje celkového přírůstku v obci. Migrační přírůstek se narozdíl od přirozeného 
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přírůstku dá kvalifikovaně odhadnout v závislosti na rozvojových plánech obce. Přirozený 

přírůstek pak doplňuje celkový obrázek o situaci v obci. Vztah mezi těmito ukazateli od roku 

1990 je pro větší názornost ještě převeden do grafu níže. 

 

Obr. 4: Vývoj přirozeného, migračního a celkového přírůstku v letech 1990-2018 
Zdroj: Veřejná databáze, ČSÚ 2019, dostupné na www.czso.cz 

Věkové složení obyvatelstva  

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

a více let na 100 dětí ve věku 0–14 let, který vypovídá o tom, zdali na daném území dochází 

ke stárnutí obyvatelstva. Na konci roku 2018 byl index stáří obyvatelstva 110,5, tedy osoby 

ve věku 65 a více převažují o 2 % nad věkovou kategorií 0-14 let. Počet produktivních 

obyvatel (15 – 64 let) činil 1768, podrobněji viz tabulka4. 

Tab. 2: Věkové poměry v obci v roce 2018 

OBEC 
Celkový 

počet 
obyvatel  

Počet obyvatel ve věku Podíl obyvatel ve věku 
Index 
stáří  

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

65+ (%)  

Mokrá-
Horákov 

2770 476 1768 526 17,2 63,8 19,0 110,5 

Zdroj: Veřejná databáze, ČSÚ, 2019 

 

4 Veřejná databáze, ČSÚ 2019, dostupné na www.czso.cz 
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V obci se od roku 2013 projevuje trend stárnutí obyvatelstva, převládá tak nejstarší složka 

obyvatelstva nad nejmladší. Dochází i k pozvolnému poklesu produktivní složky 

obyvatelstva. Poměr jednotlivých věkových skupin od roku 2007 je znázorněn v grafu níže.  

 

 

Obr. 5: Obyvatelstvo podle věkových kategorií v letech 2007-2018 
Zdroj: Veřejná databáze, ČSÚ, 2019 

Vzdělanostní struktura 

Informace o vzdělanostní struktuře obyvatel pocházejí ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 

2011 (dále zkratka SLDB), novější data bohužel za obce neexistují.  Vzdělanostní struktura 

napovídá, že stejně jako celkově v ORP Šlapanice převládá středoškolské vzdělání bez 

maturity. Podíl obyvatel v produktivním věku bez vzdělání je nulový, podíl vysokoškolsky 

vzdělaných obyvatel pak činí 12,2 %, je nižší než průměr ORP (16,1 %)5.  

 

 

 

 

 

 

 

5 Veřejná databáze, ČSÚ 2019, dostupné na www.czso.cz 
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Tab. 3: Obyvatelstvo ve věku 15 a více dle nejvyššího ukončeného vzdělání 

  

Počet 
obyvatel 

ve věku 15 
a více k 

26.3.2011 

Nejvyšší ukončené vzdělání (věk 15 a více) 

bez 
vzdělání 

základní vč. 
neukončeného 

střední 
vč. 

vyučení 
(bez 

maturity) 

úplné 
střední s 
maturitou 

nástavbové 
studium 

vyšší 
odborné 
vzdělání 

vysokoškolské 

Mokrá-
Horákov 

2318 2 404 910 597 50 27 283 

SO ORP 
Šlapanice 

52828 173 8214 16944 15059 1375 651 8482 

Zdroj: SLDB 2011, ČSÚ, 2019, dostupné na www.czso.cz 

 

Sociální situace v obci  

V obci nejsou významně zastoupeny národnostní menšiny. V obci žilo k poslednímu sčítání 

obyvatel celkem 31 osob, které se hlásily ke slovenské národnosti, 4 osoby ukrajinské 

národnosti, 4 polské národnosti a jeden občan německé národnosti6.  

V obci se nevyskytují významné skupiny sociálně slabých obyvatel, jedná se spíše o výjimky. 

Na katastru obce nejsou žádné sociálně vyloučené lokality.  

 

Spolková, osvětová a informační činnost 

▪ TJ Mokrá-Horákov 

Jednota má 273 členů (dle roku 2017) – z toho 154 dospělých členů a 119 dětí. 

Organizováni jsou v osmi oddílech – cyklistika, fitness, volejbal, nohejbal, tenis, stolní tenis, 

Asociace sport pro všechny (ASPV) a horolezectví. Zabezpečuje tradiční sportovní akce A 

jdem, A jedem, Dětský den. Členové oddílů se pravidelně setkávají. Využívají prostory 

venkovních sportovišť i tělocvičny s lezeckou stěnou při základní škole7. 

 

 

 

 

6 SLDB 2011, ČSÚ, 2019, dostupné na www.czso.cz 

7 Strategická koncepce podpory a rozvoje sportu; 2018 
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Tab. 4: Členská základna oddílů 

Členská základna 
oddílů 2017   dosp. děti tréninkové hodiny týdně, účast v soutěžích 

Cyklistika 18 16 2 skupinové i individuální tréninky 3x týdně 1-3h 

Fitness 27 27 0 
trénink denně - cca 60 hod/týden, individuální 
tréninky členů oddílu 

Nohejbal 6 6 0 trénink 1x týdně 2 h 

stolní tenis 23 16 7 

děti: 1,5 hod. 
dospělí: 2 hod. trénink + 3-6 hodin zápasy 
účast v soutěžích: dospělá: KS 1.A,KS II.A, OP2, 
Žákovské turnaje 6x za sezónu  

Tenis 80 40 40 

oficiální tréninky u dětí jsou 2x týdně 1 hodinu, 
dospělí 2xtýdně 2 hodiny + individuální tréninkové 
hodiny + mistrovské zápasy a turnaje 
Dospělí A - krajská soutěž III, dospělí B - krajská 
soutěž IV 
dospělí C - přebor JM kraje, pro rok 2018 přihlášeny 
2 družstva dětí - ml. žáci a babytenis 

Volejbal 21 21 0 
trénink 4h týdně. Turnaje ro dospělé, 19.5., 23.6, 8. 
9., 1x měsíčně amatérská liga v Brně 

ASPV 80 18 62 
1hod. - rodiče a děti, 1hod. - chlapci a dívky - 6-10let, 
1hod. - muži + ženy 

Horolezci 18 10 8 
1,5 hod. - jeden trénink, z důvodu dojíždění na 
lezeckou stěnu 

Celkem 273 154 119   
Zdroj: Strategická koncepce podpory a rozvoje sportu; 2018 

▪ FC Mokrá-Horákov 

Členská základna v roce 2017 čítala 86 členů, z toho celkem 63 dospělých a 23 dětí. Klub v 

současnosti vede 3 družstva, která se zapojují do soutěží – družstvo dospělých a dvě 

družstva mládeže. Fotbalová družstva reprezentují obec při zápasech, členové se podílejí na 

organizaci sportovních a kulturních akcí v obci, např. Fotbalový věneček. 

 

▪ Senior kluby 

Klub seniorů v Mokré a Klub důchodců v Horákově se pravidelně scházejí, pořádají 

přednášky, výlety, klubová odpoledne. O svých akcích a plánovaném programu informují 

prostřednictvím obecních webových stránek a vývěsek. 
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▪ SDH Mokrá-Horákov 

SDH Mokrá byl založen roku 1901, dnes má členskou základnu cca 40 členů. SDH Mokrá se 

schází pravidelně jednou za měsíc na členských poradách, kde řeší aktuální dění v obci, 

kulturní akce, do jejichž organizace se SDH zapojuje, a potřeby požární ochrany v daném 

měsíci. Reprezentuje obec v požárním sportu, a to v disciplíně požární útok a v disciplíně 

TFA. SDH má dva týmy mužů – tým A (25-37 let) a tým B (18-25 let). 

 

▪ Skautský oddíl  

V Mokré funguje Skautský oddíl, který každoročně pomáhá s Tříkrálovou sbírkou v obci. 

Pořádají tábory, soutěže a výlety a na konci roku zajišťují roznos Betlémského světla8. 

 

▪ Český svaz včelařů 

Včelaři z Mokré a Velatic byli původně sdruženi pod organizaci v Mokré, od roku 2018 jsou 

následně sdruženi pod svazem v Pozořicích. Práci s mládeží v současnosti neudává. 

 

▪ Spolek Otevřeno pro děti 

V obci vznikl spolek zaměřený na práci s dětmi – trávení času v přírodě, výuku 

komunikačních dovedností v češtině i angličtině. Zázemí pro tento spolek tvoří jurta v areálu 

základní školy. 

 

▪ ZO CEMO Mokrá ČSZ  

V obci funguje Svaz zahrádkářů, který užívá pozemky v obci pro drobné pěstitele. 

 

▪ Společenství věřících 

Obec patří do farnosti Tvarožná, děkanství modřického, biskupství brněnského. Od roku 

2001 se pravidelně každou středu ve školním roce konají „Dětské mše svaté“. Začaly v 

prostorách Skautské klubovny v budově mateřské školky a od 2008 bývají slouženy 

v Mediatéce, kde je vymezen důstojný prostor, včetně bohoslužebného vybavení a 

 

8 Historie a kronika obce, 2019 
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nasvíceným křížem. Ve spolupráci s obcí a skauty pořádá od roku 2001 tříkrálovou sbírku. 

Získané finanční prostředky bývají použity zejména na Hospic svatého Josefa v Rajhradě.  

Tradiční pouťové mše se konají ke svátku sv. Gotharda u kaple v Horákově a ke sv. 

Proměnění páně u kaple v Mokré. Ekumenická slavnost bývá u obnovené kaple Mitrovských 

na podzim. U Pacherova kříže se mše slouží pravidelně vždy v červnu za oběti poválečného 

násilí. 

 
 

▪ Podpora spolkové činnost 

Obec dává spolkům prostor pro prezentaci své činnosti ve zpravodaji, spolky finančně 

podporuje a umožňuje průběžně žádat o obecní dotace. Obec též spravuje sportoviště, která 

spolky užívají. Dále přispívá na technickou údržbu a zvelebení prostor spolků. 

 

▪ Práce obce s mládeží a seniory 

Práce s mládeží a seniory je v obci pokryta činností spolků zaměřených na všechny věkové 

kategorie, dále též činností Mateřské školy Mokrá-Horákov a Základní školy Mokrá-Horákov, 

které pořádají akce nad rámec provozu školy, řídí se přitom sezónními tradicemi a 

zaměřením na podporu sportu mládeže. Obec organizuje pravidelná vítání občánků a 

setkání se seniory. 

 

▪ Významné akce v obci 

Mezi významné akce patří plesy (obce, školy, hasičů, sportovců, seniorů,…), Fotbalový 

věneček, divadelní představení pro děti, koncerty základní umělecké školy, vystoupení ke 

Dni matek, Májové krojované hody, mládežnické hody, letní kino, Adventní koncert, 

Rozsvěcení vánočního stromu, Sousedské setkání v Horákově, dále pak besedy, akce školy 

a školky, divadelní představení, výstavy a koncerty. Na organizaci akcí se podílí jednak 

obec, jednak též spolky, které v obci působí, a neorganizovaní dobrovolníci. 

