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ÚVOD 

 

Plán rozvoje obce Dobročkovice na období 2021-2026 je základním plánovacím dokumentem obce, 

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

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

Plán rozvoje obce Dobročkovice navazuje na dokument zpracovaný roku 2014 s názvem Program 

rozvoje obce Dobročkovice na období 2015-2020. Z toho dokumentu také vychází nově zpracovaný 

plán na dalších šest let.  

Analytická část dokumentu čerpá z aktuálních dat a informací získaných z veřejných databází a statistik, 

z dotazníkového šetření, z webových stránek obce a z podkladů a připomínek starosty obce.  

Snahou vedení obce bylo zapojit do zpracování rozvojového dokumentu také veřejnost. Toho bylo 

dosaženo prostřednictvím dotazníkového šetření, které proběhlo v měsíci červnu 2021. Zastupitelstvo 

obce se podílelo na přípravě dokumentu ve fázi tvorby návrhové části dokumentu.  
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A. ANALYTICKÁ ČÁST 

A.1 Charakteristika obce 

 

1. ÚZEMÍ 

Obec je součástí Jihomoravského kraje a svou polohou náleží k okresu Vyškov, nachází se v nadmořské 

výšce zhruba 292 m n. m. První písemná zpráva pochází z roku 1348. K 1. 1. 2021 zde žilo 229 obyvatel 

na rozloze 502,7 hektarů. Půdorys tvoří protáhlá náves ovlivněná Dobročkovickým potokem, z 

jihovýchodu otevřená do údolí říčky Litavy, s kostelem při severozápadním konci obce obklopeným 

skupinou domů. Najdeme ji v předhůří Ždánického lesa severozápadním směrem od města Koryčany a 

asi 10 km východním směrem od města Bučovice. V okolí obce jsou pole a menší lesíky. Dobročkovice 

jsou klidnou obcí ležící stranou frekventovaných silničních tahů.  

 

Souhrnné informace o obci Dobročkovice:  

ZUJ (kód obce): 592986 

LAU 1 (NUTS 4): CZ0646 – Vyškov 

NUTS3: CZ064 – Jihomoravský kraj 

NUTS2: CZ06 – Jihovýchod 

Obec s pověřeným obecním úřadem: Bučovice 

Obec s rozšířenou působností: Bučovice 

Katastrální území: Vyškov 

Katastrální plocha (ha): 502,66 

Počet bydlících obyvatel k 1.1.2021: 229 (ČSÚ) 

Nadmořská výška (m n. m.): 292 

Zeměpisné souřadnice (WGS-84): 49°9′47″ s. š., 17°6′32″ v. d. 

Adresa: Dobročovice 92, 683 32 

IČ: 003 69 811 

Místní akční skupina: MAS Vyškovsko, z. s. 

Vzdálenost do spádových sídel: Bučovice 12 km, Vyškov 22 

 

 

Symboly obce 

      

  

  

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=cs&pagename=Dobro%C4%8Dkovice&params=49.162951550086_N_17.109004512031_E_type:city_region:CZ
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Katastrální území obce Dobročkovice:  

 

 
Zdroj: www.mapy.cz  

 

http://www.mapy.cz/
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2. OBYVATELSTVO 

 

Kapitola obyvatelstvo je zaměřena na informace pro stanovení potřebných kapacit zařízení  

a veřejných služeb obce a pro odhad charakteru potřeb obyvatelstva a celkového směřování rozvoje 

obce. Vývoj obyvatelstva má pro plánování rozvoje obce zásadní význam. 

Demografická situace 

K 1. 1. 2021 bylo v obci evidováno 229 obyvatel, z toho 118 žen a 111 mužů, průměrný věk obyvatel 

obce je 41 let.   

Stav obyvatel v jednotlivých věkových kategoriích v obci Dobročkovice k 31.12.2020:  
Celkem Muži Ženy 

Počet obyvatel 229 111 118 

v tom ve 
věku (let) 

0-14 45 17 28 

15-64 144 73 71 

65 a více 40 21 19 

Průměrný věk (let) 41,0 43,5 38,5 

Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze 
 

Vývoj počtu obyvatel v letech 2006-2020 v obci Dobročkovice a v ORP Bučovice: 

 
 

 
  Zdroj: ČSÚ 
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V delším časovém období, od roku 2006, vidíme ve vývoji počtu obyvatel obce Dobročkovice 

nejednoznačný trend. Celkově dochází ke zvyšování počtu obyvatel, tak jak je tomu i v rámci celého 

území Bučovicka, nejedná se však o tak přímý nárůst. Zlom ve vývoji počtu obyvatel sledujeme v roce 

2010, kdy byl zaznamenán nejnižší počet obyvatel. V následujících letech počet obyvatel postupně 

roste (s výkyvem v roce 2015 a2017) až na hodnotu 229 obyvatel, která byla zaznamenána v roce 2019 

a 2020.   

