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1. Metodika a postup zpracování 
Při zpracování aktualizace rozvojové strategie byla použita tzv. expertní metoda. Jedná se o metodu 
založenou na postupném zpracování dokumentu externími zpracovateli, přičemž je využito znalostí, 
zkušeností a informací získaných od aktérů působících přímo v daném území. Ty jsou současně 
porovnávány s dalšími odbornými analytickými a strategickými daty, která jsou obsažena v dalších již 
existujících dokumentech strategického a koncepčního rázu zpracovaných na místní, mikroregionální, 
regionální, národní či evropské úrovni. 

Aktualizace strategické rozvojové studie probíhala v následujících krocích: 

1. Analýza realizace strategie rozvoje za uplynulé období od roku 2007-2013 
2. Kulaté stoly na území svazku obcí a dalších aktérů činných v řešeném území – aktualizace 

analytických údajů, volba priorit, sběr projektových námětů  
3. Zpracování SWOT analýzy, definice společné rozvojové vize 
4. Definice společných priorit, opatření a aktivit vhodných k podpoře 
5. Tvorba akčního plánu 
6. Zvolení odpovídajících zdrojů pro financování projektů, návrh implementační struktury pro 

realizaci strategie 
 

2. Cíle zpracování strategie 
Strategie rozvoje Svazku obcí Mezihoří byla zpracována s ohledem zejména na následující cíle: 

1. Strategie bude reflektovat potřeby území svazku obcí tedy konkrétní potřeby členských obcí, 
členských organizací, podnikatelských a neziskových subjektů 
a dalších aktérů s působností na tomto území. 

2. Strategie zohlední možnosti využití externích zdrojů pro realizaci rozvojových projektů 
v řešeném území v následujících úrovních: 

- místní zdroje (nadace a fondy), 
- regionální zdroje (např. programy Jihomoravského kraje), 
- národní zdroje (např. programy ministerstev) 
- zdroje EU (Operační programy pro období 2014-2020, Program rozvoje venkova České 

republiky 2014-2020). 
 

3. Strategie rozvoje definuje na základě dílčích potřeb území rozvojové priority svazku obcí, 
společnou vizi, opatření a aktivity, které je na území svazku obcí potřeba realizovat. 
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4. Strategie rozvoje nabídne akční plán v podobě tabulky pro období 2014-2020  v podobě 
zásobníku projektů a námětů reflektující předpokládané zaměření možných zdrojů financování. 

5. V obecné rovině bude sloužit jako pracovní materiál především s následujícími funkcemi: 
- podpůrný dokument k budoucím žádostem o finanční podporu z fondů EU, 

z národních, regionálních, popř. místních podpůrných dotačních programů, 
- podklad pro tvorbu navazujících strategií či jejich aktualizací (např. programy 

rozvoje jednotlivých obcí nebo jiných materiálů strategické povahy), 
- podklad pro případnou tvorbu vlastních grantových či jiných podpůrných 

programů určených pro rozvoj území. 

3. Realizace strategie rozvoje v letech 2007-2013 

Na základě společných potřeb a spolupráce byl založen svazek obcí Mezihoří. Rozvojová strategie pro 
období let 2007-2013 byla naplňována právě díky společným svazkovým, poradenství a společným 
setkáním a výměnám zkušeností.  

3.1  Realizované projekty na úrovni jednotlivých subjektů v území 
V návaznosti na Rozvojovou strategii Svazku obcí Mezihoří včetně jejich aktualizací  byla zrealizována 
řada projektů a aktivit.  Přehled zrealizovaných projektů jednotlivých obcí je uveden v příloze tohoto 
dokumentu.  Projekty využívají nejen zdrojů národních, regionálních tak i EU. Jednalo se především o 
projekty zaměřené na oblast infrastruktury, životního prostředí, bezpečnosti či rozvoje cestovního 
ruchu obcí. V oblasti podnikatelského sektoru se jedná především o individuální projekty jednotlivých 
podnikatelských subjektů. Významnou roli hraje sponzorství, které napomáhá k realizaci mnohých akcí. 
Neziskový sektor čerpá dotace jak od matčiných organizací, tak se daří čerpat i ze zdrojů regionálních, 
národních či EU (přes MAS Společná cesta, o.s. byly realizovány projekty např. o.s. Slovan, o. s.Šuterňa 
a další) 

3.2  Realizace strategie na úrovni svazku obcí 
Na úrovni Svazku obcí Mezihoří se v období let 2007-2013 podařilo realizovat významné projekty:  

 
2012 
„SVAZEK OBCÍ MEZIHOŘÍ – BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD“ 
Cílem projektu bylo pořízení sběrných nádob na bioodpad do obcí SO Mezihoří. V obci Snovídky 
bylo zřízeno jedno centrální místo štěpkovačem. 
  
2011 
„ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU SO MEZIHOŘÍ“   
Cílem projektu bylo zvýšení bezpečnosti silničního provozu v městysi Hvězdlice a obci Malínky, 
Milonice, Kožušice, Nemotice, Nevojice a Snovídky pořízením 10 kusů ukazatelů rychlosti vozidel. 
 
2010 
„PASPORTIZACE MAJETKU OBCÍ SVAZKU OBCÍ MEZIHOŘÍ“ 
Cílem pasportizace bylo identifikovat majetek jednotlivých obcí ve svazku, určit jeho technický stav, 
ekonomickou hodnotu. V projektu byl zmapován nemovitý majetek – budovy, místní komunikace 
a chodníky, mobiliáře a veřejná zeleň. 
  
 2009 
„ ZPRACOVÁNÍ A AKTUALIZACE STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ SO MEZIHOŘÍ“ 
Cílem projektu byla aktualizace a dopracování dokumentu: Rozvojové strategie SO Mezihoří 2007 
– 2013.  
  



5 
 

„STUDIE VYUŽITÍ ÚZEMÍ SO MEZIHOŘÍ PRO CESTOVNÍ RUCH"                                                               
Cílem projektu bylo vytvoření ucelené sítě pěších tras, cyklotras, koňských tras za účelem rozšíření 
nabídky v oblasti cestovního ruchu, vytipování zajímavých míst a společenských akcí v regionu 
SO Mezihoří. 
 
2008 
„VÍTEJTE U NÁS – PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU SO MEZIHOŘÍ“ 
Obsahem projektu je vytvoření propagačních a informačních služeb pro turisty a návštěvníky 
mikroregionu, kterým budou tyto služby nabízeny prostřednictvím informačních kiosků, informačních 
mapových tabulí, informačních letáků o regionu, turistických map a propagačních předmětů.  
 

„CYKLISTICKÁ LÁVKA PŘES SILNICI I/50 U OBCE NEVOJICE“ 
Cílem projektu je vybudování lávky přes silnici I/50 u obce Nevojice, která bude řešit kolizní místo 
na  tomto úseku frekventované mezinárodní komunikace. Projekt je určen jak pro turisty a cykloturisty, 
neboť v tomto úseku silnici protíná pěší stezka a plánovaná cykloturistická trasa, tak pro obyvatele 
obce, neboť jim umožní každodenní bezpečný pohyb mezi komunikací rozdělenými částmi obce.  
 

„OCHOTA ZA OCHOTU – PODPORA OBČANSKÝCH AKTIVIT OBYVATEL“ 
Grantový program je zaměřen na podporu realizace projektů nestáních neziskových organizací, 
v  souladu s opatřeními Rozvojové strategie SO Mezihoří. Projekt nebyl realizován, neboť nebyl 
finančně podpořen Jihomoravským krajem z Programu rozvoje venkova. 
 

2007 
„VYTVOŘENÍ GEOGRAFICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU SO MEZIHOŘÍ“ 
Na všech obecních úřadech mikroregionu Mezihoří byl zaveden geografický informační systém MISYS 
jako nástroj pro snadnější získávání, zpracování a poskytování geografických dat ve vztahu k trvale 
udržitelnému rozvoji mikroregionu. 

3.3 Zkušenosti s využíváním dotačních prostředků 
V předchozím plánovacím období se dařilo čerpat finanční prostředky i v rámci realizace místní 
rozvojové strategie Místní akční skupiny Společná cesta, o.s.  (dále MAS) komunitně vedenou metodou 
LEADER. Získané prostředky díky této strategii činily bez mála 4,5 mil. Kč. Jednalo se  o  projekty jak 
jednotlivých obcí, tak neziskových organizací. Díky aktivitám MAS bylo čerpáno i z jiných zdrojů a to 
Programu rozvoje venkova osy IV.2.1. realizace projektů spolupráce na zbudování pěší stezky 
s umístěním mobiliáře napříč územím SO Mezihoří.  

 

Svazek obcí jako žadatel má zkušenosti jak z čerpání dotačních prostředků z evropských fondů, tak 
dotačních programů ministerstev či kraje.  Nejvýznamnějším zdrojem pro svazky obcí zůstává Program 
obnovy venkova, kde je garantem MMR a Program rozvoje venkova pod  JMK. 
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A. ANALYTICKÁ ČÁST 

A.1 CHARAKTERISTIKA SVAZKU 
 

1. Území 
 
Název:    Svazek obcí Mezihoří 
Právní forma:  svazek obcí 
Sídlo:    Nemotice 66, 683 33 Nesovice 
Okres:   Vyškov 
Kraj:    Jihomoravský 
NUTS II:  Jihovýchod 
Počet obcí:  13 
Počet obyvatel:  5 373 (k 31.12.2013) 
Rozloha:  101 km2 

 

Svazek obcí Mezihoří byl založen jako dobrovolný svazek obcí v roce 2006. Na rozvoji společného území 
začaly spolupracovat obce Dobročkovice, Chvalkovice, Kožušice, Malínky, Milonice, Nemochovice, 
Nemotice, Nesovice, Nevojice, Snovídky, Uhřice, městysy Brankovice a Hvězdlice a  město Bučovice, to 
však na vlastní žádost ukončilo členství ve Svazku obcí Mezihoří k 31. 12. 2006. Obce začaly 
spolupracovat již v roce 2003, kdy založily Dobrovolný svazek obcí Mezihoří, avšak k  oficiálnímu vzniku 
Svazku obcí Mezihoří došlo až  9. února 2006, registrací u Krajského úřadu Jihomoravského kraje v 
Brně. Svazek je právnickou osobou se sídlem v obci Nemotice a byl ustanoven v souladu § 46 a násl. 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Nejvyšším orgánem svazku je  valná hromada, kterou tvoří zástupci 
a starostové svazku jednotlivých obcí. Společnou snahou svazku obcí  je:  

• péče o životní prostředí 
• obnova a tvorba krajiny úzce spojená se záchranou dochovaného kulturního dědictví  
• obnova dopravní a technické infrastruktury 
• stabilizace migrace obyvatel a standardizace občanské vybavenosti mikroregionu 
• podpora občanských aktivit obyvatel se zaměřením na obnovu zpřetrhaných vazeb lidí k sobě 

navzájem, ke své krajině a navrácení povědomí sounáležitosti a určité hrdosti k prostoru, kde 
žijí 

• spolupráce mezi obcemi mikroregionu a sousedními mikroregiony 
• podpora malého a středního podnikání 
• rozvoj cestovního ruchu 
• podpora zemědělství v mikroregionu 

Svazek obcí Mezihoří je od 29. 6. 2007 členem místní akční skupiny Společná cesta. Mikroregion 
Mezihoří se nachází v jihozápadní části okresu Vyškov, v rovinaté oblasti mezi Ždánickým lesem 
a Drahanskou vrchovinou. Obce mikroregionu leží přímo na trase nebo v blízkosti mezinárodní 
komunikace I/50, která regionem prochází. Díky této silniční tepně spojující Brno a Uherské Hradiště 
a  železniční trati Brno – Veselí nad Moravou, je region velmi dobře dostupný.  

Pro sídelní strukturu mikroregionu je charakteristická přítomnost venkovských obcí. Deset obcí 
mikroregionu lze zařadit do velikostní kategorie obcí s počtem obyvatel do 500, tři obce s počtem do 
1500 obyvatel. Hustota zalidnění je nízká, ve srovnání s hodnotou zalidnění okresu je poloviční. 
Pověřenou obcí pro obce mikroregionu je až na jednu výjimku město Bučovice.  
Na území se nachází 12 zvláště chráněných lokalit, např. Strabišov – Oulehla a Černčínský a Milonický 
hájek (evropského významu). 
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Území mikroregionu je díky své poloze ideálním místem pro pěší turistiku a cykloturistiku. Přes území 
prochází dálková značená cykloturistická trasa Jihlava – Český Těšín. Velké množství doporučených 
cykloturistických tras se nachází v nedalekém Ždánickém lese a Chřibech, přičemž tyto lokality jsou 
snadno dostupné z blízkých obcí mikroregionu. Řada dalších vhodných tras pro cyklisty v terénu zatím 
vyznačena není, ve fázi přípravy je vybudování cyklostezky „Litava“, která propojí Brno, Slavkov u Brna 
a Bučovice s Uherským Hradištěm. Území mikroregionu je celkem rovnoměrně pokryto sítí turistického 
značení, spravovaného  Klubem Českých turistů. Město Bučovice je výchozím bodem turistických tras 
do okolí, zejména do blízkého Ždánického lesa. 
 
Tab.1  Základní charakteristika jednotlivých obcí patřící do svazku obcí Mezihoří 

Název obce 
Počet 

obyvatel 
k 31.12.2013 

Celková 
výměra 

pozemku 
(ha) 

Orná 
půda (ha) 

Zemědělská 
půda (ha) 

Lesní 
půda (ha) 

Zastavěné 
plochy 

(ha) 

Brankovice 880 1 215 790,3 830 266 17 

Dobročkovice 208 503 449 467 3 7 

Hvězdlice 598 1 138 675 712 344 16 

Chvalkovice 262 694 548 569 79 10 

Kožušice 109 718 366 397 274 7 

Malínky 149 341 260 274 20 5 

Milonice 361 498 424 441 17 9 

Nemochovice 271 1058 626 654 333 12 

Nemotice 421 368 254 299 2 8 

Nesovice 1105 1027 633 703 206 23 

Nevojice 423 1061 223 256 739 8 

Snovídky 345 1055 177 231 768 6 

Uhřice 241 439 383 393 0 7 

Celkem 5373 10 115 5808,3 6226 3051 135  

      
SO Mezihoří 5373 10 115 5808,3 6226 3051 135 

okres Vyškov 21 341 5041 2401 2834 1065 212 

Jihomoravský kraj 1170078 719511 352771 425765 201926 14274 

Česká republika 10514432 7888720 2987805 4221880 2665744 134103 

Zdroj dat: ČSÚ – Územně analytické podklady 

Hlavní dopravní osu území tvoří mezinárodní silnice E 50 mezi městy Brno a Uherské Hradiště. Tato 
komunikace prochází přímo obcemi Nevojice, Nesovice, Brankovice, Malínky a Kožušice. Ostatní obce 
jsou s touto komunikací spojeny silnicemi II. a III. třídy. Jednou z nich je silnice č. II/431, která vede z 
Vyškova přes Bučovice do Ždánic. Druhá, silnice II/429, vede z Vyškova do Koryčan a přetíná silnici E 50 
v Nesovicích. Na tuto komunikaci jsou napojeny ostatní obce: Hvězdlice, Chvalkovice, Milonice, Uhřice, 
Nemochovice, Dobročkovice a dále Snovídky a Nemotice. Územím SO Mezihoří prochází železniční trať 
Brno – Veselí nad Moravou. Na trati jsou zřízeny stanice Bučovice, Nevojice, Nesovice, Brankovice, 
Nemotice a Snovídky. Od poloviny roku 2008 je veřejná doprava na území mikroregionu zajišťována 
integrovaným dopravním systémem Jihomoravského kraje. 
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2. Obyvatelstvo 

3.4 Demografická situace 
 

Vývoj počtu obyvatel ve SO Mezihoří sledoval celorepublikové trendy populačního vývoje. Populační 
vývoj zaznamenal od roku 2004 do roku 2013 mírně vzestupnou tendenci. To je dáno zvýšenou 
porodností za sledované období. 
 
Tab.2 Počet obyvatel a jeho vývoj v SO Mezihoří období 2004 - 2013 

Název obce: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Brankovice 903 901 881 872 879 881 888 895 897 880 

Dobročkovice 204 208 213 208 203 198 195 205 206 208 

Hvězdlice 629 635 631 618 598 599 601 592 607 598 

Chválkovice 258 253 261 262 263 263 261 266 261 262 

Kožušice 104 106 106 106 105 107 109 116 109 109 

Malínky 143 139 134 130 123 132 138 138 140 149 

Milonice 346 344 341 333 347 351 349 359 359 361 

Nemochovice 292 296 289 291 285 277 279 270 272 271 

Nemotice 348 347 355 359 350 341 375 391 398 421 

Nesovice 1162 1170 1140 1138 1150 1148 1148 1131 1121 1105 

Nevojice 387 386 393 382 393 399 395 410 404 423 

Snovídky 354 354 363 363 365 366 361 360 355 345 

Uhřice 239 239 245 248 252 255 263 253 247 241 

Celkem 5369 5378 5352 5310 5313 5317 5362 5386 5376 5373 

Zdroj dat: ČSÚ 
 
 
Tab.3 Počet obyvatel a jeho vývoj ve SO Mezihoří období v porovnání s okresem Vyškov, 
Jihomoravským krajem a územím České republiky  

Název obce: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

SO Mezihoří 5369 5378 5352 5310 5313 5317 5362 5386 5376 5373 

okres Vyškov 86725 86763 87103 87519 88057 886088 89099 89342 89765 90041 

Jihomoravský 
kraj (v tis.) 

1 130  
 

1 130  
 

1 130  
 

1 135  
 

1 143  
 

1 150  
 

1 152  
 

1164 1 167  
 

1 168  

Česká 
republika (v 
tis.) 

10221  10251 10287 10381 10468 10507 10533 10505 10516 10512 

Zdroj dat: ČSÚ 
 

 
 
Za sledované období od roku 2004 do roku 2013 došlo na území Mezihoří k větší úmrtnosti, než byl 
počet narozených. Přirozený přírůstek obyvatel byl tak v minusových číslech, tj. – 338 obyv. Za pozitivní 
lze hodnotit migrační saldo obyvatel, kdy počet přistěhovalých obyvatel je vyšší než počet 
vystěhovaných. I přesto je však celkový přírůstek obyvatel v území SO Mezihoří za období 2004 až 2013 
v minusových číslech (-43 obyv.) 
 
Tab.4 Pohyb obyvatel – počty narozených a zemřelých, přistěhovalých a vystěhovalých v SO 
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Mezihoří 

Rok Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Přirozený 
přírůstek 

Migrační 
saldo 

Celkový 
přírůstek 

2004 55 114 193 144 -59 49 -10 

2005 47 85 171 124 -38 47 9 

2006 46 92 156 136 -46 20 -26 

2007 42 92 163 155 -50 8 -42 

2008 54 77 182 156 -23 26 3 

2009 60 73 142 125 -13 17 4 

2010 62 71 184 130 -9 54 45 

2011 39 80 179 151 -41 28 -13 

2012 33 77 155 121 -44 34 -10 

2013 62 77 158 146 -15 12 -3 

Celkem 500 838 1683 1388 -338 295 -43 

Zdroj dat: ČSÚ  

Tab.5 Celkový přírůstek obyvatel v SO Mezihoří v porovnání s okresem Vyškov, Jihomoravským 
krajem a územím České republiky (I. část) 

Území 2004 2005 2006 2007 2008 

SO Mezihoří -10 9 -26 -42 3 

Okres Vyškov 2,7 0,4 3,9 4,8 6,1 

JmKraj 0,6 0,1 1,9 7,0 5,8 
Česká republika 0,9 3 3,5 9,1 8,3 

Zdroj dat: ČSÚ  

Tab.6 Celkový přírůstek obyvatel v SO Mezihoří v porovnání s okresem Vyškov, Jihomoravským 
krajem a územím České republiky (I. část) 

Území 2009 2010 2011 2012 2013 

SO Mezihoří 4 45 -13 -10 -3 

Okres Vyškov 7,1 4,6 4,7 4,7 3,1 

JmKraj 4,0 2,6 2,3 2,0 1,2 
Česká republika 3,7 2,5 1,8 1,0 0,4 

Zdroj dat: ČSÚ  
 
Největší zastoupení obyvatel ve věku 0-14 let měli v roce 2010 obce Nesovice a Brankovice. Největší 
zastoupení na území SO Mezihoří měli obyvatelé ve věku 15-64 let, kdy celkový počet těchto obyvatel 
činil 3 661. Celkový počet obyvatel ve věku 65+ let bylo za dané období 967, což je v porovnání s věkem 
0-14 let o 223 obyvatel více. Znamená to tedy, že počet stárnoucích obyvatel je vyšší než počet dětí. 
Stejný vývoj vykazuje i okres Vyškov, JmK a celá ČR. 
 
Tab.7 Věkové složení obyvatel ve SO Mezihoří dle věku k 31. 12. 2010 

Obec 
počet obyvatel v tom ve věku 

celkem 0-14 15-64 65 + 

Brankovice 888 130 636 122 

Dobročkovice 208 22 144 42 

Hvězdlice 598 68 362 168 

Chválkovice 261 30 185 46 

Kožušice 109 18 69 22 

Malínky 138 21 95 22 

Milonice 349 42 238 69 
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Nemochovice 279 42 182 55 

Nemotice 375 42 279 54 

Nesovice 1148 180 754 214 

Nevojice 395 50 291 54 

Snovídky 361 56 251 54 

Uhřice 263 43 175 45 

Celkem 5372 744 3661 967 

Zdroj dat: ČSÚ 
 
Tab.8 Celkové věkové složení obyvatel v SO Mezihoří dle věku k 31. 12. 2010 v porovnání s okresem 
Vyškov, Jihomoravským krajem a územím České republiky  

Obec 
počet obyvatel v tom ve věku 

celkem 0-14 15-64 65 + 

SO Mezihoří 5372 744 3661 967 

Okres Vyškov 89097 1299 62436 13662 

JmKraj 1154654 162 565 805399 186690 

Česká republika 10532770 1518142 7378802 1635826 
Zdroj dat: ČSÚ 

 
Stejné údaje vykazuje i rok 2013, kdy počet stárnoucích lidí je o 365 obyvatel vyšší než je počet dětí. 
Největší zastoupení má opět věková skupina obyvatel ve věku 15-64 let. Stejný vývoj vykazuje i okres 
Vyškov, JmK a ČR. 
 
Tab.9 Věkové složení obyvatel v SO Mezihoří dle věku k 31. 12. 2013 

Obec 
počet obyvatel v tom ve věku 

celkem 0-14 15-64 65 + 

Brankovice 880 126 620 134 

Dobročkovice 208 22 144 42 

Hvězdlice 598 68 362 168 

Chválkovice 262 30 182 50 

Kožušice  109 12 75 22 

Malínky  149 29 91 29 

Milonice 361 49 233 79 

Nemochovice 271 38 181 52 

Nemotice 421 51 298 72 

Nesovice 1105 147 718 240 

Nevojice 423 60 301 62 

Snovídky 345 44 237 64 

Uhřice 241 29 156 56 

Celkem 5373 705 3598 1070 
Zdroj dat: ČSÚ 
 

Tab.10 Celkové věkové složení obyvatel v SO Mezihoří dle věku k 31. 12. 2013 v porovnání s okresem 
Vyškov, Jihomoravským krajem a územím České republiky  

Obec 
počet obyvatel v tom ve věku 

celkem 0-14 15-64 65 + 

SO Mezihoří 5373 705 3598 1070 

Okres Vyškov 90041 13670 61299 15072 

JmKraj 1170078 172886 789416 207776 

Česká republika 10512419 1577455 7109420 1825544 

Zdroj dat: ČSÚ 
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Průměrný věk na jednoho obyvatele v Mezihoří vychází v roce 2013 na 43 let. Nejvyšší průměrný věk 
vykazuje obec Hvězdlice (48 let). Naopak nejnižší průměrný věk vykazuje obce Malíky (40,2 let). 
 