 

▪ Způsoby informování občanů 

Veškeré informace o akcích zveřejňuje obec v podobě kalendáře na obecních stránkách i v 

tištěném zpravodaji. K propagaci akcí používá též obecní vývěsky, místní rozhlas i sociální 

sítě. Obec webové stránky průběžně aktualizuje. 
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3. Hospodářství 

Ekonomická situace  

▪ Struktura podnikatelských subjektů v obci 

V obci působí 186 podnikatelů – fyzických osob bez zaměstnanců, 25 mikropodniků  

(do 9 zaměstnanců), 6 malých podniků (do 49 zaměstnanců), 4 střední podniky (do 249 

zaměstnanců) a 1 velký podnik (nad 249 zaměstnanců). Převažuje činnost ve stavebnictví, 

velkoobchodu a maloobchodu a ve zpracovatelském průmyslu9. Jako největšího 

zaměstnavatele můžeme označit cementárnu v Mokré. S ohledem na blízkost Brna většina 

obyvatel dojíždí za prací do Brna, popř. tam podniká. Odvětvovou strukturu znázorňuje 

tabulka. 

Tab. 5: Hospodářská činnost za rok 2018 – počet subjektů 

Zemědělství, lesnictví, rybářství 7 

Zpracovatelský průmysl 41 

Stavebnictví 46 

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba 
motorových vozidel 

41 

Doprava a skladování 6 

Ubytování, stravování a pohostinství 10 

Činnosti v oblasti nemovitostí 5 

Profesní, vědecké a technické činnosti 41 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 5 

Ostatní činnosti 32 

Nezařazeno 1 

Zdroj: Regionální informační servis, stav k 31. 12. 2018, dostupné na www.risy.cz  

 

9 Regionální informační servis, stav k 31. 12. 2018, dostupné na www.risy.cz 
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Obr. 6: Rozdělení podniků dle počtu zaměstnanců 
Zdroj: Regionální informační servis, stav k 31. 12. 2018, dostupné na www.risy.cz  

 

▪ Komerční služby v obci 

Mikropodniky a podnikatelé – fyzické osoby bez zaměstnanců pokrývají část spektra 

komerčních služeb v rámci obce, více viz následující tabulka. 

Z řemeslných profesí se na území obce nacházejí: malíř – natěrač, stavební řemesla, 

stolařství. Jedná se o samostatné živnostníky nebo živnostníky s jedním či velmi malým 

počtem zaměstnanců. Z tzv. nevýrobních služeb v obci najdeme kadeřnictví, pneuservis a 

masáže. V obci se nachází obchodní středisko Duomax a smíšené zboží. Je zde pošta, 

lékárna, několik restauračních zařízení a vinotéka.  
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▪ Chybějící komerční služby 

Z dotazníkového šetření vyplynuly chybějící služby, které by si představovali respondenti 

v obci. Z těch nejčetnějších uváděli: bankomat, cukrárnu/kavárnu nejlépe i s dětským 

koutkem, pekárnu a opravnu obuvi (více viz níže)10. 

 

Obr. 7: Chybějící služby v obci 
Zdroj: Dotazníkové šetření Mokrá-Horákov 2019  

 

▪ Podpora podnikání v obci 

Z dotazníkového šetření vyplynuly podněty, jak by obec mohla podnikatele v obci 

podporovat. Respondenti především uváděli, že by obec mohla poskytovat zvýhodněné 

pronájmy obecních prostor či v případě zakázek nejprve oslovovat místní podnikatele a až 

následně cizí firmy. Objevila se připomínka, že by obec měla aktualizovat seznam i na 

webových stránkách, popř. uvádět řemeslníky ve Zpravodaji11. 

 

▪ Charakter zemědělské výroby 

Zemědělská půda se rozkládá především na spodní části katastrálního území obce. Půdu 

zde obhospodařuje zemědělské družstvo Agropod, a.s., se sídlem v Podolí. 

 

 

 

10 Dotazníkové šetření Mokrá-Horákov 2019 

11 Dotazníkové šetření Mokrá-Horákov 2019 
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▪ Pozemkové úpravy a územní plán 

Pozemkové úpravy v obci nebyly započaty a nejsou zatím ani naplánovány.  

Obec má aktuální územní plán, který nabyl účinnosti k datu 25. 9. 2018.  

 

▪ Atraktivity cestovního ruchu 

o Jeskyně Pekárna 

Jedná se o národní přírodní památku, nacházející se v jižní části CHKO Moravský kras. 

Název získala dle svého tvaru – chlebové pece. Jeskyně Pekárna je významným sídlištěm 

lovců sobů z období před cca 12.000 – 15.000 lety.  Jeskyni proslavily zejména nálezy rytin na 

žebrech koní (rytina souboje bizonů - nález prof. K. Absolona z roku 1927 a rytina pasoucích se 

koní  – nález doc. Klímy z roku 1963), figurka Venuše  z mamutoviny a další nálezy. Jeskyni dnes 

obývá několik druhů netopýrů a také vzácná můra osenice šedonachová12. 

o Kaple Mitrovských 

Obec Horákov patřila od poloviny 19. století do majetku rodu Mitrovských. Často zde pobýval i 

s celou rodinou hrabě Hubert Vladimír Mitrovský, který zde následně nechal po smrti svého 

jediného syna (asi v polovině 30. let 20. století) postavit dřevěnou kapli poblíž horákovské 

hájovny. Původní kaple byla postavena z březového dřeva bez základů, nebyla dochována. Dnes 

se na jejím místě nachází napodobenina, která stojí od roku 200613. 

o Horákovský hrad 

První dochovaná zpráva o Horákovském hradě pochází z roku 1464, kdy jej vlastnil Václav 

Herynk ze Sloupna. Avšak pravděpodobně již v 16. století se hrad stal opuštěný a zpustl. V 

současné době se zde nachází terénní prohlubně s kameny ze zemních struktur hradu, zbytek 

kamenné cisterny na vodu, pozůstatky jižní zdi a torzo malé části zdiva. Jihovýchodně od hradu 

se nachází dochovaný příkop přetínající úzkou šíji ostrožny. Ten vznikl vylámáním 

části slepencových hornin pravděpodobně při výstavbě hradu. Na protějším kopci, který od 

Horákovského hradu odděluje potok Říčka, se rozprostírá staré hradiště Staré Zámky14. 

 

 

 

12 Jeskyně Pekárna, 2019, kudyznudy.cz 

13 Kaple Mitrovských, 2019, mokra-horakov.cz 

14 Horákov (hrad), https://cs.wikipedia.org/ 
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o Pacherův kříž 

Kříž nechal postavit pan Arnošt Pacher v roce 1935 na památku svého třicetiletého působení jako 

správce velkostatku v Podolí, jehož součástí byly i lesy na katastru Mokré. Kříž je nazýván též 

Nad Skalama. Na jaře roku 1995 původní kříž zmizel, avšak zásluhou občanů byl ještě téhož 

roku znovu vztyčen a další rok došlo k jeho vysvěcení15. 

o Rozhledna Mokrá-Horákov 

V roce 2015 vyrostla nad obcí asi 10 m vysoká železná konstrukce rozhledny s točitým 

schodištěm, která stojí na návrší Skalky na severním okraji osady Mokrá. 

o Single traily Mariánské údolí 

Na katastrálním území obce Mokrá-Horákov v Mariánském údolí byly vybudovány tzv. single 

traily, což jsou jednosměrné stezky pro horská kola, citlivě zasazené do terénu. Je zde 

několik okruhů s různou délkou a náročností16. 

o Koupaliště Mokrák  

V obci se nachází areál koupaliště Mokrák s plaveckým bazénem o délce 25 m, dětským 

brouzdalištěm, čtyřproudou skluzavkou, dvěma volejbalovými hřišti a sociálním a technickým 

zázemím areálu. 

o Bajerova skála 

Nachází v lokalitě nad restaurací U Jelena, je evidovaná jako lezecká oblast.  

 

▪ Turistická infrastruktura 

V obci se nachází 3 ubytovací zařízení sloužící jako turistická infrastruktura. Jak již bylo 

uvedeno výše, v obci se nachází 5 stravovacích zařízení, konkrétně restaurace U Zbojníka, 

ranč U Jelena, restaurace U Raka, restaurace U Zajíčků, bar-bistro Mezi Stromy a zařízení 

bez stravování U Pipušky. 

 

 

 

 

15 Pacherův kříž, 2019, mapy.cz, mokra-horavkov.cz 

16 Mariánské údolí stezky, 2019, https://singlekras.cz/ 
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Trh práce 

▪ Obyvatelé v aktivním věku 

V Mokré-Horákově žilo k poslednímu Sčítání lidu, domů a bytů 1937 obyvatel v produktivním 

věku, což činilo 70,2 % obyvatelstva (pro srovnání bylo v obci k 31. 12. 2018 1768 osob v 

produktivním věku – 63,8 % obyvatelstva)17. 

▪ Ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

V roce 2011 žilo v obci podle údajů SLDB 1 368 ekonomicky aktivních obyvatel, což bylo 

49,5 % celkového obyvatelstva. Z toho 1 277 osob bylo zaměstnaných, 134 samostatně 

výdělečně činných, 24 zaměstnavatelů, 46 pracujících důchodců, 20 žen na mateřské 

dovolené a 91 nezaměstnaných. 

▪ Podíl nezaměstnaných osob 

MPSV udává podíl nezaměstnaných osob v obci 1,98 % v srpnu 2019, tedy nižší než průměr 

pro Brno-venkov ze stejného období, který činil 2,5 %. Aktuálně je v obci 35 uchazečů  

o zaměstnání a 6 volných pracovních míst. Ke konci roku 2018 bylo v obci evidováno celkem 

5 nezaměstnaných absolventů a 6 dlouhodobě nezaměstnaných osob (déle jak 12 měsíců). 

Období ekonomické recese se do míry nezaměstnanost v obci nepromítlo tak zásadně jako 

na zbytku území MAS, nejspíše s ohledem na lokalitu v blízkosti Brna. Aktuální údaje jsou 

však příznivé a míra nezaměstnanosti je nejníže za posledních několik let.  

Tab. 7: Podíl nezaměstnaných osob v obci v letech 2014 – 2018 

Obec 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017 12/2018 

Mokrá-Horákov 5,87 4,16 3,3 1,94 2,02 

Zdroj: Veřejná databáze, 2019, ČSÚ 

 

 

 

 

 

 

 

17 SLDB 2011, ČSÚ, 2019, dostupné na www.czso.cz 
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4. Infrastruktura 

Technická infrastruktura 

▪ Vodovod 

Obec Mokrá-Horákov je zásobována vodou z veřejného vodovodu, jehož provozovatelem je 

VAS, a.s., divize Brno-venkov, provozní středisko Sivice. Převážná část rozvodné vodovodní 

sítě je v majetku Svazku VaK Říčky. Obec je zásobena pitnou vodou ze skup. vodovodu 

Pozořice, jehož zdrojem pro obec Horákov je JÚ Mokrá a JÚ Říčky I, Říčky II. – s Q=7,5 l/s. 

Voda z JÚ Mokrá, které se nachází ve staré zástavbě, je čerpána přes rozvodnou síť Mokrá 

potrubím DN 125 do nového vodojemu Mokrá 2000 m3 s max. hladinou 365,20 m n.m., se 

kterým tvoří společnou akumulaci vodojem Mokrá 400 m3, z níž je místní část Horákov 

zásobena. Vodojem Mokrá 2000 m3 je gravitačně plněn přívodním řadem DN 200 z 

vodojemu Mokrá-myslivna 50 m3 s max. hladinou 375,20 m n.m., kam je voda čerpána z JÚ 

Říčky I,II. Mokrá a Horákov jsou zástavbou propojené, rozvodná síť je větvená18. 

 

▪ Odkanalizování 

V obci je vybudována oddílná kanalizace. Splaškové vody jsou ve většině případů odváděny 

kanalizačním sběračem do kanalizační sítě Brna, likvidovány jsou na ÚČOV Brno-Modřice19. 

