Program rozvoje obce
Nebovidy

na období od 2017 do 2022

Obsah
Úvod ........................................................................................................................................................ 3
Analytická část ......................................................................................................................................... 4
1.

2.

Charakteristika obce .................................................................................................................... 4
1.1

Území ................................................................................................................................... 4

1.2

Obyvatelstvo ........................................................................................................................ 5

1.3

Hospodářství a situace na trhu práce .................................................................................. 7

1.4

Infrastruktura ...................................................................................................................... 9

1.5

Občanská vybavenost a služby .......................................................................................... 11

1.6

Životní prostředí ................................................................................................................ 14

1.7

Správa obce ....................................................................................................................... 15

1.8

Názory veřejnosti, podnikatelů a neziskových organizací ................................................. 18

Východiska pro návrhovou část................................................................................................. 23
2.1

SWOT analýza .................................................................................................................... 23

2.2

Limity rozvoje .................................................................................................................... 23

2.3

Problémová analýza .......................................................................................................... 24

2.4

Vazby na další koncepční dokumenty: .............................................................................. 24

Návrhová část ........................................................................................................................................ 26
3.

Strategická vize .......................................................................................................................... 26
1.1

Vize .................................................................................................................................... 26

1.2

Dlouhodobé strategické cíle .............................................................................................. 26

2.

Opatření a aktivity ..................................................................................................................... 27

3.

Podpora realizace programu ..................................................................................................... 31

Přílohy.................................................................................................................................................... 33

2

Úvod
Program rozvoje obce je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích základním plánovacím dokumentem
obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce Nebovidy. Smyslem tvorby tohoto dokumentu bylo na
základě popsání aktuální situace v obci vycházející z územního plánu obce, ze současného
demografického, sociálního, kulturního a ekologického stavu, názorů občanů a diskuse pracovní
skupiny formulovat představy o budoucnosti obce včetně navržení aktivit, které pomůžou tyto
představy dosáhnout.
Proces tvorby tohoto dokumentu probíhal v druhé polovině roku 2016 na období 2017-2022. Hlavním
řešitelem za obce byl pan Milan Mojžíš, mezi další členy realizačního týmu patřili Blahoslav Dobeš,
Radka Ševčíková a Roman Valla. Strategický dokument vznikl ve spolupráci s MAS Bobrava.
V rámci procesu tvorby tohoto strategického dokumentu bylo rovněž uskutečněno dotazníkové šetření
mezi místními obyvateli, podnikateli a neziskovými organizacemi s cílem zachytit jejich názory a
podněty na budoucí rozvoj obce.
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Analytická část
1.

Charakteristika obce

1.1
Území
Obec Nebovidy je situována v Jihomoravském kraji v okrese Brno-venkov na katastrálním území o
rozloze 449,8 ha. Nebovidy přísluší správnímu obvodu ORP Šlapanice a od března roku 2015 jsou
členem Místní akční skupiny Bobrava, z.s.
Obec je součástí brněnské aglomerace těsně sousedící s jihozápadní částí města Brna, které je od obce
vzdálené 5 km. Dalším významnějším spádovým sídlem je město Modřice, které je od obce vzdálené
východně přibližně 6 km a obec Moravany vzdálená jihovýchodně 2 km. Obec dále sousedí s obcemi
Střelice (západně 4 km) a obcí Želešice (severovýchodně 8 km).

Obrázek 1 Mapa katastrálního území obce Nebovidy
Zdroj: Googlemaps.com

Katastrální území Nebovidy je převážně kulturní krajinou. Okolí obce je z velké části obklopeno ornou
půdou, při jižní a západní hranici je území pokryto lesními porosty. Značná část katastru obce je
rovinatá, kdy se od severovýchodu svažuje k jihu a západu do údolí říčky Bobrava s nejnižší nadmořskou
výškou 230 m. n. m. Nejvyšší převážně zalesněný kopec Nebovid s nadmořskou výškou 370 metrů se
nachází v jihozápadní části katastru obce. Výstavba domů obce je situována na východní straně
katastrálního území obce v průměrné nadmořské výšce 303 m. n. m. Počet domů vybudovaných na
území obce je v současné době 226. Jižní část katastru tvoří významnou rekreační oblast, ve které se
nachází rozlehlá chatová a zahrádkářská oblast o rozloze cca 59 ha, kde je vystavěno okolo 302 chat a
37 garáží. Oblast je velikostně srovnatelná s velikostí zastavěné plochy obce určené k bydlení.
Jižní okraj katastru Nebovid, sousedící s říčkou Bobrava, zasahuje do přírodního parku Bobrava, který
se kolem říčky rozprostírá. Park je obecně chráněným územím, nalézají se zde dvě maloplošná zvláště
4

chráněná území – Střelický les a Střelická bažinka. V parku lze objevit zachované luční porosty a zbytky
přirozených lesů, které se rozprostírají na svazích v celé oblasti. Celá oblast je velmi malebná a v údolí
stojí do dnešní doby několik starých vodních mlýnů.
Historické souvislosti
První písemná zmínka a podoba jména je Nebowidi a nachází se ve známém falzu darovací listiny
třebíčskému klášteru v Kosmově kronice z roku 1104. Dnešní název Nebovidy se poprvé objevuje od
roku 1881. Nebovidy bývaly samostatným statkem. Převážnou dobu, a to až do zrušení nevolnictví
Josefem II., byly pod správou kapituly svatého Petra a Pavla. Obec byla značně zasažena mocenskými
boji při utváření státnosti, husitskými bouřemi, dvojnásobným obléháním švédskými vojsky,
napoleonskými válkami, vpádem Prusů, a nakonec i oběma světovými válkami. Od 12. století až do
konce druhé světové války předkové tvrdě odolávali německému živlu, který tvořilo jedenáct obcí v
okolí Brna. Nebovidy jsou typickým příkladem vsi řadové – ulicové.
1.2
Obyvatelstvo
Demografie
V obci Nebovidy žije na území o rozloze 449,8 ha celkem 737 obyvatel (k 31. 12. 2015). Průměrná
hustota zalidnění je tedy 163 ob/km2. Toto číslo je vyšší než průměrná hustota zalidnění v okrese
Brno-venkov (142 ob/km2), do jisté míry je však zkreslené, neboť značná část obyvatel žije pouze
v zastavěné části katastru obce, kde tedy hustota zalidnění vykazuje hodnoty vyšší.
Počet obyvatel obce Nebovidy zaznamenal během let 1980 až 2015 viditelný nárůst. V období mezi
roky 1980 až 1999 dosahoval počet obyvatel průměrné hodnoty 410 obyvatel, kolem níž se stabilně
pohyboval. Od roku 2000 je však možné pozorovat každoroční nárůst počtu obyvatel, kdy v roce 2015
dosahuje dvojnásobku původní hodnoty z roku 1980, a to 737 obyvatel. Tento vývoj lze přisuzovat
trendu suburbanizace, který je možné pozorovat obzvlášť v okolí velkých měst na území celé České
republiky. Obyvatelé z velkých měst se stěhují do sídel v blízkosti, kde zakládají rodiny a počet obyvatel
se v těchto místech zvyšuje. Dalším z důvodů růstu počtu obyvatel je obecně celkově zvyšující se počet
obyvatel jak v ORP Šlapanice i v Jihomoravském kraji a tento vývoj dle prognóz očekáván i do budoucna.

Vývoj počtu obyvatel mezi lety 1980 - 2015 k 31.12.
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Obrázek 2 Vývoj počtu obyvatel obce Nebovidy mezi lety 1980–2015 k 31.12.
Zdroj: ČSÚ
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Přirozený, migrační a celkový přírůstek mezi lety
2006 - 2015
50
40
30
20
10
0
2006
-10

2007

2008

2009

Přírůstek přirozený

2010

2011

2012

Přírůstek migrační

2013

2014

2015

Přírůstek celkový

Obrázek 3 Přirozený, migrační a celkový přírůstek v obci Nebovidy v letech 2006-2015
Zdroj: ČSÚ

Velkou roli suburbanizace spojenou s nárůstem počtu obyvatel během posledních let rovněž dokazuje
, znázorňující, že migrační přírůstek, tedy počet nově přistěhovalých obyvatel snížený o obyvatele
odstěhované, dlouhodobě převyšuje přirozený přírůstek – počet obyvatel narozených snížený o počet
obyvatel zemřelých. Celkový přírůstek byl během posledních deseti let vždy vyjma roku 2009 kladný,
přičemž dosahoval průměrné hodnoty 21 nových obyvatel obce. Z toho průměrný migrační přírůstek
představoval 19 obyvatel a průměrný přirozený přírůstek pouze 2 obyvatele. V roce 2015 je však možné
pozorovat značný nárůst přírůstku přirozeného, rovnal se 13 nově narozeným. Ve srovnání s okresem
Brno-venkov, kde počet nově přistěhovalých v posledních letech stagnuje a celkový přírůstek se
nepatrně snižuje, vykazují Nebovidy obdobný vývoj počtu nově narozených, který se i v rámci okresu
od roku 2012 stále zvyšuje. Z důvodu obdobného vývoje počtu živě narozených s okresními statistikami
lze v obci očekávat zvýšenou porodnost i v dalších letech.
Dle věkové struktury v obci převažuje počet ekonomicky aktivních obyvatel ve věkové skupině 15-64
let, kterých v Nebovidech žije 68 % z celkového počtu obyvatel (k 31. 12. 2015). Počet dětí do 14 let
(19,9 %) převyšuje počet seniorů ve věku 65 let a více (12,3 %). Dle uvedených údajů je populace v obci
celkově mladší a průměrný věk obyvatel klesá. Celkově nižší věk populace v obci dokazuje srovnání
s údaji za okres Brno-venkov, kde v roce 2015 procenta občanů ve věkových kategoriích 65 let a více a
0-14 let byla obdobná – kolem 17 %. V roce 2012 se průměrný věk obyvatel v obci rovnal 40,9 letem,
v roce 2015 klesl na hodnotu 39 let (průměrný věk obyvatel okresu Brno-venkov v roce 2015 byl 40,8
let). To je způsobeno migrační vlnou do území, kdy se do obce stěhují převážně mladé rodiny s dětmi
a rovněž, jak je uvedeno, kladným a zvyšujícím se přirozeným přírůstkem - v obci se více občanů narodí,
než zemře. Dle trendu zvyšující se porodnosti a zvýšení přirozeného přírůstku z roku 2015 je možné
očekávat vyšší počet narozených dětí i do budoucna.
Tabulka 1 Věková struktura obyvatel obce Nebovidy a okresu Brno-venkov k 31. 12. 2015

Věková
kategorie
0-14
15-64
65 a více

Obyvatelé celkem
Nebovidy
Brno-venkov
147
36 860
499
141 006
91
37 445

Obyvatelé v %
Nebovidy
Brno-venkov
19,9 %
17,1 %
67,7 %
65,5 %
12,3 %
17,4 %

Zdroj: ČSÚ
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Poslední známé údaje o vzdělanostní struktuře obyvatel obce pochází ze SLDB (Sčítání lidí, domů a
bytů) z roku 2011 Dle těchto údajů má převažující počet obyvatel Nebovid ve věku 15 let a více
dosaženo středoškolské vzdělání, konkrétně se jedná o 325 obyvatel, tj. 62 %. Z toho 176 obyvatel
dosáhlo středního vzdělání s vyučením a 149 obyvatel úplného středního vzdělání s maturitou. Dále lze
pozorovat obdobný počet obyvatel pouze se vzděláním základním a naproti tomu se vzděláním
vysokoškolským – kolem 15 %, tj. 80 obyvatel. Občané obce Nebovidy tak průměrně dosahují vzdělání
středního. Lze očekávat mírný nárůst obyvatel se vzděláním vyšším než středoškolským, neboť se
v současnosti výše dosaženého vzdělání obyvatel na všech úrovních zvyšuje. To je způsobeno
poptávkou na trhu práce a zvyšujícími se požadavky na zaměstnance.