Tab.11 Průměrný věk obyvatel v SO Mezihoří dle věku k 31. 12. 2013 
 

Obec 
průměrný věk 

celkem 

Brankovice 40,8 

Dobročkovice 42,6 

Hvězdlice 48,0 

Chválkovice 45,1 

Kožušice 43,5 

Malínky 40,2 

Milonice 43,2 

Nemochovice 41,7 

Nemotice 42,9 

Nesovice 44,1 

Nevojice 41,2 

Snovídky 42,9 

Uhřice 42,5 

Celkem průměr 43,0 

Zdroj dat: ČSÚ 
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3.5 Sociální situace v SO Mezihoří 
 

Důležitou charakteristikou struktury obyvatel je jeho vzdělanostní složení. V České republice 
rozlišujeme podle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání obyvatele se základním vzděláním, 
středoškolským vzděláním bez maturity, středoškolským vzděláním s maturitou a s vysokoškolským 
vzděláním. Vyšší vzdělanost přináší větší využití ekonomického potenciálu a naopak nižší riziko 
nezaměstnanosti. 
Struktura obyvatel ve SO Mezihoří podle dosaženého stupně vzdělání není příliš příznivá. Největší 
zastoupení mají osoby se střední školou včetně vyučení (bez maturity). Na druhém místě jsou osoby se 
základním vzděláním a na třetím místě osoby, které mají úplné střední vzdělání s maturitou. 
Vysokoškolské vzdělání má pouze 273 obyvatel. Na hodnotách tohoto ukazatele má největší podíl obec 
Brankovice a obec Nesovice, což jsou oblasti s nejvyšším počtem obyvatel. V porovnání 
s celorepublikovými hodnotami se vzdělanostní struktura liší neboť, na druhém místě jsou osoby 
s nástavbovým studiem a na třetím místě osoby s úplným středním vzděláním ukončené maturitou. 
 
Tab.12 Vzdělanostní struktura obyvatel SO Mezihoří k 26. 3. 2011 

Obce 
Obyv. 
nad 15 

let 

Bez 
vzdělání 

Základní 
včetně 

neukonč. 

Střední 
vč. 

Vyučení 
(bez 

maturity) 

Úplné 
střední s 

maturitou 

Nástavbové 
studium 

Vyšší 
odborné 
vzdělání 

Vysokoškolské 

Brankovice 761 3 165 292 180 20 7 67 

Dobročkovice 173 1 43 69 39 2 2 10 

Hvězdlice 530 6 169 203 101 10 4 19 

Chválkovice 228 2 60 87 54 5 3 7 
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Kožušice 97 1 30 34 9 3 2 8 

Malínky 114 1 32 65 8 0 0 2 

Milonice 165 2 28 72 50 2 0 7 

Nemochovice 223 0 54 90 55 4 1 7 

Nemotice 327 0 79 120 69 6 3 21 

Nesovice 942 8 222 391 217 12 8 65 

Nevojice 356 0 68 140 101 7 3 31 

Snovídky 295 3 64 133 66 3 2 17 

Uhřice 204 2 61 80 33 4 2 12 

Celkem 4415 29 1075 1776 982 78 37 273 

Zdroj dat: ČSÚ 

 
Tab.13 Celková vzdělanostní struktura obyvatel v SO Mezihoří dle věku k 31. 12. 2013 v porovnání 
s okresem Vyškov, Jihomoravským krajem a územím České republiky  

Obce 
Obyv. 
nad 15 

let 

Bez 
vzdělání 

Základní 
včetně 

neukonč. 

Střední 
vč. 

Vyučení 
(bez 

maturity) 

Úplné 
střední s 

maturitou 

Nástavbové 
studium 

Vyšší 
odborné 
vzdělání 

Vysokošk
olské 

SO Mezihoří 4415 29 1075 1776 982 78 37 273 

Okres Vyškov 75259 273 14344 27684 19574 1893 838 8107 

Jm kraj 1000714 3813 175879 323328 268936 27578 12569 146796 

Česká republika 8947632 42384 1571602 2952112 2425064 247937 117111 1114731 

Zdroj dat: ČSÚ 

 
V současné době je problematika národnostních menšin žijících na území ČR často diskutována a je 
vnímána spíše jako negativum v souvislosti s jejich nerovnocenným a nerovnoprávným postavením ve 
většinové společnosti. V rámci tohoto tématu je nutné si uvědomit, že soužití minoritních a majoritních 
skupin z hlediska historického s sebou přinášelo nejen zápory, ale také svá pozitiva především 
v podobě civilizačního pokroku a poznání nových kultur. 
Nejvíce obyvatel v SO Mezihoří se z pohledu národnostní menšiny hlásí k národnosti české. Na druhém 
místě je národnost moravská, a na třetím národnost slovenská. Nejnižší zastoupení má národnost 
Ukrajinská a Německá. Svoji národnost neuvedlo celkem 1 430 osob. V porovnání s republikovými 
údaji je posloupnost (prvních čtyř míst) národnostních menšin stejná. 
 
Tab.14 Národnostní menšiny v mikroregionu Mezihoří 
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Brankovice 893 343 262 0 11 1 0 0 1 0 235 

Dobročkovice 196 79 64 0 4 0 0 0 0 0 47 

Hvězdlice 585 312 102 0 6 0 0 0 0 0 144 

Chválkovice 262 106 49 0 9 0 0 0 0 0 83 

Kožušice 114 38 32 0 2 0 0 0 0 0 37 

Malínky 137 64 27 0 1 0 0 0 0 0 43 

Milonice 348 112 106 0 3 0 0 0 2 0 90 

Nemochovice 261 117 53 0 6 0 0 0 0 0 72 
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Nemotice 373 130 82 0 2 1 0 0 1 0 149 

Nesovice 1111 399 347 0 10 0 0 0 1 0 305 

Nevojice 409 194 103 0 1 0 0 0 0 0 84 

Snovídky 348 142 103 0 4 0 0 0 0 0 88 

Uhřice 242 122 57 0 2 0 0 0 0 0 53 

Celkem 5279 2158 1387 0 61 2 0 0 5 0 1430 

Zdroj dat: ČSÚ 

Tab.15 Celkové národnostní menšiny v SO Mezihoří v porovnání s okresem Vyškov, Jihomoravským 
krajem a územím České republiky  
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SO Mezihoří 5279 2158 1387 0 61 2 0 0 5 0 1430 

Okres Vyškov 88154 40529 21513 13 951 32 22 13 181 70 21042 

Jm kraj 1163508 558041 254380 235 14106 453 772 309 4989 2401 275351 

Česká republika 10436560 6711624 521801 12214 147152 18658 39096 5135 53253 29660 2642666 

Zdroj dat: ČSÚ 

 

 

3. HOSPODÁŘSTVÍ 

3.6 Ekonomická situace 
Podnikatelské subjekty a jejich představitelé jsou účastníky života v daném území a svou přítomností i 
chováním ovlivňují mnohé aspekty jejich rozvoje. Na dané úrovni může subjekt působit jak pozitivně, 
tak i negativně, a to nejen svou hospodářskou situací, ale i svým chováním. Příznivá či naopak 
nepříznivá ekonomická situace ekonomických subjektů ovlivňuje míru nezaměstnanosti v daném 
regionu a tím i počet obyvatel, kteří jsou závislí na finanční podpoře v nezaměstnanosti. Situace 
podnikajícího subjektu působí i na výši mezd vyplácených pracovníkům podniku, kteří zpravidla žijí v 
daném regionu. Podnik tak určitým způsobem ovlivňuje ekonomickou situaci nejenom skutečných, ale 
i potenciálních pracovníků, působí na jejich efektivní poptávku a má vliv na životní úroveň v regionu. 
 
Nejvyšší celkový počet ekonomických subjektů vykazuje obec Nesovice a Brankovice.  Za významné 
podniky v území je třeba zmínit firmu KOKR Brankovice, s.r.o. a AGROLA s.r.o. Kožušice, které v území 
zaměstnávají nejvyšší počet obyvatel. K roku 2013 bylo v území celkem 166 právnických osob, 51 
obchodních společností a 822 živnostníků. Zemědělských podnikatelů bylo celkem 22. Největší počet 
ekonomicky aktivních zastupují fyzické osoby.  
 
Pro zvýšení atraktivity území je tedy nutné podpořit schopnost místních firem a podniků. 
Z dotazníkového šetření u kulatých stolů vyplynula potřeba o modernizaci podnikatelské 
infrastruktury, která by vedla ke schopnosti firem v prosazení na trhu, k profesnímu rozvoji a 
k vytvoření nových pracovních míst. Cílem SO Mezihoří je tedy zvýšit konkurenceschopnost 
začínajících, případně podpořit již existenci stávajících malých a středních podniků v území. 
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Tab.16 Registr podnikatelských subjektů v SO Mezihoří za rok 2013 

Název obce 
Kód 
obce 

Ekonomické 
subjekty 
celkem 

v tom 

právnické 
osoby 

celkem 

z toho 
obchodní 

společnosti 

fyzické 
osoby 

celkem 

z toho 

živnostníci 
zemědělští 
podnikatelé 

Brankovice 592927 189 26 8 163 136 6 

Dobročkovice 592986 42 6 2 36 33 1 

Hvězdlice 593087 121 22 2 99 86 2 

Chválkovice 593095 64 14 4 50 46 2 

Kožušice 593184 18 6 2 12 8 1 

Malínky 593290 21 2 - 19 19 - 

Milonice 593338 77 12 4 65 57 2 

Nemochovice 593389 59 9 4 50 39 6 

Nemotice 593401 82 7 2 75 67 - 

Nesovice 593419 222 30 15 192 176 - 

Nevojice 593427 97 18 5 79 72 1 

Snovídky 593591 59 8 2 51 47 - 

Uhřice 550191 45 6 1 39 36 1 

Celkem   1 096 166 51 930 822 22 

ČSÚ – Registr podnikatelských subjektů v obcích 

 
 
Tab.17 Registr podnikatelských subjektů v SO Mezihoří v časové řadě 

Rok 
Ekonomické 

subjekty 
celkem 

v tom 

právnické 
osoby 

celkem 

z toho 
obchodní 

společnosti 

fyzické 
osoby 

celkem 

z toho 

živnostníci 
zemědělští 
podnikatelé 

2013 1 096 166 51 930 822 22 

2012 1 068 170 47 898 821 26 

2011 1 061 168 49 893 827 27 

2010 1 029 163 46 866 808 26 

2009 991 163 46 828 773 26 

Celkem 5 245 830 239 4 415 4 051 127 

ČSÚ – Registr podnikatelských subjektů v obcích 

 

Z pohledu ekonomicky aktivního obyvatelstva jsou na prvním místě hospodářského sektoru v SO 
Mezihoří 1. Podnikatelské subjekty – dále pak 2. Stavebnictví – 3. Obchod, opravy motor. vozidel – 
následuje  4. Průmysl – 5. Zemědělství lesnictví a rybolov – 6. Peněžnictví a pojišťovnictví – 7. Profesní, 
vědecké a technické činnosti – 8. Ubytování stravování a pohostinství atd. Nejméně je zastoupena 
činnost v oblasti nemovitostí. 

Tab.18 Zastoupení ekonomicky aktivního obyvatelstva v hlavních hospodářských sektorech v SO 
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Brankovice 880 471 189 14 22 47 26 6 4 1 17 2 12 2 2 

Dobročkovice 208 82 42 5 9 10 6 1 3 0 1 0 1 1 2 

Hvězdlice 598 222 121 6 17 25 13 1 4 1 10 0 8 1 3 

Chválkovice 244 116 64 7 12 14 8 4 4 0 0 0 4 0 1 

Kožušice 106 39 18 4 1 2 3 0 2 1 2 1 0 2 0 

Malínky 149 66 21 1 4 9 2 0 1 0 0 0 0 0 2 

Milonice 361 157 77 8 13 12 13 0 4 3 4 1 1 2 2 

Nemochovice 271 130 59 15 8 10 5 3 2 0 4 1 0 0 2 

Nemotice 421 168 82 2 12 16 18 3 5 0 4 0 5 0 3 

Nesovice 1105 529 222 7 40 38 39 12 8 3 14 1 22 0 2 

Nevojice 423 193 97 10 9 20 15 3 7 1 6 0 3 0 2 

Snovídky 345 176 59 9 6 9 11 1 2 1 4 1 3 0 2 

Uhřice 241 117 45 4 5 11 7 2 4 0 0 0 2 0 2 

Celkem 5352 2466 1096 92 158 223 166 36 50 11 66 7 61 8 25 

Zdroj dat: RISY 

Na území SO Mezihoří se nachází 3 podnikatelské subjekty s 50-249 zaměstnanci. Tyto podniky se 
nachází v obci Brankovice, Hvězdlice a Nesovice.  Subjekty s 10-49 zaměstnanci jsou v obci Brankovice 
(3), Hvězdlice (1), Chvalkovice (1), Kožušice (1), Nemotice (1), Nesovice (5), Nevojice (1). Podnikatelské 
subjekty s 1-9 zaměstnanci je v území SO Mezihoří celkem 72. Tyto podniky se ovlivňují míru 
nezaměstnanosti na území SO Mezihoří.  
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Tab.19 Struktura podnikatelských subjektů působících v mikroregionu Mezihoří za rok 2013 
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Brankovice 0 8 1 136 21 16 72 13 3 1 0 

Dobročkovice 0 2 0 33 2 4 13 5 0 0 0 

Hvězdlice 0 2 2 86 11 16 36 5 1 1 0 

Chválkovice 1 3 1 46 2 9 25 3 1 0 0 

Kožušice 0 2 0 8 3 4 7 1 1 0 0 

Malínky 0 0 0 19 0 2 6 2 0 0 0 

Milonice 0 4 0 57 6 7 31 5 0 0 0 

Nemochovice 0 4 0 39 5 5 26 5 0 0 0 

Nemotice 0 2 0 67 8 5 23 4 1 0 0 

Nesovice 0 15 2 176 16 11 68 15 5 1 0 

Nevojice 0 5 0 72 6 12 24 8 1 0 0 

Snovídky 0 2 0 47 4 5 20 3 0 0 0 

Uhřice 0 1 0 36 2 5 18 3 0 0 0 

Celkem 1 50 6 822 86 101 369 72 13 3 0 

Zdroj dat: RISY 

3.7 Trh práce 
Situace na trhu práce a nezaměstnanost je jedním z hlavních ukazatelů hospodářské problémovosti 
území. Na trhu práce je práce prodávána jako výrobní faktor. Trh je charakterizován poptávkou po 
práci a její nabídkou. Na trhu práce nabízejí svou práci zaměstnanci a zaměstnavatelé ji jakožto výrobní 
faktor poptávají a platí. Nezaměstnanost závažně ovlivňuje stav společnosti. 
 
Z níže uvedené tabulky je patrné, že celkový počet ekonomicky neaktivních je vyšší než celkový počet 
ekonomicky aktivních obyvatel. Tento fakt je zapříčiněn tím, že do ekonomicky neaktivních se řadí 
nepracující důchodci, žáci a studenti. V území SO Mezihoří zastupují na prvním místě ekonomicky 
aktivní obyvatele zaměstnanci (1 791 obyv.), na druhém místě jsou nezaměstnaní (272 obyv.), na 
třetím místě pracující na vlastní účet (243 obyv.), na čtvrtém místě pracující důchodci (70 obyv.), na 
pátém místě zaměstnavatelé (52 obyv.) a na šestém místě ženy na mateřské dovolené (41 obyv.). 
Stejnou posloupnost vykazuje v porovnání s okresem, JmK a ČR tabulka č. 21. 
 
Při jednání se zástupci obcí byla zmíněna potřeba snížení nezaměstnanosti v území  SO Mezihoří. Cílem 
tedy je podpořit zaměstnanost cílových skupin (uchazeči a zájemci o zaměstnání, OZP, handicapované 
osoby, ekonomicky neaktivní osoby, osoby vracející se na trh práce z DM/RD, čerství absolventi). 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Trh_(ekonomie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ce
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDrobn%C3%AD_faktor
http://cs.wikipedia.org/wiki/Popt%C3%A1vka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nab%C3%ADdka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zam%C4%9Bstnanec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zam%C4%9Bstnavatel
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Tab.20 Obyvatelé v aktivním věku v SO Mezihoří 
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Brankovice 437 397 331 7 44 14 8 40 423 186 158 33 

Dobročkovice 99 94 78 3 13 2 1 5 85 42 28 12 

Hvězdlice 245 223 190 3 18 9 3 22 324 236 46 16 

Chválkovice 127 101 75 4 13 4 1 26 125 74 29 10 

Kožušice 40 32 23 2 4 x 1 8 62 34 19 12 

Malínky 54 42 34 1 4 1 x 12 69 32 9 14 

Milonice 173 157 133 x 18 5 5 16 167 92 44 8 

Nemochovice 113 107 79 3 18 4 3 6 135 71 42 13 

Nemotice 165 142 113 4 14 5 2 23 169 95 42 39 

Nesovice 483 435 353 10 52 10 7 48 603 324 173 25 

Nevojice 216 196 162 7 22 5 5 20 185 90 68 8 

Snovídky 169 147 124 3 15 7 3 22 171 89 53 8 

Uhřice 140 116 96 5 8 4 2 24 150 79 49 6 

Celkem 2461 2189 1791 52 243 70 41 272 2668 1444 760 204 
 

Tab.21 Obyvatelé v aktivním věku v SO Mezihoří v porovnání s okresem Vyškov, JmK a ČR 

Zdroj dat: (Tab.20 + Tab. 21 ) RISY  
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SO 
Mezihoří 2461 2189 1791 52 243 70 41 272 2668 1444 760 204 

Okres 
Vyškov 243270 220743 176727 7072 25693 8069 4401 22977 245515 120009 77772 16330 

Jmk 572019 511844 400826 18918 66002 23581 11056 60175 541007 263592 163235 50482 

Česká 
republika 5080573 4580714 3568223 164921 589168 227956 95709 499859 4784923 2308294 1446138 571064 
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Nezaměstnanost obyvatel v SO Mezihoří má za sledované období kolísavý charakter. Nejnižší hodnoty 
byly zaznamenány v roce 2008, kdy nezaměstnanost byla 7,5 % z celkového počtu ekonomicky aktivní 
obyvatel. Naopak nejvyšší nezaměstnanost byla v roce 2010, kdy tvořila 12,0 % obyvatel z celkového 
počtu ekonomicky aktivních obyvatel. Stejný vývoj lze sledovat i v porovnání s okresem Vyškov, JmK a 
ČR, kdy hodnoty v letech 2007 a 2008 byly nejnižší, a naopak v roce 2010 nejvyšší. 
 
 
Tab.22 Nezaměstnanost obyvatel v SO Mezihoří 

Název obce 2007 2008 2009 2010 

Brankovice 6,9 4,4 7,2 8,9 

Dobročkovice 11,5 7,7 10,0 9,6 

Hvězdlice 7,2 5,0 7,2 7,9 

Chválkovice 11,5 10,0 9,9 13,4 

Kožušice 19,0 17,1 18,6 13,5 

Malínky 10,4 9,9 19,0 23,0 

Milonice 8,5 4,5 9,0 12,6 

Nemochovice 8,9 7,1 10,8 8,7 

Nemotice 9,1 7,4 10,8 13,1 

Nesovice 6,9 5,0 8,0 8,8 

Nevojice 8,3 5,4 8,7 11,2 

Snovídky 6,9 6,6 8,1 9,2 

Uhřice 10,0 8,5 10,8 15,7 

 Celkem 9,6 7,5 10,6 12,0 

Zdroj dat: ČSÚ 
 
 
Tab.23 Celková nezaměstnanost obyvatel v mikroregionu Mezihoří v porovnání s okresem Vyškov, 
Jihomoravským krajem a územím České republiky  

Název obce 2007 2008 2009 2010 

SO Mezihoří 9,6 7,5 10,6 12,0 

Okres Vyškov 9,5 7,6 12,5 15,1 

Jmk 5,2 5,1 8,1 8,5 

Česká republika 4,5 4,5 7,1 7,4 

Zdroj dat: ČSÚ 
 
Dlouhodobá nezaměstnanost je vážným problémem. Dlouhodobě nezaměstnaní občané často 
propadají do „chudoby“, cítí se sociálně vyloučení a návrat do zaměstnání se stává složitý.  Čím déle je 
nezaměstnaný bez práce, tím menší má naději nalézt práci zpět. Ne všichni dlouhodobě nezaměstnaní 
přitom nechtějí pracovat. Vedle těch, kterým se pracovat nechce, jsou dlouhodobě nezaměstnanými 
např. mladí absolventi, kterým se nepodaří najít práci, obyvatelé venkova, občané předdůchodového 
věku a občané s nízkou kvalifikací. Dlouhodobá nezaměstnanost je pro stát finančně nákladná. 
 
Největší míra dlouhodobé nezaměstnanosti v SO Mezihoří byla v roce 2010, kdy počet uchazečů 
o zaměstnání byl 310 obyv. a počet nezaměstnaných více než 12 měsíců byl 67 obyv. V tomto roce byla 
nezaměstnanost nejvyšší a tvořila 15,1 % z celkového počtu ekonomicky aktivních obyvatel. Naopak 
nejnižší nezaměstnanost byla zaznamenána v roce 2008, kdy míra nezaměstnanosti byla 7,45 % a počet 
uchazečů o zaměstnání byl 164 obyvatel. 
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Tab.24 Míra dlouhodobé nezaměstnanosti v mikroregionu Mezihoří za rok 2011 

Název obce Uchazeči o zaměstnání 

Míra nezaměstnanosti 
(%)2 

Nezaměstnaní více než 12 
měsíců 

Brankovice 51 10,8 13 

Dobročkovice 8 8,5 2 

Hvězdlice 23 10,4 - 

Chválkovice 17 14,7 6 

Kožušice 8 20,5 2 

Malínky 10 15,2 8 

Milonice 19 11,5 3 

Nemochovice 12 9,2 4 

Nemotice 21 11,9 6 

Nesovice 47 8,5 7 

Nevojice 15 7,8 4 

Snovídky 23 12,5 4 

Uhřice 16 13,7 7 

 Celkem 270 11,93 66 

Zdroj dat: ČSÚ  
 

Tab.25 Míra dlouhodobé nezaměstnanosti v SO Mezihoří za rok 2010 

Název obce Uchazeči o zaměstnání 

Míra nezaměstnanosti 
(%)2 

Nezaměstnaní více než 12 
měsíců 

Brankovice 54 11,5 15 

Dobročkovice 7 8,5 1 

Hvězdlice 25 11,3 5 

Chválkovice 21 17,2 4 

Kožušice 11 28,2 2 

Malínky 22 33,3 9 

Milonice 24 15,3 4 

Nemochovice 14 10,8 2 

Nemotice 23 12,5 6 

Nesovice 46 8,5 8 

Nevojice 26 13 3 

Snovídky 19 10,8 5 

Uhřice 18 15,4 3 

 Celkem 310 15,1 67 

Zdroj dat: ČSÚ  
 
Tab.26 Míra dlouhodobé nezaměstnanosti vSO Mezihoří za rok 2009 

Název obce Uchazeči o zaměstnání 

Míra nezaměstnanosti 
(%)2 

Nezaměstnaní více než 12 
měsíců 

Brankovice 43 9,1 10 

Dobročkovice 12 14,6 5 

Hvězdlice 21 9,5 2 

Chválkovice 13 11,2 1 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_ukazatel.jsp?kodukaz=1673&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_ukazatel.jsp?kodukaz=1673&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_ukazatel.jsp?kodukaz=1673&kodjaz=203&app=vdb#_blank


21 
 

Kožušice 8 20,5 2 

Malínky 12 18,2 4 

Milonice 21 13,4 5 

Nemochovice 14 10,8 2 

Nemotice 23 13,1 6 

Nesovice 45 8,5 7 

Nevojice 21 10,4 4 

Snovídky 16 9,1 3 

Uhřice 17 14,5 2 

 Celkem 266 12,53 53 

Zdroj dat: ČSÚ  
 
Tab.27 Míra dlouhodobé nezaměstnanosti v SO Mezihoří za rok 2008 

Název obce Uchazeči o zaměstnání 

Míra nezaměstnanosti 
(%)2 

Nezaměstnaní více než 12 
měsíců 

Brankovice 22 4,5 5 

Dobročkovice 6 7,3 2 

Hvězdlice 7 2,7 - 

Chválkovice 8 6,9 4 

Kožušice 8 15,4 4 

Malínky 8 12,1 3 

Milonice 10 5,7 - 

Nemochovice 12 6,9 2 

Nemotice 14 8,3 3 

Nesovice 36 6,4 5 

Nevojice 10 4,7 1 

Snovídky 11 5,7 3 

Uhřice 12 10,3 5 

 Celkem 164 7,45 37 

Zdroj dat: ČSÚ  
 
 
Mobilita za prací je považována v České republice za jeden z problémových faktorů, který ovlivňuje jak 
životní úroveň jednotlivce či skupiny, tak i ekonomickou výkonnost regionů i celého státu. Mobilita za 
prací vždy nemusí znamenat zásadní změnu místa bydliště a stěhování, může jít o přijetí zaměstnání 
ve vzdálenější lokalitě a prodloužení doby dojížďky nebo i o vícedenní pobyty v novém místě pracoviště. 
 