 

▪ Plyn 

Obec Mokrá-Horákov je plynofikována. Řešeným území vede VTL plynovod DN 100  

k regulační stanici plynu VTL/STL na jižním okraji řešeného území. Trasa plynovodu je 

stabilizována20. 

 

▪ Elektřina 

V katastrálním území obce leží výrobna elektrické energie – fotovoltaická elektrárna. 

Řešeným územím vede elektrické vedení nadřazené sítě, a to dvojité VVN č. 528 a 538  

o provozním napětí 110 kV. Obec Mokrá-Horákov je zásobována vedením VN na napěťové 

 

18 ÚP obce Mokrá-Horákov 2018 

19 ÚP obce Mokrá-Horákov 2018 

20 ÚP obce Mokrá-Horákov 2018 
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hladině 22 kV. Hlavní napájecí vedení je vedení VN 22 kV č. 320 odbočka Podolí, Mokrá. Na 

odbočku Mokrá navazuje odbočka Horákov. Uvedená vedení jsou územně stabilizována.  

Územní plán navrhuje zrušení vzdušného vedení VN poblíž koupaliště a jeho nahrazení 

zemním kabelem. 

Distribuční síť NN je provedena v převážné míře jako venkovní na betonových stožárech, 

stav sítě je dobrý. 

Obec je obsluhována 12 trafostanicemi, které v současnosti nejsou vyhovující a ÚP udává 

jejich doplnění o dalších 5 nových distribučních trafostanic, a to v lokalitě Dlouhé Kopaniny 

na severním okraji Mokré, v Mokré v lokalitě Úzké (pod sídlištěm), v Mokré na severním 

okraji plochy Z23, v Mokré na jižním okraji plochy Z23 (nad Tasy), v Mokré v ploše Z24, kde 

polohu trafostanice upřesní regulační plán. Dále jsou v řešeném území trafostanice  

v odloučené lokalitě U Jelena, u areálu TASY, u zemědělského areálu  

v Horákově, u Horákovské myslivny, v areálu bývalé vojenské hlásky (trasa přívodního 

kabelu k této trafostanici není známa) a trafostanice pro fotovoltaickou elektrárnu v areálu 

bývalé vojenské hlásky. Územní plán rovněž navrhuje umístění nových trafostanic privátních, 

pro obsluhu významnějších zastavitelných ploch výrobních21. 

 

▪ Nakládání s odpady 

V obci se sváží tříděný odpad – sklo, papír, plasty, bio odpad – svoz zajišťuje firma SUEZ. 

Sběrné středisko odpadů umožňuje mimo jiné i uložení nebezpečných odpadů, 

velkoobjemového odpadu, dřeva, kovu, oleje. Je v provozu pět dnů v týdnu (út, st, čt, pá, so) 

Ve dnech úterý, středa, čtvrtek, pátek je otevřeno od 13 do 17 hodin, v sobotu je otvírací 

doba od 9 do 13 hodin. 

Respondenti měli v dotazníkovém šetření připomínky k otevírací době sběrného dvora. Byli 

by rádi, kdyby došlo k jejímu prodloužení, jelikož jako pracující a dojíždějící z Brna, nejsou 

schopni se přes týden do sběrného dvora dostat. Navrhovali by prodloužení otevírací doby 

sběrného dvora o hodinu navíc v týdnu a pak odpoledne v sobotu. 

Obec Mokrá-Horákov má uzavřenou smlouvu se společností EKO-KOM, a.s., za účelem 

zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Na základě evidence vytříděných 

odpadů, obdrží obec od společnosti EKO-KOM finanční odměnu, jejíž výše se odvíjí od 

 

21 ÚP obce Mokrá-Horákov 2018 
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množství vytříděných odpadů. Za rok 2018 obec obdržela částku 239 539 Kč. Tato částka 

poníží konečné náklady na likvidaci odpadů v obci.  

Obec občany motivuje k aktivnímu třídění. V obci jsou na několika místech umístěny 

kontejnery na tříděný odpad ve sběrných hnízdech. 

Dotazovaní měli v šetření připomínky i k nedostatečnému množství kontejnerů na tříděné 

složky odpadu nebo alespoň nutnosti častějšího svozu těchto surovin. Poukazovali i na 

nejčastější lokace těchto problémů. Dále občanům chybí kontejnery na železo, hliník či textil 

a oleje z domácností a v neposlední řadě zmiňovali i chybějící odpadkové koše. Obec si dále 

uvědomuje špatný stav některých popelnicových stání a v následujících letech toto hodlá 

řešit22. 

 

 

Dopravní infrastruktura 

Katastrálním územím obce procházejí silnice třetí třídy: 

• III/3833 Velatice – Hostěnice, 

• III/3835 Mokrá – průjezdná, 

• III/0471 Maxlůvka – Velatice – Mokrá, 

• III/0472 Horákov – spojovací. 

Komunikace jsou v majetku (SÚS JMK) a nejsou v dobrém stavu, na povrchu komunikací 

jsou evidovány četné výtluky. 

Jakožto místní komunikace neplnící funkci krajské silnice jsou označovány silnice III/0472 a 

III/3835 procházející v celé šíři zastavěným územím. 

Územní plán navrhuje úpravu křižovatky silnice III/3833 a komunikace k cementárně, kdy 

bude na tuto křižovatku napojena i místní komunikace z jižního kraje Horákova. Dále je 

uváděna i potřeba opravy příjezdové komunikace ze silnice II/430 tzv. státní do obce, která je 

využívaná i těžkou nákladní technikou do cementárny Mokrá a lomu. Územní plán navrhuje 

novou místní komunikaci od areálu Tasy do sídliště Mokrá s napojením na komunikaci 

 

22 Dotazníkové šetření, 2019 
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k cementárně. Tyto komunikace omezí množství průjezdné dopravy v centru Mokré a 

Horákova. 

Pod koupalištěm na levé straně Mokerského potoka je navržena rozsáhlá plocha veřejného 

prostranství, jímž bude možno řešit nejen dopravní plochy v tomto území, ale i potřebné 

doplnění ploch zeleně, případně umístění parkoviště a doprovodné vybavenosti koupaliště. 

Obec je vzdálena necelých 7 km od nájezdu na dálnici D1 u Motorestu Rohlenka. 

Katastrálním územím nevede železniční trať pro přepravu osob a nákladu, pouze vlečka do 

cementárny. 

 

▪ Dopravní zátěž 

V rámci celostátního sčítání dopravy 2016 řešeného Ředitelstvím silnic a dálnic nebyly 

komunikace v obci měřeny. Jedinou měřenou silnicí byla spojovací příjezdová komunikace 

do obce ze silnice II/430, která byla zařazena do kategorie o intenzitě 3001 – 5000 

vozidel/24h. 

 

Obr. 8: Intenzita dopravy dle ŘSD 2016 
Zdroj:Celostátní sčítání dopravy, 2016, ŘSD 
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V otevřené otázce se vyjádřilo k tématu provozu a nebezpečí celkem 321 (47,4 %) 

respondentů. Největší nebezpečí občané vnímají v konkrétních místech na komunikacích – 

nepřehlednost, úzké uličky. S tím souvisí i celkový provoz či nedodržování povolené 

rychlosti, kdy vznikají nebezpečné situace. Respondenti zmiňovali, že v některých částech 

obce chybí i chodníky, které nutí občany scházet a kličkovat mezi auty po silnici, a uváděli, 

že v množství nevhodně zaparkovaných aut a při současném provozu se nejedná o ideální 

situaci. Uváděli, že na některých místech chybí dopravně - bezpečnostní prvky, jako jsou 

přechody, dopravní značení či retardéry23. 

 

▪ Chodníky 

Obec postupně opravuje chodníky v obci. Infrastruktura na sídlišti je již zastará, obec plánuje 

postupné rekonstrukce a opravy. V následujících letech hodlá řešit postupně přístupové 

chodníky k bytovým domům a má v plánu vybudovat nový chodník podél hlavní komunikace 

z „Čínské čtvrti“ k lomu a dále počítá s opravou schodiště ke kulturnímu domu. 

 

▪ Parkovací místa 

V intravilánu obce se nachází množství možných odstavných ploch pro automobily. Územní 

plán uvádí zhruba 220 garáží (u lomu+ sídliště Mokrá) a dalších zhruba 220 vyznačených 

parkovacích stání. Nejsou zde počítány samostatně stojící garáže či drobné parkovací 

plochy24. Z dotazníkového šetření vyplynuly dva protichůdné názory. Jedna skupina 

dotazovaných uvádí, že parkovacích ploch je dostatek, ale někteří občané tyto plochy 

nerespektují a parkují vozy na místech, která jsou na komunikaci nepřehledná a mají vliv na 

průjezdnost silnic. Druhá skupina uvádí, že parkovacích ploch je stále nedostatek. Obec do 

budoucna plánuje pokračovat ve výstavbě parkovacích stání. Obec by se měla dál zabývat 

způsobem parkování v celé obci, již je zpracován projekt na nové parkoviště u mateřské 

školy a uvažuje se o parkovacích stáních na Příhoně. 

 

▪ Cyklotrasy a cyklostezky 

Územím nevede žádná mezinárodní cyklistická trasa, jen místní cyklistické trasy: 

 

23 Dotazníkové šetření, 2019 

24 Územní plán, 2018 
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• č. 5132 Podolí – Hostěnice,  

• č. 5133 Sivice – Brno-Líšeň, Mariánské údolí 

• č. 5134 Velká Klajdovka – Mokrá. 

Tyto cyklotrasy na katastru vedou buďto v zastavěném území nebo po nepříliš 

frekventovaných silnicích a účelových komunikacích. Územním plánem je navrhována 

cyklostezka u silnice III/3833. Jako příprava pro budoucí cyklostezku byl vybudován 

v Horákově na hřišti bike point, který zajistí pro cyklisty potřebné sociální zázemí. 

 

Dopravní obslužnost 

Veřejná hromadná doprava je zajišťována autobusovými linkami č. 701 Brno – Mokrá – 

Horákov – Hostěnice – Pozořice a zpět. Na území obce je situováno celkem 6 zastávek, 

z toho jedna na znamení. Svými docházkovými vzdálenostmi plně pokrývají zastavěné 

území obce. Jedná se o zastávky Mokrá-Horákov, cementárna rozcestí (na znamení); 

Mokrá-Horákov, cementárna; Mokrá-Horákov, Horákov; Mokrá-Horákov, sídliště; Mokrá-

Horákov, Mokrá; Mokrá-Horákov, lom. Obec obsluhuje ve směru z Brna v pracovní dny 

celkem 39 autobusových spojů jezdící zhruba po dvacetiminutových intervalech, ve špičce 

pak častěji, mimo špičku může být rozptyl i hodinový. Ve směru do Brna se pak jedná o 41 

spojů.  Všechny spoje jsou bezbariérové. O víkendu pak jezdí z Brna celkem 17 

bezbariérových autobusů, ve směru do Brna pak o jeden více. Víkendové intervaly autobusů 

jsou zhruba hodinové.  

Občané v rámci dotazníkového šetření žádali o přidání nočních spojů autobusů, především 

v pátek a o víkendu a objevila se i připomínka k jejich rozšíření i přes den o víkendu a ve 

svátcích25. 

Obci se podařilo zařídit noční spoj o půlnoci, který od prosince 2019 jezdí v pátek a v sobotu. 

Jak již bylo zmíněno, železniční koridor, a tedy možnost vlakové dopravy, na katastru není. 

 

 

 

 

25 Dotazníkové šetření, 2019 
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5. Vybavenost 

Bydlení 

▪ Počet domů 

Podle údajů ze SLDB 2011 bylo v obci 493 domů, z nichž 44 bylo neobydlených, z toho 17 

domů sloužilo k rekreaci26. 