Pohyb obyvatel v obci Dobročkovice v letech 2011-2020: 

Rok Živě 
narození 

Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek (úbytek) 

přirozený stěhováním celkový 

2011 3 3 16 4 0 12 12 

2012 0 3 7 3 -3 4 1 

2013 4 2 5 5 2 0 2 

2014 6 3 8 10 3 -2 1 

2015 2 5 13 13 -3 0 -3 

2016 2 3 9 2 -1 7 6 

2017 1 3 8 8 -2 0 -2 

2018 6 3 12 6 3 6 9 

2019 4 2 14 6 2 8 10 

2020 6 2 2 6 4 -4 0 
Zdroj: ČSÚ 

 

Vývoj přirozeného, migračního a celkového přírůstku (úbytku) v obci Dobročkovice v letech 2011-

2020:  

 
 Zdroj: ČSÚ 

 

Vývoj přirozeného, migračního přírůstku má od roku 2011 skokový charakter, celkově je však za 

sledované období zaznamenán celkový přírůstek 36 obyvatel. Velký podíl na této hodnotě mají 

obyvatelé, kteří se do obce přistěhovali, menší mírou pak počet narozených dětí.  
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Složení obyvatel v obci Dobročkovice podle věkových kategorií v letech 2011–2020: 

Rok Počet 
obyvatel 
celkem 

v tom podle 
pohlaví 

v tom ve věku (let) Průměrný 
věk 

muži ženy 0-14 15-64 65 a 
více 

2011 205 100 105 27 136 42 43,1 

2012 206 102 104 22 144 40 43,0 

2013 208 101 107 22 144 42 43,1 

2014 209 103 106 26 143 40 42,3 

2015 206 99 107 28 142 36 42,2 

2016 212 104 108 30 147 35 41,8 

2017 210 103 107 32 143 35 41,4 

2018 219 105 114 36 148 35 41,8 

2019 229 111 118 43 150 36 41,0 

2020 229 111 118 45 144 40 41,0 
Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze 

 

 

Vývoj počtu obyvatel v obci Dobročkovice v jednotlivých věkových kategoriích v letech 2011-2020: 

 
Zdroj: Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze 

 

Věkovou strukturu obyvatelstva lze vyjádřit také pomocí indexu stáří, který udává, kolik je v populaci 

starších obyvatel na 100 dětí do 15 let. Tabulka i graf níže ukazují od roku 2014 příznivý vývoj, kdy 

hodnoty tohoto ukazatele klesají a od roku 2018 se dostávají pod hodnotu 100. V roce 2020 připadlo 

na 100 dětí ve věku do 15 let 89 osob starších 65 let.  To znamená, že populace v obci mládne.  
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Vývoj indexu stáří v obci Dobročkovice v letech 2011-2020: 

Rok Index 
stáří 

 2011 155,56 

2012 181,82 

2013 190,91 

2014 153,85 

2015 128,57 

2016 116,67 

2017 109,38 

2018 97,22 

2019 83,72 

2020 88,89 
Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze, vlastní zpracování 

 

Věková struktura obyvatel obce Dobročkovice a správního obvodu ORP Bučovice ve vybraných 

letech:   

Rok 2014 2017 2020 

0-14 15-64 65+ 0-14 15-64 65+ 0-14 15-64 65+ 

Dobročkovice 
(abs.) 

26 143 40 32 143 35 43 155 48 

v % 12,44 68,42 19,14 15,24 68,10 16,67 18,78 67,69 20,96 

SO ORP 
Bučovice 
(abs.) 