V rámci SO Mezihoří vyjíždělo celkem do zaměstnání 1 909 osob, kdy nejvíce osob vyjíždělo v rámci 
okresu, následně v rámci kraje, na třetím místě v rámci obce. Nejméně osob vyjíždí za prací do jiného 
kraje. V porovnání s hodnotami celé ČR nejvíce obyvatel vyjíždí za prací v rámci obce a nejméně do 
jiného okresu. Šetřením v obcích bylo zjištěno, že starostové by uvítali možnost mobility dojíždění za 
prací a do škol zbudováním cyklostezek k tomu určeným.  
  
 
 
 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_ukazatel.jsp?kodukaz=1673&kodjaz=203&app=vdb#_blank


22 
 

Tab.28 Vyjížďka obyvatel za prací v SO Mezihoří 

Název obce 
Vyjíždějící do 
zaměstnání 

celkem 

z toho 

v rámci obce 

v rámci 
okresu 

v rámci kraje 

do jiného 
kraje 

Brankovice 369 102 158 70 30 

Dobročkovice 55 1 40 8 4 

Hvězdlice 173 69 70 22 4 

Chválkovice 89 12 54 16 5 

Kožušice 25 4 4 5 8 

Malínky 50 4 24 8 14 

Milonice 130 17 75 21 6 

Nemochovice 79 9 44 16 9 

Nemotice 134 8 64 41 15 

Nesovice 433 102 171 114 32 

Nevojice 145 21 80 38 5 

Snovídky 137 10 64 43 17 

Uhřice 90 12 59 12 3 

Celkem 1909 371 907 414 152 

Zdroj dat: ČSÚ 
 
Tab.29 Vyjížďka obyvatel za prací v SO Mezihoří v porovnání s okresem Vyškov, Jihomoravským 
krajem a územím České republiky 

Název obce 
Vyjíždějící do 
zaměstnání 

celkem 

z toho 

v rámci 
obce 

v rámci 
okresu 

v rámci 
kraje 

do jiného 
kraje 

SO Mezihoří 1909 371 907 414 152 

Okres Vyškov 35 283 13 478 10 859 8 120 1 646 

Jmk 459 692 253 007 1 01 714 69 624 19 642 

Česká republika 4 287 908 2 039 504 1 066 899 690 002 320 827 

Zdroj dat: ČSÚ 
 
 
Na území SO Mezihoří je mnoho významných přírodních a kulturních míst a tradičních akcí, které 
pomáhají činit území atraktivní pro obyvatele v něm žijící. V každé obci je dominantou kostel, popř. 
kaple. Region je doslova posetý kříži a objekty božích muk. K tradičním kulturním akcím patří krojované 
hody, ostatky, mrskůt, pálení čarodějnic nebo pravidelné či nepravidelné sportovní akce (turnaje v 
kopané, soutěže v požárním sportu). Podrobněji je situace popsána v sekci kultura. 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=3072&kodzaz=52&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=3072&kodzaz=52&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=3072&kodzaz=52&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=3182&kodzaz=10&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=3182&kodzaz=21&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=3182&kodzaz=21&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=3182&kodzaz=22&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=3182&kodzaz=23&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=3182&kodzaz=23&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=3072&kodzaz=52&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=3072&kodzaz=52&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=3072&kodzaz=52&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=3182&kodzaz=10&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=3182&kodzaz=10&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=3182&kodzaz=21&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=3182&kodzaz=21&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=3182&kodzaz=22&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=3182&kodzaz=22&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=3182&kodzaz=23&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=3182&kodzaz=23&kodjaz=203&app=vdb#_blank
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Tab.30 Významná místa v SO Mezihoří 

Název obce Významná místa (přírodní, kulturní) Tradiční sportovní akce 

Brankovice 
vodní nádrž Hlavatka, pomník u kostela, fara, 
boží muka, řeka Litava, kaplička a studánka 
Svatá 

fotbalová utkání, turnaj ve 
florbale a v malé kopané, 
rybářské závody 

Dobročkovice 
farní kostel Všech svatých, stoletá lípa u 
kostela, boží muka 

šipkařský klub – I.liga, malá 
kopaná, tenis, nohejbal, 

Hvězdlice 
farní kostel svatého Jakuba, farní kostel 
Všech svatých, barokní zámek Hvězdlice    

Chválkovice 
kaple sv. kříže, kostel sv. Bartoloměje, kopec 
Hradisko, větrný mlýn, morové sousoší   

Kožušice 
chráněná krajinná oblast Podsedky, kříž u 
silnice E50   

Malínky 
kaple Nejsvětější Trojice, kříž na návsi, 
přírodní památka Kuče, stoletá lípa u potoka 
a dřevěný kříž  turnaj v minikopané 

Milonice 
farní kostel sv. Petra a Pavla, dvě sochy u 
kostela – kulturní památka, památné lípy na 
více místech obce 

sportovní dny pro mládež, turnaj 
malé kopané, turnaj v šipkách 

Nemochovice 
pomník padlým I. sv. války, pomník padlým 
II. sv. války, kostel sv. Floriána, kříž, památné 
stromy, obecní rybník 

 obecní ples, ostatky, hrkání, 
stavění a kácení máje, letní noc, 
beseda s důchodci a ženami, hody 

Nemotice 
farní kostel sv. Václava, pomník padlým v 1. 
světové válce 

běh o Velikonočního beránka pro 
děti, fotbalový turnaj v malé 
kopané 

Nesovice 
kaple svatého Jana Nepomuckého, socha 
svatého Jana Nepomuckého   

Nevojice 
kostel sv. Mikuláše, kříž u mostu přes Litavu, 
socha P. Marie Lurdské, lubilejní kámen   

Snovídky kaple Panny Marie 
tenisový turnaj „O pohár starosty 
obce“, Sportovní soutěž pro děti 
a mládež „Zlatý šutřík“ 

Uhřice 
kaple svaté Rozálie, chovný rybník s kapry, 
obecní rybník, historická požární technika 

Uhřické kolečko – běh kolem 
Uhřic 

Zdroj dat: www stránky, vlastní šetření 
 
 
Infrastruktura ubytování je v SO Mezihoří zcela nedostatečná. Na celkové ubytovací kapacitě se podílí 
pouze obec Nesovice.  Restaurace s možností stravování nabízí pouze čtyři obce (Brankovice, 
Hvězdlice, Malínky, Milonice). 
 
Tab.31 Ubytování v mikroregionu Mezihoří 

Název Adresa Sezónní provoz Počet pokojů 
Počet míst 
pro stany a 
karavany 

Ubytování 
Chramostovi  

Nesovice, 
Nesovice 87 

celoroční 
provoz 

10 a méně žádné 
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Zdroj dat: ČSÚ, vlastní šetření 
 
 

4. Infrastruktura 

3.8  Technická infrastruktura 
Zajištění technické infrastruktury území, kromě jiného vybavení inženýrskými sítěmi, doznaly takového 
uplatnění a rozvoje, že se staly zcela nepostradatelnými ve fungování území s ohledem na jeho další 
rozvoj. Technická infrastruktura určuje nejen kvalitu území, ale udává i potřebné informace pro 
podnikatelské investice a záměry. Zdokonalováním technického stavu inženýrských sítě výrazně zvyšují 
komfort života obyvatel v území. Naopak nedostatky v technické infrastruktuře kvalitu života obyvatel 
významně snižují a omezují rozvoj území. Zdrojem informací o stavu a kvalitě technické infrastruktury 
na území bylo především dotazníkové šetření s jednotlivými zástupci obcí SO Mezihoří. 
 

Vodovodní síť pokrývá celé zastavěné území SO Mezihoří, jeho kapacita je dostatečná a technický stav 
dobrý. Z přivaděče „větve nesovická SV Vyškov“ je zásobena obec Dobročkovice, Chvalkovice, 
Nemochovice, Nesovice a Uhřice. Voda do tohoto SV je dodávána ze SV Vyškov – větev vyškovská. 
Vyškovská větev je zásobována vodou z přehrady Opatovice, prameniště Manerov a ÚV Hlubočany. 
Níže uvedená tabulka (Tab.č. 33) poskytuje údaje o kvalitě této vody. 
 
 
Tab.32 Vodovodní síť (napojení obcí SO Mezihoří), pokrytí, kapacita a technický stav 

Název obce 
Vodovodní síť včetně ochranného 
pásma 

Pokrytí Kapacita Technický stav  

Brankovice 

Vodojem VDJ Brankovice bez OP – 
objem 2x150 m3, s max. hladinou 
290,00 m n.m. 

celé zastavěné 
území  

dostatečná dobrý (2010) 

Vodovodní síť s OP 1,5 m  

Dobročkovice 
Nesovická větev SV Vyškov s OP 1, 
5 m 

celé zastavěné 
území 

dostatečná dobrý (2010) 
Vodovodní síť s OP 1, 5 m 

Hvězdlice 
  

      
  

Chvalkovice 
Nesovická větev SV Vyškov s OP 1, 
5m 

 celé zastavěné 
území 

dostatečná  dobrý (2010) 
Vodovodní síť s OP 1,5 m 

Kožušice 

Vodojem VDJ Brankovice bez OP – 
objem 2x150 m3, s max. hladinou 
290,00 m n.m. 

celé zastavěné 
území 

dostatečná dobrý (2010) 

Vodovodní síť s OP 1,5 m 

Malínky 

Vodojem VDJ Brankovice bez OP – 
objem 2x150 m3, s max. hladinou 
290,00 m n.m. 

celé zastavěné 
území 

dostatečná dobrý (2010) 

Vodovodní síť s OP 1,5 m 

Milonice 

Vodojem VDJ Nesovice bez OP – 
objem 2x100 m3, s max. hladinou 
292,50 m n.m. 

 celé zastavěné 
území 

dostatečná dobrý (2010) 

Vodovodní síť s OP 1,5 m 
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Nemochovice 
Nesovická větev SV Vyškov s OP 
1,5 m. 

celé zastavěné 
území  

dostatečná dobrý (2010) 
Vodovodní síť s OP 1,5 m 

Nemotice 

Vodojem VDJ Nemotice bez OP – 
objem 1x100 m3, s max. hladinou 
299,50 m n.m., 

celé zastavěné 
území  

dostatečná dobrý (2010) 

Vodovodní síť s OP 1,5 m 

Nesovice 

Vodojem VDJ Nesovice bez OP – 
objem 2x100 m3, s max. hladinou 
292,50 m n.m. celé zastavěné 

území  
dostatečná dobrý (2010) 

Nesovická větev SV Vyškov s OP 
1,5 m 

Vodovodní síť s OP 1,5 m 

Nevojice 

Vodojem VDJ Nevojice bez OP – 
objem 2x50 m3, s max. hladinou 
278,50 m n.m., 

celé zastavěné 
území  

dostatečná dobrý (2010) 

Vodovodní síť s OP 1,5 m 

Snovídky 

Vodojem VDJ Snovídky bez OP – 
objem 2x50 m3, s max. hladinou 
290,00 m n.m. 

celé zastavěné 
území  

dostatečná dobrý (2010) 

Vodovodní síť s OP 1,5 m 

Uhřice 
Nesovická větev SV Vyškov s OP 
1,5 m 

 celé zastavěné 
území 

dostatečná dobrý (2010) 
Vodovodní síť s OP 1,5 m 

Zdroj dat: Územně analytické podklady 
 
Tab.33 Kvalita vody z přehrady Opatovice, prameniště Manerov a ÚV Hlubočany 

Položka Jednotka 
Limit - vyhl. 252/04 

Sb. 
Naměřená hodnota 

Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 

Koliformní bakterie KTJ/100ml 0 0 

Intestinální enterokoky KTJ/100ml 0 0 

Počty kolonií při 36°C KTJ/1ml 40 1 

Počty kolonií při 22°C KTJ/1ml 200 2 

Barva mg Pt/l 20 <3 

Zákal ZFn 5 0,3 

pH reakce vody   6.5 - 9.5 7,5 

Elektr. konduktivita mS/m 125 63,8 

Celková mineralizace mg/l   501 

Chlór volný mg/l 0.05 - 0.3 0,05 

CHSK manganistanem mg/l 3 1,03 

Tvrdost (Ca+Mg) mmol/l Dop. 2-3.5 3,17 

Tvrdost (Ca+Mg) °N Dop.11-20 17,75 

Vápník mg/l Dop.40-80 84,7 

Hořčík mg/l Dop.20-30 25,5 

Železo mg/l 0,2 0,01 

Mangan mg/l 0,05 0,007 

Amonné ionty mg/l 0,5 <0,02 
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Chloridy mg/l 100 28,8 

Sírany mg/l 250 81,7 

Dusitany mg/l 0,5 <0,005 

Dusičnany mg/l 50 13,3 

Zdroj dat: Vodovody a kanalizace Vyškov – www.stránky 
 
Vodojem VDJ Brankovice zásobuje pitnou vodou obce Brankovice, Kožušice a Malínky. Vodovodní 
systém je určen k zásobení pitnou vodou pro veřejnou potřebu. Provoz vodovodu je zajišťován 
akciovou společností VAK Vyškov a.s. Z vodojemu je voda přívodním řadem dopravována gravitačně 
do armaturní šachty s redukčním ventilem a následně jednotlivými řady do rozvodné sítě Brankovic 
příp. do vodojemu. Redukční ventil je seřízen tak, aby výstupní tlaková výška nepřesáhla kótu přelivu 
vodojemu Brankovice ( 290 m n.m.) a aby průtok dosahoval maximálně předem nastavené hodnoty  
v rozmezí 0,1 – 2,5 l/s. Kapacita řadu umožňuje též jednorázově nastavený větší průtok např. pro rychlé 
doplnění vodojemu po případné poruše vodovodního systému. Odběr do systému Brankovic bude 
měřen v armaturní komoře vodojemu Dobročkovice s přenosem údajů do vodárenského dispečinku 
Vak Vyškov a.s. Dálkově bude umožněna též manipulace s hlavním uzávěrem. Vodojem VDJ Nesovice 
zásobuje obec Nesovice a Milonice. Další vodojemy mají obce Nemotice, Nevojice a Snovídky. 

 
 
Vypouštění odpadních vod se řídí zákony České republiky konkrétně Zákonem O vodách a Zákonem o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. K tomuto účelu slouží čističky odpadních vod (ČOV), 
které slouží k čištění průmyslových vod a odpadních vod ze zemědělské výroby. U měst a obcí čistí vody 
komunální a smíšené, tedy komunální s průmyslovými. Nejčastějším typem používaných čistíren v ČR 
je mechanicko-biologická čistírna odpadních vod, která umožňuje nahradit septik či jímku. Jde o 
moderní a ekonomicky výhodné řešení likvidace odpadních vod. 
 
 
Převážná většina obcí SO Mezihoří je napojena na jednotnou kanalizační síť se zaústěním do místního 
potoka. Dešťovou kanalizaci mají Chválkovice, Kožušice a Uhřice. Technický stav kanalizací je v pěti 
případech dobrý a v pěti případech nevyhovující. Vlastní žumpy mají obec Malínky a Uhřice.  
 
 
Hlavním cílem v této oblasti SO Mezihoří je snížit množství vypouštěných odpadních látek znečišťující 
místní vody. Dle šetření v území bylo zjištěno, že vybudování splaškové kanalizace a ČOV, případně 
napojení na ČOV má ve svých záměrech většina obcí. Tento záměr není řešen obcí Hvězdlice a Kožušice. 
Již hotovou ČOV má obec Nesovice, ale zatím chybí její připojení, které by mělo proběhnout během 
roku 2015. V současné době probíhá výstavba splaškové kanalizace i ČOV v obci Brankovice. 
 
 
Tab.34 Kanalizace SO  Mezihoří 

Název obce 
Síť kanalizačních 

stok 
Zaústění Technický stav Záměry 

Brankovice 
jednotná 
kanalizace 

do Litavy a Litenčického 
potoka dobrý 

vybudování splaškové 
kanalizace a ČOV  

Dobročkovice 
jednotná 
kanalizace do místního potoka dobrý 

vybudování splaškové 
kanalizace  

Hvězdlice 
jednotná 
kanalizace do místního potoka dobrý 

Vybudování splaškové 
kanalizace a čov 

Chválkovice 
dešťová 
kanalizace  špatný 

vybudování splaškové 
kanalizace a ČOV  

http://www.stránky/
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Kožušice 
dešťová 
kanalizace do místního potoka špatný x 

Malínky žumpy x x 
vybudování splaškové 
kanalizace 

Milonice 
jednotná 
kanalizace zaústěná do Hvězdličky 

různé stáří,  
různý stav 

vybudování splaškové 
kanalizace (v 2019) 

Nemochovice 
jednotná 
kanalizace do místního potoka dobrý 

vybudování splaškové 
kanalizace 

Nemotice 
jednotná 
kanalizace do Kyjovky dobrý 

vybudování splaškové 
kanalizace 

Nesovice 
jednotná 
kanalizace do Litavy a Hvězdličky x 

vybudování splaškové a 
dešťové kanalizace, ČOV 
hotová – chybí přípojka  

Nevojice 
jednotná 
kanalizace do Litavy špatný 

vybudování splaškové 
kanalizace a ČOV  

Snovídky 
jednotná 
kanalizace 

do Kyjovky a 
Nemotického potoka špatný 

vybudování splaškové 
kanalizace a ČOV  

Uhřice 
dešťová 
kanalizace žumpy špatný 

vybudování splaškové 
kanalizace  

Zdroj dat: Územně analytické podklady, vlastní šetření 
 
Tab.35 Napojení SO Mezihoří na ČOV 

Název Obce Napojení na ČOV 

Brankovice ne 

Dobročkovice ne 

Hvězdlice ne 

Chvalkovice ne 

Kožušice ne 

Malínky ne 

Milonice ne 

Nemochovice ne 

Nemotice ne 

Nesovice ano 

Nevojice ne 

Snovídky ne 

Uhřice ne 

Celkem 12 (ne) 

Zdroj dat: Vlastní šetření 
 
Plynofikace je na území SO Mezihoří řešena celkem ve 12 obcích. Pouze obec Malínky a Kožušice nejsou 
plynofikovány. Situace v zásobování plynem je tedy na území SO Mezihoří dobrá a neměla by tedy 
tvořit bariéru ekonomického rozvoje území.  
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Tab.36 Plynofikace SO Mezihoří 

Název obce 
Vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma  

Brankovice 

Vysokotlaký plynovod 
(VTL) do DN 100 s 
bezpečnostním 
pásmem 15 m a OP 
mimo zastavěné 
území 4 m; 

 
Středotlaký plynovod (STL) 
s OP mimo zastavěné 
území 4 m a v zastavěném 
území 1 m.  

 
Bezpečnostní pásmo 
plynovodu VVTL  

Dodbročkovice 

 
Středotlaký plynovod 
s OP 4 m mimo 
zastavěné území a 1 
m v zastavěném 
území  

  

Hvězdlice   
   

Chválkovice 

Vysokotlaký plynovod 
(VTL) nad DN 250 s 
bezpečnostním 
pásmem 40 m a OP 4 
m mimo zastavěné 
území;  

 
Vysokotlaký plynovod (VTL) 
do DN 100 s 
bezpečnostním pásmem 15 
m a OP 4 m mimo 
zastavěné území;  

Středotlaký plynovod (STL) 
s OP 1 m v zastavěném 
území a 4 m mimo 
zastavěné území  

Kožušice 

 
Vysokotlaký plynovod 
(VTL) do DN 100 s 
bezpečnostním 
pásmem 15 m a OP 4 
mimo zastavěné 
území.  

 
Velmi vysokotlaký 
plynovod (VVTL), s 
bezpečnostním pásmem 
200 m a OP 4 mimo 
zastavěné území.  

 

Malínky    

Milonice 

 
Vysokotlaký plynovod 
(VTL) DN nad 250 s 
bezpečnostním 
pásmem 40 m a 
ochranným pásmem 4 
m mimo zastavěné 
území  

 
Středotlaký plynovod (STL) 
s OP 1 m v zastavěném 
území a 4 m mimo  

 

Nemochovice 

 
Středotlaký plynovod 
(STL) s OP mimo 
zastavěné území 4 m 
a v zastavěném území 
1 m.  
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 Zdroj dat: Územně analytické podklady, vlastní šetření 
 
 
Stav elektrické sítě je ve většině obcí SO Mezihoří dobrý a vyhovuje požadavkům obcí. Špatný stav 
uvedli pouze 2 obce (Chválkovice a Nemochovice).  Obec Milonice uvedla špatná pouze světla, sloupy 
osvětlení jsou nové, tedy v dobrém technickém stavu. Lze proto konstatovat, že stav rozvodné sítě 
elektrické energie by neměl v SO Mezihoří tvořit bariéru rozvoje podnikatelských aktivit. 
 
Důležitou otázkou je dostupnost a šíření informací prostřednictvím informačních a komunikačních 
technologií.  Co se týká pokrytí sítě internetem, celkem 7 obcí (tedy nadpoloviční většina) uvedla 
pokrytí jako nedostatečné. Tyto nedostatky technické infrastruktury snižují kvalitu života obyvatel a 
mohou ovlivnit příliv podnikatelské infrastruktury v SO Mezihoří. Cílem SO Mezihoří je zvýšení pokrytí 
v území internetovou sítí. 
 