▪ Počet bytů 

V domech bylo k poslednímu sčítání z roku 2011 celkem 1 121 bytů, z toho 501 bylo  

v rodinných domech a 601 v bytových domech, kterých bylo celkem 5427. Obec nevlastní 

bytový dům, vlastní pouze malé množství pozemků pro výstavbu. Ve vlastnictví má pouze 19 

bytů (1 byt v základní škole, 1 byt v KD, 1 byt na zdravotním středisku, 15 bytů v DPS a 

jeden obecní byt zůstane obci v bytovce č. 361). 

 

▪ Počet dokončených bytů 

V období 2000 – 2017 bylo v obci dokončeno 137 bytů, přičemž z grafu je patrné, že k 

největšímu boomu výstavby došlo v letech 2000, 2005 a 200928. 

 

Obr. 9: Počty dokončených bytů v letech 2000-2017 
Zdroj: Veřejná databáze, 2019, ČSÚ 

 

26 SLDB 2011, CSÚ, 2019, dostupné na www.czso.cz 

27 Veřejná databáze, ČSÚ 2019, dostupné na www.czso.cz 

28 Bytová výstavba v obcích Jihomoravského kraje, dostupné na www.czso.cz  
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▪ Podpora bytové výstavby 

Významná výstavba probíhá v obci od začátku 20. století, nejvyšších hodnot pak dosahuje 

od 90. let minulého století doposud. Mokrá-Horákov se řadí mezi obce s nejvyšší výstavbou 

v rámci území MAS Slavkovské bojiště. Zastupitelstvo obce vydalo v roce 2019 Zásady 

rozvoje území obce Mokrá-Horákov – pravidla pro výstavbu v obci. Jedná se o soubor 

pravidel pro zájemce o novou výstavbu na území obce, které uvádějí, že by se zájemci měli 

nediskriminačním způsobem podílet na financování nákladů spojených s touto výstavbou 

(veřejná infrastruktura, občanská vybavenost) a udává konkrétní požadavky na jednotlivé 

oblasti infrastruktury. 

 

▪ Plochy pro výstavbu 

Územní plán stanovuje prognózu bytové výstavby k roku 2027 a předpokládá nárůst obyvatel 

v obci a v návaznosti na to vytyčuje plochy pro bydlení a plochy smíšené obytné s kapacitou 

přibližně 325 rodinných domů a 36 bytů. Výstavba v plochách Z23 a Z24 je podmíněna 

vypracováním regulačních plánů. Plochy pro výstavbu jsou dány územním plánem 

schváleným v roce 2018. Územní plán specifikuje nové plochy pro výstavbu s ohledem na to, 

že v současné zástavbě již nyní není dostatečná kapacita pro takovou výstavbu a uspokojení 

potřeb budoucích obyvatel.  

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že více než polovina respondentů územní plán obce 

vůbec nezná. Na dotaz podpory další výstavby se jich nejvíce (38,6 %) přiklání k variantě 

využití volných ploch a nevyužitých objektů ve stávající zástavbě. Obec by dle respondentů 

měla upřednostňovat především výstavbu rodinných domů a v horizontu budoucích let by se 

Mokrá-Horákov měla maximálně rozrůst pouze o 300 občanů. Jako zásadní problém života 

v obci občané spatřují právě budoucí plánovanou výstavbu rodinných a bytových domů, 

kterou územní plán umožňuje. Občané se obávají nedostatečných kapacit občanské 

vybavenosti, neustále se zvyšujícího dopravního provozu a nárůstu počtu nových obyvatel29. 

 

▪ Sociální bydlení 

V obci se nachází v části Horákov dům s pečovatelskou službou. Dotazovaní v rámci šetření 

uváděli, že by bylo vhodné postavit další podobná zařízení s ohledem na to, že dochází ke 

stárnutí obyvatelstva, o čemž vypovídá i index stáří obce. Poukazovali na to, že starší 

 

29 Dotazníkové šetření, 2019 
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občané nebudou chtít odcházet do těchto zařízení jinam, jelikož jsou v obci doma a budou 

chtít zůstat v prostředí, na které jsou zvyklí. 

Dotazovaní v šetření projevili zájem o další zařízení pro seniory, popř. i postižené, navrhovali 

kupříkladu mobilní hospic, chráněné bydlení pro postižené či další zařízení pro seniory30. 

 

Školství a vzdělávání 

▪ Mateřská škola Mokrá-Horákov 

Mateřská škola Mokrá-Horákov má pro svou výchovně vzdělávací činnost k dispozici  

6 tříd. Kapacita školky je 130 dětí. 5 tříd se nachází v budově Mateřské školy v Mokré, 

umístněné v klidné části obce v blízkosti lesa. Na odloučeném pracovišti v Horákově pak 

funguje 1 třída pro 15 dětí.  Všechny třídy jsou věkově smíšeny. Dostatečně velké prostory 

tříd umožňují vytvoření zájmových center, míst pro odpočinek a rušnější aktivity 

dětí. K budově přiléhá prostorná zahrada, vybavená pískovišti, průlezkami, mlhovištěm, 

zahradním domečkem, zastíněna vzrostlými stromy. Děti ji denně využívají při svých hrách  

a pohybových aktivitách. Obědy do mateřské školy jsou dováženy ze Základní školy Mokrá-

Horákov. Provozní doba je ve všech třídách celodenní. Veškerá snaha všech zaměstnanců 

směřuje k tomu, aby děti byly v mateřské škole šťastné a spokojené31. V současné chvíli je 

v řešení špatný stav kanalizace mateřské školy. 

 

▪ Základní škola Mokrá-Horákov 

Základní škola Mokrá-Horákov je úplnou devítiletou základní školou, kterou ve školním roce 

2018/2019 navštěvovalo 364 žáků – kromě místních dětí tvořily přibližně třetinu žáků na 

obou stupních děti z přilehlých obcí, nejvíce žáků dojíždělo z Velatic (cca pětina všech žáků) 

a Hostěnic (cca desetina všech žáků). Celková rejstříková kapacita školy činí 500 žáků, v 

současné době je tedy kapacita školy dostatečná. Škola má k dispozici 15 kmenových tříd, z 

toho některé jsou zároveň odbornými učebnami. Samostatně se jedná o 9 odborných učeben 

a 11 kmenových. Součástí školy je pavilon s prostornou tělocvičnou a hernou pro tělesnou 

výchovu, s třídami (hernami) pro školní družinu, cvičnou kuchyní a cvičným plaveckým 

bazénem (v současné době je zavřený). Zde se také nachází zmodernizovaná školní kuchyň 

a prostorná školní jídelna. 

 

30 Dotazníkové šetření, 2019 

31 MŠ Mokrá-Horákov, 2019; https://ms-mokra-horakov.webnode.cz/o-skolce/ 
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Třídy prvního stupně jsou vybaveny hracím koutkem s kobercem. Pro interaktivní výuku jsou 

tři třídy prvního stupně vybaveny interaktivní tabulí. Na 2. stupni jsou kmenové třídy  

a samostatné pracovny F, Př-Che, chemická laboratoř, učebna PC, učebna Aj, Z, D. 

Součástí školy je moderní víceúčelové hřiště s atletickou běžeckou drahou. 

Žáci mají k dispozici školní knihovnu s naučnou literaturou i beletrií. Její součástí je učitelská 

knihovna s odbornou literaturou. Školní klubovnu využívají převážně žáci druhého stupně 

v době volna a o přestávkách. 

Škola má v hlavní budově zmodernizovaná sociální zařízení. Všechny vstupy a celé přízemí 

hlavní budovy i se sociálním zařízením je bezbariérové. 

Ve vstupní hale je stálá výstava z historie obce a historie školy32. 

Škola má bohaté zkušenosti s projekty a dotacemi z různých zdrojů, ať už evropských či 

národních. Jmenovitě např. projekty: 

• Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I., 

II. - zdroj OP VVV,  

•  Mokerská učebna pod otevřeným nebem – zdroj SFŽP, 

• Vybavení odborných učeben ZŠ Mokrá-Horákov – zdroj IROP přes MAS Slavkovské 

bojiště, z.s., 

• EU peníze školám – zdroj OP VK, 

• další projekty: Strategické řízení a plánování ve školách a v územích, Podpora 

vzdělávání dětí, žáků a studentů prostřednictvím rovného přístupu v oblasti pohybové 

gramotnosti či přeshraniční projekt Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním 

regionu ad. 

Kromě vybavení odborných učeben má do budoucna v plánu provést ještě přístavbu 

pracovních dílen a dalšího křídla školy a též opravu kotlů v základní škole. 

V areálu základní školy Mokrá-Horákov v blízkosti sportoviště byla v roce 2019 postavena 

jurta, která slouží jako zázemí zájmového a neformálního vzdělávání především pro děti a 

žáky místních škol. Toto zařízení bylo postaveno s pomocí dotace z IROP přes MAS 

Slavkovské bojiště, z.s. Motivem pro vybudování byla především nedostatečná nabídka, 

 

32 Vybavení školy, 2019; http://www.zsmokra.cz/vybaveni-skoly.php 
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kapacita a zaměření kroužků pro děti a žáky. Je provozována spolkem Otevřeno pro děti, 

z.s., který zde bude poskytovat, např. kroužek angličtiny, celodenní workshopy s výukou 

angličtiny, příměstské tábory se zaměřením na cizí jazyky, víkendové programy se 

zaměřením na klíčové kompetence (přírodní vědy, technické a řemeslné obory), bude 

využívána školou pro odpolední školní družinu popř. pro formální výuku se zaměřením na 

cizí jazyk, přírodní vědy, pracovní činnosti ad. Spolek má s obcí, jakožto s majitelem 

pozemku areálu školy, uzavřenu smlouvu o pronájmu pozemku v délce 10 let.  

 

▪ Základní umělecká škola 

V Mokré působí pobočka Základní umělecké školy Pozořice, která nabízí rozvoj schopností a 

dovedností dětí v oborech: výtvarný, taneční, literárně-dramatický a hudební. Umělecká 

škola sídlí v samostatné budově od roku 198733. 

 
▪ Soukromá hudební škola Radka Meluzína 

V obci dále působí ještě soukromá hudební škola, která byla založena v roce 2001 a snaží 

se aktivizovat děti a mládež ke všestranné umělecké tvorbě v oblasti hudby a pohybového 

aparátu34. 

 
▪ Spokojenost občanů 

V otevřené otázce se vyjádřilo celkem 88 (13 %) respondentů. Nejčastějším komentářem 

bylo především, že respondenti nemají zkušenosti, děti ve věku v mateřské nebo základní 

školy. Další častá odpověď byla ohledně potřeby rekonstrukce školního bazénu. Spokojenost 

s činností mateřské školy vyjádřilo celkem 48,7 % dotazovaných, spokojeno se základní 

školou je pak 46,5 % respondentů35.  

 

▪ Vyjížďka žáků do škol 

Jelikož je v obci úplná základní škola, převážná většina dětí navštěvuje školu v obci. Žáci 

jinak vyjíždějí mimo Mokrou především na nižší gymnázia, popř. dále pak na střední či vyšší 

a vysoké školy. 

 

33 ZUŠ Pozořice, https://www.zus-pozorice.cz/ 

34 Hudební škola Radka Meluzína, http://hsrm.cz/ 

35 Dotazníkové šetření, 2019 
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Zdravotnictví 

V obci je od roku 1991 nově vybudované zdravotní středisko. Celý týden zde ordinuje 

praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé. V pátek zde ordinuje i neurolog. 