Vzdělanostní struktura obyvatel obce Nebovidy v roce 2011
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Obrázek 4 Vzdělanostní struktura obyvatel obce Nebovidy v roce 2011
Zdroj: ČSÚ

Sociální situace
Dle SLDB se v roce 2011 k jiným národnostem než české a moravské přihlásilo pouze 8 obyvatel
z celkového počtu 624. Konkrétně 5 obyvatel k národnosti slovenské a 3 obyvatelé k národnosti
ukrajinské. Zastoupení národností na území obce je tedy nepatrné a nedá se hovořit o významné
národnostní menšině žijící na území obce.
Na katastru obce Nebovidy se nenalézá žádná tzv. sociálně vyloučená lokalita, ani v obci není přítomna
sociálně znevýhodněná skupina obyvatelstva. Dle předpokladů nejsou v obci žádné konkrétní oblasti a
lokality, které by se do budoucna mohly projevit jako znevýhodněné či problematické.
1.3
Hospodářství a situace na trhu práce
Podnikatelské prostředí
Přes malou velikost obce Nebovidy a přítomnost města Brna v blízkosti je v obci v roce 2015
registrováno 196 podnikatelských subjektů, z toho 134 těchto subjektů vykazuje aktivitu. Jedná se
především o menší podniky a drobné podnikatele. Z celkového počtu registrovaných subjektů
podnikající fyzické osoby představují 80 %, tj. 160 subjektů podnikajících převážně dle živnostenského
zákona. Pouze 2 z těchto osob jsou registrovány jako zemědělský podnikatel. Zbylých 20 % pak
představují právnické osoby s většinovým zastoupením obchodních společností. Na území obce svoji
činnost nevykonává žádný významný subjekt s více než 10 zaměstnanci.
Aktivní ekonomické subjekty v roce 2015 vykazující převažující činnost v následujících oblastech:
stavebnictví, velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel – v každém z oborů 25
7

subjektů, tj. 19 % všech aktivních subjektů v obci. Dále následují odvětví průmyslu a profesní, vědecké
a technické činnosti – v každém po 19 subjektech, poté ostatní činnosti. Dle charakteru uvedených
odvětví většina těchto subjektů vykonává svoji činnost mimo území obce. V katastrálním území obce
se nenachází dostatek prostorů vhodných k podnikání, převažuje zde ráz kulturní a rekreační.

Aktivní ekonomické subjekty dle převažující činnosti v roce 2015
Ostatní činnosti
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti
Zdravotní a sociální péče
Vzdělávání
Veřejná správa a obrana; povinné soc. zabezpečení
Administrativní a podpůrné činnosti
Profesní, vědecké a technické činnosti.
Činnosti v oblasti nemovitostí
Peněžnictví a pojišťovnictví
Informační a komunikační činnosti
Ubytování, stravování
Doprava a skladování
Velkoobchod a maloobchod
Stavebnictví
Průmysl celkem
Zemědělství, lesnictví, rybářství
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Obrázek 5 Aktivní ekonomické subjekty dle převažující činnosti v obci Nebovidy v roce 2015
Zdroj: ČSÚ

Na území obce svoji provozovnu mají následující subjekty: POOLTECHNIKA, s.r.o. – velkoobchod
s bazénovou technologií, Nábytkové hrany, s.r.o., Faunas Petr Slezák – potřeby pro chovatele domácích
mazlíčků, TOP Dřevointer s.r.o. – výroba nábytku, IBERIS s.r.o., Japanese Cars Nebovidy – autoservis,
Beton Tyll, Jiří Janíček – autodoprava. Většina uvedených má pouze místní působnost, respektive
regionální. Převážně výrobny nábytku dosahují působnosti národní. Žádný z výše uvedených subjektů
pak nemá více než 10 zaměstnanců. Z pohledu podnikatelů by obec mohla jejich aktivity podpořit –
zveřejněním seznamu místních služeb na webových stránkách obce, opravou technické infrastruktury
(komunikace, kanalizace), zřízením kvalitnějšího internetu.
Obyvatelé Nebovid naopak na rozvoji podnikání v obci velký zájem nemají, obávají se výstavby velkých
podnikatelských objektů a průmyslových zón, které by narušily ráz obce a její přírodní okolí.
Trh práce
V obci žije 460 ekonomicky aktivních1 obyvatel, tj. 68 % z celkového počtu 737 obyvatel. Podíl
nezaměstnaných osob2 v obci Nebovidy mezi lety 2007 až 2015 zaznamenal výrazné navýšení, které se
však od roku 2014 vrací na původní hodnotu z roku 2007. Vzhledem k velikosti obce je v roce 2007
nezaměstnaných osob evidovaných na úřadě práce celkem 13. Nárůst podílu nezaměstnaných osob
v roce 2009 (celkem 30 nezaměstnaných) je přisuzován celosvětové ekonomické krizi z roku 2008,

1

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo – obyvatelé ve věku 15-64 let

2

Podíl nezaměstnaných osob – ukazatel od ledna roku 2013 nahrazující ukazatel registrované míry
nezaměstnanosti v ČR. Vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let ze všech obyvatel
ve stejném věku.
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která se projevila celkovým oslabením ekonomiky, zejména vybraných odvětví, krachem podniků a
snižováním počtu zaměstnanců. To se projevilo i na celkové nezaměstnanosti v obci. Ta však od roku
2011 klesá a podíl nezaměstnaných osob se vrací na obdobnou hodnotu 3 %. V roce 2015 v obci žije 13
nezaměstnaných. Oproti podílu nezaměstnaných osob v okrese Brno-venkov, jenž v roce 2015 činil
5,2 %, se jedná o podprůměrnou hodnotu.

Vývoj podílu nezaměstnaných osob v letech 2007-2015
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Obrázek 6 Vývoj podílu nezaměstnaných osob v obci Nebovidy v letech 2007–2015
Zdroj: ČSÚ

Přestože obec samotná nabízí nízký počet pracovních příležitostí, nezaměstnanost není velkým
problémem, neboť převážná většina obyvatel vyjíždí za prací do větších měst v okolí, nejčastěji do
města Brna. Dle SLDB 2011 z celkového počtu 191 vyjíždějících pak 67 % občanů vyjíždí za prací a 33 %
vyjíždí do škol. Do jiného okresu kraje (Brno-město) pak za prací vyjíždí celkem 78 % ze všech
vyjíždějících za prací, tj. 100 občanů. Dlouhodobá nezaměstnanost, vyjadřující počet uchazečů o práci
evidovaných na úřadu práce déle než 12 měsíců, rovněž pro Nebovidy nepředstavuje problém, neboť
mezi lety 2013 a 2015 klesla z celkového počtu 7 dlouhodobě nezaměstnaných na 3 dlouhodobě
nezaměstnané občany.
1.4
Infrastruktura
Technická infrastruktura
Dodávka vody je v obci zajištěna veřejným vodovodem, na který je napojeno 95 % obyvatel. Zásobení
vodou vlastními studnami je v obci minimální, soukromé studny vlastní pouze cca 2 % obyvatel.
Vodovodní síť je v majetku obce a její stav je vyhovující, voda rozváděná v obci je zdravotně nezávadná
a vyhovující pro pití dle ČSN3. Oproti tomu je velkým problémem obce způsob čištění odpadních vod.
Ty jsou stále odváděny do septiků, protože v obci není vybudována moderní kanalizace a čistička
odpadních vod. V Nebovidech v současné době funguje kanalizace, která je zastaralá a v nevyhovujícím
stavu. Po neúspěšné snaze kanalizaci vybudovat se ze strany občanů stále zvyšuje tlak na její zbudování
včetně ČOV.

3

ČSN – České technické normy
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Další část inženýrských sítí představuje plynovod, na který je napojeno cca 75 % domů. Obec v nynější
době neplánuje rozšíření stávající sítě plynovodu. K podpoře rozšíření plynofikace by přistoupila pouze
v případě další výstavby v obci. Stávající kapacita vedení elektrické energie je ve vyhovujícím stavu,
napojeny jsou všechny domácnosti. Dodavatelem plynu i elektrické energie je společnost Energie Pro.
Obec je pokryta internetem kabelovým i bezdrátovým. Za roční udržovací poplatek cca 200 Kč
poskytuje obec napojení na kabelovou televizi. V obci je rovněž zaveden místní rozhlas, jehož hlášením
však dle mnohých občanů není rozumět z důvodu rušné dopravy.
Dopravní infrastruktura
Obcí prochází silnice III. třídy č. 15275 vedoucí z obce Moravany směrem na Střelice. Zbytek silnic v obci
tvoří místní komunikace. Nejbližší dálniční nájezd je ve vzdálenosti 5,5km od obce na jižním okraji
města Brna.
Délka místních komunikací ve správě obce je 2,3 km, z toho 1,8 km vyžaduje v budoucnu opravu
povrchu. Hlavní silnice vedoucí přes obec je v majetku Jihomoravského kraje. Její špatný stav a rychlé
opotřebení povrchu je způsobeno především těžkou dopravou, neboť obcí projíždí velké cisterny a
kamiony, zejména směrem na obec Střelice do firmy Čepro a.s. zabývající se skladováním, přepravou a
prodejem ropných produktů. Projevem uvedeného je zvýšená hlučnost a prašnost v obci. Další
problém představuje nedostatek parkovacích míst jak před obecním úřadem, tak v dalších částech
obce. Z tohoto důvodu řidiči automobilů využívají k parkování chodníky a obyvatelé Nebovid jsou
z důvodu nemožnosti pohybu po chodníku nuceni vstupovat do vozovky, kde převažuje hustý provoz
a nedochází k dodržování rychlostních limitů. Občané považují absenci chodníků a stav komunikací za
jeden z nejnebezpečnějších jevů v obci. Stav příjezdových komunikací do rozsáhlé chatové oblasti do
budoucna vyžaduje vybudování zpevněného povrchu pro lepší údržbu a snížení prašnosti.
Cyklistické spojení na území obce rovněž není vyhovující. Na území Nebovid se nenachází žádná
cyklostezka, prochází tudy pouze cyklotrasa s číslem 403 vedoucí z Přízřenic do Mohelna. Cyklospojení
pak chybí do obce Střelice a rovněž do Radostic, tudy lze však k přepravě částečně využít naučné
cyklotrasy přírodním parkem Bobrava. Občané by uvítali vybudování cyklostezek a turistických tras na
území obce z důvodu bezpečného pohybu v samotné obci i jejím okolí.
Dopravní obslužnost
Obec Nebovidy je součástí Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, který zaručuje
efektivní napojení obcí JMK na veřejnou dopravu. Na katastrálním území obce se nacházejí čtyři
autobusové zastávky, v samotné obci jsou zastávky dvě – Nebovidy, u kostela a Nebovidy, dolní konec,
všechny v tarifním pásmu 510. Autobusové spojení je zajištěno na trase Nebovidy-Moravany-Brno,
přičemž vzdálenost obce do první zastávky v Brně (Brno, Ústřední hřbitov) je 7 km (cca 10 min. jízdy).
První autobus do Brna ve všední dny jezdí v 5:03 hod. a poslední v 22:39 hod., přičemž přes den jezdí
přibližně jednou za hodinu a v odpoledních hodinách dvakrát za hodinu. Vlaková doprava v obci není,
neboť Nebovidy nedisponují železnicí. Zajištění veřejnou dopravou je v nynější době ve vyhovujícím
stavu, přesto by dle názoru občanů měly spoje jezdit častěji. Problémem je absence přímého spojení
do vedlejší obce Střelice. Občané jsou pak nuceni nejdříve jet do města Brna, a poté až do Střelic. Obec
rovněž plánovala vybudovat obratiště autobusů. O nachystaný projekt projevil zájem rovněž IDS JMK,
ale z finančních důvodů se výstavba neuskutečnila.
Odpadové hospodářství
Svoz komunálního odpadu zajištěný firmu „SUEZ Využití zdrojů a.s.“ v obci probíhá podle ročního
období 1–2 týdně. Za svoz komunálního odpadu platí občané roční poplatek ve výši: 500 Kč/ dospělá
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osoba, 250 Kč/ dítě 11-15 let, 500 Kč/ chaty. Obyvatelé Nebovid mají možnost třídit odpad
prostřednictvím tříděného sběru odpadu, konkrétně se jedná o kontejnery na sklo, papír, plast,
bioodpad, kovový odpad a elektroodpad. Sběr nebezpečného, velkoobjemového odpadu a železa
organizuje obec zpravidla dvakrát do roka. Přes přítomnost kontejnerů na sběr odpadu je jejich počet
nedostačující, na dolním konci obce chybí kontejner na bioodpad, který se nachází pouze v horní části
obce. Rovněž sběrný dvůr v obci chybí. V obci a její bezprostřední blízkosti se nenachází žádný velký
zdroj znečištění.
Územní plán
Obec má zpracován územní plán z roku 2008, od uvedeného roku nedošlo ke změně. V územním plánu
jsou zaznačeny plochy určené k zastavění. Územní plán je zveřejněn na webových stránkách obce,
textovou část včetně dalších výkresů, které nejsou zveřejněny, je možno shlédnout na obecním úřadu.
Pozemkové úpravy v obci z důvodů finančních dosud neproběhly a termín jejich realizace není
z důvodu priorit nadřízených složek stanoven.
Obec eviduje několik žádostí o změnu stávajícího platného územního plánu včetně nutnosti vyřešení
nesouladu s nadřazeným dokumentem ZÚR JMK (Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje),
který se týká trasování tzv. Jihozápadní tangenty. Nesoulad územního plánu obce a ZUR byl předmětem
soudního projednávání a situace není dosud dořešena.