2 349 10 
804 

2 841 2 421 10 
564 

3 046 2 567 10 
391 

3 232 

v % 14,69 67,55 17,76 15,10 65,90 18,81 15,86 64,18 19,96 

 

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 
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Z porovnání procentního zastoupení jednotlivých věkových kategorií obyvatel obce Dobročkovice a 

obyvatel území ORP Bučovice vyplývá, že hodnoty obce Dobročkovice korespondují s hodnotami ORP 

Bučovice ve všech věkových kategoriích.   

Při zaměření na vývoj vzdělanosti obyvatelstva v obci v období 2001 a 2011 u obyvatelstva staršího 15 

let, a to podle stupně vzdělání, lze spatřit snižující se trend v počtu obyvatel se základním vzděláním, 

naopak se v obci zvýšil počet obyvatel s dokončeným vysokoškolským vzděláním. Novější údaje o 

vzdělanostní struktuře nejsou v současné době k dispozici. 

Vzdělanostní struktura obyvatel obce Dobročkovice v letech 2001 a 2011: 

 2001 2011 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 171 173 

z toho 
 podle stupně vzdělání 

bez vzdělání 0 1 

 základní včetně neukončeného 66 43 

  střední vč. vyučení (bez 
maturity) 

69 69 

úplné střední (s maturitou) 30 39 

vyšší odborné a nástavbové 
studium 

2 2 

vysokoškolské 2 10 
Zdroj: Sčítání lidu domů a bytů (dále jen SLDB) 

 

Sociální situace v obci  

V obci Dobročkovice nejsou sledovány skupiny sociálně slabých obyvatel, ani zaznamenány problémy 

s uživateli návykových látek. Obec v této oblasti nemá žádné problémy, které by ohrožovaly její 

stabilitu či bezpečnost, popřípadě potřebovaly zvláštní přístup či řešení. Z národnostních menšin žijí 

v současné době v obci dvě osoby slovenské národnosti.  

Sociálně vyloučené lokality se v obci nevyskytují. 

 

Spolková, osvětová a informační činnost 

V obci Dobročkovice jsou aktivní tyto spolky a subjekty: 

Název spolku Zaměření spolku 

Členská 

základna 

z toho do 18 let 

SH ČMS - Sbor 
dobrovolných 
hasičů 
Dobročkovice 

ochrana života, zdraví a majetku, 
práce s dětmi a mládeží, podpora 
sportovní činnosti, organizace a 
podpora dobrovolnictví 

56 14 

Orel jednota 
Dobročkovice 

Provozování a organizování sportu a 
tělovýchovy, duchovních, kulturních, 
charitativních a sociálně výchovných 

11 0 
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aktivit i dalších významných projevů 
lidské kultury vychovávat své členy, 
především děti a mládež, na základě 
křesťanských, zvláště katolických 
zásad, a dále pečovat o hmotný a 
nehmotný majetek. 

Zdroj: ARES - Ekonomické subjekty (mfcr.cz), obec Dobročkovice, vlastní zpracování 

 

Spolková činnost v obci je tvořena především akcemi pořádanými Sborem dobrovolných hasičů, který 

sdružuje 60 členů všech věkových kategorií. Sbor působí především na poli ochrany obyvatelstva, 

v rámci činnosti pro obec se výraznou měrou podílí na udržování tradic v obci a kulturním a spolkovém 

životě v obci.  V obci se udržují kulturní tradice a v poslední době se také obec věnuje oblastem turistiky 

a sportu, pro které se podařilo vybudovat kvalitní zázemí. Dalším spolkem, který se zapojuje do 

spolkového života je Orel jednota Dobročkovice. V obci se schází skupina žen ke společnému cvičení ve 

staré škole. 

Spolkům pracujícím s mládeží vytváří obec příznivé podmínky pro činnost. Všechny spolky využívají 

prostory v majetku obce zdarma. Obec hradí i náklady na energie v těchto prostorech. Obec dále 

finančně podporuje sportovní, kulturní a společenské akce těchto spolků (příměstské tábory, nákup 

medailí, pohárů, špekáčků, triček apod.).  