V obci je pak lékárna, která je otevřená celý týden36. Za specializovanými lékaři obyvatelé 

Mokré-Horákova dojíždějí nejčastěji do Brna. Území obce spadá pod výjezdová stanoviště 

Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, která funguje non-stop. 

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

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

 

▪ Chybějící zdravotní služby 

Respondenti nejčastěji poukazovali na to, že v obci chybí, po odchodu do penze, zubař. Dále 

pak by uvítali, kdyby v obci fungoval ještě další praktický lékař pro dospělé, jelikož stávající 

doktor má hodně pacientů a dlouhé čekací doby, než se člověk dostane na řadu. Dále by 

bylo dobré rozšířit služby o gynekologii či rehabilitaci37.  

Na podzim 2019 proběhly stavební práce na obnově zubní ordinace, od ledna 2020 funguje 

soukromá stomatologie v budově zdravotního střediska. 

 

 

Sociální péče 

Komunitní plánování sociálních služeb zabezpečují Šlapanice, s tím souvisí poskytování 

sociálních služeb – tyto jsou poskytovány především ze Šlapanic.  

Další sociální služby nabízí Diecézní charita Brno, registrovanou sociální službu Asistenční 

službu sv. Rafaela - osobní asistence pro osoby s mentálním postižením a jejich blízkým, od 

letošního roku také osobám s tělesným postižením, duševním onemocněním a seniorům.    

V obou částech obce existují kluby seniorů, které se pravidelně scházejí každý týden. 

V DPS poskytuje služby SANUS. 

 

36 Zdravotní středisko, http://mokra-horakov.cz/zdravotni-stredisko/d-34976/p1=6324 

37 Dotazníkové šetření, 2019 
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Z dotazníkového šetření vyplynula špatná informovanost obyvatel o možných sociálních 

službách, které jsou poskytovány na území obce, popř. v jejím okolí. Necelých 30 % 

respondentů o nabídce dostupných služeb nic neví38. 

 

Kultura 

Místem pro kulturní vyžití občanů je Kulturní dům v Horákově. Prostory kulturního domu jsou 

vhodné k různým akcím společenského i komerčního charakteru. Sál pro 150 až 200 osob je 

vhodný pro pořádání firemních večírků, konferencí i výstav. Oblíbený je i pro svatby, rodinné 

oslavy a plesy. Počet míst je variabilní, v případě akce komornějšího charakteru se počet 

stolů i míst dá upravit dle požadavků objednavatele. K dispozici je sál, předsálí, ozvučení, 

šatna, kuchyně a nově zrekonstruované sociální zařízení39. 

Dalším zázemím pro setkávání občanů, organizací či spolků je víceúčelový sál v prostorách 

Mediatéky v Mokré. 40 Pořádají se zde školení, koncerty, přednášky, různé prodejní akce či 

burzy i cvičení. K dispozici je videoprojekce, audio ozvučení, kuchyňka, šatna i toalety. 

V budově Mediatéky je umístěna knihovna, která organizuje besedy pro školy, knihovnický 

kroužek pro děti. 

V současné době je sál využíván především pro cvičení - v pondělí Tabata, v úterý pilates, 

ve středu dopoledne cvičení pro maminky s dětmi, ve čtvrtek power joga. Ve středu probíhají 

bohoslužby. V pátek dopoledne je Klubík pro maminky s dětmi do 2 let. 

Sál je využíván základní a mateřskou školou pro divadelní představení i výuku. 

Na jaře a na podzim se koná pravidelný Bazárek s dětským oblečením. 

V roce 2017 byla z dotace Jihomoravského kraje pořízena nová videotechnika, promítací 

plátno a zatemnění. Technika umožňuje promítání srovnatelné s klasickým kinem.  

V budově Mediatéky je od roku 2008 umístěna knihovna. Knihovna je profesionální, tzn. 

provoz pro veřejnost min 24 hodin týdně. Je otevřena čtyři dny v týdnu, z toho dva 

i dopoledne. Ostatní dny jsou využívány pro návštěvy základní a mateřské školy. Pravidelně 

přijíždí např. mateřská škola z Tvarožné. Knihovna spolupracuje se základní školou, každý 

rok se konají besedy se spisovateli, např. Petra Braunová, Ivona Březinová, Petra 

 

38 Dotazníkové šetření, 2019 

39 Kulturní dům v Horákově, http://www.mokra-horakov.cz/kulturni-dum-v-horakove/os-1037 

40 ÚP Mokrá 2018 
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Dvořáková, Adolf Dudek. Pravidelně se zapojuje do projektů Knížka pro prvňáčka, Celé 

Česko čte dětem, Noc s Andersenem. 

Knihovna využívá automatizovaný knihovní systém Clavius, má online katalog a vlastní 

webové stránky. Knihovní fond má k 31. 12. 2019 13 107 svazků, z toho 2 923 pro dospělé 

naučná a 6 381 beletrie, pro mládež 864 naučná a 2 939 beletrie, 29 druhů časopisů. 

Registrovaných čtenářů je 380. z toho 135 do 15 let. Registrační poplatek činí 50 Kč pro děti 

i dospělé. Knihy jsou pořizovány především z rozpočtu obce, dále z projektu MZK Brno 

Česká knihovna a z darů občanů. 

Od roku 2018 je zde i regionální pobočka Městské knihovny Kuřim - sklad výměnného fondu 

pro okolní neprofesionální knihovny. 

Z dotace Jihomoravského kraje bylo v roce 2016 pořízeno nové počítačové vybavení 

a zřízeno kontaktní místo veřejné správy Czechpoint. Z dotace Ministerstva kultury bylo 

zmodernizováno i počítačové vybavení pro veřejnost, používání včetně přístupu na internet 

je zdarma. V knihovně jsou za poplatek poskytovány kopírovací služby. 

V obci jsou pořádány v květnu Májové hody a v srpnu tradiční Obecní hody, v zimě je to 

Obecní ples, Hasičský ples, Školní ples, Maškarní ples a Fotbalový věneček. Dále jsou to 

v průběhu roku menší akce jako Pálení čarodějnic, koncert ke Dni matek, Den dětí, Uctění 

památky Mistra Jana Husa, Dýňohraní, Rozsvěcení vánočního stromu, Sousedské setkání 

v Horákově u kapličky a Živý betlém u kapličky v Mokré, aj. 

Akce jsou pořádány ve spolupráci spolků a obce, jejími návštěvníky jsou většinou místní 

občané, na významnější akcí typu hody se sjíždějí lidé i z okolních či vzdálených obcí.  

Na katastru obce se nachází významné kulturní a přírodní památky: 

• kaple sv. Barbory (k. ú. Mokrá u Brna),  

• kaple sv. Gottharda (k. ú. Horákov), 

• jeskyně Pekárna (k. ú. Mokrá u Brna), 

• přírodní rezervace Velký Hornek, 

• přírodní rezervace Údolí Říčky, 

• Chráněná krajinná oblast Moravský kras. 
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Sport a volnočasové aktivity 

Na katastru obce se nachází sportovní stadion s travnatým a škvárovým fotbalovým hřištěm, 

tenisovými kurty a kurty na nohejbal a volejbal. Areál využívá FC Mokrá-Horákov a TJ 

Mokrá-Horákov, která v roce 2019 oslavila 100. výročí založení. V rámci tohoto sportovního 

areálu se nachází ještě dětské hřiště, bike-point, tenisové a fotbalové šatny. Součástí TJ je 

např. oddíl Fitness – GYM Mokrá, horolezecký klub MOLE, oddíl cyklistiky, další oddíly viz 

kapitola Spolková, osvětová a informační činnost. 

Pro další sportovní aktivity slouží zdejší škola, kde je pavilon s prostornou tělocvičnou 

s horolezeckou stěnou a hernou pro tělesnou výchovu a cvičným plaveckým bazénem (v 

současné době je zavřený, nefunkční). Součástí areálu školy je pak moderní venkovní 

sportovní areál s víceúčelovým hřištěm, atletickým oválem, doskočištěm, workoutovým 

hřištěm a sociálním zázemím.  

Respondenti zmiňovali, že je škoda, že již bazén nefunguje a přáli by si, aby byl zase 

zprovozněn. Děti by tak nemusely jezdit na plavání až do zhruba 30 km vzdáleného Vyškova 

a ostatní pak do aquaparků či bazénů do Brna. Uváděli, že by bylo dobré ho otevřít 

veřejnosti a nabídnout např. plavání maminek s dětmi a další41. 

V obci je několik dětských hřišť s hracími prvky a dále areál koupaliště Mokrák s plaveckým 

bazénem o délce 25 m, dětským brouzdalištěm, čtyřproudou skluzavkou, dvěma 

volejbalovými hřišti a sociálním a technickým zázemím areálu. V uvažování je sportovní 

infrastrukturu rozšířit o víceúčelové hřiště v Horákově a volnočasový prostor pro starší děti a 

o případné další prvky, které by, postupem času, vyplynuly z rozšiřování zástavby obce. 

Na některých sportovních plochách nejsou vypořádány majetkové poměry, které je nutno 

řešit, jelikož pozemky nejsou ve vlastnictví obce ani sportovních organizací. Kvůli častým 

suchům je v plánu umístit na fotbalovém hřišti nádrž na vodu a zbudovat zázemí pro 

pořádání akcí. 

Bajerova skála nad restaurací u Jelena je evidovaná jako lezecká oblast. 

  

 

 

 

41 Dotazníkové šetření, 2019 
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6. Životní prostředí 

Stav životního prostředí 

▪ Půdní fond 

Velkou část katastru obce na severu tvoří lesní pozemky. Jak již bylo zmíněno, na katastr 

zasahuje i malá část CHKO Moravský kras. Význam lesního společenství pro katastr obce je 

nezastupitelný, jelikož chrání před půdní erozí. Převažují zde lesní pozemky (773,39 ha) a 

následně zemědělská půda (264,44 ha). Koeficient ekologické stability (tedy poměr tzv. 

stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků v dané lokalitě) je v Mokré-Horákov relativně 

vysoký, jeden z nejvyšších z obcí území MAS Slavkovské bojiště, z.s. Hodnota řešeného 

koeficientu v rámci zkoumaného území vypovídá o tom, že Mokrá-Horákov je území, kde je 

vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v souladu s dochovanými 

přírodními strukturami, důsledkem je i nižší potřeba energo-materiálových vkladů42.  

Tab. 8: Druhy pozemků 

Celková výměra pozemku (ha) 1216,12 

Zemědělská půda (ha) 264,44 

Orná půda (ha) 211,75 

Chmelnice (ha) - 

Vinice (ha) - 

Zahrady (ha) 25,33 

Ovocné sady (ha) 2,68 

Trvalé trávní porosty (ha) 24,68 

Nezemědělská půda 951,68 

Lesní půda (ha) 773,39 

Vodní plochy (ha) 3,53 

Zastavěné plochy (ha) 19,67 

Ostatní plochy (ha) 155,10 

Koeficient ekologické stability 2,15 

Zdroj: risy.cz 

 

▪ Ovzduší 

V Mokré-Horákově nebylo naměřeno překročení imisního limitu pro ochranu zdraví lidí. 

 

 

42  Míchal, 1985 
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▪ Voda 

Nejvýznamnějším tokem v území je Říčka, která tvoří západním hranici území. Říčka má 

vyhlášeno záplavové území včetně aktivní zóny, ale do zastavěného území obce vůbec 

nezasahuje. Vody Mokerského potoka a jeho přítoku z Bahence se vlévají na jihovýchodním 

okraji řešeného území do Roketnice. Pod soutokem Mokerského potoka z Bahence je 

územním plánem navržena plocha veřejných prostranství pro realizaci biotopu podle „Studie 

revitalizace biotopu Mokerského potoka43“ 

 

▪ Skládky a brownfieldy 

Skládky se dle ÚP na katastru obce nenacházejí, stejně tak ani brownfieldy. 