1.5
Občanská vybavenost a služby
Bydlení
Dle SLDB z roku 2011 se v Nebovidech nachází celkem 196 domů. Převládajícím typem jsou rodinné
domy, kterých je z celkového počtu domů na území obce 188. Dále se jedná o 2 domy bytové a 3 ostatní
budovy. Od roku 2001 počet nově vystavených domů narůstá rychleji než oproti výstavbě
v předchozích desetiletích. O výstavbu rodinného domu průběžně během roku zažádá okolo 2-5
žadatelů. Ti k výstavbě kupují pozemky od soukromých vlastníků. Obec nevlastní žádné obecní byty ani
domy, které by bylo možné pronajímat. Obec rovněž nedisponuje pozemky určenými dle územního
plánu k výstavbě. Ve sledovaném období nebyl zaznamenán zájem o sociální bydlení a obec v tomto
směru neplánuje podniknout žádné kroky.
V katastru obce se rovněž nachází rozsáhlá chatová oblast s celkovým počtem cca 302 chat. Jedná se o
významnou část obce, neboť počet domů určených pro rekreaci zde převyšuje počet obyvatelných
domů.
Za posledních 10 roků bylo v obci postaveno 50 rodinných domů a 3 podnikatelské objekty. Obec
doposud vstřícně podporovala výstavbu nových objektů součinností při vyřizování nezbytných formalit
a začlenění do stávající zástavby.
Školství a vzdělávání
Rodiče mohou své děti umístit do Mateřské školy Nebovidy, která je zřízena obcí. Kapacita mateřské
školy je 50 dětí a v nynější době je naplněna, školku však navštěvují i děti z okolních obcí. MŠ pracuje
podle Rámcového vzdělávacího programu rozpracovaného učitelkami do jednotlivých témat. Součástí
MŠ je školní jídelna, která zajišťuje dětem i zaměstnancům MŠ stravování.
Z důvodu absence základní školy v obci využívají žáci služeb základních škol v okolních obcích, nejčastěji
pak za vzděláním dojíždí do ZŠ Moravany, ZŠ Ořechov a značná část navštěvuje základní školu v městě
Brně. V Ořechově pak děti mohou navštěvovat ZUŠ Ořechov, za uměleckým vzděláním mohou dojíždět
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i do obce Střelice, kde ZUŠ funguje při základní škole. Z celkového počtu vyjíždějících obyvatel za prací
a do škol pak dle údajů z posledního SLDB za vzděláním vyjíždělo 33 % občanů, konkrétně 63 žáků.
Zdravotnictví a sociální péče
Oblast zdravotních služeb není přímo v obci zajištěna. Občané využívají služeb obvodních lékařů
v okolních obcích, konkrétně v Moravanech, ve zdravotnickém středisku v Ořechově a ve
zdravotnickém středisku ve Střelicích. Dětského lékaře navštěvují v Ořechově a ve Střelicích, kde je
občanům Nebovid k dispozici i ordinace stomatologie a gynekologie. Všechny lékařské služby jsou
dostupné v městě Brně. Obec by chtěla výhledově zajistit ordinaci praktického lékaře z důvodu
zajištění základních zdravotních služeb. Vzhledem k velikosti obce a blízkosti města Brna se však jedná
o nadstandartní služby. Nebovidy nedisponují lékárnou, nebližší se nachází v obci Ořechov a Střelice a
v městě Brně.
Sociální péče v obci je zajišťována jinými subjekty k tomu určenými (např. Charita Rajhrad..) Obyvatelé
využívají mobilních sociálních služeb a mohou rovněž využít služeb, které nabízejí okolní obce (Ořechov
– domov pro seniory, sociálně terapeutická dílna; Střelice – byty pro seniory, domov pro osoby se
zdravotním postižením) a město Brno. Nenachází se zde pobytové sociální zařízení, obec nevlastní
sociální byty. V současné době chybí pro zajištění těchto služeb v obci jak kapacita infrastrukturní, tak
i lidské zdroje.
Kultura
Nebovidy se mohou chlubit bohatým kulturním vyžitím. Tradiční události jsou zejména každoročně
pořádané krojované hody. Dalšími významnými akcemi jsou každoroční oslava Dne matek
s Cimbálovou muzikou Václava Kováříka, pálení čarodějnic, kácení máje, Letní noc, Country bál, letní
kino, ve spolupráci s MŠ Nebovidy Drakiáda, ve spolupráci s Farností Moravany pořádaná mimořádně
zajímavá Svatokateřinská mše při svíčkách, rozsvěcování vánočního stromu a jarmark ve spolupráci
s MŠ Nebovidy a aktivními spoluobčany, vánoční či Novoroční koncert.
Velkým problémem obce je chybějící zázemí pro pořádání kulturních akcí (společenský dům, kde by se
podobné akce pořádaly opakovaně a během celého roku). Výstavbu sportovní a kulturní haly,
plánovanou na přelom let 2015/2016, se dosud nepodařilo zrealizovat. Obec rovněž nedisponuje
odpovídajícími prostory k pořádání veřejných schůzí a zasedání. Ty se konají v místní hospodě „U
Kostela“, která je kapacitně nevyhovující a mnohým občanům vadí její kuřácké prostředí.
V obci působí Římskokatolická církev patřící pod farnost Moravany u Brna. Pravidelné nedělní
bohoslužby se konají v místním kostele sv. Kříže, který je zároveň neopomenutelnou kulturní památkou
v obci. Nacházejí se zde unikátní nástěnné gotické malby z doby Karla IV., tj. ze 14. století, které jezdí
obdivovat turisté nejen z celé České republiky, ale i ze zahraničí.
Občané mohou využívat služeb knihovny umístěné v budově MŠ, kde sídlí i obecní úřad. Knihovna
v roce 2014 disponovala fondem 2 083 titulů a ve stejném roce zde bylo dohromady vyřízeno 2 416
výpůjček.
Spolková činnost a sport
Podmínky a zázemí pro spolkovou činnost v obci nejsou dostačující z důvodu absence společenského
centra a tělocvičny, které pro sportovní kluby a zájmové spolky na venkově představují jedno
z nejdůležitějších míst setkávání a provozování činnosti. Mnozí občané pak využívají volnočasových
aktivit, jež poskytují spolky a sportovní kluby sídlící v Brně. Sportovní zázemí představuje fotbalové a
sportovní hřiště, jejichž stav se v současné době výrazně zlepšil díky instalaci nových herních prvků a
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nově zbudovanému zázemí pro sportovce. V nynější době, jak je uvedeno výše, obec měla a stále má
naplánovánu realizaci víceúčelové kulturní a sportovní haly, která by měla zázemí pro činnost spolků a
sportovní vyžití v obci zabezpečit.
Svou činnost v obci vykonává Myslivecké sdružení Bobrava-Nebovidy-Ostopovice, z.s., zastřešující
myslivost nejen v Nebovidech, ale i Ostopovicích a blízkém okolí. Dále zde působí Obnovená Matice
moravská, z.s., nekomerční spolek dobrovolníků podílející se na dobročinné a obecně prospěšné
činnosti v oblasti kulturní, historické a v činnosti publikační. Podporuje rozšíření znalostí o přírodě,
výsadbě stromů atd.
Spolek Tydlidům se věnuje mimoškolnímu vzdělávání a volnočasovým aktivitám. Hlavní činnost spolku
představuje výuka anglického a francouzského jazyka jak dětí, tak dospělých, kterou provozuje ve
svých učebnách v Nebovidech a Moravanech a rovněž při ZŠ Moravany a ZŠ a MŠ Ostopovice. Spolek
také pořádá letní jazykové školy a další vzdělávací a osvětové akce. Uvedené spolky si prostory ke své
činnosti zajišťují sami.
Vybavení komerčními službami
V obci se nachází jedna prodejna s potravinami a smíšeným zbožím. Dle názoru občanů z důvodu
chybějícího sortimentu a občasné nepravidelné otevírací doby mnohým nevyhovuje. Dále zde své
podnikatelské aktivity vykonává prodejna s chovatelskými potřebami, autoopravna, kadeřnictví a
pedikúra. Zařízení hospodského typu se v obci nalézají dvě, chybí nekuřácké stravovací zařízení se
zahrádkou.
Nabídka komerčních služeb je na úrovni přiměřené velikosti obce. Nebovidy spadají pod poštu v obci
Moravany a pod obvodní oddělení policie ČR v Rajhradě. Vzhledem k velikosti obce a blízkosti města
Brna je pro obec rozšíření sortimentu komerčních služeb obtížně realizovatelné a zbytečné (vysoká
úroveň a konkurence nabízených služeb).
Cestovní ruch
Obec je turisticky atraktivním cílem, vyšší návštěvnosti se těší zejména každoročně pořádané krojované
hody. Nepochybně zajímavou kulturní památkou nadregionálního charakteru je kostel svatého Kříže,
ve kterém se nacházejí nástěnné malby z let 1360-1380.
Obec disponuje dvěma stravovacími zařízeními pro veřejnost, ale nemá žádné ubytovací zařízení. Jeden
z dalších turistických cílů představuje krajské město Brno se značným počtem památek a bohatou
historií.
Zajímavou součástí obce je její okolí, zejména přilehlý přírodní park Bobrava, navštěvovaný jak pěšími,
tak cykloturisty. Samotným parkem vede turistická trasa Údolím Bobravy, dlouhá 14,6 km. Turistům
nabízí pěší túru z velké části vedoucí přímo podél říčky Bobrava. Územím parku se rovněž táhne naučná
cyklotrasa o celkové délce 42,7 km. Vede z Brna-Pisárek a dále územím obcí Ostopovice, Střelice,
Radostice, Želešice (lom), Modřice až do Brna-Nového Lískovce. Značná část cyklotrasy se táhne podél
malebných lesů, luk a údolí. V neposlední řadě podél celé trasy turisté míjí několik starých mlýnů,
ležících na říčce Bobrava.
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1.6
Životní prostředí
Půdní fond
Nebovidy se nacházejí na pomezí významných geomorfologických provincií – České vysočiny a
Západních Karpat. Naprosto zřetelný přechod tvoří Ořechovská pahorkatina, přecházející v
pahorkatinu Modřickou. Okolní krajina obce je kulturního rázu. Z celkové výměry pozemků 449,8 ha
tvoří zemědělská půda 55 %, tj. 246 ha a půda nezemědělská 204 ha (45 % všech pozemků). Ze
zemědělské půdy pak představuje 199 ha (81 %) půda orná, dále 14 % zahrady, méně pak trvalý travní
porost, ovocné sady a jiné. Půdy v území obce patří převážně k bonitně cennějším půdním typům s
nadprůměrnou produkční schopností. Převažuje zde půdní typ hnědozem a půdní druh hlinitý. Tyto
půdy lze ze zemědělského půdního fondu vyjmout pouze výjimečně. Z nezemědělské plochy tvoří
162 ha (79 %) půdy lesní, zbytek plochy ostatní, zastavěné plochy a nádvoří a nejméně vodní plochy.
Půdy na území Nebovid jsou z důvodu nižší lesnatosti náchylné k větrné erozi a rovněž se řadí k
potencionálně ohroženým vodní erozí.
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Obrázek 8 Využití zemědělské půdy obce Nebovidy

Obrázek 7 Využití nezemědělské půdy obce Nebovidy
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Pro měřitelné zjištění stavu krajiny z hlediska její vyváženosti a rovnováhy lze použit koeficient
ekologické stability krajiny4 (KES). Ekologická stabilita krajiny charakterizuje schopnost krajiny
samovolnými vnitřními mechanismy autoregulace vyrovnávat rušivé vlivy vnějších faktorů bez trvalého
narušení přírodních mechanismů, resp. jejího fungování. KES na území Nebovid odpovídá hodnotě
0,88, kdy je území intenzivně využívané, a to zejména zemědělskou činností.
Povodí a vodní toky
Katastr obce patří do úmoří Černého moře a povodí Svratky. Troubský potok tvořící západní hranici
katastru je tvořen soutokem Aušperského a Popůveckého potoka. Je levostranným přítokem Bobravy
a odvádí vodu ze západní části území. Do ní se vlévá menší vodní tok, který pramení přímo v obci –
Nebovidský potok. Bobrava je pravostranným přítokem Svratky. U Anenského mlýna činí její průměrný
průtok 0,4 m3/sec. Díky své poloze uprostřed lesů si zachovala do značné míry přirozený charakter.