 

Významné akce pořádané v obci:  

Realizační 
subjekt 

Název akce Cílová skupina Období 
realizace 

SDH, Obec Ostatky děti, dospělí únor 

 Velikonoční zvyky- Hrkání po obci, mrskút děti, dospělí březen/duben 

SDH, Obec Dětský den děti červen 

Obec, SDH Tradiční krojované hody děti, dospělí říjen 

SDH Stavění máje děti, dospělí květen 

SDH Dětský karneval děti únor 

Obec Setkání seniorů senioři   

Obec Pečení a výstava perníků děti, dospělí prosinec 

Orel jednota Táborák děti  

Orel jednota Rozsvěcení vánočního stromku  děti prosinec 

Orel jednota Sportovní den děti, dospělí  

SDH Letní tábor děti červenec/srpen 
Zdroj: Obec Dobročkovice 

Způsoby informování občanů: 

- obecní webové stránky (www.dobrockovice.eu)   

- hlášení obecního rozhlasu 

- informační stánek na budově obecního úřadu 

 

 

 

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
http://www.dobrockovice.eu/
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3. HOSPODÁŘSTVÍ 

 

Ekonomická situace 

Při zaměření na strukturu obyvatel podle ekonomické aktivity v obci v letech 2001 a 2011 lze sledovat 

nárůst počtu ekonomicky aktivních osob, a to i přes snižující se celkový počet obyvatel v obci. Počet 

ekonomicky aktivních i ekonomicky neaktivních je poměrně vyrovnaný, u ekonomicky neaktivních však 

došlo mezi lety 2001 a 2011 ke snížení počtů osob. Vliv na tento stav však může mít o počet osob 

s nezjištěnou ekonomickou aktivitou.  Pro sledování vývoje v dalších letech nejsou k dispozici aktuální 

údaje. 

Ekonomická aktivita v obci Dobročkovice v letech 2001 a 2011: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zdroj: ČSÚ, (SLDB 2001 a 2011, vlastní úprava) 

 

Podle databáze Českého statistického úřadu bylo ke konci roku 2020 v Dobročkovicích registrováno 44 

ekonomických subjektů, z toho 26 se zjištěnou aktivitou. Nejčastější formou podnikatelského 

subjektu jsou soukromé osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění, dále právnické osoby, 

jeden zemědělský podnikatel. Nejčastěji se jedná o podnikatelské subjekty, které převážně vyvíjejí 

činnost v oblasti stavebnictví, průmyslu, velkoobchodu a maloobchodu a zemědělství, lesnictví a 

rybářství. Co se týká velikosti podnikatelských subjektů, podle údajů z roku 2013 se jedná většinou o 

podnikatelské subjekty bez zaměstnanců, v menší míře pak v kategorii 1–5 zaměstnanců. 

Podnikatelské subjekty dle právní formy v obci Dobročkovice k 31.12.2020:  
Registrované  

podniky 
Podniky se  

zjištěnou aktivitou 

Celkem 44 26 

Fyzické osoby 37 23 

Fyzické osoby podnikající dle  
živnostenského zákona  

35 21 

Fyzické osoby podnikající dle jiného  
než živnostenského zákona 

1 1 

Zemědělští podnikatelé 1 1 

Právnické osoby 7 3 

Obchodní společnosti 3 1 
Zdroj: ČSÚ 

  2001 2011 

Obyvatelstvo 210 195 

Ekonomicky aktivní  82 99 

v tom zaměstnaní 62 94 

z toho pracující důchodci 1 2 

z toho ženy na mat. dovolené 2 1 

nezaměstnaní  20 5 

Ekonomicky neaktivní celkem 128 85 

z toho nepracující důchodci 62 42 

z toho žáci, studenti, učni 36 28 

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou 0 12 
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Počet ekonomických subjektů podle počtu zaměstnanců k 31.12.2013: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Zdroj: ČSÚ 

 

Významné průmyslové podniky a významní zaměstnavatelé se v obci nenachází. Dle platného 

územního plánu nejsou v obci žádné volné plochy pro podnikání. V Národní databázi brownfieldů je 

zapsán objekt bývalé školy, č. p. 134 s rozlohou lokality 593 m2, který je možné využít k vybudování 

bytů i k podnikatelské činnosti.  

 

Z řemesel se nejvíce rozvíjí soukromá dřevovýroba (Dřevointer s. r. o.). Bývalý zemědělský areál 

v současné době využívá soukromý subjekt (Kinematograf bratří Čadíků, ustájení koní).  

 

Místní soukromí podnikatelé mají možnost prezentovat svoje firmy na webových stránkách obce 
www.dobrockovice.eu.  