 

▪ Těžba 

V k.ú. Mokrá u Brna a k.ú. Horákov se vyskytují ložiska stavebního kamene (vápence a 

břidlice) V řešeném území jsou evidována 2 poddolovaná území a vyskytují se zde 2 

sesuvná území.  

V dotazníkovém šetření respondenti poukazovali na některé problémy životního prostředí. 

Zásadní problém většina dotazovaných spatřuje v pálení odpadu a trávy v lokálních 

topeništích, ať už se jedná o topení v kamnech nevhodným topivem či spalování odpadu ze 

zahrad. Dalším častým problémem, na který bylo poukazováno, byla hluková zátěž 

způsobená vícero druhy činitelů – restaurace U Zbojníka a nedodržování nočního klidu, 

zvyšující se automobilová doprava, hluk z cementárny, hluk ze staveb. Respondenti též 

zmiňovali jako problém hladinu vody, kdy dochází k jejímu ubývání a odvádění z území, 

např. prostřednictvím kanalizace, neuklízení majitelů po psích mazlíčcích či např. 

nedostateční údržba zeleně především v části Skalka44. 

 

 

 

 

43 Územní plán, 2018 

44 Dotazníkové šetření Mokrá-Horákov, 2019 
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Ochrana životního prostředí 

Do katastrálního území obce Mokrá-Horákov zasahuje CHKO Moravský kras s celkovou 

rozlohou 6 485 ha, z nichž do katastru Mokré zasahuje jen zlomek, a to 112 ha.  

K dalším územím, která podléhají ochraně na katastru, patří Přírodní rezervace Údolí Říčky, 

Národní přírodní památka jeskyně Pekárna, Přírodní památka U Staré vápenice a dvě území 

NATURA 2000, kterými jsou Sivický les a již zmiňovaný Moravský kras. Kromě těchto 

jmenovaných se na území dále nachází 33 registrovaných významných krajinných prvků, do 

nichž se dle zákona 114/1992 Sb. řadí také lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera či 

údolí nivy. 

Územní plán dodržuje chráněná území, ke střetu s ochranou ŽP nedochází. 

 

7. Správa obce 

Obecní úřad a kompetence obce 

Obecní úřad vykonává úkoly v samostatné působnosti obce, které mu uloží zastupitelstvo 

obce nebo rada obce, a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Dále vykonává 

přenesenou působnost obce. Zastupitelstvo má 15 členů.  

V obci je zaměstnána uvolněná starostka, uvolněný místostarosta, tajemník, 5 

administrativních pracovníků, 2 pracovnice stavebního úřadu, 1 knihovnice a 5 technických 

pracovníků obecního úřadu. Funkci obce s rozšířenou působností plní Šlapanice. Agendu 

matriky vykonává pro Mokrou-Horákov město Šlapanice. 

Obec Mokrá-Horákov vykonává funkci stavebního úřadu pro obce Mokrá-Horákov, Sivice, 

Velatice. Obec provozuje základní a mateřskou školu, knihovnu, zásahovou jednotku SDH, 

místní rozhlas, veřejné osvětlení, zdravotní středisko s ordinacemi lékařů, lékárnu (rovněž 

pronajímanou), sběrné středisko odpadů a pronajímá koupaliště. 

Obec vlastní budovu obecního úřadu, budovu služeb (pošta, kadeřnictví, veterinář), budovu 

zdravotního střediska, budovu DPS, budovu kulturního domu, budovu základní školy, budovu 

mediatéky a budovu sběrného dvora či budovu vinotéky. Obec uvažuje o několika investicích 

týkajících se obecních budov a zlepšení kvality technických služeb. Jedná se o opravy střech 

obecních budov v důsledku zatékání, rekonstrukce topné soustavy v Mediatéce, opravy a 

údržbu zdravotního střediska a obecního bytu, opravu a neustálou údržbu DPS, úpravu 

centrálního prostoru na sídlišti Mokrá včetně budovy nákupního střediska. Má v plánu nechat 
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vytvořit pasporty obecních budov, provádět pravidelnou údržbu a opravy a v neposlední řadě 

investovat do průběžného nákupu technického vybavení pro obecní zaměstnance. 

Občané se v dotazníkovém šetření vyjadřovali ke špatné slyšitelnosti rozhlasu v určitých 

částech obce, např. Mokrá-sídliště, domy č. 342-347, 339-341, blok 322 ad45. 

 

 

Hospodaření a majetek obce  

Za sledované období hospodaří obec s přebytkovým rozpočtem. Rozpočtové hospodaření 

obce znázorňuje následující graf: 

 

Obr. 10: Saldo příjmů a výdajů obce v letech 2014 – 2018 
Zdroj: Monitor, MF ČR 2019, dostupné z http://monitor.statnipokladna.cz/ 

Z grafu příjmů podle kategorií je patrné, že nejvýznamnější položku obce tvoří daňové 

příjmy, ale také, že se obec snaží žádat o dotace, které rovněž tvoří jednu z rozpočtových 

položek. Nejvýznamnější výdaje obce pak směřují na vzdělávání, komunální služby a 

územní rozvoj a pozemní komunikace. 

 

45 Dotazníkové šetření, 2019 
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Obr. 11: Příjmy obce v letech 2014 – 2018 
Zdroj: Monitor, MF ČR 2019, dostupné z http://monitor.statnipokladna.cz 

 

Obr. 12: Výdaje obce v letech 2014 – 2018 
Zdroj: Monitor, MF ČR 2019, dostupné z http://monitor.statnipokladna.cz/ 
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Obr. 13: Hodnota majetku obce v letech 2014 – 2018 
Zdroj: Monitor, MF ČR 2019, dostupné z http://monitor.statnipokladna.cz/ 

Obec se snaží získávat další finanční zdroje (zejména nenárokové dotace). V posledních 

pěti letech získala obec Mokrá-Horákov více než 6,5 mil. Kč. Obci se podařilo získat 

následující dotace:   

Tab. 9: Nenárokové dotace obce 2014 – 2018 

Rok Akce Prostředky v tis. Kč Zdroj 

2014 Prac. místo VPP 220 000 ÚP 

2014 Kompostéry 1 182 000 ERDF 

2014 Kompostéry 69 000 SFŽP 

2014 Štěpkovač 453 000 ERDF 

2014 Štěpkovač 27 000 SFŽP 

2014 Dětské hřiště Horákov 200 000 JMK 

2014 Dovybavení JSDH 40 000 JMK 

2014 Rekonstrukce památníku Horákov 150 000 JMK 

2015 Zajištění bydlení azylantů 63 000 MV 

2015 Prac. místo VPP 44 000 ÚP 

2015 Dovybavení JSDH 80 000 JMK 

2015 Separace a svoz BIO 2 152 000 FS 

2015 Separace a svoz BIO 126 000 SFŽP 

2015 Stabilizace skalní stěny  1 169 000 ERDF 

2015 Stabilizace skalní stěny 68 000 SFŽP 

2015 Přírodní zahrada MŠ 1 444 000 ERDF 
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2015 Přírodní zahrada MŠ 85 000 SR 

2016 Zajištění bydlení azylantů 84 000 MV 

2016 Přírodní zahrada MŠ 823 000 ERDF+SR 

2016 Dopravní automobil JSDH 429 000 MV 

2016 Dopravní automobil JSDH 285 000 JMK 

2016 Chodník přes les  300 000 JMK 

2016 Obecní knihovna 45 000 JMK 

2016 Oslavy 40 let Mokrá-Horákov společně 75 000 JMK 

2017 Bike point 914 000 MMR 

2017 Knihovna 30 000 JMK 

2017 Dětské hřiště 70 000 JMK 

2017 Kino 161 000 JMK 

2017 Knihovna 38 000 VISK 

2017 Zajištění bydlení azylantů 7 000 MV 

2018 Rozšíření sběrného dvora 1 589 000 MŽP 

2018 Prac. místo VPP 247 000 MPSV 

2018 Územní plán 200 000 JMK 

2018 Dovybavení JSDH 112 000 JMK 

Celkem - 6 627 000 Kč - 

Zdroj: Obec Mokrá-Horákov 

 

Bezpečnost 

▪ Míra kriminality  

Obec Mokrá-Horákov spadá do teritoria Obvodního oddělení Policie ČR Šlapanice. Index 

kriminality v obvodním oddělení Šlapanice v období leden 2018 – leden 2019 je 113,9, tedy 

nižší než jihomoravský průměr 185,7 za stejné období. Index kriminality vyjadřuje počet 

trestných činů na 1000 obyvatel. Za uvedené období eviduje šlapanická policie 352 trestných 

činů v oblasti své působnosti, z toho 32 % je objasněných. Procento objasněných trestných 

činů je o něco nižší, než je jihomoravský průměr (39 %)46. Z jednotlivých druhů trestných činů 

mají ve Šlapanicích nejvyšší index krádeže věcí z automobilů, jejichž objasňování není nijak 

snadné. Pro řešení přestupků má obec uzavřenu smlouvu pro řešení výkonu městské policie 

s Městskou policií Šlapanice. 

 

46 Mapa kriminality, 2019 



                                                  

43 

Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí 

Projekt CZ.1.04/4.1.00/62.00008 

▪ Začlenění do integrovaného záchranného systému (IZS) 

Obec provozuje výjezdovou jednotku sboru dobrovolných hasičů, která je zapojena do 

integrovaného záchranného systému JMK. Obecní policie v obci není, policie ORP Šlapanice 

nemá vyčleněné hlídkové vozidlo pro Mokrou ani okolní obce. Jinak je obec pokryta IZS  

s běžnou dojezdností zásahových jednotek.  

 

▪ Živelní ohrožení 

V katastrálním území obce je stanoveno záplavové území Říčky včetně její aktivní zóny, 

řešeného území se však dotýká pouze okrajově. V tomto území se nachází ranč U Jelena, a 

to objekty bývalého mlýna.  Územní plán nevymezuje protizáplavová opatření. Řešené 

území je ohroženo vodní erozí, větrná eroze je nevýznamná. 

 

▪ Varování před živelním ohrožením  

Obyvatelé jsou před živelním ohrožením varováni prostřednictvím místního rozhlasu. 

 

 

Vnější vztahy a vazby obce 

Obec je členem Svazku obcí pro vodovody a kanalizace – Šlapanicko a MAS Slavkovské 

bojiště, z.s., může na jejím území uskutečňovat svou strategii. 

 

▪ Svazek obcí pro vodovody a kanalizace Šlapanicko  

Svazek sdružuje 15 obcí, které se spojily za cílem najít efektivní způsob odkanalizování  

a čištění odpadních vod z domácností a firem v regionu a čerpat za tímto účelem evropské 

dotace. Dvakrát sedm příměstských sídel, první v letech 2004-2007 a další skupina  

v rozmezí roků 2007 a 2010, se dočkalo nové splaškové kanalizace. Pod zem bylo postupně 

instalováno páteřní kanalizační potrubí v délkách 63 a 56 kilometrů a také více než padesát 

dalších kilometrů odboček pro jednotlivé kanalizační přípojky. Těch je nyní již aktivních 7 tis. 

S ohledem na členitost a reliéf krajiny svazku, sousedící s Moravským krasem, bylo 

nezbytné také postavit 13 automatizovaných přečerpávacích stanic. Díky použití tzv. suché 

technologie, využívající vzduchu pro tlakování odpadní vody, je provoz téměř bezhlučný, bez 

zápachu ale především víceméně bezúdržbový. Díky kanalizaci významně klesla chemická 
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spotřeba kyslíku, konkrétně o plných 250 tun ročně, rychle se snížilo znečištění půdy, 

prozatím na jednu čtvrtinu bývalých hodnot.  