Tab.37 Ostatní technická infrastruktura SO Mezihoří 

Nemotice 

 
Vysokotlaký plynovod 
(VTL) do DN 100 s 
bezpečnostním 
pásmem 15 m a OP 4 
m mimo zastavěné 
území  

 
Středotlaký plynovod (STL) 
s OP 4 m mimo zastavěné 
území a 1 m v zastavěném 
území  

 

Nesovice 

 
Středotlaký plynovod 
(STL) s OP 4 m mimo 
zastavěné území a 1 
m v zastavěném 
území  

  

Nevojice 

 
Bezpečnostní pásmo 
40 m a OP mimo 
zastavěné území 4 m 
VTL DN nad 250  

 
Středotlaký plynovod (STL) 
s OP mimo zastavěné 
území 4 m a v zastavěném 
území 1 m  

 

Snovídky 

 
Středotlaký plynovod 
(STL) s OP mimo 
zastavěné území 4 m 
a v zastavěném území 
1 m  

  

Uhřice 

 
Vysokotlaký plynovod 
(VTL) nad DN 250 s 
bezpečnostním 
pásmem 40 m a OP 
mimo zastavěné 
území 4 m  

 
Středotlaký plynovod (STL) 
s OP mimo zastavěné 
území 4 m a v zastavěném 
území 1 m  

 

Název obce Stav elektrické sítě Pokrytí sítě internetem 

Brankovice dobrý z 50 % nedostatečné 

Dobročkovice dobrý z 80 % nedostatečné 
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Zdroj dat: vlastní šetření 
 

3.9  Dopravní infrastruktura 
 
Dopravní obslužnost ve svazku obcí Mezihoří se odvíjí od nepřítomnosti či přítomnosti železniční nebo 
silniční tepny v dané obci. Obce ležící na silnici I. třídy I/50 či železniční trati uvádějí velmi dobrou 
dopravní obslužnost po těchto uvedených tepnách. U všech těchto obcí je však výrazné bezpečnostní 
riziko a zvýšené riziko ohrožení hlukem, které lze snížit výstavbou protihlukových stěn. V obcích ležící 
mimo tyto sítě je dopravní obslužnost nevyhovující.  
 
Ve svazku obcí převládají především silnice III. třídy. Vzdálenost obcí svazku Mezihoří od nájezdu na 
dálnici není příliš pozitivní. Rychlostní komunikaci má nejblíže obec Hvězdlice (14,2 km), nejdále obec 
Malínky (22,6 km). Celkem u 12 obcí svazku Mezihoří se vzdálenost této komunikace pohybuje nad 15 
km. 
 
Silnice I. třídy I/50 rozděluje SO Mezihoří za dvě poloviny, které se dají přecházet pouze s vysokou 
opatrností. Proto z kulatých stolů vyplynulo, že by bylo vhodné tuto situaci řešit. 
 
Tab.38 Silniční síť ve SO Mezihoří (čísla a kategorie silnic) 

Název obce 
Silnice I. třídy včetně 
ochranného pásma 

Silnice II. třídy včetně 
ochranného pásma 

Silnice III. třídy včetně 
ochranného pásma 

Brankovice 

Silnice I/50 s OP o šíři 
50 m od osy vozovky – 
výrazné bezpečnostní 
riziko a ohrožení 
hlukem 

  Silnice III/43341 s OP o šíři 
15 m od osy vozovky – tah 
lokálního významu kategorie 
S 6,5, obslužný charakter 
bez výraznějších rizik                                                                         
Silnice III/05010 s OP o šíři 
15 m od osy vozovky – 
obslužný charakter bez 
výraznějších rizik 

Dobročkovic
e 

    Silnice III/0509 – s OP 15 m 
od osy vozovky, tah 
lokálního významu kategorie 
S 6,5. Obslužný charakter, 
nevytváří výraznější rizika. 

Hvězdlice 
      

Hvězdlice dobrý z 50 % nedostatečné 

Chválkovice špatný  z 20 % nedostatečné 

Kožušice dobrý nedostatečné 

Malínky dobrý z 50 % nedostatečné 

Milonice dobrý z 80 % nedostatečné 

Nemochovice špatný nedostatečné 

Nemotice dobrý dostatečné 

Nesovice dobrý dostatečné 

Nevojice dobrý dostatečné 

Snovídky dobrý dostatečné 

Uhřice dobrý dostatečné 
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Chválkovice 

    Silnice III/43339 s OP 15 m 
od osy vozovky – silniční tah 
oblastního významu 
zařazený do kategorie S 6,5, 
bez výraznějších rizik; Silnice 
III/4292 s OP 15 m od osy 
vozovky – silniční tah 
lokálního významu kategorie 
S 6,5. 

Kožušice 

Silnice I/50 s OP 50 m 
od osy vozovky – 
výrazné bezpečnostní 
riziko a ohrožení 
hlukem, zvýšené 
emise 

  Silnice III/05011 s OP 15 m 
od osy vozovky bez 
výraznějších rizik. 

Malínky 

Silnice I/50 s OP 50 m 
od osy vozovky – 
výrazné bezpečnostní 
riziko a ohrožení 
hlukem 

    

Milonice 

  Silnice II/429 s OP 15 m od 
osy vozovky – tah oblastního 
významu kategorie S 7,5. 
Silnice má obslužný 
charakter, nevytváří žádná 
výraznější rizika pro 
bezpečnost a životní 
prostředí 

Silnice III/4292 s OP 15 m od 
osy vozovky – tah lokálního 
významu kategorie S 6,5. 

Nemochovic
e 

    Silnice III/43339 s OP 15 m 
od osy vozovky – tah 
oblastního významu 
kategorie S 6,5; Silnice 
III/43341 s OP 15 m od osy 
vozovky – tah lokálního 
významu kategorie S 6,5, 
obslužný charakter bez 
výraznějších rizik; Silnice 
III/43344 s OP 15 m od osy 
vozovky – tah lokálního 
významu kategorie S 6,5, 
obslužný charakter bez 
výraznějších rizik. 

Nemotice 

  Silnice II/429 s OP o šíři 15 m 
od osy vozovky – tah 
oblastního významu 
kategorie S 7,5, obslužný 
charakter bez výraznějších 
rizik. 

Silnice III/4296 s OP o šíři 15 
m od osy vozovky – obslužný 
charakter, bez výraznějších 
rizik. 
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Nesovice 

Silnice I/50 s OP o šíři 
50 m od osy vozovky – 
výrazné bezpečnostní 
riziko a ohrožení 
hlukem 

II/429 s OP o šíři 15 m od osy 
vozovky – tah oblastního 
významu kategorie S 7,5, 
obslužný charakter bez 
výraznějších rizik. 

Silnice III/4293 s OP o šíři 15 
m od osy vozovky – v 
průjezdním úseku obslužný 
charakter bez výraznějších 
rizik. 

Nevojice 

Silnice I/50 s OP o šíři 
50 m od osy vozovky – 
výrazné bezpečnostní 
riziko a ohrožení 
hlukem 

  Silnice III/0508 s OP o šíři 15 
m od osy vozovky – obslužný 
charakter bez výraznějších 
rizik 

Snovídky 

  Silnice II/429 s OP o šíři 15 m 
od osy vozovky – tah 
oblastního významu 
kategorie S 7,5. 

Silnice III/4295 s OP o šíři 15 
m od osy vozovky – obslužný 
charakter bez výraznějších 
rizik. 

Uhřice 

  Silnice II/429 s OP s šíři 15 m 
od osy vozovky – tah 
oblastního významu 
kategorie S 7,5. 

Silnice III/4292 s OP o šíři 15 
m od osy vozovky – tah 
lokálního významu kategorie 
S 6,5, obslužný charakter 
bez výraznějších rizik. 

Zdroj dat: Územně analytické podklady 
 

Silnice I. třídy jsou v majetku České republiky a příslušnost hospodařit s tímto majetkem má Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, správy a údržby silnic. Silnice II. a III. tříd jsou v majetku Jihomoravského kraje a právo 
s nimi hospodařit má Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje. 
Údaje v níže uvedené tabulce byly získány dotazníkovým šetřením s jednotlivými představiteli obcí SO 
Mezihoří. Výborný technický stav komunikací uvedla pouze jedna obec, a to Kožušice. Za špatnou však 
považují krajskou silnici. Převážná většina obcí SO Mezihoří uvedla stav komunikací za dobrý. Tři obce 
ze SO Mezihoří uvedly, že komunikace v jejich obcích jsou z 50 % dobré a z 50 % nedostatečné. Obec 
Milonice uvádí za nedostatečnou hlavní silnici. 
 
 
Tab.39 Technický stav komunikací ve SO Mezihoří 

Název obce Výborný Dobrý Nedostatečný 

Brankovice   70 % 30 % 

Dobročkovice   dobrý   

Hvězdlice   50 % 50 % 

Chválkovice   50 % 50 % 

Kožušice  80 %  
Malínky   50 % 50 % 

Milonice   80 % 20 % 

Nemochovice   dobrý   

Nemotice   dobrý   

Nesovice   70 % 30 % 

Nevojice   70 % 30 % 

Snovídky   70 % 30 % 

Uhřice   dobrý   

Zdroj dat: vlastní šetření 
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Vzdálenost a dostupnost obcí SO Mezihoří od nájezdu rychlostní komunikace se v průměru pohybuje 
okolo 18,82 km. 
 
Tab.40 Vzdálenost obce od nájezdu na dálnici / rychlostní komunikaci 

Název obce Dostupnost (km) 

Brankovice 21,6 

Dobročkovice 21,8 

Hvězdlice 14,2 

Chválkovice 16,1 

Kožušice 21 

Malínky 22,6 

Milonice 16 

Nemochovice 19 

Nemotice 21,5 

Nesovice 17,2 

Nevojice 17 

Snovídky 20 

Uhřice 16,7 

Zdroj dat: EKOTOXA 
 
Tab.41 Dostupnost železničních stanic a vedení železniční dráhy přes SO Mezihoří 

Název obce Vedení železniční dráhy 
Dostupnost 

železničních stanic 

Brankovice Železniční dráha celostátní s OP o šíři 60 m od osy krajní koleje 4,5 

Dobročkovice   4,7 

Hvězdlice   6,7 

Chválkovice   7,1 

Kožušice   8,4 

Malínky   6,1 

Milonice   1,6 

Nemochovice   7,3 

Nemotice   1 

Nesovice   0,5 

Nevojice Železniční dráha celostátní s OP o šíři 60 m od osy krajní koleje 3 

Snovídky Železniční dráha celostátní s OP o šíři 60 m od osy krajní koleje 1 

Uhřice   3,5 

Zdroj dat: EKOTOXA 
 
 
 
Místní komunikace jsou součástí sítě pozemních komunikací. Sítě místních komunikací musí být v 
souladu s územními plány budovány a udržovány tak, aby usnadňovaly osídlení a vyhovovaly potřebám 
místní dopravy. 
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Tab.42 Místní a účelové komunikace SO Mezihoří 

Název obce Místní a účelové komunikace 

Brankovice 
Místní komunikace – není pasport místních komunikací, převzato z ÚPO;                                                                                       
Účelové komunikace – zjištěny průzkumy, většinou polní cesty. 

Dobročkovice 
Místní komunikace – není pasport místních komunikací, převzato z ÚPO;                                                                                     
Účelové komunikace – zjištěny průzkumy, většinou polní cesty. 

Hvězdlice 
 Místní komunikace – je pasport místních komunikací, převzato z ÚPO;                                                                                     
Účelové komunikace – zjištěny průzkumy, většinou polní cesty. 

Chválkovice 
Místní komunikace – není pasport místních komunikací, převzato z pasportu 
dopravního značení;                                                                                                            
Účelové komunikace – zjištěny průzkumy, většinou polní cesty. 

Kožušice 
Místní komunikace – není pasport místních komunikací, zjištěno průzkumy;                                                                                                                            
Účelové komunikace – zjištěny průzkumy, většinou polní a lesní cesty. 

Malínky 
Místní komunikace – převzato z pasportu místních komunikací;                                                                                                
Účelové komunikace – zjištěny průzkumy, většinou polní cesty 

Milonice 
Místní komunikace – není pasport místních komunikací, převzato z pasportu 
dopravního značení;                                                                                                               
Účelové komunikace – zjištěny průzkumy, většinou polní a lesní cesty. 

Nemochovice 
Místní komunikace – není pasport místních komunikací, převzato z pasportu 
dopravního značení;                                                                                                         
Účelové komunikace – zjištěny průzkumy, většinou polní cesty 

Nemotice 
Místní komunikace – není pasport místních komunikací, převzato z ÚP;                                                                                           
Účelové komunikace – zjištěny průzkumy, většinou polní cesty 

Nesovice 
Místní komunikace – není pasport místních komunikací, převzato z ÚP;                                                                                             
Účelové komunikace – zjištěny průzkumy, většinou polní a lesní cesty. 

Nevojice 
Místní komunikace – není pasport místních komunikací, dle pasportu dopravního 
značení;                                                                                                                               
Účelové komunikace – zjištěny průzkumy, většinou polní a lesní cesty. 

Snovídky 
Místní komunikace – není pasport místních komunikací, dle pasportu dopravního 
značení;                                                                                                                                  
Účelové komunikace – zjištěny průzkumy, většinou polní cesty. 

Uhřice 
Místní komunikace – není pasport místních komunikací, dle pasportu dopravního 
značení;                                                                                                                                       
Účelové komunikace – zjištěny průzkumy, většinou polní cesty. 

Zdroj dat: Územně analytické podklady 
 
 
Technický stav chodníků v SO Mezihoří lze hodnotit za dobrý.  Z níže uvedené tabulky je patrné, které 
obce hodnotí technický stav chodníků za nedostatečný a v jaké procentuální výši. 

 
Tab.43 Technický stav chodníků ve SO Mezihoří 

Název obce Výborný Dobrý Nedostatečný 

 Brankovice 25 % 60 % 15 % 

Dobročkovice  70 % 30 % 

Hvězdlice  50 % 50 % 

Chválkovice 100 %   
Kožušice  80 % 20 % 

Malínky  60% 40% 
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Milonice 80 % 10 % 10 % 

Nemochovice 50 %  50 % 

Nemotice  80 % 20 % 

Nesovice 50 %  50 % 

Nevojice 50 % 30 % 20 % 

Snovídky  50 % 50 % 

Uhřice 90 % 10 % 0 % 

Zdroj dat: vlastní šetření 
 
Zhruba polovina obcí má na svém území cyklotrasu. Velké množství doporučených cykloturistických 
tras se nachází v nedalekém Ždánickém lese a Chřibech. Řada dalších vhodných tras pro cyklisty v 
terénu zatím vyznačena není, ale počítá se s jejich postupným doplňováním. Plánuje se doplnění 
stávajících stezek mobiliářem a v rámci Evropské sítě cyklotras, se bude budovat celkem 12 nových 
tras, které budou spojovat Evropu. Je plánováno, že jedna trasa s označením EuroVelo 4 (EV 4) povede 
západovýchodním směrem Evropy a bude procházet svazkem obcí Mezihoří (Nevojicemi, Nesovicemi, 
Brankovicemi, Malínkami a Kožušicemi).  
 
Na turistické trasy je území svazku Mezihoří poměrně chudé, nachází se zde pouze čtyři oficiální pěší 
trasy značené Klubem českých turistů. Ve spolupráci svazku s KČT je možno jejich značení dále rozvíjet, 
což je úkolem analýzy potenciálu cestovního ruchu. 
 
Stávající cyklotrasy nejsou vhodné pro účely dojížďky do zaměstnání a do škol. Budování cyklostezky 
jako doprovodné infrastruktury ve vazbě na další systémy dopravy se do budoucna jeví jako vhodný 
způsob pro účely dojížďky do zaměstnání a do škol. Cílem tedy je vybudování cyklostezek, které budou 
tyto účely splňovat (Brankovice – Nemotice - Snovídky). Tento způsob dopravy má vliv nejen na snížení 
zátěže životního prostředí, ale také vytvoří funkční, bezpečné a ekonomické podmínky přemísťování 
osob. 
 
Tab.44 Cyklotrasy a turistické stezky na území SO Mezihoří 

Název obce Cyklotrasa Turistická stezka 

Brankovice   X 

Dobročkovice     

Hvězdlice     

Chválkovice   X 

Kožušice     

Malínky     

Milonice X   

Nemochovice   X 

Nemotice X   

Nesovice X X 

Nevojice X X 

Snovídky X X 

Uhřice X   

Celkem 6 6 

Zdroj dat: Územně analytické podklady 
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3.10 Dopravní obslužnost 
 

Dopravní obslužnost se rozumí zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a 
školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících 
základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy 
zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji území.  
Většina obcí SO Mezihoří uvádí, že celková kvalita spojení do spádových oblastí je dostatečná a počet 
spojů vyhovující. Avšak z kulatých stolů vyplynulo, že infrastruktura (zastávky) spojená s dopravní 
obslužností IDS je nevyhovující. Proto hlavním cílem SO Mezihoří je zlepšení kvality dopravní 
infrastruktury (zastávky) a zajištění ochrany životního prostředí z hlediska negativního vlivu dopravy. 
Integrovaný záchranný systém je klíčový při řešení mimořádných událostí. Proto vzdálenost a 
dostupnost hraje klíčovou roli.  
Do integrovaného záchranné systému jsou zapojeny všechny obce, přičemž zdravotní záchrannou 
službu má nejvzdálenější obec Kožušice (25 km). Největší vzdáleností dostupnost k policii a hasičům 
má obec Chvalkovice (12,7km). 
 
Tab.45 Zapojení SO Mezihoří do ISD, počet spojů a celková kvalita spojení 

Zdroj dat: EKOTOXA 
 

5. Vybavenost 

3.11 Bydlení 
 

Počet obydlených a neobydlených domů na území SO Mezihoří lze vnímat jako ukazatel přitažlivosti 
obce. Na území SO Mezihoří se nachází celkem 2 259 domů, z toho je jich 680 neobydlených, což tvoří 
30,10 % neobydlených domů z celkového počtu. Celkový počet bytů je 2 447, z toho je jich 633 

Název obce 

Integrovaný záchranný systém - dostupnost 
obcí Počet spojů ve všedních 

dnech do spádového 
sídla (bus + vlak) 

Hasiči Policie Zdravotní záchranná 
služba 

Brankovice 10,8 10,8 10,8 86 

Dobročkovice 11 11 11 27 

Hvězdlice 11 11 11 36 

Chválkovice 12,7 12,7 13 30 

Kožušice 8,8 8,8 25 23 

Malínky 10,4 10,4 12,4 25 

Milonice 8 8 8 30 

Nemochovice 11,9 11,9 13,7 28 

Nemotice 4,2 4,2 10,7 66 

Nesovice 6,8 6,8 6,8 103 

Nevojice 3,9 3,9 3,9 53 

Snovídky 5,8 5,8 9,2 24 

Uhřice 9,8 9,8 9,8 30 
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neobydlených, což tvoří 25,86 % neobydlených bytů z celkového počtu. Nejčastějším důvodem 
neobydlenosti nemovitostí je využití k rekreačnímu bydlení, což souvisí s rekreační kvalitou území.  
 
Tab.46 Počet domů a jejich rozdělení v SO Mezihoří 

Zdroj dat: RISY 
 
Tab.47 Počet bytů a jejich rozdělení v SO Mezihoří 

Název Obce Počet bytů celkem Počet neobydlených bytů 
Dokončené byty 2004 -

2013 

Brankovice 357 55 22 

Dobročkovice 123 43 0 

Hvězdlice 271 94 3 

Chvalkovice 129 35 5 

Kožušice 94 44 3 

Malínky 67 17 0 

Milonice 154 32 1 

Nemochovice 152 42 1 

Nemotice 189 67 7 

Nesovice 484 93 15 

Nevojice 151 28 9 

Snovídky 164 48 8 

Uhřice 112 35 1 

Celkem 2447 633 75 

Zdroj dat: RISY 
 
 
Ve dvanácti obcích, s výjimkou Malínek, se nachází plochy vhodné pro výstavbu. Cílem SO Mezihoří je 
zasíťování těchto ploch, tento cíl byl řešen i při jednání u kulatých stolů. 
 
 

Název Obce 
Počet domů 

celkem 
Počet neobydlených domů Domy sloužící k rekreaci 

Brankovice 310 47 14 

Dobročkovice 112 40 12 

Hvězdlice 245 93 80 

Chvalkovice 126 34 30 

Kožušice 92 44 35 

Malínky 59 13 6 

Milonice 147 32 25 

Nemochovice 144 42 23 

Nemotice 184 67 9 

Nesovice 437 159 41 

Nevojice 138 28 19 

Snovídky 156 46 30 

Uhřice 109 35 17 

Celkem 2259 680 341 
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Tab.48 Sociální bydlení a plochy připravené na výstavbu 

Název Obce Sociální bydlení Plochy připravené pro výstavbu 

Brankovice   x 

Dobročkovice   x 

Hvězdlice x x 

Chvalkovice   x 

Kožušice x  x  

Malínky     

Milonice   x 

Nemochovice   x 

Nemotice   x 

Nesovice   x 

Nevojice   x 

Snovídky   x 

Uhřice    x 

Celkem 2 12 

Zdroj dat: RISY, územně analytické podklady 
 

 

3.12 Školství a vzdělávání 
 

Vytváření podmínek pro rozvoj výchovy a vzdělávání je jednou z významných aktivit obce, kterou jí 
umožňuje zákon o obcích. Za tím účelem obec pro poskytování předškolního vzdělávání a plnění 
povinnosti zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní 
docházky pro děti s trvalým pobytem na území obce zřizuje svou mateřskou školu, nebo se za určitých 
smluvních podmínek dohodne s jinou obcí, případně se svazkem obcí. Také pro základní vzdělávání 
buď zřizuje svoji základní školu, nebo se postará o plnění povinné školní docházky v základní škole 
zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí. Oblast předškolní výchovy a základního vzdělávání se tak stává 
problémem, který nelze řešit pouze na území jedné obce. Jde o oblast, které se musí společně věnovat 
(např. i s ohledem na dojíždění za prací v celém spádovém regionu) jak malé obce tak střední a velká 
města. Pro úspěšnou práci školy je také potřeba zajistit odborníky a zvýšit kvalitu a dostupnost 
infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. 
 
Na území SO Mezihoří je celkem 7 mateřských škol a 2 základní školy. Úplnou základní školu má obec 
Brankovice, která funguje pro celou spádovou oblast SO Mezihoří. Obec Nesovice má základní školu s 
1 až 5 stupněm. Ve všech případech je zřizovatelem obec. Kapacita základní školy v Brankovicích a 
Nesovicích je dostatečná. Celkový počet volných míst ve školním roce 2013 byl 189.V současné době 
jsou školská zařízení v SO Mezihoří kapacitně dostačující. 
Z řízených rozhovorů se starosty vyplynula především nutnost řešení problému týkající se technického 
stavu budov a jejich energetická náročnost. 
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Tab.49 Počet mateřských a základních škol na území SO Mezihoří 

Název obce Mateřská škola 
Základní škola 

úplná neúplná 

Brankovice 1 1 0 

Dobročkovice 0 0 0 

Hvězdlice 1 0 0 

Chvalkovice 0 0 0 

Kožušice 0 0 0 

Malínky 0 0 0 

Milonice 1 0 0 

Nemochovice 1 0 0 

Nemotice 0 0 0 

Nesovice 1 0 1 

Nevojice 1 0 0 

Snovídky 1 0 0 

Uhřice 0 0 0 

Celkem 7 1 1 

Zdroj dat: Rejstřík škol 
 
Základní škola Nesovice je umístěna v jediné budově. Nemá školní kuchyň, pouze výdejnu stravy.  
Ke stravování žáků i zaměstnanců školy využívá školní kuchyň v MŠ v Nesovicích.ZŠ Nesovice navštěvují 
žáci z těchto obcí: Nesovice, Milonice, Uhřice, Nemotice, Snovídky. Kapacita školy: 115 žáků v základní 
škole.Základní škola Brankovice je plně organizovaná škola s prvním i druhým stupněm. Škola poskytuje 
základní vzdělávání a zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu. Stravování žáků zajišťuje 
školní kuchyně. Zřizovatelem školy je městys Brankovice. Kapacita školy: 390 žáků v základní škole, 
75 žáků ve školní družině, 390 žáků ve školním klubu, 290 strávníků ve školní kuchyni. Škola 
je spádovou školou pro žáky z okolních obcí Kožušice, Malínky, Hvězdlice, Chvalkovice, Nemochovice, 
Dobročkovice, Nemotice, Snovídky, Nesovice, Milonice a Uhřice. Škola se nachází v klidném a tichém 
prostředí na okraji městyse Brankovice. 
 