 

V obci jsou dostupné tyto služby: 
služba počet služba počet 

smíšení zboží 1 masáže 1 

restaurace 1 knihovna  0 

autolakovna 1   

Zdroj: Obec Dobročkovice  

 

Zemědělská výroba  

Zemědělská výroba je v obci zastoupena společností Agrola s.r.o. Kožušice, která se zabývá rostlinnou 

výrobou. Od roku 1993 hospodaří v katastrech obcí Kožušice, Malínky, Brankovice a Dobročkovice. 

 

Dle Evidence zemědělského podnikatele je v současné době v obci Dobročkovice evidován jeden 
zemědělský subjekt, fyzická osoba podnikající.    

Komplexní pozemkové úpravy v obci dosud provedeny nebyly, jejich zahájení je v plánu od roku 2024. 

 

 

Kategorie Počet 
subjektů 
 

neuvedeno 24 

bez zaměstnanců 13 

1–5 
 

5 

6–9 0 

10–19  0 

20–24 0 

25–49 0 

50–99 0 

http://www.dobrockovice.eu/
http://www.pustimer.eu/
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Cestovní ruch 

Mezi turistické zajímavosti v Dobročkovicích lze zařadit především prvky kulturní, přírodních se zde 

nevyskytují až na velmi malou část soukromé obory Borky. V obci se nachází obecní pohostinství s 

kulturním domem, obchod se smíšeným zbořím, informační stánek, který je umístěn na budově 

obecního úřadu, turistické odpočívadlo, tenisový kurt s umělým povrchem, hřiště na malou kopanou, 

dřevěný přístřešek (možnost odpočinku), odstavné parkoviště, dětský kout s prolézačkami a informační 

tabule. Budování zařízení pro zvýšení návštěvnosti lokality a rozvoji cestovního ruchu není pro obec 

prioritou, zakládá si na klidnosti lokality. 

Turistická mapa obce Dobročkovice: 

 
Zdroj: mapy.cz    

Pro zpříjemnění volných chvil bylo v obci pro místní obyvatele i návštěvníky vybudováno turistické 

odpočívadlo. Sloužit pak může také návštěvníkům, kteří se sem dostanou díky cyklostezce z Brankovic 

do Chvalkovic, která prochází územím. 

Turistické odpočívadlo v Dobročkovicích: 

 Zdroj: www.dobrockovice.eu  

http://www.dobrockovice.eu/
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Trh práce  

V dubnu 2021 bylo v obci Dobročkovice v aktivním věku (15-64 let) celkem 144 obyvatel. Podíl 

nezaměstnaných osob v tomto období činil 4 %, což odpovídá počtu 6 dosažitelných uchazečů, tedy 

těch, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa.  

Ve vývoji nezaměstnanosti sledujeme mezi roky 2015 a 2020 klesající trend, avšak s výkyvem v letech 

2018 a 2019. V těchto letech se také vývojová křivka obce odchyluje od vývojové křivky celého 

správního obvodu obce s rozšířenou působností Bučovice.  

Podíl nezaměstnaných osob (v %) v obci Dobročkovice a SO ORP Bučovice v letech 2015-2020 (k 

31.12): 

 
Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

 

Vzhledem k nedostatku pracovních míst a vybavenosti obce je většina obyvatel v obci nucena za prací 

dojíždět. Jedná se jak o pracující, tak žáky a studenty. Mateřská a základní škola se nachází v sousedních 

Nesovicích a Brankovicích. Do základních a středních škol nejčastěji dojíždí žáci a studenti do Bučovic, 

Vyškova, Slavkova u Brna a Brna. Podobná situace je i u zaměstnaných, kdy většina vyjíždí do jiné obce 

okresu nebo do jiného okresu. K situaci, že by obyvatelé z obce vyjížděli za prací nebo studiem do 

jiného kraje nebo do zahraničí dochází pouze ve třech případech. Novější data nejsou v současné době 

k dispozici. 