 

▪ MAS Slavkovské bojiště, z.s. 

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

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

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

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

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

postupně rozrostlo na území dobrovolného svazku obcí Ždánický les a Politaví, Mikroregionu 

Roketnice, svazku obcí Mohyla míru a Mikroregionu Cézava. 
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A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST 

1. SWOT analýza 
Souhrnný popis hlavních vnitřních a vnějších faktorů, které mají vliv na rozvoj obce. Vnitřními 

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

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

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

seřazeny podle důležitosti při projednávání na pracovní skupině.  

Tab. 10: Silné, slabé stránky, příležitosti a hrozby v obci Mokrá-Horákov 

SILNÉ STRÁNKY 

(pozitiva, rozvojové faktory) 

SLABÉ STRÁNKY 

(negativa, problémy) 

• Dobrá občanská vybavenost – úplná 
základní škola, mateřská škola, zdravotní 
středisko, lékárna, obchodní centrum, 
kvalitní obchod s potravinami 

• Dobrá dopravní dostupnost do krajského 
města Brna 

• Zavedené inženýrské sítě 

• Dobré kulturní, sportovní a společenské 
vyžití 

• Dobré sportovní a kulturní zázemí 

• Přírůstek obyvatelstva 

• Aktivity zaměřené na všechny věkové 
skupiny obyvatel 

• Nízká nezaměstnanost 

• Zavedené třídění odpadů a sběrný dvůr 

• Nové lokality pro výstavbu 

• Nový ÚP 

• Pozitivní koeficient ekologické stability 

• Kanalizace a další technická 
infrastruktura 

• Nabídky drobných služeb (např 
krejčovské, čalounické a jiné) 

• Neexistence sociálně problémových 
skupin 

• Pracovitost obyvatel a sounáležitost 
občanů s obcí 

• Nebezpečná místa na komunikacích  

• Bez komplexních pozemkových úprav (KPÚ) 

• Velký provoz na silnicích - nedodržování 
povolené rychlosti na silnicích  

• Chybějící chodníky v některých lokalitách  

• Nedostačující komplexní řešení péče o zeleň 
v obci 

• Negativní index stáří 

• Špatný technický stav některých komunikací 
a chodníků  

• Nedostatek doktorů – druhý praktický lékař, 
gynekolog   

• Uzavřený bazén v základní škole 

• Špatný technický stav obecního rozhlasu 

• Hluková zátěž – silniční provoz, cementárna, 
rušení nočního klidu 

• Pálení odpadů v lokálních topeništích 

• Chybějící nádoby na odpad – tříděný odpad, 
odpadkové koše 

• Chybějící parkovací místa v některých 
částech obce 

• Nedostatek odpočinkových zón a mobiliáře 

• Chybí hřbitov, popř. kolumbarium 

• Chybí prostor pro trávení volného času 
náctiletých 

• Omezené finanční zdroje na realizaci všech 
potřebných projektů a nedostatek vlastních 
zdrojů na dofinancování projektů 
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PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

• Velký zájem o bydlení v obci → rozvoj 
obce 

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

• Poloha v blízkosti krajského města 

• CHKO Moravský kras a další významné 
krajinné prvky v území 

• Nabídka turistického a sportovního vyžití 
– singletrail, koupaliště, rozhledna, 
nabídky ubytování a pohostinství, 
Horákovský hrad 

• Větrná a vodní eroze, nedostatek spodní 
vody v krajině 

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

• Developerské zájmy na úkor obecních zájmů 

• Nedostatečné kapacity občanské vybavenosti 
s ohledem na novou výstavbu 

• Naplněné kapacity DPS 

• Nedostatečná schopnost využití programů a 
zdrojů fondů EU a státního rozpočtu 

Zdroj: vlastní zpracování 

2. Vyhodnocení dotazníkového šetření  
Na základě SWOT analýzy vyplynuly hlavní aktivity, kterými by se měla obec Mokrá-Horákov 

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

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

Dotazníky byly rozneseny do domovních schránek v červnu 2019. K dotazníku se měl 

možnost vyjádřit každý člen obce od 15 let, nebyl tedy hodnocen za domácnost jako celek, 

ale jednotlivými členy domácností samostatně.  

Z rozdaných 2290 dotazníků se jich vrátilo 677, což činí 29,6 % z celkového počtu.  

Na dotazník odpovídali zejména respondenti ve střední a starší věkové kategorii. První 

nejpočetnější skupinou jsou respondenti, kteří se do Mokré-Horákova přistěhovali v 

dospělosti, a to před více než 5 lety a druhou skupinou pak občané, kteří v obci žijí od 

narození. Co se týče vzdělanostní struktury, převažují občané se středoškolským vzděláním 

s maturitou následovaní lidmi s odborným vzděláním bez maturity. 

Odpovědi respondentů jsou zapracovány v analytické části strategického dokumentu a ve 

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

dotazníkové šetření je přílohou dokumentu č. 3. 

 

3. Shrnutí podkladů pro návrhovou část 
Obec Mokrá-Horákov patří v rámci území MAS Slavkovské bojiště mezi velké obce. Trend 

demografického vývoje je příznivý. Od roku 2000 docházelo k pozvolnému nárůstu počtu 

obyvatel, který se od tohoto roku vyšplhal do dnešní doby o cca 200 obyvatel. Do obce se 

neustále stěhují noví lidé. Obec svou lokalitou přitahuje jak mladé rodiny s dětmi, tak občany 
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v produktivním věku. Na konci roku 2018 byl index stáří obyvatelstva 110,5, tedy osoby ve 

věku 65 a více převažují o 2 % nad věkovou kategorií 0–14 let. 

V obci se nachází mateřská škola, základní škola, knihovna, pošta, lékárna, zdravotní 

středisko, obchodní centrum, několik restaurací a množství drobných podnikatelů. Dle 

dotazníkového šetření by občané v obci ještě uvítali především bankomat, cukrárnu 

s kavárnou, pekárnu, opravnu obuvi, čistírnu ad.  

Obec je odkanalizována, elektrifikována a plynofikována, občané jsou, dle dotazníkového 

šetření, s inženýrskými sítěmi spokojeni. Stejně tak kladně hodnotí i zajištění obslužnosti 

veřejnou dopravou.  

Jako největší problém obce označovali dotazovaní především novou výstavbu a s tím 

související následnou nedostatečnou kapacitu vybavenosti, dále poukazovali na problém 

parkování, sousedské vztahy, velký provoz či stav a kvalitu komunikací, popř. na dostatečné 

spojení autobusovou dopravou především v nočních hodinách a o víkendu. 

Obec je členem Svazku obcí pro vodovody a kanalizace - Šlapanicko a MAS Slavkovské 

bojiště. 
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST  

B.1 STRATEGICKÁ VIZE 

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

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

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

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

dokumentů stejného charakteru.  

 

Vize obce Mokrá-Horákov 

Mokrá-Horákov je klidnou obcí u Brna. Obec citlivě vnímá potřeby svých občanů. 

Jejím cílem je skloubit nový moderní rozvoj obce a zachovávání původních tradic. 

Mokrá-Horákov je příjemné místo k životu pro každého. 

 

B.2 PROGRAMOVÉ CÍLE 

Programové cíle stanovují, čeho chce obec Mokrá-Horákov dosáhnout realizací svého 

programu rozvoje. Časově se váží k platnosti dokumentu, tj. pro obec Mokrá-Horákov jsou 

formulovány na období 5 let (2020–2025). Programové cíle jsou stanoveny na základě 

definovaných problémů i potřeb občanů obce a mají vyjadřovat žádoucí stav obce, kterého 

by mělo být dosaženo do konce platnosti tohoto dokumentu. Některé aktivity jsou s ohledem 

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

jejich realizaci zůstávají v tzv. Zásobníku projektů, viz Příloha č. 2. 

Tab. 11: Programové cíle, opatření, aktivity 

CÍL OPATŘENÍ AKTIVITA 

1. Zlepšit zázemí 
a vzhled obce 

prostřednictvím 
zkvalitnění 
technické a 

dopravní 
infrastruktury a 
podmínek pro 

bydlení 

1.1 Zlepšení technické 
infrastruktury a podmínek pro 

bydlení 

1.1.1 Doplnění distribučních trafostanic 

1.1.2 Nákup technického vybavení pro obecní 
zaměstnance 

1.2 Zlepšení infrastruktury a 
bezpečnosti obce 

1.2.1 Úprava křižovatky silnice III/3833 a 
komunikace k cementárně 

1.2.2 Rekonstrukce příjezdové komunikace 
do Mokré od silnice II/430 

1.2.3 vybudování komunikace od Tasy do 
sídliště Mokrá 

1.2.4 Komunikace k hasičské zbrojnici včetně 
parkovacích stání 

1.2.5 Chodníky k bytovým domům 

1.2.6 Chodník z Čínské čtvrti k lomu 

1.2.7 Budování dalších nových komunikací a 
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chodníků 

1.2.8 Opravy a rekonstrukce další komunikací 
a chodníků 

1.2.9 Dopravně-bezpečnostní prvky 

1.2.10 Oprava schodiště ke KD 

1.2.11 Parkoviště u mateřské školy 

1.2.12 Budování a opravy parkovacích stání 

1.2.13 Parkovací stání Příhon 

1.2.14 Cyklostezka u silnice III/3833 

1.3 Výstavba, rekonstrukce a 
opravy obecních budov a 

prostranství 

1.3.1 Přístavba základní školy Mokrá 

1.3.2 Oprava kotlů v základní škole 

1.3.3 Kanalizace v mateřské škole Mokrá 

1.3.4 Opravy střech obecních budov 

1.3.5 Rekonstrukce topné soustavy 
v Mediatéce 

1.3.6 Opravy a údržba zdravotního střediska 
a obecního bytu 

1.3.7 Opravy a údržba DPS 

1.3.8 Další opravy obecních budov 

1.3.9 Pasporty obecních budov 

1.3.10 Úprava centrálního prostoru sídliště 
Mokrá včetně budovy nákupního střediska 

1.3.11 Obnova a údržba památek, kaplí, 
křížků a pomníků 

2. Podporovat 
zvyšování kvality 
života obyvatel 
prostřednictvím 

rozvoje 
kulturního a 
sportovního 

vyžití a 
zvyšováním 
dostupnosti 
informací a 

služeb 

2.1 Zlepšení kulturního a 
sportovního zázemí 

2.1.1 Nádrž na vodu a zázemí na akce na 
fotbalovém hřišti 

2.1.2 Víceúčelové hřiště Horákov 

2.1.3 Volnočasový prostor pro mládež 12+ 

2.1.4 Řešení majetkových vztahů pozemků 
pod fotbalovým hřištěm a pilou 

2.1.5 Budování doplňkové infrastruktury 

2.2 Podpora kulturního a 
sportovního vyžití 

2.2.1 Podpora místní spolkové činnosti 
zaměřené na udržování a zachování tradic  
2.2.2 Zachování stávajících kulturních a 
sportovních aktivit a rozšíření o nové  

2.3 Zlepšení informovanosti a 
služeb pro občany  

2.3.1 Zlepšení informovanosti občanů o 
sociálních službách a komunitním plánování 
a umístění informací na stránky obce  
2.3.2 Rozšíření a doplnění informací na 
obecním webu 

2.3.3 Zřízení bankomatu v obci 

3. Zlepšovat péči 
o zeleň a 
přispívat 

k aktivnímu 
třídění odpadů 

3.1 Revitalizace zeleně a okolí 
obce, zlepšování prostupnosti 

krajiny 

3.1.1 Výsadba a údržba zeleně 

3.1.2 Obnova polních cest a doprovodná 
výstavba 

3.1.3 Protierozní opatření - biokoridory 

3.2 Třídění odpadů a zlepšení 
životního prostředí 

3.2.1 Doplnění nádob na tříděný odpad 

3.2.2 Postupné opravování popelnicových 
stání 

3.2.3 Prodloužení otevírací doby sběrného 
dvora 

Zdroj: vlastní zpracování 
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B.3 OPATŘENÍ A AKTIVITY 

Opatření obce jsou definována jako zásadní úkoly k naplnění stanovených programových 

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

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

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

naplňována prostřednictvím realizace konkrétních rozvojových aktivit.  