Tab.50 Návštěvnost a kapacita základních škol na území SO Mezihoří 

Název obce Počet žáků Kapacita ZŠ Počet volných 
míst 

Počet 

běžných tříd speciálních tříd 

Nesovice 77 115 38 5 0 

Brankovice 239 390 151 10 0 

Celkem 316 505 189 15 0 

Zdroj dat: ČSÚ,Rejstřík škol 
 
Základní škola v Nesovicích měla za sledované období od roku 2005 do roku 2013 nejvíce žáků v roce 
2008. Počet žáků v tomto roce byl 90. Počet běžných tříd se za sledované období nezměnil.  
 
Tab.51 Základní škola Nesovice  

ZŠ Nesovice 
Počet 
žáků 

Kapacita 
ZŠ 

Počet volných 
míst 

Počet 

běžných tříd speciálních tříd 

2013 77 115 38 5 0 

2012 79 115 36 5 0 

2011 81 115 34 5 0 
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2010 85 115 30 5 0 

2009 88 115 27 5 0 

2008 90 115 25 5 0 

2007 83 115 32 5 0 

2006 78 115 37 5 0 

2005 81 115 34 5 0 

Zdroj dat: ČSÚ, Rejstřík škol 
 
Základní škola v Brankovicích měla za sledované období nejvíce žáků v roce 2005, kdy školu 
navštěvovalo celkem 292 žáků. Počet běžných tříd se v průběhu let snížil ze 13 na 10. Na vytíženost 
škol v území má vliv populační vývoj, na který musí zřizovatelé reagovat. 
 
Tab.52 Základní škola Brankovice 

ZŠ Brankovice 
Počet 
žáků 

Kapacita 
ZŠ 

Počet 
volných 

míst 

Počet 

běžných tříd speciálních tříd 
žáků 

1.stupeň 
žáků 

2.stupeň 

2013 239 390 151 10 0 128 111 

2012 240 390 150 11 0 125 115 

2011 252 390 138 13 0 124 128 

2010 240 390 150 12 0 118 122 

2009 248 390 142 13 0 120 128 

2008 244 390 146 12 0 115 129 

2007 256 390 134 12 0 125 131 

2006 286 390 104 12 0 132 154 

2005 292 390 98 13 0 134 158 

Zdroj dat: ČSÚ, Rejstřík škol 
 
Mateřské školy 
Důležitým úkolem předškolní výchovy je vytvořit příznivé podmínky, které napomáhají dítěti v růstu, 
vývoji a učení. Důraz je kladen na fyzický, psychický, sociální a emocionální vývoj dítěte. Důležité je 
posílit zdravé sebevědomí dítěte s pozitivními zkušenostmi z procesu učení a poskytnout mu možnost 
k interakci s ostatními.  Předškolní výchova obohacuje dítě novými zkušenostmi a směřujeme ho k 
zájmu o nové věci. Bere ohledy na speciální potřeby vyplývající z potřeb dítěte. Předškolní výchova 
zaručuje rovnocenné možnosti k učení a k nástupu do školy.  

Na území SO Mezihoří se nachází celkem 7 mateřských škol. Ve většině mateřských škol je pouze jedna 
běžná třída. Obec Brankovice a Nesovice mají po 2 třídách. Mateřská škola Brankovice odmítla v roce 
2013 pět žádostí o přijetí dítěte. Nejvyšší počet dětí mladších tří let měla mateřská škola 
v Nemochovicích (celkem 9 dětí). Nejvyšší počet šestiletých a starších dětí měla v roce 2013 školka 
Nesovice. Kapacit mateřských školek na území SO Mezihoří je téměř plně naplněna, což souvisí 
s demografickým vývojem populace.  

Z řízených rozhovorů se zástupci obcí vzešla jako alternativa k mateřským školám zřízení dětských 
skupin, kde maximální kapacita dle zákona je 24 dětí. Tyto dětské skupiny mohou zřídit firmy i 
neziskové organizace. 
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Tab.53 Návštěvnost a kapacita mateřských škol na území SO Mezihoří 

Název obce 
Rok 

sběru 
dat 

Počet 
běžných 

tříd 

Počet 
dětí v 

běžných 
třídách 

Počet 
speciálních 

tříd 

Počet 
mladších 

tří let 

Počet 
šestiletých 
a starších 

Počet 
neuspokoje

ných 
žádostí 

Kapacita 

Brankovice 2013 2 44 0 3 0 5 46 

Hvězdlice 2013 1 23 0 6 0 0 25 

Milonice 2013 1 24 0 4 0 0 30 

Nemochovice 2013 1 23 0 9 0 0 25 

Nesovice 2013 2 37 0 0 12 0 40 

Nevojice 2013 1 20 0 5 2 0 20 

Snovídky 2013 1 17 0 1 1 0 18 

Celkem   9 188 0 28 15 5 204 

Zdroj dat: ČSÚ, Rejstřík škol, vlastní šetření 
 
Níže uvedená tabulka znárodňuje počet žáků a studentů vyjíždějících a dojíždějících do škol. Celkový 
počet žáků a studentů vyjíždějící do škol mimo obec byl 439. Počet žáků dojíždějících do škol do obce 
byl 113. 
 
Tab.54 Vyjíždějící a dojíždějící žáci a studenti do škol na území SO Mezihoří 

Název obce 
Žáci a studenti vyjíždějící do škol 

mimo obec 
Žáci a studenti dojíždějící do škol do 

obce 

Brankovice 68 97 

Dobročkovice 18 0 

Hvězdlice 35 0 

Chvalkovice 19 0 

Kožušice 12 0 

Malínky 4 0 

Milonice 39 0 

Nemochovice 20 0 

Nemotice 24 0 

Nesovice 97 15 

Nevojice 39 0 

Snovídky 46 1 

Uhřice 18 0 

Celkem 439 113 
Zdroj dat: ČSÚ 

 

3.13 Zdravotnictví 
 

Tabulka uvádí počty a rozdělení lékařské praxe v jednotlivých obcích svazku a frekvenci dojížďky lékařů 
do ordinací. Celkem tu jsou na území čtyři lékařské ordinace, z nich tři jsou otevřeny každý všední den 
a jedna je otevřena dvakrát v týdnu. V území např. zcela chybí dětský lékař či gynekolog. Všechny běžně 
potřebná zdravotnická zařízení se nachází v obci Bučovice. Proto díky dostačující dostupnosti veřejnou 
dopravou není tento problém tak zásadní. Také zdravotnická záchranná služba se do každé obce svazku 
dopraví nejpozději do dvaceti minut. 
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Tab.55 Lékařská praxe v obci a frekvence dojížďky lékaře 

Název obce 

Lékařská praxe v obci 
Frekvence dojížďky 

lékaře 

Praktický Dětský Stomatolog Gynekolog  Nemocnice 
Lékařské 
středisko 

každý 
den 

2x 
týdně 

Brankovice x           x   

Dobročkovice                 

Hvězdlice x             x 

Chvalkovice                 

Kožušice                 

Malínky                 

Milonice                 

Nemochovice                 

Nemotice                 

Nesovice x   x       x   

Nevojice                 

Snovídky                 

Uhřice                 

Celkem 3   1       2 1 

Zdroj dat: RISY, webové stránky obcí 

Tab.56 Dostupnost zdravotnických zařízení, dojízdnost zdravotnické záchranné služby 

Název obce 

Dostupnost zdravotnických 
zařízení/zajištění veřejnou dopravou 

Dojízdnost zdravotnické 
záchranné služby (max. 20 min.) 

Dostačující Nedostačující Ano Ne 

Brankovice x   x   

Dobročkovice x   x   

Hvězdlice x   x   

Chvalkovice x   x   

Kožušice x   x   

Malínky x   x   

Milonice x   x   

Nemochovice x   x   

Nemotice x   x   

Nesovice x   x   

Nevojice x   x   

Snovídky x   x   

Uhřice x   x   

Celkem 13   13   

Zdroj dat: jízdní řády autobusových dopravců, mapy 
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3.14 Sociální péče 
 
Z pohledu obcí je zajištění sociální péče a služeb jednou z významných aktivit, kterou v rámci výkonu 
samostatné působnosti plní. Tato oblast je velmi široká, finančně náročná a je neustále kladen důraz 
na zvyšování kvality těchto služeb. Co se týče financování, veřejné zdroje zcela určitě nebudou přibývat, 
zatímco počet uživatelů těchto služeb bude, vzhledem k demografickému vývoji, spíše narůstat. Obce 
SO Mezihoří jsou začleněny do komunitního plánu sociálních služeb Bučovic. Jeho prioritou je udržení 
a rozvoj stávajících sociálních služeb v regionu Bučovice a případný vznik nových sociálních služeb na 
základě identifikovaných potřeb. U pečovatelské služby se jedná o rozšiřování působnosti (kapacity) v 
poskytování služeb s cílem zajistit pokrytí službou všechny obce ORP Bučovic. Na území svazku obcí 
Mezihoří se vyskytuje z pobytových sociálních zařízení pouze jeden domov pro seniory, který má v sobě 
zahrnut i domov se zvláštním režimem. Jedná se o Domov Hvězda ve Hvězdlicích. Jiná další pobytová 
sociální služba se na území SO Mezihoří nevyskytuje.  

Vzhledem k demografickému vývoji obyvatel, kterým se zabývá i tato analýza, je nutné zaměřit se na 
vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání. S tím je spojeno 
i zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi. Tento problém je často diskutován 
při jednáních SO Mezihoří. 

Tab.57 Počet pobytových sociálních zařízení na území SO Mezihoří 

Název obce 
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Brankovice - - - - - - - - 

Dobročkovice - - - - - - - - 

Hvězdlice - - - - 2 - - - 

Chvalkovice - - - - - - - - 

Kožušice - - - - - - - - 

Malínky - - - - - - - - 

Milonice - - - - - - - - 

Nemochovice - - - - - - - - 

Nemotice - - - - - - - - 

Nesovice - - - - - - - - 

Nevojice - - - - - - - - 

Snovídky - - - - - - - - 

Uhřice - - - - - - - - 

Celkem 0 0 0 0 2 0 0 0 

Zdroj dat: RISY 
 
Kapacita domovu pro seniory ve Hvězdlicích byla pro rok 2013 stanovena na 106 lůžek. Domov Hvězda 
poskytuje dvě služby: Domov pro seniory (14 lůžek), Domov se zvláštním režimem (92 lůžek). 
Zřizovatelem organizace je Jihomoravský kraj. Domov pro seniory svým klientům poskytuje celoroční 
ubytování, celodenní stravu, sociální, ošetřovatelskou, zdravotní a aktivační péči. Cílovou skupinu tvoří 
senioři, kteří vyžadují pravidelnou sociální a ošetřovatelskou péči.  
Dále domov poskytuje aktivační péči osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám trpícím 
některým z typů demencí. Posláním domova je poskytnout bezpečné, důstojné, aktivní a spokojené 
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prostředí uživatelům, kteří vzhledem k věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném 
prostředí a upřednostňují vesnický charakter umístění. Každému zájemci, tak domov umožňuje život v 
kolektivu a odstranění pocitu samoty, a to formou individuálních služeb, které poskytuje. Cílovou 
skupinu tvoří osoby, jejichž věková hranice přesáhla 65 let, se sníženou soběstačností z důvodu 
chronického duševního onemocnění a osoby se stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí a 
ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc 
jiné osoby. Jedná se o osoby, které pobírají plný invalidní nebo starobní důchod. 
 
Tab.58 Základní informace o Domovu Hvězda 

Domov Hvězda Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem  
Kapacita k 31. 12. 2013 14 92  
Obložnost v roce 2013 v %  99,48% 99,59  
Počet nástupů k pobytu v roce 2013 3 20  
Počet ukončení pobytu v roce 2013 3 20  
Počet klientů k 31. 12. 2013 14 91  
z toho: 27 – 65 let 1 12  
66 – 75 let 2 21  
76 - 85 let 4 28  
86 - 95 let 6 30  
nad 96 let 1 0  
Průměrný věk klientů 82,9 78,5  
Aktuální stav žádosti 31. 12. 2013 17 34  
Evidence odmítnutých žádostí  *    
Počet pokojů 5 40  
Zdroj dat: www.stránky    
* Odmítnuté žádosti byly 2 - nebyly cílovou skupinou    

Ve dvou níže uvedených tabulkách jsou uvedeny typy poskytovaných sociálních služeb na území 
svazku obcí Mezihoří, poskytované zřizovateli sídlící mimo toto území. 
 
Tab.59 Zařízení sociálních služeb se sídlem na území města Bučovice  

Název zařízení  
Typ poskytované 

sociální služby 
Zřizovatel zařízení Sídlo zařízení 

Charitní poradna Bučovice 
a Slavkov u Brno 

Sociální poradenství  
Diecézní charita Brno, 
Oblastní charita Hodonín 

Sovětská 912, 685 
01 Bučovice 

Charitní pečovatelská 
služba Bučovice a Slavkov 
u Brno 

Pečovatelská služba, 
půjčovna 
kompenzačních a 
zdravotních pomůcek 

Diecézní charita Brno, 
Oblastní charita Hodonín 

Zahradní 886, 685 
01 Bučovice 

Zdroj dat: komunitní plán sociálních služeb města Bučovice a správního obvodu ORP Bučovice na 
období 2014 - 2016 
 
 
Tab.60 Zařízení sociálních služeb se sídlem mimo území města Bučovice, které zde poskytují sociální 
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služby 

Název zařízení  Typ poskytované sociální služby Zřizovatel zařízení Sídlo zařízení 

Středisko rané péče SPRP 
Brno 

Terénní služba a poradenství 
raná péče pro zrakověpostižené 
děti 

Společnost pro 
ranou péči 

Nerudova 7, 602 
00 Brno 

IQ Roma servis, o.s. 
Terénní programy poradenství, 
pedagogické programy – 
doučování, volnočasové aktivity  

Sdružení IQ Roma 
servis, o.s. 

Vranovská 846/45, 
614 00  Brno 

Raná péče  

Terénní služba a poradenství 
raná péče pro zrakověpostižené 
děti raná péče pro zdravotně 
postižené děti ohrožené 
vývojem  

Slezská diakonie  
Na Nivách 7, 737 
01 Český Těšín 

Sdružení podané ruce, o.s 

Terénní služba pro osoby, které 
vedou rizikový způsob života, 
užívají návykové nebo omamné 
psychotropní látky 

Sdružení Podané 
ruce, o.s. 

Palánek 74, 682 01 
Vyškov 

Poradna pro občanství, 
občanská a lidská práva 

Sociálně aktivizační služba pro 
rodiny s dětmi, poradenství  

Poradna pro 
občanství, 
občanská a lidská 
práva Praha 

Palánek 1/250, 
682 01 Vyškov 

Dotyk II. o.p.s.  
Sociální rehabilitace pro osoby 
duševně nemocné schizofrenií 

Dotyk II., o.p.s. 
Vysoké Popovice 

Vysoké Popovice 
253, 664 84 
Vysoké Popovice 

Zdroj dat: komunitní plán sociálních služeb města Bučovice a správního obvodu ORP Bučovice na 
období 2014 – 2016 
 
 

Zlepšení a zajištění péče o seniory je základní podmínkou dalšího rozvoje kvality života občanů, neboť 
počet seniorů bude v následujících letech narůstat.  
 
Při jednání v území s představiteli obcí SO Mezihoří byla řešena problematika starých nemohoucích 
občanů a problematika pobytových sociálních zařízení určených pro seniory. Starostové se jednotně 
shodli, že je zapotřebí tyto obyvatele především nevytrhávat z jejich přirozeného prostředí. V opačném 
případě totiž dochází u těchto lidí ke zhoršení psychického stavu a k celkovému úpadku osobnosti. 
Každý z dotazovaných starostů uváděl za ideální možnost výstavby sociálních bytů a bytů 
s pečovatelskou službou pro tyto občany. Z jednání na SO Mezihoří vzešlo, že obce disponují objekty, 
které by bylo možné přestavbou a rekonstrukcí k těmto účelům využít. Zároveň nebyla vyloučena 
spolupráce obcí v této oblasti. Při šetření v území např. obec Milonice uvedla, že sociální služby v obci 
chybí, pokud je třeba, je využívána Charitní pečovatelská služba Bučovice. Pokud by obec měla 
k dispozici sociální byty, byly by tři ihned využity. 
 
Hodně diskutován byl i problém týkající se poskytování terénních sociálních služeb. Myšlenka a vize 
starostů je taková, že obce (2-3) v rámci spolupráce by zaměstnali osobu poskytující terénní sociální 
služby. V hojné míře se totiž setkávají starostové s tím, že ze strany seniorů je velká nedůvěra 
k pracovníkům sociálních služeb. I když je některá z terénních sociálních služeb v území poskytována, 
senioři často odmítají tyto neznámé pracovníky do svých domovů pustit. Finanční situace obcí nedovolí 
zástupcům problém řešit.  
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Tab.61 Chybějící sociální služby 

Název obce Chybějící sociální služby 

Brankovice domov pro seniory/sociální byty 

Dobročkovice domov pro seniory/sociální byty 

Hvězdlice --- 

Chvalkovice domov pro seniory/sociální byty 

Kožušice domov pro seniory/sociální byty 

Malínky domov pro seniory, vzdělávání pro seniory a práce se seniory 

Milonice domov pro seniory/sociální byty 

Nemochovice domov pro seniory/sociální byty 

Nemotice domov pro seniory/sociální byty 

Nesovice domov pro seniory/sociální byty 

Nevojice domov pro seniory/sociální byty 

Snovídky domov pro seniory/sociální byty 

Uhřice domov pro seniory/sociální byty 

Zdroj dat: vlastní šetření 
 
 

3.15 Kultura 
 

Na území SO Mezihoří se nachází mnoho významných míst. V převážné většině obcí je dominantou 
kostel popřípadě kaple. Na katastrálním území SO Mezihoří se nachází památky, které jsou zařazeny 
mezi NKP a památky chráněné UNESCEM.Z jednání se zástupci obce vzešla potřeba zabývat se 
problematikou rekonstrukcí těchto významných památných míst. Většina obcí uvedla chátrající stav 
těchto objektů.  
Cílem SO Mezihoří je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví v katastrálním území 
svazku Mezihoří. 
  
Tab.62 Sakrální stavby, hřbitovy a zajímavosti 

Název obce Dominanty obce, významná místa a významní rodáci Hřbitov 

Brankovice 

kostel sv. Mikuláše, rybník Hlavatka, 

Ano studánka "Svatá", Základní a mateřská 

škola, Josef Jedlička (letec RAF) 

Dobročkovice 

kostel Všech svatých, boží muka, stoletá 

Ano 
lípa u kostela, Václav Jan Pokorný - opat 

rajhradský, Ladislav Novák - hudební 

skladatel 

Hvězdlice 

filiální kostel Všech svatých, Zámek v 

Ano Nových Hvězdlicích, farní kostel sv. 

Jakuba Většího a Matouše, tvrz, fara 
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Zdroj dat: vlastní šetření 
 
 
Ve všech obcí SO Mezihoří se nachází komunitní centra, která zkvalitňují život obyvatel nabídkou 
různých aktivit. Jde o místa setkávání všech generací. Celkem v 8 obcích SO Mezihoří považují tyto 
centra za dostačující. Naopak obec Malínky, Milonice, Nesovice a Nevojice považují komunitní centra 
za nedostačující. U některých center je nutná rekonstrukce či zkvalitnění nevyhovujícího zázemí (např. 
sociální zařízení). V obci Malínky občané postrádají venkovní prostor pro různé aktivity. 
 
Tab.63 Komunitní centra v obcích SO Mezihoří 

Název obce 

 Komunitní centra v obci 

poče
t 

dostačující nedostačující nedostatky komunitních center 

Brankovice 2 ano      

Dobročkovice 1  ano     

Hvězdlice 1  ano     

Chvalkovice 1  ano     

Kožušice 1  ano   
chybí venkovní prostor pro aktivity, nevyhovující 

zázemí  

Malínky 0  ano   chybí venkovní prostor pro aktivity  

Milonice 2   ano   nutná rekonstrukce 

Nemochovice 1  ano      

Chvalkovice 

větrný mlýn, kaple sv. kříže, kostel sv. 

Ano Bartoloměje, morové sousoší, kopec 

Hradisko 

Kožušice 
chráněná krajinná oblast Podsedky 

Ano 
 Kaplička, 3 kříže  

Malínky 
kaplička Nejsvětější trojice, kamenný 

Ne 
kříž na návsi 

Milonice kostel sv. Petra a Pavla Ano 

Nemochovice 

kostel sv. Floriána , kříž, památné 

Ano stromy, základna partyzánského oddílu 

Olga 

Nemotice kostel sv. Václava Ano 

Nesovice 
Nové Zámky, kaple zasvěcená sv. Janu 

Ne 
Nepomuckému, škola 

Nevojice 

kostel sv. Mikuláše, socha P. Marie 

Ano Lurdské, kříž u mostu přes Litavu, 

lubilejní kámen 

Snovídky 
kaplička 

Ne 
  

Uhřice 

historiská 

Ne 
požární technika, chovný rybník s 

pohořelickými kapry, obecní rybník, 

výletiště zvané Sad 
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Nemotice 2  ano   nevyhovující sociální zařízení 

Nesovice 1    ano  nutná rekonstrukce  

Nevojice 1    ano  nutná rekonstrukce  

Snovídky 1  ano    chybí klubovna 

Uhřice 1       

Celkem 14 8 4   

Zdroj dat: vlastní šetření 
 
K zajímavostem patří rovněž tradiční kulturní akce (krojované hody, ostatky, mrskút, plesy, aj.) které 
se na území SO Mezihoří konají. Návštěvnost těchto pořádaných akcí je různá, vše se odvíjí od 
zajímavosti akce a její propagace v území. Na katastrech obcí SO Mezihoří se nachází také mnoho 
kulturních památek.  K nejčastějším patří kostel, kaple či kříž. Tyto památky dotvářejí charakter území, 
proto je nutné o ně pečovat. Podobně jako u návštěvnosti tradičních kulturních akcí je tomu i u 
návštěvnosti kulturních památek. Vše záleží na atraktivitě památky a historii s ní spojenou. 
 