4

Koeficient ekologické stability – umožňuje získat základní informaci o stavu krajiny daného území a míře
problémů zde se vyskytujících. Jedná se o poměrové číslo, stanovující poměr ploch tzv. stabilních a nestabilních
krajinotvorných prvků dle daného vzorce.
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Kvalita ovzduší
Na území obce je vyhlášen stav zhoršené kvality ovzduší. Hlavní zdroje znečištění v současnosti
představuje silniční doprava, zejména zdroj polétavého prachu a oxidu dusíku v okolí hlavní silnice
procházející obcí a rovněž nedalekých dálnic D1 a D2. Dalším zdrojem znečištění je prašnost z pozemků
z orné půdy. Vzhledem ke stále narůstajícímu zatížení silničních komunikací a zemědělských pozemků
bude při nerealizaci příslušných opatření docházet ke zhoršování aktuálního stavu, který by mohl vést
k vyššímu procentu zdravotních potíží obyvatelstva z území.
Okolí obce a chráněná území
Významným přírodním prvkem při západním okraji katastru obce je přírodní park Bobrava, který je
zároveň chráněným územím. Park je pojmenován podle říčky Bobrava, podél níž se rozprostírá. Na jeho
území se nacházejí dvě maloplošná zvláště chráněná území – Střelický les a Střelická bažinka. Střelický
les je přírodní památkou z důvodu ochrany teplomilné rostliny třemdavy bílé. Střelická bažinka je pak
slatinná louka s mokřadem s typickými společenstvy fauny a flory. Zástupci místí fauny jsou například
rejsek malý, plšík lískový či jezevec lesní.
1.7
Správa obce
Obecní úřad a kompetence obce
V Nebovidech působí obecní úřad spadající pod obec s rozšířenou působností Šlapanice. Nebovidy jsou
správním subjektem se základní působností a obecní úřad vykonává činnost pouze pro katastrální
území obce Nebovidy rozprostírající se na jedné části. Obec spadá pod pověřené pracoviště finančního
úřadu, úřadu práce a katastrálního pracoviště Brno-venkov. Pověřený matriční úřad se nachází v městě
Modřice. Jedinou organizací zřizovanou obcí je Mateřská škola Nebovidy.
Obecní zastupitelstvo je devítičlenné, kdy sedm členů je ze Sdružení nezávislých kandidátů NEBOVIDY
2014 a dva členové ze strany KDU-ČSL – bez politické příslušnosti. Dále ve finančních otázkách obce
pracuje finanční výbor a kontrolní výbor. Obec zastupuje uvolněný starosta a neuvolněný
místostarosta. Na obecním úřadu pracují na plný úvazek: účetní a dále jeden pracovník zajišťující
pravidelnou údržbu obce.
Hospodaření a majetek obce
V posledních 5 letech se obci daří hospodařit s přebytkovým rozpočtem, výdaje nepřevyšují získané
příjmy. Jednoznačně největší složku příjmů, které obec každý rok obdrží, představují příjmy daňové,
zbytek tvoří příjmy nedaňové, dotace a nepatrnou částkou jsou příjmy kapitálové. Výdaje pak tvoří
složka běžných a kapitálových výdajů, kdy je možné pozorovat převis výdajů běžných nad kapitálovými.
Obec tak své prostředky vynakládá především na zajištění chodu obce více než na větší akce
neinvestičního charakteru.
Tabulka 2 Příjmy a výdaje obce Nebovidy v letech 2011–2015

Rok
2011
2012
2013
2014
2015

Příjmy
6 159 038
5 968 026
12 930 500
9 463 276
8 610 579

Výdaje
5 610 783
4 492 346
12 169 405
6 881 652
5 034 899

Deficit/přebytek
+ 548 255
+ 1 475 680
+ 761 095
+ 2 581 624
+ 3 575 680

Zdroj: webové stránky obce Nebovidy
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Průměrná struktura výdajů v
letech 2011 - 2015

Průměrná struktura příjmů v
letech 2011- 2015
Daňové
21%

Běžné

35%
65%

Nedaňové

1%

Kapitálové

9%

Kapitálové

69%

Dotace

Obrázek 10 Průměrná struktura výdajů obce Nebovidy
v letech 2011–2015

Obrázek 9 Průměrná struktura příjmů obce Nebovidy
v letech 2011–2015

Zdroj: webové stránky obce Nebovidy

Zdroj: webové stránky obce Nebovidy

Projekty obce
Následující tabulka zobrazuje přehled projektů, které obec realizovala během posledních 5 let.
Tabulka 3 Projekty realizované na území obce Nebovidy

Projektový záměr

Náklady v Kč

Dotace v Kč Termín realizace

Prodejna potravin – rekonstrukce

551 000

160 000

2010-2013

Veřejné osvětlení – rozšíření do nových ulic

700 000

150 000

2011, 2014

Oplocení hřbitova – oprava

93 000

2011

1 332 000

2011

Radary na měření rychlosti

107 000

2012

Nádvoří mateřské školy (dlažba)

511 000

2013

Likvidace bioodpadů – kompostéry

634 000

2013

Oprava střechy mateřské školy

Rozšíření separace bioodpadů – nosič + štěpkovač

2 670 000

2 398 958

2013

Snížení imisní zátěže-zametací stroj

3 106 000

2 746 508

2013

Sklad zahradní techniky novostavba

1 185 000

2013

Oprava márnice

173 000

Dětské hřiště za školou

571 000

387 821

2014

1 255 000

1 021 024

2014

Přírodní hřiště mateřská škola

2013–2014

Asfaltový povrch místní komunikace

300 000

2014

Oplocení dětského hřiště za školou

75 915

2015

Projektová dokumentace hala Nebovidy

520 000

155 000

2015

Opravy a úpravy sociálního zařízení MŠ

197 155

70 000

2016

47 018

25 000

2016

550 000

400 000

2016

Obecní knihovna rozšíření prostorů a vybavení
Hřiště Slunečná – vybavení
Zdroj: Dotazníkové šetření se starostou obce
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Následující tabulka zobrazuje přehled návrhů projektů, které by chtěla obec uskutečnit do roku 2022.
Tabulka 4 Návrh projektových záměrů obce Nebovidy do roku 2022

Projektový záměr

Náklady v Kč

Termín realizace

Sportovní a společenská hala

cca 35 mil.

2017–2018

Chodníky v obci (SDI)

cca 8 mil.

2017–2018 dle
dostupnosti dotací

Aktuální stav
Stavební povolení, běží VŘ na
výběr zhotovitele stavby.
Projektová dokumentace,
stavební povolení, příprava
žádosti o dotaci.

Svozová místa pro tříděný
odpad v obci i chatové
oblasti – dovybavení a
rozšíření

cca 600 tis.

2017–2018

Venkovní sportoviště v obci –
dovybavení

cca 600 tis.

2017–2018 dle
dostupnosti dotací

Záměr

Vybavení sportovní a
společenské haly

cca 1 mil.

2018–2019 dle
dostupnosti dotací

Záměr

Obratiště autobusů v lokalitě
Prétová

cca 2 mil.

dle dostupnosti
dotací

Napojení obce na cyklostezky
a cyklotrasy v okolí
Obnova obecního sadu
Úprava prostranství u kostela
Kanalizace a čistírna
odpadních vod
Rozšíření vodovodu do
chatové oblasti
Autobusové zastávky –
modernizace

100 tis.
cca 65 mil.
dle rozsahu
16–56 mil.
dle rozsahu

dle dostupnosti
dotací
2017–2018
2019–2020
dle dostupnosti
dotací
dle dostupnosti
dotací
dle dostupnosti
dotací

Projektová dokumentace a
stavební povolení, příprava
žádosti o dotaci.

Projektová dokumentace a
stavební povolení, pozemek
vykoupen.
Studie proveditelnosti
Záměr
Záměr
Projektová dokumentace a
vodoprávní povolení.
Dotazník, cenová rozvaha
Záměr

Zdroj: Dotazníkové šetření se starostou obce

Bezpečnost a kriminalita
Obec se nepotýká se zvýšenou mírou kriminality, kterou by bylo na jejím území nutno řešit. Přestupky,
které jsou v obci pozorovatelné, vznikají většinově v rámci dopravy napříč obcí, kdy řidiči nedodržují
maximální povolené rychlostní limity. Sbor dobrovolných hasičů v obci není zřízen.
Vnější vztahy a vazby
Obec spolupracuje s okolními obcemi v oblasti kultury a životního prostředí. Snaží se integrovat do
společného postupu při regionálním rozvoji. Nebovidy jsou od roku 2015 členem nově vzniklé Místní
akční skupiny Bobrava. Pod MAS Bobrava spadá území 12 obcí z okolí. Jedná se o spolek obcí, aktivních
občanů, podnikatelů, neziskových organizací a dalších aktérů území, mající za cíl společný rozvoj území.
Nebovidy mají navázanou spolupráci s obcí Nebovidy u Kolína.
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1.8
Názory veřejnosti, podnikatelů a neziskových organizací
V rámci tvorby Programu rozvoje obce Nebovidy bylo provedeno dotazníkové šetření mezi místními
obyvateli, podnikateli a neziskovými organizacemi. Dotazníkové formuláře pro veřejnost byly v
Nebovidech rozneseny do poštovních schránek všech domácností. Celkem bylo rozdáno přes 210
dotazníkových archů. Dotazníky určené podnikatelům a neziskovým organizacím byly uvedeným
subjektům zaslány e-mailem. Na webových stránkách obce byly rovněž umístěny odkazy, přes které
bylo možné všechny tři dotazníky vyplnit i on-line. Šetření probíhalo po dobu 2 týdnů a za tu dobu
vyslovilo svůj názor na rozvoj obce 93 místních obyvatel starších 15 let a 3 podnikatelé. Návratnost
dotazníkového šetření směrem od neziskových organizací byla nulová, tudíž nepřinesla žádné
odpovědi.

Veřejnost
Identifikace respondentů
Dotazníkového šetření se zúčastnilo vyšší procento ženského obyvatelstva než mužského, přičemž
nejvíce z nich spadalo do věkové kategorie 31-50 let a nejméně do věkové kategorie 15-20 let. Mezi
odpovídajícími převažovali respondenti se středním odborným vzděláním s maturitou (36 %), dále se
vzděláním vysokoškolským (29 %) a středním odborným (26 %). Dotazníkového šetření se zúčastnili
respondenti s průměrně vyšším dosaženým vzděláním, než které v obci převládá (střední odborné).