Vyjíždějící do zaměstnání a škol v roce 2011: 

Vyjíždějící celkem 70 

v tom vyjíždějící do zaměstnání 52 

v 
tom 

v rámci obce 1 

do jiné obce okresu 33 

do jiného okresu kraje 15 

do jiného kraje 2 

do zahraničí 1 

vyjíždějící do škol 18 

v 
tom 

v rámci obce - 

mimo obec 18 
Zdroj: ČSÚ, SLDB 2011 

  

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Dobročkovice 5,59 4,93 4,08 5,59 4,73 3,33

ORP Bučovice 6,07 5,07 4,04 2,88 2,62 3,37

 0,00

 1,00

 2,00

 3,00

 4,00

 5,00

 6,00

 7,00
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4. INFRASTRUKTURA 
 

Technická infrastruktura 

Zásobování vodou probíhá ze Společného vodovodu Vyškov – větev Nesovická. Zdroj pitné vody je v 

současnosti kvantitativně i kvalitativně dostačující. Vlastníkem vodovodu je obec, provozovatelem je 

společnost Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. 

Odkanalizování. Obec je odkanalizována několika stokami jednotné kanalizace v celkové délce cca 2,15 
km, zaústěnými přímo do Dobročkovického potoka. Kanalizace byla budována stupně, v rozmezí let 
1966-2005 a je na ni napojena většina obyvatel obce, a to převážně přepady ze septiků. Vlastníkem i 
provozovatelem kanalizace je obec Dobročkovice. V roce 2021 byly zahájeny přípravné práce za 
účelem vybudování oddělené splaškové kanalizace v celkové délce cca 2,6 km. Splaškové odpadní 
vody budou svedeny na jihovýchod obce, do nejnižšího místa, kde bude umístěna čerpací stanice, z níž 
budou odpadní vody přečerpávány a výtlačným potrubím odváděny na stávající mechanicko-
biologickou čistírnu odpadních vod Brankovice. Stávající kanalizace bude dále využita pouze pro 
odvádění dešťových vod. 
 
Zásobování plynem. V obci není rozveden plynovod.  
 

Zásobování elektrickou energií. K základním parametrům technické infrastruktury obce bezesporu 

patří elektrická síť. Obec je zásobována elektrickou energií z rozvodny Vyškov po nadzemním vedení 

vysokého napětí (22 kV). Na odbočky z tohoto vedení jsou připojeny jednotlivé trafostanice v obci. 

V současnosti s dodávkou elektrické energie do obce problémy nejsou. Kapacita místních trafostanic 

plně odpovídá současným a předpokládaným potřebám obce. 

 

Veřejné osvětlení. V obci je kabelová rozvodná síť NN. Základní síť veřejného osvětlení obce byla 

zavedena v 50. letech, od té doby se pouze rozšířila do nových okrajových částí obce. Neosvětlená 

místa se v obci prakticky nevyskytují.  Síť veřejného osvětlení je ve vlastnictví obce.  Stav veřejného 

osvětlení je po rekonstrukci, která proběhla v roce 2021.   

 

Síť pro internet. Asi tři čtvrtiny obce jsou připojeny na optickou síť, dostupnost internetu však není 

dobrá, síť je třeba posílit. 

 

Nakládání s odpady. V obci je prováděn organizovaný tříděný sběr odpadu. Specializovaná firma 
RESPONO odváží v 14denních cyklech komunální odpad na skládku v Kozlanech. V obci jsou umístěny 
tři kontejnery na plast a dále kontejner na sklo a papír s týdenním vývozem. Kovový odpad a 
elektroodpad mohou občané odevzdávat 1x týdně ve sběrném dvoře v Dobročkovicích. Nebezpečný 
odpad je svážen 2x ročně společností Respono, a.s.  Biologický odpad je řešen pomocí odpadových 
nádob u každého domu a dále kompostéry v každé domácnosti. Občané mohou využívat ke sběru 
odpadů také sběrné dvory společnosti Respono, a.s. v Bučovicích a ve Vyškově.  

 

Dopravní infrastruktura 

Silniční doprava 
Obec se nenachází v bezprostřední blízkosti důležitých dopravních tahů. Silnice I/50, vzdálená od obce 

1,5 km, která je významným mezinárodním tahem, však umožňuje poměrně kvalitní spojení s krajským 

střediskem a nadřazenou dálniční sítí. Obec je napojena na silnici II. třídy silnicí III/0509 – s OP 15 m od  



PLÁN ROZVOJE OBCE DOBROČKOVICE NA OBDOBÍ 2021-2026 
 
 

18 
 

 

osy vozovky, tah lokálního významu kategorie S 6,5. Má obslužný charakter, nevytváří výraznější rizika. 