Důležitost je stanovena na základě porovnání významové důležitosti. Je třeba si uvědomit, 

co se musí udělat určitě v nejbližší době a s čím je možno počkat a na základě toho určit 

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

 

Opatření 1.1 Zlepšení technické infrastruktury a podmínek pro bydlení 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

Doplnění distribučních 
trafostanic 

2 2025 EON, obec  E.ON 

Komentář:  

Nákup technického 
vybavení pro obecní 

zaměstnance 
2 Průběžně obec 1,5 mil. 

Vlastní+ 
dotace 

Komentář:  

 

Opatření 1.2 Zlepšení infrastruktury a bezpečnosti obce 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

Úprava křižovatky silnice 
III/3833 a komunikace 

k cementárně 
2 Do 2025 SÚS, obec  

Vlastní + 
dotace 

Komentář:  

Rekonstrukce příjezdové 
komunikace do Mokré od 

silnice II/430 
1 

Do roku 
2023 

SÚS  
Vlastní + 
dotace 

Komentář:  

Vybudování komunikace 
od Tasy do sídliště Mokrá 

2 
D roku 
2025 

Obec, 
developeři 

 
Vlastní 

(developeři) 
+ dotace 

Komentář:  

Komunikace k hasičské 
zbrojnici včetně 

parkovacích stání 
1 Do 2025 obec 3,5 mil. 

Vlastní + 
dotace 
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Komentář:  

Chodníky k bytovým 
domům 

2 průběžně obec  Vlastní 

Komentář:  

Chodník z Čínské čtvrti k 
lomu 

2 
Do roku 

2025 
obec 1,5 mil. 

Vlastní + 
dotace 

Komentář:  

Budování dalších nových 
komunikací a chodníků 

2 průběžné Obec  
Vlastní + 
dotace 

Komentář:  

Opravy a rekonstrukce 
další komunikací a 

chodníků 
2 průběžně Obec  Vlastní  

Komentář: komunikace ke KD 

Dopravně-bezpečnostní 
prvky 

2 průběžně SÚS, obec  
Vlastní + 
dotace 

Komentář:  

Oprava schodiště ke KD 1 
2020-
2022 

obec 1 mil. 
Vlastní + 
dotace 

Komentář:  

Parkoviště u mateřské 
školy 

1 
2020-
2021 

obec 1 mil. Vlastní 

Komentář:  

Budování a opravy 
parkovacích stání 

2 průběžně Obec  Vlastní 

Komentář:  

Parkovací stání Příhon 1 
Do roku 

2025 
Obec  

Vlastní + 
dotace 

Komentář:  

Cyklostezka u silnice 
III/3833 

3 
Do roku 

2025 
Obec  Dotace 

Komentář:  
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Opatření 1.3 Výstavba, rekonstrukce a opravy obecních budov a prostranství 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

Přístavba základní školy 
Mokrá 

2 
Do roku 

2025 
ZŠ, obec 22 mil. 

Vlastní + 
dotace 

Komentář:  

Oprava kotlů v základní 
škole 

1 2020 ZŠ, obec 1,3 mil. Vlastní 

Komentář:  

Kanalizace v mateřské 
škole Mokrá 

1 2020-2021 MŠ, obec  Vlastní 

Komentář:  

Opravy střech obecních 
budov 

1 průběžně obec 2,5 mil. Vlastní 

Komentář:  

Rekonstrukce topné 
soustavy v Mediatéce 

2 2020 obec  Vlastní 

Komentář:  

Opravy a údržba 
zdravotního střediska a 

obecního bytu 
2 Průběžně obec  Vlastní 

Komentář:  

Opravy a údržba DPS 2 průběžně obec  Vlastní 

Komentář:  

Další opravy obecních 
budov 

2 průběžně obec  
Vlastní + 
dotace 

Komentář:  

Pasporty obecních budov 2 průběžně obec  
Vlastní + 
dotace 

Komentář:  

Úprava centrálního 
prostoru sídliště Mokrá 

včetně budovy nákupního 
střediska 

2 
Do roku 

2025 
obec  

Vlastní + 
dotace 

Komentář:  

Obnova a údržba 
památek, kaplí, křížků a 

pomníků 
2 Průběžně obec  

Vlastní + 
dotace 

Komentář:  
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Opatření 2.1 Zlepšení kulturního a sportovního zázemí 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

Nádrž na vodu a zázemí na 
akce na fotbalovém hřišti 

2 
2020-
2021 

obec 1 mil. Vlastní 

Komentář: hřiště – Horákov, nová nádrž na vodu pro úpravu travnatých ploch fotbalového 
hřiště, zastřešené podium yybudované pro účel obecních akcí 

Víceúčelové hřiště Horákov 2 
Do roku 

2025 
obec  

Vlastní, popř. 
dotace 

Komentář:  

Volnočasový prostor pro 
mládež 12+ 

2 
2020-
2021 

obec  Vlastní 

Komentář:  

Řešení majetkových vztahů 
pozemků pod fotbalovým 

hřištěm a pilou 
2 průběžně obec 2 mil. Vlastní 

Komentář:  

Budování doplňkové 
infrastruktury 

2 průběžně obec 2 mil. Vlastní 

Komentář:  

 

 

Opatření 2.2 Podpora kulturního a sportovního vyžití 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

Podpora místní spolkové 
činnosti zaměřené na 
udržování a zachování 

tradic 

1 
průběžn

ě 
Obec, spolky 1,5 mil. Vlastní 

Komentář:  

Zachování stávajících 
kulturních a sportovních 
aktivit a rozšíření o nové 

1 
průběžn

ě 
Obec, spolky  Vlastní 

Komentář:  
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Opatření 2.3 Zlepšení informovanosti a služeb pro občany 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 
Zlepšení informovanosti 

občanů o sociálních 
službách a komunitním 

plánování a umístění 
informací na stránky obce 

2 průběžně Obec, ORP  Vlastní 

Komentář:  

Rozšíření a doplnění 
informací na obecním webu 

1 průběžně obec  Vlastní 

Komentář:  

Zřízení bankomatu v obci 2 
Do roku 

2025 
obec 0,5 mil. Vlastní 

Komentář:  

 

Opatření 3.1 Revitalizace zeleně a okolí obce, zlepšování prostupnosti krajiny 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

Výsadba a údržba zeleně 2 průběžně obec  
Vlastní + 
dotace 

Komentář:  

Obnova polních cest a 
doprovodná výstavba 

2 průběžně obec  
Vlastní + 
dotace 

Komentář:  

Protierozní opatření - 
biokoridory 

2 průběžně obec  
Vlastní + 
dotace 

Komentář:  

 

Opatření 3.2 Třídění odpadů a zlepšení životního prostředí 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 
Doplnění nádob na tříděný 

odpad 
1 průběžně obec 0,1 mil. Vlastní 

Komentář:  
Postupné opravování 
popelnicových stání 

2 průběžně obec 0,5 mil. Vlastní 

Komentář:  
Prodloužení otevírací doby 

sběrného dvora 
2 průběžně obec  Vlastní 

Komentář:  
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B.4 PODPORA REALIZACE PROGRAMU 

Pro úspěšnou realizaci PRO Mokrá-Horákov je důležité se do budoucna zaměřit především 

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

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

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

záměrům. 

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

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

 

Zajištění řízení a naplňování Programu rozvoje obce Mokrá-Horákov 

Zajišťování naplňování programu bude mít na starosti zastupitelstvo obce v čele 

se starostou. Zastupitelstvo obce koordinuje všechny činnosti spojené s administrativní 

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

harmonogramu vyhodnocování a monitoring. Zodpovídá za zpřístupnění dokumentů  

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

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

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

vyhodnocování. Zajišťuje sběr podkladů pro monitoring programu.  

 

Zpřístupnění dokumentu 

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

v listinné podobě na obecním úřadě. 

 

Monitoring a hodnocení plnění programu 

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

naplánované záměry skutečně realizovány či z jakých důvodů případně realizovány být 

nemohly. Současně budou případně přehodnoceny jednotlivé záměry z hlediska možnosti  

a potřebnosti jejich realizace a bude také zkontrolováno nastavení priorit záměrů. 

Přehodnocení mohou předcházet doplňující dotazníková šetření, která aktualizují názor 

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

sloužit jako zpětná vazba pro vyhodnocení, zda se řešené aspekty života v obci zlepšily či 

nikoli. 
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Příloha č. 1 
Rozdělení obcí území MAS Slavkovské bojiště podle velikosti: 

  
Velikostní 
kategorie 

Malé obce do 799 

Středně velké obce 800-1499 

Velké obce 1500 a více 

Obce MAS Slavkovské bojiště 

Obec 

Počet 
obyvatel k 
31.12.2018 

Index 
stáří Obec 

Počet 
obyvatel k 
31.12.2018 Index stáří 

Blažovice 1220 70,7 Nížkovice 696 136,4 

Bošovice 1229 85,8 Otmarov 361 58,8 

Bučovice 6496 126,7 Otnice 1586 101,4 

Heršpice 853 69 Podolí 1442 92 

Hodějice 1036 105,5 Ponětovice 421 91,6 

Holubice 1298 60,6 Pozořice 2288 91,3 

Hostěrádky-Rešov 851 113,8 Prace 960 96,8 

Hrušky 771 119,5 Rašovice 690 93,3 

Jiříkovice 911 84,3 Sivice 1098 79,4 

Kobeřice u Brna 722 83,5 Slavkov u Brna 6694 98,2 

Kobylnice 1134 75,4 Sokolnice 2349 86,9 

Kojátky 303 120 Šaratice 1046 90,1 

Kovalovice 644 108 Telnice 1614 91,3 

Křenovice 1936 94,7 Těšany 1249 90,3 

Křižanovice 808 102,9 Tvarožná 1322 105,5 

Lovčičky 705 83,1 Újezd u Brna 3368 122,9 

Měnín 1870 82,4 Vážany nad Litavou 725 91,5 

Milešovice 682 107 Velatice 749 74,5 

Mokrá-Horákov 2770 110,5 Velešovice 1265 92,2 

Mouřínov 460 109,7 Viničné Šumice 1351 81,5 

Moutnice 1185 109,9 Zbýšov 680 49 

Němčany 785 112,1 Žatčany 898 87,6 

Nesvačilka 323 87,3    

Zdroj: Veřejná databáze, ČSÚ, 2016, dostupné z www.czso.cz; vlastní výpočty 
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Příloha č. 2 
Zásobník projektů 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

Rekonstrukce bazénu 
v základní škole 

    
Obec + 
dotace 

Komentář:  

Mobilní hospic – výstavba 
domova pro seniory 

     

Komentář:  

Řešení tématu hřbitova      

Komentář:  

Zadržování dešťové vody 
na katastru obce, retence 

     

Komentář:  

 

 
 
Příloha č. 3 
Analýza dotazníkového šetření obce Mokrá-Horákov 