Respondenti dle věku
2% 8%

Respondenti dle pohlaví

15-20
21-30

17%

42%

31-50
29%

44%

Žena
58%

51-65

Muž

66 a více

Obrázek 13 Respondenti dle věku

Obrázek 12 Respondenti dle pohlaví

Zdroj: Dotazníkové šetření mezi veřejností

Zdroj: Dotazníkové šetření mezi veřejností

Respondenti dle vzdělání
4%

29%

Základní

26%

Střední
odborné
Střední s
maturitou

5%
36%

Vyšší odborné

Obrázek 11 Respondenti dle vzdělání
Zdroj: Dotazníkové šetření mezi veřejností
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Oblast správy obce
Oblast činnost správy obyvatelé hodnotí převážně pozitivně. S provozní dobou obecního úřadu a prací
úředníků na obecním úřadě je velká většina obyvatel spokojena. Rozporuplnější názory panují ohledně
informovanosti o hospodaření obce, kterou za uspokojivou označilo 55 % odpovídajících a s přístupem
zastupitelů k řešení od občanů je spokojeno 40 % dotazovaných. Jako nejčastěji využívaný zdroj
informací o dění v obci je obecní rozhlas, který pravidelně poslouchá 30 % respondentů. Obyvatelé
však poukazují na to, že je místnímu rozhlasu špatně rozumět z důvodu rušné dopravy. Dále by bylo
vhodné, aby byla hlášení zveřejňována na webových stránkách obce, v době hlášení je podstatná část
obyvatel mimo domov a k informacím se nedostanou. Občané si rovněž přejí obnovu vydávání
obecního zpravodaje, který již několik let nevyšel. Občas získávají obyvatelé informace z vývěsek (65
%), webových stránek obce (53 %) a místního rozhlasu (43 %). Na veřejná zasedání zastupitelstva
obyvatelé Nebovid nechodí přesto, že jsou termíny v zákonné lhůtě zveřejňovány. Za kvalitní zdroj
informací byly označeny webové stránky obce a vývěsky.
Oblast životního prostředí
Papír, plasty a sklo do sběrných kontejnerů ukládá kolem 87 % dotazovaných. Bioodpad 50 %
respondentů kompostuje. Železo, hliník, baterie, elektrospotřebiče a nebezpečný odpad pak občané
z velké části třídí v rámci sběru organizovaného obcí či jiným způsobem. Obyvatelům Nebovid vadí
nepořádek kolem stávajících kontejnerů, někteří označují jejich kapacitu za nedostatečnou. Dále chybí
kontejner na bioodpad na spodním konci obce, kontejner na textil a sběrný dvůr. Respondenti by uvítali
častější vyvážení odpadu.
S kvalitou a údržbou veřejné zeleně je spokojeno 63 %, s kvalitou ovzduší 60 %, se stavem vodních toků
41 % a s hlukovou zátěží 44 % dotazovaných. Špatnou kvalitu ovzduší obyvatelé přisuzují častému
pálení odpadu v obci, se kterým jsou nespokojeni a velké dopravní zátěži, s níž je spojena i vysoká
hluková zátěž, zejména v okolí hlavní silnice. Místní dále požadují celkově vyšší údržbu obce a zeleně,
hřbitova a obnovu sadu na kopci. Ten by dle mnohých mohl sloužit jako park.
Oblast infrastruktury
Územní plán obce zná 45 % respondentů. Dle 31 % dotazovaných by obec neměla podporovat další
výstavbu vůbec, 29 % doporučuje využít volných ploch a nevyužitých objektů ve stávající zástavbě obce
a 26 % by využilo plochu mimo stávající zástavbu obce, ale k výstavbě dle územního plánu určené.
Občané naopak nejsou pro podporu výstavby v chatové oblasti a na pozemcích mimo územní plán
k tomu určených. Z většiny jsou s velikostí obce spokojeni a nechtějí její rozšíření, jsou proti výstavbě
velkých průmyslových objektů.
Se stavem chodníků není spokojeno 70 %, s parkováním v obci 85 % a s provozem na komunikacích
56 % odpovídajících. Výše uvedené představují jedny z největších problémů obce. Chodníky v obci jsou
dle dotazovaných ve špatném stavu, na mnohých místech chybí. Místní by rovněž chtěli řešit
nedostatek parkovacích míst v celé obci, kdy automobily parkují na chodnících, po nichž pak není
možné projít. Problém vidí i v parkování velkých kamionů za kostelem a u obchodu. Dále by uvítali
snížení rychlostních limitů pro průjezd obcí či zbudování obchvatu.
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Na jaké pozemky by se měla obec soustředit při podpoře
výstavby?
Nepodporovat výstavbu
Hledání nových ploch mimo stávající
zástavbu obce a za plochami v územním…
Nové plochy mimo stávající zástavbu obce,
ale dle územního plánu k výstavbě…
Volné plochy v chatové oblasti
Volné plochy a nevyužité objekty ve
stávající zástavbě
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5%

10% 15% 20% 25% 30% 35%

Obrázek 14 Dotaz na podporu výstavby v obci
Zdroj: Dotazníkové šetření mezi veřejností obce

Obslužnost veřejnou dopravou uvádí za vyhovující 73 % občanů, dle některých by však mohly spoje
jezdit častěji. Problémem je absence spojení do vedlejší obce Střelice. Se stavem elektrického připojení
a plynofikace je spokojeno kolem 92 % odpovídajících. 62 % uvedlo stav dětských hřišť jako vyhovující
a 69 % je rovněž spokojeno s vybaveností pro domácí mazlíčky. Obyvatelům naopak chybí lavičky a
odpočinkové zóny, které jsou nedostatečné dle 55 % respondentů.
Oblast života v obci
Dle dotazovaných je s životem v obci spokojeno 88 % respondentů. 29 % hodnotí život jako velmi dobrý
a 59 % spíše dobrý.

Jak se Vám v obci žije?
1%
11%
29%

Velmi dobře
Spíše dobře
Spíše špatně
Velmi špatně

59%

Obrázek 15 Dotaz na spokojenost s životem v obci
Zdroj: Dotazníkové šetření mezi veřejností obce

Jedinou uspokojivou nabídkou služeb v oblasti kulturního vyžití byly označeny služby knihovny (55 %),
zbytek respondentů její služby nevyužívá. Ta by dle respondentů zasloužila nové prostory. Se stavem
kulturních zařízení není spokojeno 76 % respondentů a obdobné procento dotazovaných se takto
vyjádřilo i o nabídce sportovních aktivit a činnosti spolků, o jejich činnosti nejsou občané mnoho
informováni. Nabídku kulturních akcí a nabídku využití volného času dětí pak označilo za nevyhovující
kolem 60 % odpovídajících. Místní poukazují na absenci kulturně-společenské haly, která by mohla
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sloužit pro pořádání společenských, sportovních a dalších akcí, jež by kulturní i spolkový život v obci
pozvedly.
Z odpovídajících je se činností mateřské školy spokojeno 58 %, kromě občanů uvádějících odpověď
„nevím“. S nabídkou zdravotních služeb nejsou občané spokojeni a kolem 70 % by souhlasilo s činností
praktického lékaře v obci. S výstavbou sociálního zařízení pro seniory v obci by souhlasilo 46 % („ano“)
a 16 % („spíše ano“) odpovídajících, 65 % z nich by zařízení v současné době nevyužilo.
Obyvatelé Nebovid nejsou spokojeni s úzkou nabídkou komerčních služeb v obci. Nejvíce respondentů
by pak uvítalo pekárnu, poštu, nový obchod a nekuřáckou restauraci se zahrádkou.
S bezpečností v obci je dohromady spokojeno 70 % obyvatel. Přesto občané Nebovid poukazují na
nebezpečné jevy, mezi něž řadí pohyb po chodnících, absenci chodníků a přechodů pro chodce,
intenzitní dopravu v obci a zatáčku za kostelem.

Jste spokojen/a s bezpečností v
obci?
3%
13%

Ano

19%

Spíše ano
14%

Spíše ne
Ne
51%

Nevím

Obrázek 16 Dotaz na spokojenost s bezpečností v obci
Zdroj: Dotazníkové šetření mezi veřejností obce

Jaké oblasti cestovního ruchu by měla obec
podporovat?
Stravovací zařízení
Ubytování
Folklór a tradice
Muzeum
Turistické stezky
Cyklostezky
0%

10%

20%

Obrázek 17 Dotaz na podporu cestovního ruchu v obci
Zdroj: Dotazníkové šetření mezi veřejností obce
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Dle 46 % respondentů by se obec v rámci podpory cestovního ruchu měla zaměřit na budování
cyklostezek a dále turistických stezek (25 %), které souvisí i s výše uvedenou bezpečností pohybu
cyklistů i chodců po komunikacích. Uvítali by propojení okolních obcí cyklostezkou. 19 % odpovídajících
by si přálo podporu stravovacího zařízení, jak je rovněž uvedeno výše.
Oblast podnikatelského prostředí
Oblasti podnikatelského prostředí se respondenti příliš nevěnují, neboť 76 % se jich k
podnikatelským podmínkám v obci vyjádřilo „nevím“. V tomto případě není odpověď příliš
překvapující, protože 75 % dotazovaných odpovědělo, že nepodniká. 15 % dotazovaných je pak s výše
uvedenými podmínkami spokojeno. Občané nejsou podporovateli podnikání v obci. Upřednostňují
oblast sousedské výpomoci.
Oblast dalšího rozvoje obce
V rámci dalšího rozvoje obce by největší část, konkrétně 60 % respondentů, využila finanční prostředky
obce na rekonstrukci místních komunikací, 54 % pak k podpoře kulturního života v obci, 44 %
k dobudování technické infrastruktury. Na dalších místech se umístilo zajištění péče o veřejnou zeleň
a prostředí v obci a častějších spojů veřejné dopravy. Zde je možno dobře pozorovat provázanost
s nejpalčivějšími problémy v rámci života v obci, které z dotazníkového šetření vyplynuly.

Na co byste využil/a finanční prostředky obce?
Ostatní
Opravy památek v obci
Péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
Podpora kulturních, společenských a sportovních…
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Obrázek 18 Dotaz na využití finančních prostředků obce
Zdroj: Dotazníkové šetření mezi veřejností obce

Podnikatelé
Dotazníkového šetření mezi podnikateli se zúčastnily dohromady tři podnikatelské subjekty, z toho dvě
společnosti s ručením omezeným. Dva z uvedených subjektů v obci působí více než 10 let, historie
třetího je dlouhá 3-5 let. Ani jeden z odpovídajících nemá víc než 10 zaměstnanců. Dva subjekty jich
mají 3-6 a jeden 1-3, preferují spíše místní zaměstnance než ty ze vzdálenějších lokalit. Dva pak během
příštích pěti let očekávají nabírání nových zaměstnanců. Působnost těchto subjektů je pouze místní –
v obci, jeden uvedl působnost národní.
Respondenti považují prostory pro výkon své činnosti dostatečné, jeden připouští budoucí možnost
rozšíření své činnosti a hledání nových prostor. Dopravní infrastruktura pak dle respondentů není
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dostatečná, ale jejich podnikatelské aktivity nijak zásadně neovlivňuje. Spolupráce s obcí je podle
oslovených důležitá, s informovaností obce o jejich činnostech jsou spíše spokojeni. Pro podporu a další
rozvoj svých podnikatelských aktivit ze strany obce by respondenti uvítali rekonstrukci komunikací
v obci, vytvoření parkovacích míst a vybudování kanalizace.

2.

Východiska pro návrhovou část

2.1

SWOT analýza

Tabulka 5 SWOT analýza obce Nebovidy

Silné stránky
Růst počtu mladšího obyvatelstva
Nízký podíl nezaměstnaných osob
Nízká nezaměstnanost
Dobré sousedské vztahy
Klidné prostředí
Napojení domů na místní vodovod
Úrodná zemědělská půda
Blízkost Přírodního parku Bobrava
Nízká míra kriminality
Blízkost města Brna

Slabé stránky
Nevyhovující stav komunikací a chodníků
Nevyhovující stav stávající kanalizace
Absence ČOV
Dopravní zátěž
Nedostatek parkovacích míst
Nízká bezpečnost provozu
Nepořádek v některých částech obce
Nízký počet kontejnerů na bioodpad
Malá nabídka komerčních služeb v obci
Nevyhovující obchod s potravinami
Slabý společenský život
Absence společenského domu
Absence volnočasové infrastruktury a
zájmových kroužků pro děti
Nízký počet spolků
Ohrožení zemědělské půdy erozí
Prodleva v realizaci vybraných projektů

Příležitosti
Výhodná poloha v blízkosti velkého města
Pěkné okolí obce
Chatová oblast
Podpora zájmu občanů o dění v obci
Další spolupráce s obcemi v okolí (v rámci MAS
Bobrava apod.)
Předložení kvalitních projektových záměrů
k získání dotací na rozvoj obce

Hrozby
Zvýšení dopravní zátěže – zvýšení hlukové
zátěže, snížení bezpečnosti
Nezájem občanů o dění v obci
Zvyšující se náklady na údržbu stávající
technické infrastruktury
Velký nárůst počtu obyvatel

2.2
Limity rozvoje
Limity rozvoj představují faktory, které může obec v rámci svého rozvoje jen obtížně ovlivnit a musí je
respektovat. Limity rozvoje obce Nebovidy jsou:
∙
∙
∙
∙

Trasy vzdušných vedení velmi vysokého napětí 220 kV a 400 kV
Trasa plánované komunikace, tzv. „jihozápadní tangenty“
Vodojem a trasa Vírského oblastního vodovodu
Ochranná pásma dálkových podzemních vedení
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2.3
Problémová analýza
Na základě provedené analýzy a dotazníkového šetření a místními aktéry jako nejzávažnější problémy
obce vyplynuly následující:
∙

Nevyhovující stav komunikací a chodníků – příčinou nevyhovujícího stavu komunikací je vysoká
dopravní zátěž v obci, která je z velké části zapříčiněna průjezdem cisteren a velkotonážních
automobilů do vedlejší obce Střelice. S tou pak souvisí nízká bezpečnost chodců a cyklistů na
komunikacích, zvýšená hluková zátěž a prašnost. Bezpečnost chodců a cyklistů je snížena i absencí
cyklostezek, absencí chodníků v různých částech obce a parkováním na chodnících. Parkování na
chodnících pak souvisí s dalším problémem, jímž je nedostatek parkovacích míst na území celé
obce. Obec se snaží tuto situaci dlouhodobě řešit. Již v roce 2007 byla vypracována a s občany
projednána studie řešící parkování formou „zálivů“. Dotčení občané toto řešení bohužel odmítli. V
současnosti je zpracována nová projektová dokumentace, řešící rekonstrukci chodníků, přechodů
pro chodce, autobusových zastávek a dalších bezpečnostních prvků. Protože předpokládané
náklady činí ca. 8 mil Kč snaží se obec zajistit financování formou dotace ve výši až 85 %. Podmínky
dotace bohužel nutí obec rozdělit realizaci na dvě etapy. Předpokládaný termín realizace je 20172018.