Tab.64  Kulturní aktivity a památky 

Název Obce 

Kulturní aktivity Kulturní památky 

Nejvýznamnější 
kulturní aktivity 

Návštěvnost 

Nejvýznamnější 
kulturní památky 

Návštěvnost 

D
o

st
ač

u
jíc

í 

N
ed

o
st

ač
u

jíc
í 

D
o

st
ač

u
jíc

í 

N
ed

o
st

ač
u

jíc
í 

Brankovice 

obecní hody, 
ostatky, školní 
ples, košt 
pálenek, dětský 
karneval, setkání 
se seniory, 
zvěřinové hody 

ano 
 

 kostel sv. Mikuláše  ano   

Dobročkovice hody, ostatky ano 
 

kostel Všech svatých ano 
 

Hvězdlice 
hody, ostatky, 
ples 

ano 
 

kostel Všech svatých 
  

Chvalkovice 
hody 

 
ano větrný mlýn, kostel, 

sousoší sv. Jana 
Nepomuckého, 

ano 
 

Kožušice ostatky 
 

ano kaple 
 

ano 

Malínky 
masopust, 
hodová zábava 

 
ano kaple Nejs. Trojice, kříž 

kamenný 

 
ano 

Milonice 

ostatky s právem, 
hody, farní 
zahrada, 
ván.jarmark 

ano 
 

kostel, sochy u kostela, 
lípy 

 
ano 

Nemochovice 

ples, karneval, 
kácení máje, 
beseda 
s důchodci, letní 
noc, hody, 

ano 
 

kostel sv. Floriana, kříže 
 

ano 
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vánoční strom, 
zdobení 
adventních 
věnečků, zpívání 
koled 

Nemotice 

krojované hody 
sv. Václava, 
divadelní 
představení, 
dětský den, 
meziobecní 
spolupráce 
Snovídky 

 
ano kostel, kaplička ano 

 

Nesovice 

hody, Ostatky, 
dětský den, 
setkání důchodců 
s koštem 

ano 
 

kaple sv. Jana 
Nepomuckého, Socha 
sv. Jana Nepomuckého, 
Zámek – po dohodě 
přístupný 

ano 
 

Nevojice 

letní noc, ostatky, 
dětský karneval, 
setkání důchodců, 
drakiáda 

  
kostel svatého 
Mikuláše 

  

Snovídky 

letní noc, letní 
kino Šuterňa, 
hasičský bál, 
ostatky, 
meziobecní 
spolupráce - 
Nemotice 

 
ano kaple 

  

Uhřice 

ostatky,krojované
hody,den dětí, 
košt slivovice, slet 
čarodějnic,dětský 
karneval 

ano 
 

kaplička sv. Rozálie ano   

Zdroj dat: vlastní šetření 
 

3.16 Sport a volnočasové aktivity 
 

Sport a tělovýchova zahrnují takovou tělesnou činnost, která si klade za cíl harmonický rozvoj tělesné 
i psychické kondice, upevňování zdraví a zvýšení fyzické kondice. Pro takovou aktivitu je nutné mít 
dostatečné zázemí.Na území SO Mezihoří se nachází celkem 12 hřišť, 3 tělocvičny a 2 koupaliště. Obec 
Brankovice a Nesovice mají hřiště, tělocvičnu i koupaliště. Pouze obec Snovídky nemá pro sportovní 
vyžití žádné zázemí.  Z pohledu venkovních hřišť lze tvrdit, že vybavenost obcí je příznivá.  
 
Za poměrně horší stav lze považovat počet tělocvičen v území SO Mezihoří. Pouze 3 obce vlastní 
tělocvičnu pro sport (Brankovice, Hvězdlice, Nesovice). Jde o tři největší obce s počtem obyvatel od 
500 do 1500. Ostatní obce jsou malé (s počtem obyvatel do 500 obyvatel) a taková zařízení zde chybí. 
Obdobný stav je v počtu koupališť v území svazku obcí Mezihoří.   
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Koupaliště má pouze obec Nesovice. Krytý bazén obec Brankovice. Protože podmínky provozu 
koupališť a bazénů jsou velmi přísné a finančně nákladné neuvažují zastupitelé SO Mezihoří o 
vybudování podobných zařízení.  
Často diskutovaným problémem je naopak technický či nedostačující stav stávajících zařízení. 
 
Tab.65 Přehled sportovišť na území SO Mezihoří 

Název obce Hřiště Tělocvična Koupaliště 

Brankovice 1 1 1 

Dobročkovice 1 0 0 

Hvězdlice 1 1 0 

Chvalkovice 1 0 0 

Kožušice 1 0 0 

Malínky 1 0 0 

Milonice 1 0 0 

Nemochovice 1 0 0 

Nemotice 1 0 0 

Nesovice 1 1 1 

Nevojice 1 0 0 

Snovídky 0 0 0 

Uhřice 1 0 0 

Celkem 12 3 2 

Zdroj dat: ČSÚ 
 
Dostupnost volnočasových aktivit SO Mezihoří popisuje níže uvedená tabulka. Výsledky vypovídají o 
vzdálenosti jednotlivých obcí, které je nutno překonat, pokud obyvatel chce provozovat volnočasové 
aktivity v území svazku.  Vzdálenost je měřena ze všech obcí svazku do spádové obce Nesovice nebo 
Brankovice. Zde je nabídka volnočasových aktivit nejširší. Tyto obce leží uprostřed jižní části svazku 
obcí. Z tabulky je patrné, že největší vzdálenost musí překonat obyvatelé obce Hvězdlic a Chválkovic, 
které jsou zároveň nejsevernějšími obcemi svazku obcí Mezihoří. Ostatní obce překonávají vzdálenosti 
od 1,2 km do 4,5 km.   

Tab.66 Vzdálenostní dostupnost obcí k volnočasovým aktivitám 

Název obce 
Vzdálenostní dostupnost obce k volnočasovým aktivitám (v km) 

koupaliště, bazén 
stadion otevřený, stadion krytý, zimní 

stadion 

Brankovice 0 12,6 

Dobročkovice 3,1 12,7 

Hvězdlice 6,2 12,9 

Chvalkovice 5,7 12,7 

Kožušice 4,5 8,8 

Malínky 2,2 10,4 

Milonice 1,2 9,7 

Nemochovice 2,8 11,9 

Nemotice 4,2 4,2 

Nesovice 0 8,6 

Nevojice 3,4 11,6 
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Snovídky 2,8 5,8 

Uhřice 3 11,6 

Zdroj dat: vlastní šetření, Ekotoxa 
 
Výborné podmínky pro sportovní vyžití uvádí pouze čtyři obce SO Mezihoří. Převážná většina obcí uvádí 
své podmínky za nedostatečné.  Například v obci Nemotice zcela chybí prostory pro komunitní 
setkávání občanů včetně zázemí a hřiště s umělým povrchem. Milonice mají k dispozici pouze 
neupravené malé hřiště bez zázemí. V obci Snovídky postrádají dětské a multifunkční hřiště s možností 
víceúčelové sportovní zábavy. Toto hřiště by uvítala i obec Brankovice a Nemotice.  I když obec Uhřice 
má dětské hřiště (viz. Tab. 68), při jednání bylo zjištěno, že by uvítala nové. 
 
Tab.67 Podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity ve SO Mezihoří 

Zdroj dat: vlastní šetření 
 
Dětské hřiště mají všechny obce SO Mezihoří. Hřiště musí splňovat především přísná bezpečností 
kritéria. Z důvodu určité životnosti herních prvků je v některých případech nutná rekonstrukce, či 
obnova herního vybavení. Obec Milonice při šetření uvedla, že dětské hřiště sice má ale jeho stav je 
nedostatečný. Podobně je tomu i u obce Snovídky, ta má dětské hřiště v areálu MŠ a není tedy volně 
přístupné širší veřejnosti. Sportovní hala je pouze v obci Nesovice a Brankovice. V obci Nemotice slouží 
ke sportovním účelům kulturní dům. Snovídky využívají sál Obecního domu, který je vhodný pouze pro 
stolní tenis. Zde je nutná celková rekonstrukce objektu. Pokud tedy chtějí občané svazku obcí Mezihoří 
využít sportovní halu, musí vyjet za tímto účelem do Nesovic nebo do Brankovic. Vzdálenostní 
dostupnost pro obyvatele jednotlivých obcí řeší výše uvedená tabulka (Tab. 66). 
 
Tab.68 Přehled dětských hřišť, sportovních klubů 

Název obce Dětské hřiště Sportovní hala 

Brankovice ano ano 

Dobročkovice ano ne 

Hvězdlice ano ne 

Chvalkovice ano ne 

Kožušice ano ne 

Malínky ano ne 

Název obce Výborné Dostatečné Nedostatečné Chybějící sportovní (volnočasová) zařízení 

Brankovice  ano  multifunkční hřiště s umělým povrchem 

Dobročkovice ano    

Hvězdlice   ano  

Chvalkovice ano    

Kožušice   ano  

Malínky   ano  

Milonice   ano  

Nemochovice  ano   

Nemotice   ano 
místnost pro setkávání včetně soc.zařízení, 

multifunkční hřiště s umělým povrchem 

Nesovice ano    

Nevojice     

Snovídky   ano 
dětské a multifunkční hřiště s umělým 

povrchem 

Uhřice ano   dětské hřiště 
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Milonice ano ne 

Nemochovice ano ne 

Nemotice ano KD 

Nesovice ano ano 

Nevojice ano ne 

Snovídky MŠ Snovídky 
sál Obecního domu vhodný pouze pro stolní tenis 

(nutná rekonstrukce) 

Uhřice ano ne 
Zdroj dat: vlastní šetření 

6. Životní prostředí 

3.17 Stav životního prostředí 
 

Jedny z hlavních složek životního prostředí jsou zejména: ovzduší, organismy, voda a půda. Svazek obcí 
Mezihoří je na tom, co se týká kvality a podílu zemědělské půdy velmi dobře. Jak je vidět z níže uvedené 
tabulky kontaminace půdy je nulová, tudíž je půda aktivně využívána především k zemědělským 
účelům. Největší rozlohu v území zabírá orná půda a lesy. Plocha zemědělské půdy zabírá v území 
svazku Mezihoří celkem 61,6 %. Je tedy zemědělci intenzivně využívána. Z důvodu, že území SO 
Mezihoří, patří k záplavovým oblastem, je nutné zaměřit se nad ochranu půdy, tak aby nedocházelo k 
jejím ztrátám. Lesní půda zabírá zhruba 20% z celkové výměry katastru SO Mezihoří. Šetřením bylo 
zjištěno, že obce disponují místy, která jsou vhodná pro další výsadbu lesů.   
Charakter krajiny SO Mezihoří je určován rozsahem zeleně, která je okolím vnímána jako nezbytná 
součást venkovského života. Proto mnoho starostů vnímá potřebu zeleně v obcích důsledněji řešit.  Pro 
údržbu veřejné krajiny a zachování zdravého životního prostředí je nutné se o krajinu starat a k tomuto 
účelu je nutná potřebná technika. Jak vyplynulo z řízených rozhovorů stav stávající techniky je 
nevyhovující a nedostačující.  
Dalším významným krajinným prvkem jsou vodní plochy, nádrže a rybníky. Oproti minulosti je ve SO 
Mezihoří vodních ploch málo. Hrají však důležitou roli v krajině, kdy působí ochranně proti povodním 
a zároveň zadržují vodu. Šetřením v území byla tak zjištěna potřeba revitalizace stávajících rybníků a 
výstavba nových vodních ploch. 
 
Tab.69 Půdní fond SO Mezihoří 

Název obce 

Celková 
výměra 

pozemku 
(%) 

Orná 
půda 
(%) 

Trvalé 
trávní 

porosty 
(%) 

Zemědělská 
půda (%) 

Lesní 
půda 
(%) 

Zastavěné 
plochy 

(%) 

Ostatní 
plochy 

(%) 

Nezemědělská 
půda 

Brankovice 100,0 95,2 1,7 68,3 69,1 4,4 23,9 31,7 

Dobročkovice 100,0 95,9 1,1 93,0 8,6 20,0 68,6 7,0 

Hvězdlice 100,0 94,8 2,5 62,6 80,8 3,8 13,1 37,4 

Chvalkovice 100,0 96,3 1,4 82,0 63,2 8,0 26,4 18,0 

Kožušice 100,0 92,4 4,0 55,2 85,1 2,2 10,9 44,8 

Malínky 100,0 94,9 2,2 80,4 29,9 7,5 55,2 19,6 

Milonice 100,0 96,1 0,5 88,6 29,8 15,8 47,4 11,4 

Nemochovice 100,0 95,7 1,4 61,8 82,4 3,0 12,9 38,2 

Nemotice 100,0 84,9 10,7 81,3 2,9 11,6 79,7 18,8 

Nesovice 100,0 90,0 4,3 68,5 63,6 7,1 25,6 31,5 

Nevojice 100,0 87,1 7,8 24,1 91,8 1,0 6,8 75,9 

Snovídky 100,0 76,6 17,3 21,9 93,2 0,7 5,7 78,1 
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Uhřice 100,0 97,5 0,3 89,5 0,0 15,2 47,8 10,5 

Celkem 100,0 93,3 3,2 61,6 78,5 3,5 15,9 38,4 

Zdroj dat: RISY 
 
 
Tab.70 Kontaminace půdy 

Název obce Kontaminace půdy 

Brankovice 0 

Dobročkovice 0 

Hvězdlice 0 

Chvalkovice 0 

Kožušice 0 

Malínky 0 

Milonice 0 

Nemochovice 0 

Nemotice 0 

Nesovice 0 

Nevojice 0 

Snovídky 0 

Uhřice 0 

Zdroj dat: EKOTOXA 
 
Na území SO Mezihoří se nachází jedna Národní přírodní památka (Malhotky) a dvě přírodní rezervace 
(Podsedky, Hašky). Přírodní park (Ždánický les) obklopuje obce Nemotice, Nesovice, Nevojice a 
Snovídky. Národní přírodní rezervací je Strabišov-Oulehla a nachází se na katastrálním území obce 
Kožušice. Přírodní památku Přední Galašek má obec Brankovice, PP Kuče Malínky a PP Roviny Nevojice. 
Zmíněné lokality mají charakter stepi s chráněnou vegetací a chráněnými živočichy, které mají vliv na 
atraktivitu území. Z tohoto pohledu je tedy důležité zajištění ochrany a péče o tuto krajinu. Pro 
zachování chráněných území v SO Mezihoří i pro další generace je důležité zajištění příznivého stavu 
chráněných území, posílení biodiverzity a odborné posouzení a projednání všech podnikatelských 
záměrů, tak aby nedošlo k poškození či ztrátě těchto území. 
 
Tab.71 Chráněná územní ve SO Mezihoří 

Název obce 
 Přírodní 
památka 

 Národní přírodní 
rezervace 

 Přírodní 
rezervace 

 Národní 
přírodní 
památka 

 Přírodní park 

Brankovice  Přední Galašek         

Dobročkovice           

Hvězdlice           

Chvalkovice           

Kožušice    Strabišov - Oulehla  Podsedky     

Malínky  Kuče         

Milonice           

Nemochovice           

Nemotice         Ždánický les 

Nesovice         Ždánický les 

Nevojice  Roviny   Hašky,  U Vrby Malhotky Ždánický les 
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Zdroj dat: Územně analytické podklady 
 
 
 

7. Správa obce 

3.18 Obecní úřady a kompetence obcí 
 
 
Podle §109 zák.128/2000 Sb. tvoří obecní úřad starosta, místostarosta a zaměstnanci obce zařazení do 
obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta. Rada obce může zřídit pro jednotlivé úseky činnosti 
obecního úřadu odbory a oddělení, v nichž jsou začleněni zaměstnanci obce zařazení do obecního 
úřadu. Obecní úřad v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce 
nebo rada obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. Nebo vykonává přenesenou působnost 
podle § 61 odst. 1 písm. s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu.  Obec rozhoduje o 
poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona. 34). Níže uvedená tabulka (Tab. 72) uvádí 
základní informace o typu obecního úřadu na území SO Mezihoří, o správní činnosti vykonávané pro 
jiné obce a o počtu zaměstnanců na obci. 
 
Obce patřící do SO Mezihoří mají různé neziskové organizace, které mají tématicky různé zaměření. 
Nejčastější neziskovou organizací v území je sbor dobrovolných hasičů. Často tato sdružení mají 
v obcích svou dlouholetou tradici a historii. Podílí se zejména na kulturně-společenských a sportovních 
akcích, čímž se starají o společenský život v obcích. Akce mají pravidelný i nepravidelný charakter a 
souvisí často s udržováním zvyků a kulturních tradic (hody, mrskút, pálení čarodějnic). Na finanční 
podpoře se vedle sdružení podílí často i obecní úřad a místní podnikatelé (sponzorský dar). 
 

Snovídky         Ždánický les 

Uhřice           
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Tab.72 Základní informace 

Název obce 
Typ obecního 

úřadu 
Správní činnosti 

vykonávané pro jiné obce 
Počet 

zaměstnanců  
Organizace 

zřizované obcí 

Brankovice obec  matrika 9 ZŠ a MŠ, JSDH  

Dobročkovice obec ne 2 JSDH 

Hvězdlice obec ne 2 MŠ, JSDH 

Chvalkovice obec ne  2  0 

Kožušice obec ne  3 JSDH  

Malínky obec ne  0 JSDH 

Milonice obec ano (Rošťoutky)  3 MŠ, JSDH 

Nemochovice obec ne  3 MŠ, JSDH  

Nemotice obec matrika  2 JSDH  

Nesovice obec matrika  2 JSDH, ZŠ a MŠ  

Nevojice obec ne  3  MŠ, JSDH 

Snovídky obec ne  2 MŠ, JSDH  

Uhřice obec ne  1 JSDH  

Zdroj dat: vlastní zjišťování 

3.19 Hospodaření obce a majetek obcí 
 
Možnosti rozvoje území  SO Mezihoří je závislé především na hospodaření obcí a na obecních 
rozpočtech. Je důležité mít představu o tom s jakými prostředky jednotlivé obce SO Mezihoří disponují 
a s jakými finančními prostředky lze v případě realizace společného záměru do budoucna počítat.  
V České republice obce získávají potřebné prostředky v podstatě ze tří základních zdrojů. Z výnosů 
rozpočtového určení daní (RUD), z výnosů obecního majetku a z dotací poskytovaných z národních 
i evropských zdrojů.  Svazek SO Mezihoří získává prostředky z pravidelných ročních a mimořádných 
členských příspěvků, z nejrůznějších dotací a finančních podpor, grantů, darů, dále z výnosů vlastní 
činnosti a z výnosů spoluúčasti v jiných subjektech.  Jednorázový vstupní členský vklad, výši 
pravidelných ročních a mimořádných členských příspěvků a režim jejich splácení stanovuje Rada 
Svazku. Veškerý majetek svazku je v podílovém spoluvlastnictví členských obcí svazku vztaženém na 
jednoho obyvatele s místem trvalého pobytu, ke dni 31. 12. předchozího roku. Zisk vytvořený 
hospodařením svazku se používá na hrazení dalších rozvojových aktivit svazku podle rozhodnutí Valné 
hromady, popřípadě se podle rozhodnutí Valné hromady rozděluje mezi členské obce.  Dle stanov 
svazku SO Mezihoří ztrátu z hospodaření hradí členské obce formou mimořádného členského 
příspěvku, vztaženém na počet obyvatel obce, jehož výši a režim splacení určí Valná hromada. Níže 
uvedené tabulky poskytují přehled o hospodaření jednotlivých obcí a o výši získaných dotací za 
posledních pět let. 
Dalším ze základních předpokladů pro dobré fungování místní samosprávy je množství majetku ve 
vlastnictví obce. Je důležité, jaký majetek obce vlastní, k čemu je obcí využíván, a zda je využíván účelně 
a hospodárně v souladu se zájmy obce. Obce je povinna pečovat o majetek.  Šetřením v území SO 
Mezihoří je však zásadní problém v nedostatku finančních prostředků pro údržbu tohoto majetku. 
Obce často nejsou samy schopny realizovat potřeby vycházející z území. V mnoha případech jsou 
opravy a rekonstrukce opravdu nutné. Špatný technický stav budov přispívá k vysokým nákladům na 
energie a postupem času se snižuje i životnost objektu. Adekvátním a hospodárným využitím majetku 
zajistí obce, aby obecní majetek nezůstával bez užitku a aby nechátral.  
 
Zlepšit technický stav, snížit energetickou náročnost těchto veřejných budov je jedna z priorit obcí, 
která vzešla z jednání u kulatých stolů. Šetřením v území vyplynula také potřeba inovací a modernizace 
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vybavení těchto budov. Jedině tak lze tento majetek rozhojňovat a zachovat pro další generace. 
V neposlední řadě může být takový majetek i zdrojem příjmů do rozpočtu obce. 
 
Níže uvedené tabulky (č. Tab. 73 a Tab. 74) uvádí bilanci rozpočtového hospodaření jednotlivých obcí 
SO Mezihoří. 
 
Tab.73 Rozpočtové hospodaření 

Název obce 

Bilance rozpočtového hospodaření                                                                         
(vyrovnaný/přebytek/deficitní rozpočet) 

2014 2013 2012 2011 2010 

Brankovice vyrovnaný vyrovnaný vyrovnaný vyrovnaný vyrovnaný 

Dobročkovice vyrovnaný vyrovnaný vyrovnaný vyrovnaný vyrovnaný 

Hvězdlice vyrovnaný vyrovnaný vyrovnaný vyrovnaný vyrovnaný 

Chvalkovice deficitní deficitní deficitní deficitní deficitní 

Kožušice deficitní deficitní přebytek  přebytek deficitní 

Malínky deficitní přebytek přebytek přebytek přebytek 

Milonice vyrovnaný vyrovnaný vyrovnaný vyrovnaný vyrovnaný 

Nemochovice vyrovnaný vyrovnaný deficitní deficitní vyrovnaný 

Nemotice přebytek přebytek přebytek přebytek deficitní 

Nesovice deficit deficit přebytek přebytek přebytek 

Nevojice přebytek deficitní přebytek přebytek přebytek 

Snovídky přebytek deficitní deficitní přebytek deficitní 

Uhřice     vyrovnaný  vyrovnaný     vyrovnaný        deficit  vyrovnaný 

Zdroj dat: vlastní šetření   Deficitní – vyrovnání během roku po uhrazení dotace 
 
Tab.74 Získané nenárokové dotace 

Název obce 
Získané nenárokové dotace v posledních 5 letech                                             

2014 2013 2012 2011 2010 

Brankovice  20 900 665,- 793 300,- 1 467 129,- 773 231,- 724 801,- 

Dobročkovice  138 000,- 1 492 000,-  -   223 000,-  373 000,- 

Hvězdlice  595 622,- 492 888,-  266 538,-  916 523,-  284 268,-  

Chvalkovice  2 120 396,-  607 174,-  104 000,-  4 180 420,-  352 014,- 

Kožušice  1 311 178,- 1 878 185,-  595 462,-  4 906 684,-  477 052,-  

Malínky      
Milonice  24 000,-  15 000,-  331 852,-  5 633 427,-  451 583,- 

Nemochovice  459 612,-  11 957 109,- 8 642 853,- 634 704,- 6 188 878,- 

Nemotice  405 858,- 824 333,- 162 742,- 1 024 103,- 423 907,- 

Nesovice 50 478 648,-  20 932 614,-  1 600 172,-  3 235 060,-  517 322,- 

Nevojice        3 166 000,-           264 486,-             100 000,-           433 424,-               60 000,- 

Snovídky  777 000,- 1 336 000,- 221 000,- 525 000,- 317 000,- 

Uhřice     16 815 161,-           254 000,-          143 000,-            220 000,-             279 470,- 

Celkem           

Zdroj dat: vlastní šetření 
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3.20 Bezpečnost 
 

Při řešení problémů bezpečnosti obcí je třeba hledat ucelená řešení s důrazem na ochranu obyvatel a 
majetku, která vychází z potřeb obcí a z konkrétních situací.  K zajištění bezpečnosti obyvatel z hlediska 
dopravy patří plynulost dopravy a dodržování dopravních předpisů, bezpečné přechody pro chodce, 
funkční veřejné osvětlení v obcích, bezpečný a rychlý průjezd vozidel IZS a dostatek parkovacích míst. 
Z tohoto podhledu dochází z hlediska bezpečnosti k porušení bezpečnostních dopravních předpisů 
překročením povolené rychlosti či řízení pod vlivem alkoholu. Během jednání u kulatých stolů, bylo 
z pohledu bezpečnosti řešeno především veřejné osvětlení v obcích, zajištění bezpečného pohybu 
obyvatel, stav místních komunikací  a chodníků.  
 
Počet trestných činů je dle veřejně dostupných zdrojů (mapa kriminality – OOP Bučovice) a dle šetření 
v území SO Mezihoří velmi nízký. Většinou se jedná o majetkové trestné činy, jako jsou krádeže a 
vloupání. U této problematiky byla zástupci obce hodně diskutována otázka jak efektivně předcházet 
této trestné činnosti, či jakým způsobem zajistit majetek obce proti této trestné činnosti.   K závaznější 
trestní činnosti na území SO Mezihoří nedochází.  
  