Z účelových komunikací se zde nachází převážně polní cesty. Horší dopravní dostupnost je vyvažována 

menším zatížením dopravou. 

Na území katastrálního území by do budoucna mohla zasahovat přeložka silnice I/ 50, pokud by byla 

uskutečněna varianta severního obchvatu Brankovic a Kožušic. To by pravděpodobně zlepšilo dopravní 

dostupnost, na druhou stranu by se zde zvýšilo znečištění z dopravy.  

Podle sčítání dopravy prováděného Ředitelstvím silnic a dálnic v roce 2016 je roční průměr denní 

intenzity dopravy na silnici I/50 9 989 vozidel, v roce 2010 to bylo 8 077 vozidel, což je nárůst o 23 %.  

Železniční doprava  

Obcí Dobročkovice neprochází železniční trať. Nejbližší železniční stanice se nachází v Brankovicích (3 

km) a Nesovicích (5 km), což jsou stanice na trati Brno – Uherské Hradiště, která v území SO ORP 

Bučovice kopíruje trasu silnice I/50. 

 

Místní komunikace 

Podle pasportu místních komunikací zpracovaného v roce 2016 je celková délka místních komunikací 

1,2 km. Technický stav většiny místních komunikací je v dobrém stavu, neboť v roce 2019 proběhla 

rekonstrukce většiny úseků.  

 

Údržbu místních komunikací zajišťuje pracovník obce, který má k dispozici potřebné technické 

vybavení. Jedná se o malou techniku pro zimní údržbu i pro údržbu travnatých porostů. V současné 

době je v řešení pořízení velké techniky pro komplexní údržbu obce. Zametání cest po zimě je řešeno 

externí firmou, stejně tak posyp místních komunikací v zimě. 

 

Chodníky 

Chodníky jsou v obci vybudované podél silnic, většinou jsou oboustranné. Opravit je třeba jen část 

chodníků, většina úseků je v dobrém stavu. S celkovou obnovou chodníků se počítá až po vybudování 

kanalizace v obci.  

 

Parkovací místa 

Situace s parkováním je v obci problematická, neboť obyvatelé často nevyužívají k odstavení svých 

vozidel vlastní pozemky, ale místní komunikaci. Komplexní řešení parkovacích stání podél komunikací 

v obci připadá v úvahu k řešení až po dokončení kanalizace.  

 

Dopravní obslužnost 

Obec Dobročkovice je součástí Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK). 

Přes obec projíždí autobusová linka 651 Nesovice - Brankovice - Kožušice – Střílky v časových 

intervalech 1 až 2 hodiny v pracovní dny, o víkendu 3 spoje během dne. Autobusové spojení do Bučovic 

je možné s přestupem v Nesovicích (linka 643). Zprostředkující dopravní společností je VYDOS BUS a.s., 

Vyškov. V centru obce se nachází jedna autobusová zastávka, druhá je na rozcestí u silnice I/50.  
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5. VYBAVENOST 

 

Bydlení 

Půdorys obce tvoří protáhlá náves ovlivněná Dobročkovickým potokem, z jihovýchodu otevřená do 

údolí říčky Litavy, s kostelem při severozápadním konci obce obklopeným skupinou domů. K bydlení 

slouží zástavba převážně rodinných domů.  V roce 2011 bylo v obci evidováno 116 domů, z toho 114 

rodinných a 1 dům bytový. Obydlených domů v tomto období bylo 70. Velká část domů byla postavena 

v letech 1920–1970 a v každém následujícím desetiletí bylo přistavěno do 10 nových domů. Počet 

dokončených domů v jednotlivých letech v období 2015–2019 ukazuje tabulka níže. Celkem přibyl za 

toto období jeden byt v rodinném domě. 

Podíl (počet) domů využívaných pro rekreaci 40 domů. 

V územním plánu byla navržena nová zóna pro bydlení. 