∙

Nevyhovující stav stávající kanalizace – splašková kanalizace v obci je zastaralá a v nevyhovujícím
stavu, neboť stále nedošlo k výstavbě kanalizace nové. Nepříjemným projevem současné
kanalizace je zápach v obci. S nedostatečnou kvalitou kanalizace pak souvisí absence čističky
odpadních vod. Obec tuto situaci řeší již více jak 8 let. V současnosti má vypracovánu projektovou
dokumentaci a vydané vodoprávní povolení ke stavbě kanalizace a ČOV. Z důvodů finanční
náročnosti stavby obec již 2x žádala o dotaci. První žádost byla odmítnuta z důvodu cenových.
Druhá žádost byla i po změně projekční kanceláře zamítnuta z důvodu účelové změny podmínek
čerpání dotace. Změna zadání požaduje oddělenou splaškovou a dešťovou kanalizaci v celé obci,
což není v části obce splnitelné. Bez změny této dotační podmínky nemůže obec zajistit financování
stavby tohoto rozsahu.

∙

Společenský život – kvalita společenského života je odpovídající velikosti obce a vzdálenosti od
města Brna. Obec má kompletně připravenu realizaci stavby sportovně-společenské haly. V roce
2015 se vyskytla možnost zajistit financování dotací. Z důvodu dotačních podmínek a zařazení obce
do tzv. „zásobníku“ není možné zahájit stavbu dříve jak v roce 2017.

2.4

Vazby na další koncepční dokumenty

∙

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Bobrava 2014-2022 – bezpečnost
cyklistické dopravy, otázka parkovacích míst, podpora neformálního a zájmového vzdělávání
mládeže, zvýšení kvality společenského života v území.

∙

Strategie území správního obvodu ORP ŠLAPANICE v oblasti předškolní výchovy a základního
školství, odpadového hospodářství a bezpečnosti (2015–2024) – otázka naplněných kapacit MŠ a
očekávaného tlaku na rozšíření těchto kapacit; zvyšující se podíl tříděného odpadu.

∙

Program rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou dopravou
v JMK – bezpečnost cyklistické dopravy, zvýšení kvality komunikací a jejich bezpečnosti.
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∙

Koncepce rozvoje cyklistiky v Jihomoravském kraji na období 2015-2023 - podpora cyklistické
dopravy, cyklistika jako součást dopravního systému.

∙

Koncepce bezpečnosti silničního provozu v Jihomoravském kraji – zvyšování bezpečnosti
silničního provozu na území JMK, zejména v oblastech podpory zklidňování silničního provozu
oddělením motorové dopravy od pěší a cyklistické, odstraňováním nehodových úseků na krajských
silnicích (silnice II. a III. třídy).

∙

Koncepce podpory mládeže 2014–2020 - podpora neformálního a zájmového vzdělávání mládeže.

∙

Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy České republiky pro léta 2013–2020 - výstavba a
údržba cyklistické dopravy, využití stávajících cest i pro potřeby cyklistů.
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Návrhová část
3.

Strategická vize

1.1

Vize

Nebovidy jsou klidným a bezpečným místem pro život. Obec udržuje dobré sousedské vztahy,
podporuje tradiční kulturní akce a rozvíjí společenský život. Nebovidy nemohou z důvodu své velikosti
nabídnout občanům všechny služby, snaží se však profitovat z výhodné polohy v těsné blízkosti města
Brna, které tyto chybějící služby poskytuje a stát se tak atraktivním místem k životu. Infrastruktura
obce není v plně vyhovujícím stavu. Přesto si Nebovidy zachovávají svůj venkovský ráz a příjemné
prostředí. Zodpovědně hospodaří se svými peněžními prostředky a investují je do projektů
podporujících další rozvoj obce ve všech oblastech.
Dosažení vize by mělo být uskutečněno prostřednictvím naplňování dlouhodobých strategických cílů,
navazujících opatření a konkrétních aktivit, jejichž nutnost realizace vyplynula z provedené analýzy,
dotazníkového šetření a veřejného projednání analytické části dokumentu s občany.

1.2

Dlouhodobé strategické cíle

Obec Nebovidy si v rámci naplňování vize obce na příštích 10 let stanovila následující dlouhodobé
strategické cíle:
Cíl 1: Zvýšení kvality infrastruktury obce
∙
∙
∙

indikátor: počet km zrekonstruovaných chodníků
indikátor: počet km nové splaškové kanalizace
indikátor: počet km zrekonstruovaných komunikací

Cíl 2: Rozvoj kulturního života, spolkové činnosti, sportu
∙
∙

indikátor: počet vybudovaných kulturních zařízení
indikátor: počet společenských akcí uspořádaných za rok

Cíl 3: Bezpečnější a příjemnější prostředí obce
∙
∙

počet opatření vedoucí ke zvýšení bezpečnosti v obci
počet opatření vedoucí ke zlepšení prostředí v obci
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2.

Opatření a aktivity

Tabulka 6 Přehled cílů, opatření a aktivit návrhové části

Cíl

Opatření

Aktivita
A 1.1.a Modernizace splaškové
kanalizace a vybudování ČOV
A 1.1.b Rekonstrukce chodníků

Cíl 1 Zvýšení kvality
infrastruktury obce

O 1.1 Zlepšení stavu technické a
dopravní infrastruktury
A 1.1.c Obratiště autobusů v lokalitě
Prétová
A 1.1.d Rekonstrukce místních
komunikací

Cíl 2 Rozvoj
kulturního života,
spolkové činnosti,
sportu

O 1.2 Rozvoj území obce

A 1.2.a Změna územního plánu obce
Nebovidy č. 1 eventuálně pořízení
nového územního plánu

O 2.1 Další podpora společenského
života v obci

A 2.1.a Podpora iniciativy občanů při
pořádání kulturních akcí
A 2.2.a Výstavba společenské haly

O 2.2 Zázemí pro kulturní, spolkovou
činnost a sport

A 2.2.b Dovybavení venkovních
sportovišť
A 2.2.c Dovybavení sportovní haly

Cíl 3 Bezpečnější a
příjemnější prostředí
obec

O 3.1 Zlepšení stavu životního
prostředí

A 3.1.a Zvýšení počtu kontejnerů na
sběrný odpad a bioodpad
A 3.1.c Revitalizace obecního sadu

O 3.2 Zvýšení bezpečnosti v obci

A 3.2.a Častější dopravní kontroly

Tabulka 7 Opatření a aktivity ke strategickému cíli 1

Cíl 1 Zvýšení kvality infrastruktury obce
Opatření 1.1 Zlepšení stavu technické a dopravní infrastruktury
Aktivita
1.1.a Modernizace splaškové kanalizace a vybudování ČOV
Důležitost
Prioritní, dle dostupnosti dotací
Termíny
Dle dostupnosti a podmínek dotací
Odpovědnost
Zastupitelstvo obce
Náklady
Cca 65 mil. Kč
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Zdroje financování
Komentář
Aktivita
Důležitost

Dotace MŽP nebo MZE, JmK a rozpočet obce
Projektová dokumentace a vodoprávní rozhodnutí jsou k dispozici
1.1.b Rekonstrukce chodníků
Prioritní, dle dostupnosti dotací
Dle dostupnosti a podmínek dotací, případně v souladu s řešením
Termíny
kanalizace
Odpovědnost
Zastupitelstvo obce
Náklady
Cca 8–16 mil. Kč
Zdroje financování Dotace SFDI, JmK a rozpočet obce
Komentář
Projektová dokumentace, stavební povolení a pozemky k dispozici
Aktivita
1.1.c Obratiště autobusů v lokalitě Prétová
Důležitost
Střední, dle dostupnosti dotací
Termíny
Dle dostupnosti a podmínek dotací
Odpovědnost
Zastupitelstvo obce
Náklady
Cca 2 mil. Kč
Zdroje financování Dotace JmK a rozpočet obce
Komentář
Projektová dokumentace, stavební povolení a pozemek k dispozici
Aktivita
1.1.d Rekonstrukce místních komunikací
Důležitost
Střední, dle dostupnosti dotací
Dle dostupnosti a podmínek dotací, případně v souladu s řešením
Termíny
kanalizace
Odpovědnost
Zastupitelstvo obce
Náklady
Cca 6 mil. Kč
Zdroje financování Dotace MMR, JmK a rozpočet obce
Komunikace kolem „Pecírku“, na prostranství u kostela, za školním
Komentář
hřištěm, panelová cesta k bývalému JZD
Opatření 1.2 Rozvoj území obce
1.2.a Změna územního plánu obce Nebovidy č. 1 eventuálně pořízení
Aktivita
nového územního plánu
Důležitost
Střední
Termíny
Dle požadavků na změnu ÚP a souladu s nadřazenou ÚPD ZÚR JMK
Odpovědnost
Zastupitelstvo obce
Náklady
0,4 mil. Kč
Zdroje financování Dotace MMR,JmK a rozpočet obce
Obec má platný územní plán-vydaný v roce 2008. Jeho aktualizace bude:
Komentář
a)změnou ÚP č.1 nebo...b)zcela novým ÚP obce Nebovidy.
Tabulka 8 Opatření a aktivity ke strategickému cíli 2

Cíl 2 Rozvoj kulturního života, spolkové činnosti, sportu
Opatření 2.1 Další podpora společenského života v obci
Aktivita
2.1.a Podpora iniciativy občanů při pořádání kulturních akcí
Důležitost
Vysoká
Termíny
Průběžně
Odpovědnost
Zastupitelstvo obce
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Náklady
Zdroje financování

200 000,- Kč
Rozpočet obce, MAS Bobrava, JmK
Pravidelné tradiční akce – hody, Vánoce, Nový rok, výročí, zábavy,
Komentář
koncerty, setkávání občanů a partnerské obce
Opatření 2.2 Zázemí pro kulturní, spolkovou činnost a sport
Aktivita
2.2.a Výstavba společenské haly
Důležitost
Vysoká, dle dostupnosti dotací
Termíny
2017–2018
Odpovědnost
Zastupitelstvo obce
Náklady
Cca 37 mil. Kč
Zdroje financování Dotace MŠMT, JmK a rozpočet obce
Komentář
Projektová dokumentace, stavební povolení a pozemek k dispozici
Aktivita
2.2.b Dovybavení venkovních sportovišť
Důležitost
Střední, dle dostupnosti dotací
Termíny
2017–2018
Odpovědnost
Zastupitelstvo obce
Náklady
Cca 600 000,- Kč
Zdroje financování Dotace MŠMT, JmK a rozpočet obce
Komentář
Fitness prvky a dovybavení hřiště „Slunečná
Aktivita
Důležitost
Termíny
Odpovědnost
Náklady
Zdroje financování
Komentář

2.2.c Dovybavení sportovní haly
Střední, dle dostupnosti dotací
2017–2018
Zastupitelstvo obce
Cca 1 mil. Kč
Dotace MŠMT, JmK a rozpočet obce.
Sportovní nářadí a náčiní a stoly a židle pro společenské akce