V rámci bezpečnosti a ochrany obyvatel hraje svou roli i dostupnost IZS, která je klíčová při řešení 
mimořádných událostí. Přehled dostupnosti  IZS ve SO Mezihoří popisuje níže uvedená tabulka. 
 
Dostupnost integrovaného záchranného systému 
Integrovaný záchranný systém je klíčový při řešení mimořádných událostí. Proto vzdálenost a 
dostupnost hraje klíčovou roli. Do integrovaného záchranné systému jsou zapojeny všechny obce, 
přičemž zdravotní záchrannou službu má nejvzdálenější obec Kožušice (14,7 km). Největší vzdáleností 
dostupnost k policii a hasičům má obec Chválkovice (12,7km). 
 
Tab.75 Dostupnost IZS (km) 

Název obce 
Dostupnost integrovaného záchranného systému (km) 

Hasiči Policie Zdravotnická záchranná služba 

Brankovice 10,8 10,8 10,8 

Dobročkovice 11 11 11 

Hvězdlice 11 11 11 

Chvalkovice 12,7 12,7 13 

Kožušice 8,8 8,8 14,7 

Malínky 10,4 10,4 12,4 

Milonice 8 8 8 

Nemochovice 11,9 11,9 13,7 

Nemotice 4,2 4,2 10,7 

Nesovice 6,8 6,8 6,8 

Nevojice 3,9 3,9 3,9 

Snovídky 5,8 5,8 9,2 

Uhřice 9,8 9,8 9,8 

Zdroj dat: EKOTOXA 
 
Z níže uvedené tabulky vyplývá, že více jak polovina obcí SO Mezihoří se nachází v záplavovém území 
Litavy. Obec Snovídky ohrožuje Kyjovka. Proto je nutné zřídit účinná protipovodňová opatření, jako 
jsou například poldry a bezpečnostní varovný systém (rozhlas, siréna apod.), který včas varuje místní 
obyvatele před případným nebezpečím. Dle šetření v území a na základě územně analytických 
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podkladů se všechny obce SO Mezihoří nachází v sesuvném území. S ohledem na projevy změny 
klimatu je třeba mít k dispozici efektivní nástroj pro zmírnění všech těchto následků a projevů 
mimořádných událostí, neboť schopnost adekvátní reakce je jednou ze základních podmínek rozvoje 
území. Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof lze pomoci posílení základních složek IZS. 
Dostupnosti IZS na území SO Mezihoří uvádí výše uvedená tabulka (Tab. 74). 
 
Tab.76 Rizika živelných pohrom 

Název obce Rizika živelných pohrom 
Varování obyvatel před živelným 

nebezpečím 

Brankovice záplavové území Litavy, sesuvy siréna, rozhlas  

Dobročkovice sesuvy  siréna, rozhlas  

Hvězdlice sesuvy siréna, rozhlas  

Chvalkovice sesuvy x  

Kožušice záplavové území Litavy, sesuvy siréna, rozhlas  

Malínky záplavové území Litavy, sesuvy nedostatečné (rozhlas)  

Milonice záplavové území Hvězdlička, sesuvy siréna, rozhlas  

Nemochovice záplavové území Litavy, sesuvy siréna, rozhlas  

Nemotice záplavové území Kyjovka, sesuvy siréna, rozhlas  

Nesovice záplavové území Litavy, Hvězdličko, sesuvy siréna, rozhlas  

Nevojice záplavové území Litavy, sesuvy siréna, rozhlas  

Snovídky 
záplavové území Kyjovka, sesuvy 

výstražný a varovný systém, povodňový 
digitální plán obce, siréna rozhlas   

Uhřice sesuvy rozhlas 

Zdroj dat: vlastní šetření, územně analytické podklady 
 

3.21 Vnější vztahy a vazby 
 
Pro zlepšení výkonu funkcí obcí a zejména pro zlepšení jejich možností a podmínek pro realizaci 
rozvojových záměrů se obce sdružily do samosprávného Svazku obcí Mezihoří. Možnosti spolupráce 
jsou široké, dochází k realizaci rozvojových projektů a současně k naplňování jednotlivých cílů. SO  
 
Mezihoří je od roku 2007 členem MAS Společná cesta, kterou tvoří další tři svazky - Větrník, Ivanovická 
Brána a mikroregion Rakovec. Cílem místních akčních skupin je povzbuzovat a zorganizovat spolupráci 
zejména těch subjektů, které působí ve venkovském prostoru tak aby jejím prostřednictvím byly 
posíleny možnosti využití především vlastního rozvojového potenciálu. Šetřením v území bylo zjištěno, 
že je sdružení do jednotlivých organizací pro jednotlivé obce přínosem, a to i přes náklady, které obce 
vkládají do těchto sdružení a svazků.  
 
Jelikož se SO Mezihoří nachází na hranici dvou krajů, je zde nutná úzká spolupráce se Zlínským krajem, 
což je dané i pohybem obyvatelstva za prací, nákupem, zábavou aj. Pro rozvoj každého regionu je 
významná a nezbytná spolupráce s vnějšími subjekty (jiné regiony, města, obce, organizace či 
podnikatele).  
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Tab.77 Základní informace 

Název obce 
Přehled organizací, svazku obcí, sdružení jichž je 

obec členem 
Přínosy od jednotlivých 

organizací 

Brankovice SO Mezihoří, MAS Sp.cesta ano 

Dobročkovice SO Mezihoří, MAS Sp.cesta ano 

Hvězdlice Svaz místních samospráv, SO Mezihoří, MAS Sp.cesta ano 

Chvalkovice SO Mezihoří, MAS Sp.cesta ano 

Kožušice SO Mezihoří, MAS Sp.cesta ano 

Malínky MAS, SO Mezihoří, MAS Sp.cesta ano 

Milonice SO Mezihoří, MAS Sp.cesta ano 

Nemochovice SO Mezihoří, MAS Sp.cesta ano 

Nemotice SO Mezihoří, MAS Sp.cesta, SMO ano 

Nesovice SO Mezihoří, MAS Sp.cesta, SMO ano 

Nevojice SO Mezihoří, MAS Sp.cesta ano 

Snovídky SO Mezihoří, MAS Společná cesta, SMO ano 

Uhřice SO Mezihoří, MAS Sp.cesta ano 

Zdroj dat: vlastní šetření 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60 
 

A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST 

8. SWOT Analýza 
 

Termín SWOT analýza má základ v anglickém jazyce. Písmeno S označuje silné stránky (Strong Points), 
písmeno W slabé stránky (Weak Points), písmeno O příležitosti (Opportunities) a písmeno T hrozby 
(Threats).  

Definování silných (S) a slabých (W) stránek je zaměřeno především na vnitřní faktory vycházející z 
území. Tyto faktory mají pozitivní nebo negativní dopad na možnost rozvoje území. Definování 
příležitostí (O) a hrozeb (T) je zaměřeno především na vnější faktory a vlivy. U hrozeb se jedná 
především o ty jevy, které nemůže území samo ovlivnit. 

SWOT analýza tedy popisuje co nejobjektivnější charakteristiku SO Mezihoří a je základem pro 
formulaci cílů, priorit, opatření a rozvojových aktivit. Současně s přehledem plánovaných záměrů je 
SWOT analýza výchozím podkladem pro návrhovou (strategickou) část. Aby byla zajištěna návrhová 
část, reagují jednotlivé priority a cíle na silné a slabé stránky území a při tom zohledňují vnější 
příležitosti a hrozby. 

 

 

 

 

 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

 

• Spolupráce mezi obcemi svazku 

• Stabilní počet obyvatel 

• Dobrá dopravní dostupnost obcí (přítomnost 
mezinárodní silnice I/50 a železniční tratě) 

• Dobrá kvalita spojení do spádových oblastí, 
počet spojů vyhovující 

• Nízký počet cizích národnostních menšin 

• Významná přírodní a kulturní místa 

• Udržování tradic 

• Dobré pokrytí vod. sítě, plynofikace 

• Plochy připravené pro výstavbu 

• Dostatečná volná kapacita v ZŠ 

• Chráněná území 

• Dobrá rekreační kvalita území 

• Aktivní využívání zemědělské půdy 

• Dobrý technický stav komunikací 

• Dostatek dětských hřišť 

• Nízký počet trestních činů 
 
 

 

• Úbytek celkového přirozeného přírůstku 
obyvatel 

• Vyšší počet starších obyvatel 

• Vyšší počet ekonomicky neaktivních obyvatel 

• Nedostatečné zázemí pro ubytování  

• Vytížená kapacita MŠ 

• Chybějící speciální třídy 

• Slabá síť zdravotní péče (výjezdy za lékařem a 
léky) v území  

• Nízký počet pobytových sociálních zařízení 

• Chybějící splašková kanalizace na napojení na 
ČOV 

• Technický stav sportovišť, hřišť a komunitních 
center 

• Nedostatečné podmínky pro volnočasové 
aktivity 

• Chybějící vodní plochy (rybníky, nádrže) 

• Nízké pokrytí internetovou sítí 

• Technický stav historicky památných míst 

• Nedostatek financí 

• Chybějící protipovodňová opatření 
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST 

B.1  STRATEGICKÁ VIZE 
 

9.  Vize a priority  
Vize SO Mezihoří = Rozvíjející se soběstačný region s možností pracovních příležitostí, kvalitního a 
zdravého prostředí pro život obyvatel v něm. Strategická vize SO Mezihoří je definována na základě 
získaných podkladů a závěrů z analytické části. Naplňování vize a strategie je navržena pomocí opatření 
a aktivit. 

 

Z analýz a všech dostupných informací byly zvoleny následující prioritní oblasti. 
 

Příležitosti (O) Hrozby (T) 

 

• Rozvoj cestovního ruchu 

• Připravenost pro dobudování cyklostezek a 
turistických tras 

• Rozšiřování obcí novou výstavbou 

• Posílit konkurenceschopnosti začínajících, 
stávajících malých a středních podniků 

• Podpořit nezaměstnanost cílových skupin 

• Rozvoj mobility do zaměstnání a do škol 
zbudováním cyklostezek k tomu určeným 

• Zřízení dětských skupin 

• Rozvoj aktivit v oblasti sociálního podnikání 

• Posílení biodiverzity, ochrana a péče o krajinu 

• Spolupráce s organizacemi 
 

 

• Záplavové území a sesuvy 

• Populační vývoj 

• Stěhování obyvatel z území 

• Ztráta významných památných přírodních a 
kulturních míst 

• Špatná komunikace, nezájem a neochota  

• Zvýšení nezaměstnanosti 

• Legislativní překážky pro rozvoj území 

• Zvýšené výskyty extrémních klimatických jevů 

•  
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Priority : 

Priorita Popis 

1 Infrastruktura veř. budovy 

2 Sportoviště, dětské hřiště, prostory pro volnočasové aktivity, komunitní centra 

3 Veřejná prostranství 

4 Sakrální stavby 

5 Protipovodňová opatření 

6 Kanalizace a vodovody 

7 Zeleň a údržba 

8 Komunikace 

9 Bezpečnost 

10 Energetická opatření 

11 Podpora podnikatelů a zemědělců 

12 Výstavba a sítě 

13 Cestovní ruch 

14 MŠ 

15 Podpora NNO 

16 Enviromentální opatření 

17 Vzdělávání 

18 Rybníky 

19 Lesy 

20 Územní plánování 

Zdroj: Vlastní šetření 

10.  Cíle 
 

Cíle jsou stanoveny s ohledem na plnění strategické vize rozvoje území SO Mezihoří a na základě 
definovaných problémů a potřeb aktérů v území.  Vyjadřují žádoucí stav SO Mezihoří. 
 
 

A1) EKONOMIKA  

Cíl: Dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky,  založené na znalostech,  využívání inovací 
a moderních technologií 

- Zvýšení schopnosti místních firem se prosazovat na trzích 
- Vytváření dostatku pracovních míst na venkově 
- Profesionální rozvoj firem 
- Modernizace energetické infrastruktury 
- Zvýšení přístupu a využívání ICT 

 
 

 

A2) VZDĚLÁVÁNÍ A INOVACE 

Cíl: Rozvinutý vzdělaný lidský potenciál přispívající k využívání inovací a ekonomické stabilitě 
regionu 

- Posílení přínosu inovací pro trh práce 
- Inovace infrastruktury pro vzdělávání 
- Zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy  
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A3) ZAMĚSTNANOST 

Cíl: Zlepšení lidského kapitálu obyvatel a veřejné správy 
- Zvýšení adaptability pracovní síly a podpora zaměstnanosti 
- Podpora sociálního začlenění a boj se zadlužováním 

 

B1) INFRASTRUKTURA 

    Cíl: Fungující, dostupná a bezpečná technická infrastruktura 
 - Zvýšení kvality komunikací 
 - Zajištění bezpečnosti v souvislosti s dopravou 
 - Rozvoj cyklodopravy, hypoturistiky a pěší turistiky 
 - Omezení hluku a bezpečnostních rizik 
 - Zvýšení mobility do škol a zaměstnání prostřednictvím rozvinuté infrastruktury  

   (cyklodopravy) 
 - Rozvoj infrastruktury služeb a vzdělávání (IROP) 
 

B2) ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Cíl: Zajištění a ochrana kvalitního životního prostředí pro život a podpora efektivního využívání 
zdrojů s eliminací negativních důsledků činností za životní prostředí  
- Zajištění kvality vod a protipovodňová opatření 
- Zkvalitnění ovzduší  
- Péče o přírodu a krajinu a její ochrana, posílení biodiverzity (IROP) 
- Snížení energetické náročnosti budov a využívání obnovitelných zdrojů energie (IROP) 
- Udržení vody v krajině 

 

B3) PODMÍNKY K ŽIVOTU 

Cíl: Snížení územních rozdílů, zkvalitnění infrastruktury a veřejných služeb a posílení 
konkurenceschopnosti vč. zvýšení zaměstnanosti a vzdělanosti 
- Posílení kapacity veřejné správy a služeb 
- Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k soc. inkluzi (IROP) 
- Podpora spolků a organizací působících na venkově 

 

C1) SÍŤOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE 

Cíl: Navázaná síť a spolupráce mezi všemi sektory místního hospodářství i vzájemného a přenos 
zkušeností a pomoc. 
-  Přenos příkladů dobré praxe do území  
- Navázání spolupráce na národní a mezinárodní úrovni 
-  Podpora vytváření sítí 

 

C2) KVALITNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA 

      Cíl: Vzdělaná odborná veřejná správa se vstřícným přístupem a kvalitním zázemím pro její     
      činnost. 

- Odborná veřejná správa 
- Vhodné podmínky pro její činnost 
- Globální odborné zázemí pro činnost veřejné správy 
Zjednodušení systému veřejné správy a její činnosti 
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B.2 OPATŘENÍ A AKTIVITY 

 

11.  Opatření 
 

Seznam programů 

Programové období 2014-2020                                                                                                                

 

                 EFRR+ESF+FS  EZFRV  ENRF 
       
          
  Cíl Investice pro růst a zaměstnanost    Program rozvoje venkova  OP Rybářství 

  OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost         

  OP Výzkum, vývoj a vzdělávání         

  OP Doprava         

  OP Životní prostředí         

  Integrovaný regionální operační program         

  OP Praha - pól růstu ČR         

  OP Technická pomoc         

         
  Cíl EÚS       
  OP ČR - Polsko       
  OP Svobodný stát Bavorsko - ČR       
  OP Rakousko - ČR       
  OP Slovensko - ČR       
  OP Nadnárodní spolupráce       
  OP Meziregionální spolupráce       
          

        
OP PIK 

- Zvýšení schopnosti místních firem se prosazovat na trzích 
- Vytváření dostatku pracovních míst na venkově 
- Profesionální rozvoj firem (vybavení, vzdělávání) 
- Využívání inovací a výzkumu ve spojení s podnikatelským a místním prostředím (uvádění na 

trh nových výrobků) 
- Zvyšování energetické účinnosti podnikatelského sektoru 
- Využívání obnovitelných zdrojů energie (bioplynové stanice, kotle, solární energie) 
- Modernizace energetické infrastruktury 
- Zavádění nových technologií v oblasti nakládání s energiemi a druhotnými surovinami 
- Zvyšování přístupu a využívání ICT 

 

OP VVV 

- Zkvalitnění integrace dětí a žáků se SVP 

- Posílení přínosu inovací pro trh práce 

- Inovace infrastruktury pro vzdělávání 

- Zlepšení kvality a efektivity vzdělávání a odborné přípravy 
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OP ZAMĚSTNANOST 

- Zvýšení adaptability pracovní síly a podpory zaměstnanosti 

- Podpora sociálního začlenění a boj se zadlužováním 

- Inovace v zaměstnanosti 

- Snížení rozdílů v postavení na trhu práce a zvýšení kvality péče o zdraví 

- Mezinárodní spolupráce a předávání zkušeností 

- Zlepšení efektivity veřejné správy 

 

IROP 

- Posílení kapacity veřejné správy a služeb 

- Zkvalitnění veřejných prostranství 

- Doprava 

- Dostupnost sociálních služeb a jejich inovace 

- Zasíťování pozemků 

- Zvýšení připravenosti k řešení rizik a katastrof 

 

OP ŽP 

- Snižování počtu odpadů a ekologické zátěže 

- Zajištění kvality vod a protipovodňová opatření 

- Zkvalitnění ovzduší 

- Snižování počtu odpadů a ekologické zátěže 

- Péče o přírodu a krajinu a její ochrana (remízky, biokoridory, odstranění skládek) 

- Snížení energetické náročnosti budov a využívání obnovitelných zdrojů energie 

 

PRV 

- Zkvalitnění budov a areálů (rekonstrukce) 

- Pořízení vybavení a technologií 

- Inovace v zemědělství 

- Diverzifikace 

- Budování sítí pro cestovní ruch 

 

TECHNICKÁ POMOC 

- Posílení veřejné správy 

- Budování kapacit pro venkov 

- Předávání zkušeností na jednáních 

- PR 

 

 

12.  Aktivity 
Obec Záměr Program Částka Realizace 
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od do 

Brankovice ZŠ a MŠ - zateplení budovy  ŽP 4 500 000,00 Kč 2015 2015 

Brankovice Kanalizace - ČOV ŽP 80 000 000,00 Kč 2015 2015 

Brankovice Veřejné osvětlení  IROP 2 500 000,00 Kč   2016 2018 

Brankovice Veřejný rozhlas IROP 2 000 000,00 Kč 2016 2018 

Brankovice Veř. budovy -  rekonstrukce úřadu  IROP 7 000 000,00 Kč 2016 2018 

Brankovice Suchý poldr  ŽP 12 000 000,00 Kč 2016 2017 

Brankovice Hasičská zbrojnice - zateplení, rek IROP 1 000 000,00 Kč 2015 2016 

Brankovice Hřbitovní zeď - oprava  IROP 500 000,00 Kč 2016 2017 

Dobročkovice Zeleň - výsadba (odstínění dálnice) ŽP 5 000 000,00 Kč 2015 2015 

Dobročkovice Komunikace  IROP 5 500 000,00 Kč 2015 2015 

Dobročkovice Veřejný rozhlas  IROP 1 000 000,00 Kč 2016 2016 

Dobročkovice Stroje na údržbu krajiny IROP 300 000,00 Kč 2015 2015 

Hvězdlice Obnova sídelní zeleně ŽP 1 000 000,00 Kč 2015 2016 

Hvězdlice Rekonstrukce veřejného osvětlení IROP 850 000,00 Kč 2015 2017 

Hvězdlice Rozšíření hasičské zbrojnice IROP 600 000,00 Kč 2015 2015 

Hvězdlice Chodníky IROP 3 000 000,00 Kč 2015 2017 

Hvězdlice Místní komunikace a liniová zeleň IROP 1 000 000,00 Kč 2015 2016 

Hvězdlice Dětské hřiště IROP 750 000,00 Kč 2015 2015 

Hvězdlice Kanalizace ŽP 4 000 000,00 Kč 2015 2015 

Hvězdlice 

Kulturní dům a radnice - zateplení a výměna 

otopného systému IROP 2 500 000,00 Kč 2015 2016 

Kožušice Kanalizace, ČOV ŽP 20 000 000,00 Kč 2020 2020 

Kožušice Poldr ŽP 3 000 000,00 Kč 2016 2016 

Kožušice Výtopna ŽP 15 000 000,00 Kč 2020 2020 

Kožušice Les – výsadba, stroje a zařízení do lesa PRV 500 000,00 Kč 2015 2018 

Kožušice 
Veřejné budovy - Hasičská zbrojnice, OÚ – 
oprava, zateplení + zdroj vytápění,  IROP 4 000 000,00 Kč 2016 2018 

Kožušice 
Veřejné budovy - obchod- rekonstrukce, 
střecha a zateplení IROP 400 000,00 Kč 2015 2015 

Kožušice Veřejný rozhlas  IROP 500 000,00 Kč 2018 2018 

Kožušice Hřiště - rekonstrukce umělého trávníku IROP 100 000,00 Kč 2015 2015 

Kožušice Hřbitov - zeď IROP 400 000,00 Kč 2017 2017 

Kožušice Stroje na údržbu krajiny, obnova ovoc. dřevin IROP 300 000,00 Kč 2015 2016 

Kožušice  Veřejné budovy - KD - rekonstrukce střechy  IROP 1 000 000,00 Kč 2018 2018 

Kožušice Sociální byty IROP 600 000,00 Kč 2016 2017 

Kožušice Oprava veřejného prostranství před OÚ IROP 1 000 000,00 Kč 2017 2017 

Kožušice Oprava mostu IROP 300 000,00 Kč 2015 2016 

Kožušice Cyklostezka směr Chřiby IROP 500 000,00 Kč 2015 2017 

Kožušice Brownfield a ekologické zátěže IROP 300 000,00 Kč  2017 2018 

Malínky Kanalizace  ŽP 15 000 000,00 Kč 2020 2020 

Malínky Rybník - revitalizace ŽP 3 500 000,00 Kč 2018 2018 
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Malínky Les - výsadba PRV 1 000 000,00 Kč 2015 2016 

Malínky Komunikace  IROP 1 000 000,00 Kč 2015 2015 

Malínky 
Veřejné budovy - Hasičská zbrojnice - 
rekonstrukce soc. zařízení IROP 3 500 000,00 Kč 2015 2015 

Malínky Veřejné budovy - výletiště  IROP 7 500 000,00 Kč 2016 2017 

Malínky Veřejný rozhlas  IROP 350 000,00 Kč 2015 2015 

Malínky Veřejné osvětlení IROP 1 500 000,00 Kč 2017 2017 

Malínky Autobusová zastávka - výstavba IROP 70 000,00 Kč 2015 2015 

Malínky Stroje na údržbu krajiny IROP 250 000,00 Kč 2015 2015 

Milonice 
Rekonstrukce a rozšíření KD s kavár.,zateplení 
obálky, snížení  ergetické náročnosti budovy IROP 8 000 000,00 Kč 2016 2017 

Milonice 
Budova OÚ – rekonstrukce sklad.prostor ve 
dvoře,zateplení budovy, nový zdroj vytápění IROP 2 000 000,00 Kč 2017 2017 

Milonice Sanace svahu sesuté zahrady ve dvoře v KD IROP 3 000 000,00 Kč 2016 2017 

Milonice Dětská hřiště pro obec Milonice  IROP 537 000,00 Kč 2015 2015 

Milonice Hřbitov – zeď a chodníky na hřbitově IROP 3 000 000,00 Kč 2016 2017 

Milonice Revitalizace zeleně v intravilánu obce  IROP 500 000,00 Kč 2018 2018 

Milonice Autobusová zastávka - rekonstrukce IROP 150 000,00 Kč 2015 2015 

Milonice Stroje na údržbu krajiny  IROP 550 000,00 Kč 2015 2015 

Nemotice Protipovodňová opatření ŽP 7 000 000,00 Kč 2015 2016 

Nemotice Komunikace IROP 6 000 000,00 Kč 2017 2017 

Nemotice Hřbitov - zeď IROP 1 000 000,00 Kč 2015 2015 

Nesovice Protipovodňová opatření ŽP 5 000 000,00 Kč 2016 2016 

Nesovice Rybník - výstavba nového ŽP 6 000 000,00 Kč 2018 2018 

Nesovice 
Veřejné budovy - vybavení knihovny, PC a 
internet IROP 400 000,00 Kč 2016 2016 