Tabulka 9 Opatření a aktivity ke strategickému cíli 3

Cíl 3 Bezpečnější a příjemnější prostředí obce
Opatření 3.1 Zlepšení stavu životního prostředí
Aktivita
3.1.a Zvýšení počtu kontejnerů na sběrný odpad a bioodpad
Důležitost
Střední, dle dostupnosti dotací
Termíny
2017
Odpovědnost
Zastupitelstvo obce
Náklady
600 000,- Kč
Zdroje financování Dotace SFŽP, JmK a rozpočet obce
Komentář
Projektová dokumentace a stavební povolení k dispozici
Aktivita
3.1.b Revitalizace obecního sadu
Důležitost
Střední
Termíny
Průběžně 2016–2018
Odpovědnost
Zastupitelstvo obce
Náklady
100 000 Kč
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Zdroje financování Rozpočet obce
Komentář
Opatření 3.2 Zvýšení bezpečnosti v obci
Aktivita
3.2.a Častější dopravní kontroly
Důležitost
Vysoká
Termíny
Průběžně
Odpovědnost
Starosta obce
Náklady
Nehradí obec
Zdroje financování Rozpočet obce
Komentář

Zásobník aktivit
Rozpracování strategických cílů a jednotlivých opatření přineslo značné množství rozvojových aktivit.
Toto množství převyšuje předpokládané možnosti obce všechny aktivity realizovat, a to nejen z důvodu
otázky finanční náročnosti. Na základě posouzení důležitosti jednotlivých projektových záměrů členy
pracovní skupiny byla část z nich přesunuta do zásobníku aktivit.
Tabulka 10 Zásobník aktivit

Cíl 1 Zvýšení kvality infrastruktury obce
Opatření 1.1 Zlepšení stavu technické a dopravní infrastruktury
Aktivita
Rekonstrukce autobusových zastávek
Aktivita
Zajištění sociálního bydlení dle požadavků platné legislativy
Aktivita
Vytvoření názvů ulic
Aktivita
Rozšíření vodovodu do chatové oblasti
Aktivita
Dobudování sítě chodníků k obytným zónám
Cíl 2 Rozvoj kulturního života, spolkové činnosti, sportu
Opatření 2.1 Další podpora společenského života v obci
Aktivita
Obnova tradičního kroje
Aktivita
Aktivity vážící se k existenci nové sportovní haly
Aktivita
Znovuobnovení partnerských vazeb s obcí Nebovidy u Kolína
Opatření 2.2 Zázemí pro kulturní, spolkovou činnost a sport
Aktivita
Cyklotrasy a cyklostezky propojení s okolím
Aktivita
Průběžné dovybavování a údržba nové sportovně společenské haly
Aktivita
Podpora klubové činnosti v nové hale
Cíl 3 Bezpečnější a příjemnější prostředí obce
Opatření 3.1 Zlepšení stavu životního prostředí obec
Aktivita
Údržba chráněných lokalit v katastru obce (koniklec, biotop, studánky,)
Aktivita
Průběžná údržba a obnova obecního lesa a sadu
Aktivita
Vybudování sběrného dvora
Opatření 3.2 Zvýšení bezpečnosti v obci
Aktivita
Doplnění hlavní komunikace bezpečnostními prvky přechody, zrcadla...
Aktivita
Vytvoření obytných zón a jednosměrných ulic
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3.

Podpora realizace programu

V rámci předchozích částí tohoto dokumentu byly vedle obecného směru rozvoje obce stanoveny i
konkrétní aktivity směřující k naplnění požadovaných cílů. Pro úspěšnou realizaci zpracovaného
programu rozvoje obce Nebovidy je důležité nastavení jeho postupného naplňování. V budoucnu bude
důležitá efektivní spolupráce zapojených aktérů – obce, spolků, občanů i subjektů vně obce.
Personální zajištění realizace Programu rozvoje obec
Obec stanovila subjekty odpovědné za řízení realizace, ale i za výkon a kontrolu plnění jednotlivých
aktivit. Vzhledem k velikosti obce nebylo nutné zřizovat nové orgány či instituce. Stanovení uvedených
pozic je následující:
Tabulka 11 Personální zajištění realizace Programu rozvoje obce

Realizační role
Garant
Koordinátor

Kompetentní pozice
Starosta obce
Místostarosta obce

Jméno
Milan Mojžíš
Blahoslav Dobeš

Garant zodpovídá za věcné naplňování aktivit programu a vytváří podmínky pro jejich řízení. Řeší
problematiku realizace aktivit v čase a návaznosti na aktuální podmínky a možnosti obce. Navrhuje a
iniciuje změny vyplývající z nutnosti adaptovat program na nové podmínky, ať už na národní, krajské či
místní úrovni. Předkládá zastupitelstvu zprávy o realizaci programu, a navrhuje jeho případné
aktualizace. Svolává případná jednání pracovní skupiny.
Koordinátor zodpovídá za všechny činnosti spojené s administrativní podstatou činností spojenou s
naplňováním a aktualizací programu. Zodpovídá za dodržení harmonogramu, vyhodnocování a
monitoring. Zajišťuje sběr podkladů pro monitoring programu, které následně předloží v podobě
zprávy o průběhu realizace programu obce zastupitelstvu obce. Zodpovídá za zpřístupnění dokumentů
a vypořádání připomínek a podnětů, jež se v průběhu platnosti programu vyskytnou. Zodpovídá za
proškolení osob, které budou zapojeny do realizace programu, dále za přípravu aktualizací, souhrnů,
zpráv a dalších podkladů v návaznosti na využití programu.
Monitoring a vyhodnocení Programu rozvoje obce
Aby byla realizace programu vyhodnotitelná je zapotřebí ke každé aktivitě stanovit konkrétní ukazatele
(indikátory) s měřitelnou hodnotou, které budou informovat o úspěšnosti naplňování jednotlivých
aktivit. Program bude vyhodnocován na konci každého kalendářního roku, bude sledováno naplňování
stanovených aktivit, zejména pak těch s nejvyšší úrovní důležitosti. Po vyhodnocení koordinátorem
programu budou podklady z vyhodnocení předloženy zastupitelstvu obce. Základním nástrojem
monitoringu je zpráva o průběhu realizace programu obce, která bude zpracována jednou ročně v
návaznosti na sestavení ročního rozpočtu obce a projednána zastupitelstvem obce. Součástí této
zprávy bude přehled o aktivitách realizovaných v minulém roce, přehled o plnění indikátorů,
zdůvodnění odchylek od plánovaného průběhu realizace a případné návrhy změn samotného
dokumentu. Souběžně s hodnocením bude program průběžné revidován, případně aktualizován v
návaznosti na průběh realizace jeho dílčích částí. V roce 2022 bude navíc vypracováno komplexní
zhodnocení Programu rozvoje obce, které bude základním zdrojem informací pro návazný strategický
rozvojový dokument.
Financování realizace Programu rozvoje obce
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Základním zdrojem financování rozvojových aktivit bude obecní rozpočet. S přihlédnutím k velikosti
obce a výši jejího ročního rozpočtu však bude snaha, u některý z aktivit, o využití spolufinancování z
veřejných rozpočtů (kraje, ČR, fondy EU), zejména se bude jednat o investiční akce s vyšší finanční
náročností. Předpokládané zdroje financování jednotlivých aktivit jsou pak popsány přímo na kartách
aktivit.
Způsob aktualizace Programu rozvoje obce
Aktualizace a dílčí revize Programu rozvoje obce budou prováděny dle potřeby v průběhu celého
programového období. Podnětem k aktualizaci dokumentu pak může být závažná změna vnějších
podmínek, naplnění jeho části, či potřeba stanovení nových cílů (tu by neměla vyvolat změna politické
reprezentace obce). Změny Programu rozvoje obce budou prováděny koordinátorem PRO přímo do
původního dokumentu s vyznačením provedených změn a uvedením termínu aktualizace. Dokument
pak bude v úvodu obsahovat seznam revizí. Aktualizace programu a jeho změny budou schvalovány
zastupitelstvem obce. Následná aktualizace celého dokumentu se předpokládá zpracováním nového
Programu rozvoje obce Nebovidy na další návrhové období. Aktuální verze dokumentu bude
zveřejněna k nahlédnutí na internetových stránkách obce.
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Přílohy
Dotazníkové šetření obce Nebovidy
VEŘEJNOST
Vážení spoluobčané,
naše obec v současné době ve spolupráci s MAS Bobrava, z.s. zpracovává Program rozvoje obce na období 2017–2020. Program
nám pomůže vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky a zároveň umožní lépe
využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání dotací na uskutečnění vybraných projektových
záměrů.
Obracím se na Vás proto s žádostí o vyjádření názoru a odpovědi na otázky uvedené v tomto anonymním dotazníku, neboť právě
názor Vás místních obyvatel je jedním z důležitých podkladů pro tvorbu uvedeného dokumentu a pomůže nám nasměrovat naši
činnost v oblastech rozvoje obce, jež Vás nejvíce trápí.
Dotazník může vyplnit každý občan starší 15 let včetně.
Sběr dat z dotazníku bude probíhat do 31. 8. 2016 včetně na Obecním úřadě. Ten je možné vyplnit i on-line na odkaze, jež
naleznete na webových stránkách obce, rovněž do výše uvedeného data.
Výsledky dotazníkového šetření budou po zpracování zveřejněny na webových stránkách obce, kde bude rovněž postupně
zveřejňován vznikající dokument k připomínkování.
K vznikajícímu dokumentu proběhnou dvě veřejná projednání, na která jste srdečně zváni, a to:
 4. 10. 2016 v 17:00 v hospodě U Kostela – projednání analytické a návrhové části dokumentu
 8. 12. 2016 v 17:00 v hospodě U Kostela – projednání návrhu konečné verze dokumentu
Předem Vám děkuji za spolupráci,
starosta obce Milan Mojžíš
Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pokud si žádnou nevyberete, formulujte svůj názor do
volného prostoru k otázce.

1.

ÚDAJE O RESPONDENTOVI

Pohlaví:
Vzdělání:

Muž

Základní

Věk:

Žena

Střední odborné

15-20

21-30

Střední s maturitou

31-50

Vyšší odborné

51-65

66 a více

Vysokoškolské

V obci:
Žiji od narození
Přistěhoval/a jsem se v dětství spolu s rodiči

Typ Vaší domácnosti:

Přistěhoval/a jsem se v dospělosti před více než pěti lety
Přistěhoval/a jsem se v dospělosti v posledních pěti letech

Domácnost bez dětí
Domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)
Jiné: ……………………………………………………………..
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2.
1.

SPRÁVA OBCE
Jste spokojen/a s následujícími v oblasti činnosti správy obce?
Ano

Spíše ano Spíše ne Ne

Nevím

Přístup zastupitelů k řešení podnětů od občanů
Provozní doba obecního úřadu
Práce úředníků na obecním úřadě
Informovanost o hospodaření obce

2.

Odkud získáváte informace týkající se dění v obci a jste spokojen/a s jejich kvalitou?
ZDROJ
Webové stránky obce (internet)
Zpravodaj obce
Rozhlas
Vývěsky
Veřejná jednání zastupitelstva
Neformální kontakt se zastupiteli

JAK ČÁSTO VYUŽÍVÁM?
Často Občas Nikdy

Ano

JE ZDROJ KVALITNÍ?
Spíše ano Spíše ne Ne Nevím

Jiné: ……………………………………………………………..

3.

3.
4.

Další připomínky k fungování správy obce:

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Jaký odpad třídíte a kam jej ukládáte?
Kontejner Pytlový sběr Kompostuji Pálím

Netřídím Sběr organizovaný obcí Jinak

Papír
Plasty
Sklo
Železo
Bioodpad
Hliník
Baterie
Elektrospotřebiče
Nebezpečný odpad

5.
6.

Další náměty a připomínky k oblasti odpadů (např. počet a rozmístění kontejnerů, košů na odpad a jiné):
Jste spokojen/a s následujícími v oblasti životního prostředí obce?
Ano

Spíše ano Spíše ne

Ne

Nevím

Kvalita a údržba veřejné zeleně v obci
Kvalita ovzduší v obci
Stav vodních toků v okolí obce
Hluková zátěž v místě bydliště

7.

4.
8.
9.

Další náměty a připomínky v oblasti živ. prostředí (např. čistota obce, pálení odpadků, hladina spodní vody a jiné):

INFRASTRUKTURA A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Znáte územní plán obce? (nahlédli jste do něj z vlastní potřeby či jiného důvodu)
Při podpoře výstavby (obytné, průmyslové) by se obec měla soustředit na:
Využití volných ploch a nevyužitých objektů ve stávající zástavbě
Využití volných ploch a další výstavbu v chatové oblasti
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Ano

Ne

Výstavbu na nových plochách mimo stávající zástavbu obce, ale dle územního plánu k výstavbě určených
Hledání ploch pro budoucí výstavbu mimo stávající zástavbu obce a za plochami v územním plánu k tomu určených
Domnívám se, že by obec neměla podporovat další výstavbu
Jiné: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

10.

Jsou podle Vás následující oblasti infrastruktury obce ve vyhovujícím stavu?
Ano

Spíše ano Spíše ne

Ne

Nevím

Chodníky (stav, údržba, bezpečnost)
Parkování v obci
Provoz na komunikacích (bezpečnost, značení)
Veřejná doprava (autobus, vlak)
Elektrická energie
Plyn
Kanalizace
Odpočinkové zóny (parky, lavičky)
Dětská hřiště
Vybavení pro domácí mazlíčky (koše a jiné)

11. Další náměty a připomínky v oblasti infrastruktury a územního rozvoje:

5.

ŽIVOT V OBCI

12. Jak se Vám v obci žije?

Velmi dobře

Spíše dobře

Spíše špatně

Velmi špatně

13. Jsou podle Vás následující oblasti společenského vyžití obce dostatečné?
Ano

Spíše ano Spíše ne

Ne

Nevím

Nabídka kulturních akcí
Stav kulturních zařízení
Nabídka sportovních aktivit
Činnost spolků v obci
Nabídka využití volného času dětí
Služby knihovny

14. Další náměty a připomínky v oblasti kulturně společenského vyžití v obci:
15. Školství, zdravotnictví a sociální služby
Ano

Spíše ano Spíše ne

Ne

Nevím

Jste spokojen/a s činností mateřské školy?
Jste spokojen/a s nabídkou zdravotních služeb (v obci a okolí)?
Souhlasil/a byste s činností praktického lékaře v obci?
Jste spokojen/a s nabídkou sociálních služeb v obci?
Souhlasil/a byste s výstavbou bydlení pro seniory v obci?
Využil/a byste teď aktuálně bydlení v zařízení pro seniory obci?

16. Další náměty a připomínky v oblasti školství, zdravotnictví a sociálních služeb v obci:
17. Jaké služby Vám v obci chybí? (např. kadeřnictví, pekárna, nekuřácká restaurace, kino a jiné)
18. Jste spokojen/a s bezpečností v obci?
Ano Spíše ano Spíše ne Ne
Nevím

19. Jaká místa či jevy považujete v obci za nejnebezpečnější?
20. Jaké oblasti cestovního ruchu by měla obec podporovat?
Cyklostezky

Turistické stezky

Muzeum

Folklór a tradice

Jiné: ……………………………………………………………..
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Ubytování

Stravovací zařízení

6.

PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ

21. Jste spokojen/a s podmínkami pro podnikání v obci?
22. Podnikáte?

Ano

Ano

Spíše ano Spíše ne

Ne

Nevím

Ne

23. Jak by podle Vás obce mohla podpořit podnikání?

7.

OBEC A DALŠÍ ROZVOJ

24. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je přednostně využil/a? (vyberte
maximálně 3 možnosti)
Zlepšení podmínek pro podnikání
Podpora bytové výstavby
Dobudování technické infrastruktury
Častější spoje veřejné dopravy
Zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci
Rekonstrukce místních komunikací
Podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit
Péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci
Opravy památek v obci
Jiné: ……………………………………………………………..

25. Co se podlé Vás v obci v posledních letech podařilo?
26. Co se naopak nepodařilo?
27. Co je podle Vás nejpalčivější problémem života v obci?

Děkujeme za spolupráci a za čas, který jste tomuto dotazníku věnovali!
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Dotazníkové šetření obce Nebovidy
PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY
Vážená paní, vážený pane,
naše obec v současné době ve spolupráci s MAS Bobrava, z.s. zpracovává Program rozvoje obce na období 2017–2020.
Program nám pomůže vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky a zároveň
umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání dotací na uskutečnění vybraných
projektových záměrů.
Obracím se na Vás proto s žádostí o vyjádření názoru a odpovědi na otázky uvedené v tomto dotazníku. Právě názor Vás
místních podnikatelů je jedním z důležitých podkladů pro tvorbu uvedeného dokumentu a zároveň nám pomůže nasměrovat
naši činnost v oblastech rozvoje obce, které mohou rovněž přispět k podpoře Vašich aktivit.
Prosím
o
vyplnění
dotazníku
na
on-line
odkaze:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4mkzWJ8YO4qqvK9iKYBdRshukwY2B15hsXduXvOtTB7PK5w/viewform?c=0&
w=1 do 31. 8. 2016. Odkaz na tento dotazník je rovněž zveřejněn i na webových stránkách obce.
Výsledky dotazníkového šetření budou po zpracování zveřejněny na webových stránkách obce, kde bude také postupně
zveřejňován vznikající dokument k připomínkování.
K vznikajícímu dokumentu proběhnou 2 veřejná projednání, na která jste srdečně zváni, a to:

4. 10. 2016 v 17:00 v hospodě U Kostela – projednání analytické a návrhové části dokumentu

8. 12. 2016 v 17:00 v hospodě U Kostela – projednání návrhu konečné verze dokumentu
Předem Vám děkuji za spolupráci,
starosta obce Milan Mojžíš

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
1.
2.
3.
4.

Název firmy (nepovinné):
Právní forma:
Hlavní předmět činnosti Vaší firmy:
Jak dlouho Vaše firma v obci působí?
méně než 3 roky

5.

3 – 5 let

více než 10 let

Jaká je územní působnost Vaší firmy?
místní (pouze v obci)

6.

5 – 10 let

regionální (území několika obcí)

krajská

národní

Máte zaměstnance?
ne

ano: 1-3

ano: 3-6

ano: více než 6

7.
Pokud jste na otázku 7 odpověděli ano, je kritériem, které zvažujete při příjmu nových zaměstnanců i bydliště v obci
(preferujete spíše místní)?
ano

8.

spíše ne

ne

nevím

Předpokládáte, že budete v následujících 5 letech nabírat další zaměstnance? (rozšiřovat stavy)
ne

9.
10.

spíše ano

ano

nedokážu posoudit

Spolupracujete s jinými firmami ve Vašem okolí?
ano
ne
Pokud jste na otázku 9 odpověděli ano, o jaké firmy se jedná? (počet, předmět činnosti)
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11. Disponujete dostatečnými prostory pro Vaše podnikání a případné rozšíření Vašich aktivit?
ano, jsou pro nás dostatečné
ano, jsou pro nás dostatečné, ale výhledově se to může změnit
již nyní nedisponujeme, ale nevidíme problém do budoucna tento deficit řešit v obci podnikání
již nyní nedisponujeme a do budoucna by to mohlo být překážkou pro setrvání naší činnosti v obci

12. Jak hodnotíte dopravní infrastrukturu v obci? (případně v okolí – přístupové komunikace)
je pro nás plně dostatečná
není z pohledu činnosti ideální, ale nijak zásadně nás v našem podnikání neovlivňuje
je ve špatném stavu a považujeme za nezbytné tuto situaci řešit

13.
Který z následujících faktorů má největší negativní vliv na současný a budoucí vývoj Vaší firmy? (vyberte maximálně 3
odpovědi)
vzdálenost center
ekonomická situace
nedostatečná podpora obce
konkurence
nedostatečné zázemí
legislativní omezení
zastaralé vybavení
dostupnost finančních zdrojů
dopravní infrastruktura
cena materiálových vstupů
dostupnost a kvalita lidských zdrojů
jiné: …………………………………………………..

14.

Jste spokojen/a s informovaností o Vaší činnosti? (i mimo území obce)
ano

15.

spíše ne

ne

nevím

Je pro Vaši firmu zajímavá nebo důležitá spolupráce s obcí?
ano

16.
17.
18.

spíše ano

spíše ano

spíše ne

ne

nevím

Pokud ano, co v současnosti v obci pro Vaše fungování a rozvoj Vašeho podnikání nejvíce postrádáte?
Jaké investiční či neinvestiční akce by měla obec v nejbližší době z hlediska podpory Vaší činnosti uskutečnit?
Další připomínky ke vztahu obce a místních podnikatelů:

Děkujeme za spolupráci a za čas, který jste tomuto dotazníku věnovali!
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Dotazníkové šetření obce Nebovidy
NEZISKOVÉ ORGANIZACE
Vážená paní, vážený pane,
naše obec v současné době ve spolupráci s MAS Bobrava, z.s. zpracovává Program rozvoje obce na období 2017–2020.
Program nám pomůže vyjasnit priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky a zároveň
umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání dotací na uskutečnění vybraných
projektových záměrů.
Obracím se na Vás proto s žádostí o vyjádření názoru a odpovědi na otázky uvedené v tomto dotazníku. Právě názor Vás
místních zástupců neziskového sektoru je jedním z důležitých podkladů pro tvorbu uvedeného dokumentu a zároveň nám
pomůže nasměrovat naši činnost v oblastech rozvoje obce, které mohou rovněž přispět k podpoře Vašich aktivit.
Prosím

o

vyplnění

dotazníku

na

on-line

odkaze:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPDKSwoTwPeyQKL_WJh9x0md2g7OMXuvT_6aFMlnj9OUhLA/viewform?c=0&w=1 do 31. 8. 2016. Odkaz na tento dotazník je rovněž zveřejněn i na webových stránkách obce.

Výsledky dotazníkového šetření budou po zpracování zveřejněny na webových stránkách obce, kde bude také postupně
zveřejňován vznikající dokument k připomínkování.
K vznikajícímu dokumentu proběhnou dvě veřejná projednání, na která jste srdečně zváni, a to:

4. 10. 2016 v 17:00 v hospodě U Kostela – projednání analytické a návrhové části dokumentu

8. 12. 2016 v 17:00 v hospodě U Kostela – projednání návrhu konečné verze dokumentu
Předem Vám děkuji za spolupráci,
starosta obce Milan Mojžíš

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
1.
2.
3.
4.
5.

Název organizace (nepovinné):
Právní forma:
Hlavní předmět činnosti:
Počet členů k 1. 1. 2016 celkem:
z toho do 18 let:
Jaký je vývoj počtu Vašich členů v posledních letech (roste, klesá, je stabilní)? Čím je to podle Vás způsobeno?

6.

Jak dlouho Vaše organizace v obci působí?
méně než 3 roky

7.

více než 10 let

regionální (území několika obcí)

krajská

národní

Máte zaměstnance?
ne

9.
10.
11.

5 – 10 let

Jaká je územní působnost Vaší organizace?
místní (pouze v obci)

8.

3 – 5 let

ano: 1-3

ano: 3-6

ano: více než 6

Spolupracujete/ pořádáte akce společně s jinými organizacemi ve Vašem okolí?
ano
Pokud jste na otázku 9 odpověděli ano, o jaké akce se jedná? (počet, předmět činnosti)
Jste spokojen/a s informovaností o Vaší činnosti? (i mimo území obce)
ano

spíše ano

spíše ne

ne

nevím

39

ne

12.

Jste spokojen/a s následujícími body ve vztahu obce k zájmovým organizacím?
ano

spíše ano spíše ne

ne

nevím

Spolupráce obce a zájmových organizací
Podpora obce v činnosti zájmových organizací
Finanční podpora zájmových organizací ze strany obce
Podmínky pro činnost Vaší organizace v obci

13.

Ohodnoťte zázemí a prostory, které pro Vaši činnost využíváte (např. sportoviště, klubovny):
je pro nás dostatečné
není z pohledu naší činnosti ideální, ale nijak nás neomezuje v našich aktivitách
je ve špatném stavu (z pohledu kvality či rozsahu) a považujeme za nezbytné situaci řešit, neboť tento stav má či může mít
negativní vliv na naše aktivity či setrvání v obci
Není vyhovující, ale již máme plán, jak situaci řešit (připravený projekt, vytipované jiné místo). Prosím, uveďte Váš plán:
..………………………………………………………………………………………………………………………………..

14.
Který z následujících faktorů má největší negativní vliv na současný a budoucí vývoj Vaší činnosti? (vyberte
maximálně 3 odpovědi)
vzdálenost center
ekonomická situace
pasivní přístup obyvatel a nezájem o členství
konkurence
nedostatečné zázemí
legislativní omezení
zastaralé vybavení
dostupnost finančních zdrojů
jiné: …………………………………………………..

15.
16.
17.

Co v současnosti v obci pro Vaše fungování a rozvoj Vaší činnosti nejvíce postrádáte?
Jaké investiční či neinvestiční akce by měla obec v nejbližší době z hlediska podpory Vaší činnosti uskutečnit?
Další připomínky ke vztahu obce a zájmové organizace:

Děkujeme za spolupráci a za čas, který jste tomuto dotazníku věnovali!
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