Nesovice Les - pořízení techniky (traktor a příslušenství) PRV 2 000 000,00 Kč 2016 2016 

Nesovice Komunikace + chodníky  IROP 15 000 000,00 Kč 2015 2016 

Nesovice 
Veřejné budovy - Hasičská zbrojnice - zateplení 
+ zdroj vytápění  IROP 2 000 000,00 Kč 2015 2015 

Nesovice Veřejné budovy - KD + OÚ - rekonstrukce IROP 2 000 000,00 Kč 2016 2016 

Nesovice Zasíťování IROP 3 000 000,00 Kč 2015 2015 

Nesovice Veřejný rozhlas  IROP 2 000 000,00 Kč 2016 2016 

Nesovice Veřejné osvětlení IROP 3 000 000,00 Kč 2015 2015 

Nesovice Hřiště - rekonstrukce kurtů a oplocení IROP 1 000 000,00 Kč 2016 2016 

Nesovice ZŠ - zateplení + rekonstrukce IROP 5 000 000,00 Kč 2015 2015 

Nesovice Autobusová zastávka - výstavba 3x IROP 150 000,00 Kč 2015 2015 

Nesovice Stroje na údržbu krajiny IROP 750 000,00 Kč 2015 2015 

Nevojice Kanalizace  ŽP 35 000 000,00 Kč 2020 2020 

Nevojice Lávka přes komunikaci I/50 IROP 20 000 000,00 Kč 2016 2018 

Nevojice 
Veřejné budovy - rekonstrukce knihovny vč. 
vybavení, PC a internet IROP     1 000 000,00 Kč 2017 2018 

Nevojice Les - výsadba PRV 100 000,00 Kč 2015 2016 

Nevojice Komunikace + chodníky  IROP 4 500 000,00 Kč 2015 2018 
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Nevojice 
Veřejné budovy - vybudování víceúčelové 
budovy, rekonstrukce a vybavení KD IROP 10 000 000,00 Kč 2015 2018 

Nevojice Rekonstrukce budovy OÚ  IROP 1 500 000,00 Kč 2016 2018 

Nevojice Hřiště - multifunkční povrch  IROP 5 000 000,00 Kč 2018 2018 

Nevojice Hřbitov – opěrná zeď, chodníky IROP 2 000 000,00 Kč 2016 2017 

Nevojice MŠ - zateplení a rekonstrukce budovy IROP 2 000 000,00 Kč 2018 2018 

Nevojice Autobusová zastávka - rekonstrukce IROP 500 000,00 Kč 2016 2016 

Nevojice 
Veřejné prostranství - výletiště - výstavba  
sociálního zařízení IROP 150 000,00 Kč 2016 2016 

Nevojice Stroje na údržbu krajiny IROP 300 000,00 Kč 2015 2015 

Nevojice Obnova veřejných prostranství obce IROP  1 000 000,00 Kč 2016 2018 

Nevojice Veřejný rozhlas IROP 300 000,00 Kč 2017 2017 

Snovídky Komunikace + chodníky  IROP 10 500 000,00 Kč 2017 2018 

Snovídky 
Veřejné budovy - Hasičská zbrojnice - zateplení 
+ zdroj vytápění  IROP 1 000 000,00 Kč 2015 2015 

Snovídky Zasíťování IROP 3 000 000,00 Kč 2019 2019 

Snovídky Hřbitov - zeď IROP 1 000 000,00 Kč 2015 2015 

Snovídky Stroje na údržbu krajiny IROP 250 000,00 Kč 2015 2015 

Snovídky  
Veřejné budovy - vybavení knihovny, PC a 
internet IROP 20 000,00 Kč 2018 2018 

Snovídky  Veřejné budovy - dostavba OÚ + vybavení KD IROP 4 000 000,00 Kč 2015 2015 

Snovídky  Hřiště - multifunkční povrch + dětské hřiště IROP 10 000 000,00 Kč 2020 2020 

Snovídky  MŠ - energetické úspory  IROP 1 800 000,00 Kč 2022 2022 

Snovídky  
Veřejné prostranství - výletiště - rekonstrukce 
soc. zařízení + výstavba parketu a pódia IROP 800 000,00 Kč 2015 2015 

Snovídky  
Veřejné budovy - rekonstrukce budovy soc. 
služeb IROP 2 000 000,00 Kč 2018 2018 

Snovídky, 
Nemotice Kanalizace -  ČOV ŽP 65 000 000,00 Kč 2016 2016 

Snovídky Parkovací místa v obci  3 000 000,00 Kč 2017 2019 

Snovídky Rybník v Hluboké ŽP 3 000 000,00 Kč 2016 2018 

Snovídky 

Budování doprovodné infrastruktury do škol a 
do zaměstnání – cyklotrasa Brankovice – 
Nemotice – Snovídky (SO Mezihoří) IROP 10 000 000,00 Kč 2017 2022 

Snovídky Ochrana a obnova kulturní krajiny ŽP 3 000 000,00 Kč 2016 2025 

Snovídky Obnova polních cest ŽP/PRV 2 000 000,00 Kč 2016 2025 

Snovídky Výstavba zeleně podél polních cest ŽP/PRV 300 000,00 Kč 2016 2025 

SO Mezihoří 
(Chválkovice, 
Milonice, 
Uhřice) Kanalizace - ČOV ŽP 60 000 000,00 Kč 2020 2020 

SO Mezihoří Komunikace - lávka přes E50 IROP 22 000 000,00 Kč 2020 2020 
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SO Mezihoří   
(Nevojice a 
Nesovice)  Cyklostezky - úprava povrchu IROP 5 000 000,00 Kč 2015 2015 

SO Mezihoří 
(Nesovice- 
Brank-Nemo-
tice,Kožušice) 

Cyklostezky – vybudování  značení a vybavení 
(mobiliář) IROP 23 000 000,00 Kč 2018 2018 

SO Mezihoří Doplnění mobiliáře SO Mezihoří PRV  700 000,00 Kč 2018 2020 

SO Mezihoří 
(Snovídky, 
Nemotice) Podnikání - vybavení dílny zámečnické OPPIK 7 000 000,00 Kč 2015 2015 

Uhřice  Poldr ŽP 5 000 000,00 Kč 2015 2015 

Uhřice Zateplení a výměna oken OÚ ŽP 1  254 000 ,00 Kč 2015 2015 

Uhřice Vytápění OÚ PRV 1 000 000,00 Kč 2015 2016 

Uhřice Komunikace PRV 1 000 000,00 Kč 2015 2017 

13.  Vazba na strategické dokumenty  
- Národní program reforem 2013 

- Strategie mezinárodní konkurence-schopnosti ČR 

- Strategie vzdělávací politiky v ČR do roku 2020 

- Strategie regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020  

- Politika územního rozvoje ČR 

- Strategie politiky zaměstnanosti 

- Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 

- Národní politika výzkumu, vývoje a inovací (aktualizace s výhledem do roku 2020) 

- Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 

- Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další 

tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol 

- Dopravní politika ČR pro období 2014 - 2020 s výhledem do roku 2050 

- Národní akční plán udržitelné mobility 

- Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 

- Územní generely a dopravní koncepce) 

- Státní politika v elektronických komunikacích  

- Strategický rámec rozvoje eGovernmentu 2014+ 

- Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky 2014+ 

- Státní politika v elektronických komunikacích – Digitální Česko v. 2.0 – Cesta k digitální 

ekonomice 

- Státní energetická koncepce 

- SET plán 

- Národní akční plán České republiky pro energii z obnovitelných zdrojů 

- Akční plán energetické účinnosti ČR, Plán odpadového hospodářství 

- Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012–2020 

- Strategie sociálního začleňování 2014 – 2020  

- Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011 – 2015 

- Státní politika životního prostředí 
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- Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 

- Plán odpadového hospodářství ČR 

- Koncepce zemědělství 

- Víceletý národní strategický plán pro akvakulturu 

- Národní lesnický program 

- Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 

- Koncepce podpory malých a středních podnikatelů  na období let 2014-2020 

- Program rozvoje Jihomoravského kraje 

B. 3 PODPORA REALIZACE PROGRAMU 
 

14.  Způsob řízení a organizace naplňování PRO po jeho schválení 
 

Následující text hovoří o předmětu činností, o právech a povinnostech SO Mezihoří dle platných stanov 
svazku. Orgány svazku SO Mezihoří tvoří Valná hromada, Rada svazku, předseda svazku, 
místopředsedové svazku a Kontrolní výbor svazku. Nejvyšší orgán svazku (Valná hromada) rozhoduje 
zejména o plánování a řízení činnosti svazku. Samotnou činnost svazku řídí Rada svazku. Předmětem 
její činnosti je zejména řízení běžné činnosti svazku, řídící činnosti svěřené rozhodnutím Valné 
hromady, nakládání s finančními prostředky, zřizování odborných komisí za účelem plnění konkrétních 
úkolů. 
Orgánem zastupujícím svazek navenek je Předseda svazku. Předsedu svazku volí ze svého středu Rada 
svazku. Předseda, resp. Místopředseda je statutárním orgánem svazku, zastupuje svazek navenek a je 
pověřen podepisováním dokumentů za svazek. K zastupování svazku ve vztahu k jiným organizacím 
(např. MAS) může Rada svazku pověřit předsedu, místopředsedu nebo jiného člena Rady svazku. 
Předseda svazku vykonává zejména tyto činnosti: vykonává činnosti a plní úkoly podle rozhodnutí 
Valné hromady a Rady svazku, pořizuje pracovní materiály pro zasedání Valné hromady a Rady svazku.  
Místopředsedové svazku zastupují předsedu svazku v jeho nepřítomnosti, nebo na základě jeho 
pověření.  Kontrolním orgánem svazku je Kontrolní výbor odpovídající se ze své činnosti výhradně 
Valné hromadě. Kontrolní Výbor volí Valná hromada z delegovaných zástupců členských obcí v počtu 
pěti osob. Kontrolní výbor voní ze svého středu předsedu.  Předmětem kontrolního výboru je mimo 
jiné i hospodaření svazku a nakládání s majetkem svazku, kontrola vedení účetnictví a daňové agendy 
svazku.  Předseda kontrolního výboru je povinen podat na každém zasedání Valné hromady písemnou 
zprávu o činnosti kontrolního výboru, v případě zjištění chyb v činnosti orgánů svazku též návrh na 
potřebná opatření. 
 
Níže uvedené schéma popisuje řízení SO Mezihoří vycházející z platných stanov svazku. Způsob řízení, 
organizace a naplňování programu obce je v zodpovědnosti za jednotlivé oblasti rozvoje na 
jmenovaných subjektech a jejích členech. Garantem programu rozvoje obcí je SO Mezihoří. Řídící orgán 
zajistí vše potřebné k přípravě a realizaci strategie a dílčích projektů. Pro tento účel lze oslovit fyzickou 
nebo právnickou osobu, která bude provádět přípravu, management a monitoring projektů a průběžně 
bude informovat a podávat zprávy o činnosti a stavu projektů svazku na schůzích svazku. Toto opatření 
je vhodné z důvodu zaneprázdněnosti a pracovní vytíženosti jednotlivých členů orgánů svazku obcí.  
Prostřednictvím zveřejněných výstupů na webových stránkách svazku SO Mezihoří 
(www.somezihori.cz) mohou občané podávat náměty a připomínky. Veřejnou diskusí a usnesením 
Valné hromady je pak možné aktualizovat zadání rozvojové strategie v různých bodech. Dokument 
bude přístupný v sídle svazku obcí a na webových stránkách. Zprávy o činnosti předkládá pověřená 
osoba radě svazku.  Zprávy o stavu projektů jsou předkládány svazku na pravidelných jednáních rady 
(min 1x za 6 měsíců). Závěrečná tabulka by měla obsahovat porovnání plánovaných a uskutečněných 
měřitelných ukazatelů. 

http://www.somezihori.cz/
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Ve Strategii rozvoje SO Mezihoří pro období 2014 - 2020 byl stanoven nejen obecný směr rozvoje 
svazku, ale i konkrétní aktivity směřující k naplnění požadovaných cílů. Protože cílem je, aby tento 
dokument byl „živý“ sloužil k rozvoji SO Mezihoří, pomohl při čerpání dotací a neskončil „v šuplíku“ je 
zapotřebí ujasnit, jak bude probíhat samotná realizace navrhovaných záměrů. V rámci úspěšného 
dosažení všech zamýšlených cílů je nutné zapojit všechny aktéry rozvoje obce (soukromý sektor, 
neziskový sektor, veřejnost atp.). Aby realizace dokumentu měla dostatečný spád a aby bylo vůbec 
možné aktivity realizovat, je třeba stanovit subjekty a osoby odpovědné nejen za řízení realizace, ale i 
za výkon a kontrolu plnění jednotlivých aktivit. S ohledem na velikost svazku a vytíženost členů je na 
zvážení svazku, zda bude či nebude nutné k dané činnosti pověřovat další osoby či zřizovat nové orgány 
či složky. Na základě jednání bylo zvoleno následující návrhové schéma: 
 
 

Nejvyšším orgánem SO Mezihoří je 
Valná hromada, která rozhoduje o 
plánování a řízení činnosti svazku

Kontrolím orgánem svazku je 
Kontrolní výbor (5 osob). 

Předmětem výboru je hospodaření 
svazku, nakládání s majetkem, 

kontrola účetní a daňové agendy

Kontrolní výbor volí svého 
Předsedu, který je povinen podat 
na každém zasedání Val. hromady 

písemnou zprávu  o činnosti 
kontroního výboru, v přípř. zjištění 
chyb předkládá návrh na potřebná 

opatření

Samostatnou činnost svazku řídí 
Rada svazku rozhodnutím Valné 

hromady

Pověřuje Předsedu / Místopředsedu 
svazku, který vykonává činost a plní 

úkoly podle rozhodnutí Valné 
hromady

Plní úkoly běžné činnosti svazku, řídící činnosti 
rozhodnutím val. hromady, nakládání s finanč. 

prostředky, zřizováním odborných komisí za účelem 
plnění konkrétních úkolů



72 
 

Řídící složka 
 

Jméno Funkce 

Ing. Petr Homola Předseda svazku 

Miloslav Masařík Místopředseda svazku 

Radka Trenzová Účetní obce 

 
Hlavní činností Řídící složky na základě podkladů Výkonné a kontrolní složky (viz níže) je usměrňovat 
realizaci programu rozvoje SO Mezihoří následujícími kroky: 

- iniciace realizace opatření a aktivit, 
- vyhledávání a zajišťování zdrojů financování aktivit programu rozvoje svazku 
- projednání podnětů vztahujících se k realizaci opatření a aktivit 
- schvalování zpráv o realizaci programu rozvoje svazku 
- projednávání změn a aktualizací programu rozvoje svazku 
- schvalování aktualizací a revizí programu rozvoje svazku 
- delegování jednotlivých činností a pravomocí na odpovědné osoby 

 
Časová náročnost 

- zástupci řídící složky se budou scházet dle aktuální potřeby nejméně však 1xdo roka, v období 
přípravy rozpočtu na následující rok 

- setkání skupiny bude iniciováno Výkonnou a kontrolní složkou – předsedou svazku 
- podklady pro jednání budou rozeslány v elektronické podobě členům řídící složky nejpozději 7 

dní před plánovaným setkáním, 
- informace o konání setkání řídící skupiny budou zveřejněny na internetových stránkách SO 

Mezihoří 
 
 
Výkonná a kontrolní složka: 

 

Jméno Funkce/činnosti spojené s realizací programu rozvoje 

Ing. Petr Homola Předseda svazku/ svolání řídící složky, příprava podkladů jednání 
týkající se naplňování realizace program rozvoje, příprava 
rozpočtu 

Miloslav Masařík Místopředseda / svolání řídící složky, příprava podkladů jednání 
týkající se naplňování realizace program rozvoje, příprava 
rozpočtu 

Radka Trenzová Účetní obce/ příprava rozpočtu, evidence podnětů, monitoring, 
zveřejňování informací týkajících se programu rozvoje na webu 

 
Hlavní činností výkonné a kontrolní složky jsou: 

- realizace program rozvoje SO Mezihoří 
- příprava podkladů pro jednání řídící složky týkající se naplňování realizace program rozvoje 
- svolání řídící složky v případě potřeby, minimálně 1x za rok v období 
- přípravy rozpočtu na následující rok 
- evidence podnětů vztahujících se k doplnění a aktualizaci programu rozvoje  
- činnosti spojené s monitoringem realizace program rozvoje   
- spolupráce s orgány státní správy a samosprávy a s dílčími dodavateli prací 
- zveřejňování informací týkajících se programu rozvoje na internetových stránkách obce 
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Schválením Strategie rozvoje SO Mezihoří byla ukončena zpracovatelská fáze. Stanovením 
odpovědnosti a náplní činnosti osob řídící a Výkonné a kontrolní složky jsou položeny základy realizace 
jednotlivých aktivit vedoucích k dosažení programových cílů uvedených v dokumentu. Jednotlivé 
aktivity budou realizovány dle potřeb SO Mezihoří. Případné změny v průběhu realizace aktivit 
projedná a schválí řídící složka. Jednotlivé aktivity budou realizovány prostřednictvím konkrétních 
projektů. Bližší popis projektu bude popsán v projektovém návrhu. Rozpracování projektových návrhů 
zajistí Výkonná a kontrolní složka. Každoročně bude probíhat revize realizovaných a plánovaných 
aktivit. Informace o průběhu realizace rozvoje budou minimálně jednou ročně zveřejněny na 
internetových stránkách SO Mezihoří. 
 

15.  Postup sledování a vyhodnocování realizace PRO 
 

Za sledování naplňování cílů a vyhodnocování realizace rozvoje SO Mezihoří je odpovědná Výkonná a 
kontrolní složka. Mezi hlavní povinnosti pověřeného pracovníka (konkretizace osoby viz. výše uvedená 
tab. Výkonná a kontrolní složka) související s vyhodnocováním realizace cílů patří zejména:  
 

- shromažďování informací o průběhu realizace dílčích aktivit,  
- zpřesňování informací o odpovědnosti za realizace jednotlivých aktivit (zejména na základě 

výsledku výběrových řízení). V případě realizace aktivit externím subjektem bude smluvně 
zajištěno dodržení termínů a naplnění indikátorů a zároveň včasné předání informací Výkonné 
a kontrolní složce o průběhu realizace aktivity. 

- sledování indikátorů  
- pravidelné sestavování Monitorovací zprávy o průběhu realizace programu rozvoje (minimálně 

1x ročně, jako podklad pro sestavení ročního rozpočtu a rozpočtového výhledu)  
- předání Monitorovací zprávy o průběhu realizace programu rozvoje a členům řídící složky 

minimálně 7 dní před jejím projednáním 
- v posledním roce platnosti stávajícího programu rozvoje vypracování komplexní zhodnocení 

stávajícího programu rozvoje, jakožto podklad pro jeho aktualizaci 
 
Monitorovací proces lze rozdělit do dvou částí – monitoring během realizace projektu a monitoring po 
skončení realizace. 
 

▪ Monitoring během realizace projektu 
V průběhu realizačního období, důležitým dokumentem z hlediska monitoringu budou zprávy 
o postupu činností při realizaci projektu. Zprávy budou písemně zpracovávány a budou 
obsahovat zejména tyto informace: Název projektu a realizátor projektu, období, za které je 
zpráva podávána, zpráva o zrealizovaných aktivitách, přehled čerpání a změn v rozpočtu, 
podstatné a nepodstatné změny projektu, neplánované situace v průběhu realizace projektu, 
výhled aktivit na další monitorovací období, datum vyplnění a podpis odpovědné osoby za 
projekt. Tyto zprávy bude přijímat a administrovat pověřená osoba SO Mezihoří, která 
v případě nejasností bude kontaktovat příslušného odpovědného pracovníka za projekt. 
Úkolem administrátora bude zprávu přijmout, zaevidovat, založit do složky, zkontrolovat 
skutečný stav realizace projektu s plánovaným. Po vykonání všech činností, připraví 
administrátor souhrnné monitorovací zprávy, které předkládá svazku obcí na pravidelných 
jednáních rady (min 1x za 6 měsíců). 
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▪ Postupy po skončení realizace 
Po skončení realizace projektu je nutné provést kontrolu, která bude sloužit jako podklad pro 
Výroční zprávu SO Mezihoří a bude analyzovat úspěšnost realizovaných projektů z této 
strategie. 

 
  
Pro vyhodnocování realizace rozvojové strategie budou sloužit tzv. indikátory (někdy též označované 
jako ukazatele nebo měřítka), které jsou důležitým nástrojem, jímž se měří úspěšnost nastavené 
strategie (tj. úroveň dosahování stanovených cílů). Prostřednictvím indikátorů lze popsat míru změny. 
Indikátor musí být snadno dostupný (zjistitelný), musí být určena výchozí hodnota a stanovena 
hodnota cílová. Je tedy potřeba zvolit minimálně jeden adekvátní indikátor, který bude schopen 
dostatečně jasně sledovat, zda stanoveného cíle je dosaženo. Je doporučeno, aby odpovědná osoba 
vyhodnocovala hodnoty vždy ke stanovenému termínu SO Mezihoří. 
 

16.  Způsob aktualizace PRO 
 

Strategie rozvoje SO Mezihoří je živým dokumentem, který je nutné revidovat případně aktualizovat 
dle průběhu realizace jeho dílčích částí. Podnětem k aktualizaci strategie rozvoje svazku může být 
závažná změna vnějších podmínek, naplnění části program rozvoje, či potřeba stanovení nových cílů. 
Podnětem k aktualizaci by neměla být změna politické reprezentace svazku. Aktualizace celého 
dokumentu proběhne nejpozději v roce 2015. Dílčí revize dokumentu budou probíhat v případě 
potřeby, minimálně ke konci každého kalendářního roku, ve vazbě na formulování dalších realizačních 
kroků programu rozvoje a rozpočet svazku. Podkladem pro dílčí revize budou aktualizované aktivity a 
opatření, vyhodnocení plnění cílů, monitorovací zpráva o průběhu realizace aktivit. Podklady připraví 
osoba odpovědná za monitoring realizace programu rozvoje. Tato osoba zajistí předání podkladů 
členům řídící složky v dostatečném předstihu, nejpozději 7 dnů před jednáním řídící složky. Změny 
strategie rozvoje SO Mezihoří budou prováděny přímo do dokumentu. Výsledkem bude dokument s 
označením data, ke kterému se vztahuje (Strategie rozvoje svazku obcí Mezihoří pro období 2014 - 
2020, aktualizovaná verze k XX.YY.ZZZZ). Dokument bude v úvodu obsahovat seznam revizí. Každá 
revize bude v textu vyznačena a opatřena termínem aktualizace. Aktualizace strategického dokumentu 
rozvoje SO Mezihoří a jeho změny budou schváleny valnou hromadou SO Mezihoří.   
Zastupitelé obce se seznámili s dokumentem strategie rozvoje SO Mezihoří 2014 –2020 již při jeho 
vzniku. Měli tak možnost prostudovat tento dokument. Garantem a zodpovědným subjektem za 
strategii SO Mezihoří 2014 –2020 je nejvyšší orgán SO Mezihoří (Valná Hromada). Strategie rozvoje SO 
Mezihoří bude dostupná na webových stránkách www.somezihohori.cz nebo v písemné podobě 
k nahlédnutí na sídle svazku SO Mezihoří. 