Domovní fond v obci Dobročkovice v roce 2011: 
 

Celkem rodinné  
domy 

bytové  
domy 

ostatní  
budovy 

Domy úhrnem 116 114 1 1 

Domy obydlené 70 68 1 1 

z toho podle 
vlastnictví 
domu 

fyzická osoba 60 60 - - 

obec, stát 1 1 - - 

bytové 
družstvo 

- - - - 

spoluvlastnictví 
vlastníků bytů 

6 5 1 - 

z toho podle 
období 
výstavby 
nebo 
rekonstrukce 
domu 

1919 a dříve 7 7 - - 

1920 - 1970 28 28 - - 

1971 - 1980 11 10 1 - 

1981 - 1990 9 9 - - 

1991 - 2000 7 7 - - 

2001 - 2011 6 6 - - 
Zdroj: ČSÚ, Sčítání lidí, domů a bytů 

Počet dokončených bytů v obci Dobročkovice v letech 2015–2019:  
Byty  

celkem 
v rodinných 

domech 
v bytových 

domech 

2015 - - - 

2016 - - - 

2017 - - - 

2018 1 1 - 

2019 - - - 

Zdroj: ČSÚ 

Školství a vzdělávání 

Mateřská ani základní škola se v obci nenachází. Za předškolní a školní docházkou dojíždějí žáci 

převážně do Nesovic. Po ukončení základní školy dojíždějí žáci za dalším vzděláním nejčastěji do 

Bučovic, Vyškova a Brna.   
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Zdravotnictví 

Pro občany jsou nejblíže dostupní praktičtí lékaři v obcích Nesovice a Brankovice, zdravotní středisko 

pak v Bučovicích. Nemocnice se nachází ve Vyškově, Kyjově a Brně. Zdravotnická záchranná služba je 

zajišťována z výjezdové základny ve Vyškově.  

 

Sociální péče 

Oblast sociální péče není v obci téměř pokryta. Nenachází se zde žádný dům pro seniory ani terénní 

sociální služby, zároveň zde aktuálně nejsou prostory pro sociální bydlení. Tento stav je však díky 

pospolitosti v obci vyhovující. Místní obyvatelé jsou zvyklí si pomáhat, a proto lze jako možnost řešení 

do budoucna navrhnout třígenerační bydlení, které by tyto rodinné a sousedské vazby ještě posílilo.  

Za sociálními službami je třeba vyjíždět nejblíže do Vyškova, kde se nachází tito poskytovatelé: Centrum 

sociálních služeb Vyškov, o.p.s., Oblastní charita Vyškov, Sdružení „Piafa“, Domov pro seniory Vyškov, 

Domov pro osoby s chronickým duševním onemocněním Vyškov. V Nových Hvězdlicích působí Domov 

Hvězda Hvězdlice a ve Chvalkovicích na Hané sídlí Domov u zámku, z.s. V Bučovicích se nachází 

Středisko zdravotních a sociálních služeb.  

Obec se od r. 2019 podílí na spolufinancování sociálních služeb v rámci ORP Bučovice, kdy přispívá 

částkou stanovenou každý rok a občana. Obec dále přispívá i na jiné konkrétní sociální účely.  

Kultura, sport a volnočasové aktivity 

V obci Dobročkovice se nachází kulturní dům, ve kterém se odehrávají veškeré společenské a kulturní 

akce. Součástí kulturního domu je pohostinství. Technický stav kulturního domu je ve velmi dobrém 

stavu, neboť v minulých letech prošel kompletní rekonstrukcí. Venkovní akce se konají na hřišti u 

přístřešku.  

V Ústředním seznamu kulturních památek ČR je zapsaný kostel Všech svatých, který je památkou od r. 

1958. Jedná se původní gotický kostel z počátku 14. století.  

Na území obce se nachází několik svatých křížů, pomníček se soškou panny Marie a lípou na bývalém 

rozcestí do Milonic a Uhřic, a také několik pomníků (Pomník Panny Marie na Hrubé Straně, pomník 

obětem 1. a 2. světové války a pomník rumunským vojínům padlým v 2. světové válce v katastru obce). 

Na území obce se nachází dva významné stromy - lípa svobody na návsi a lípa u kostela.  

Knihovna se nachází v budově obecního úřadu, v současné době však není otevřena pro veřejnost. Po 

dokončení obnovy obecní domu bude přemístěna společně s obecním úřadem do nových prostor a 

bude otevřena pro veřejnost.  

 

Ke sportovním a volnočasovým aktivitám slouží v obci tenisový kurt s umělým povrchem, hřiště na 

malou kopanou a dětský kout s prolézačkami.  

Sportovní organizace – činnost – Orel jednota Dobročkovice a SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů 

Dobročkovice, pobočný spolek.   

V Rejstříku sportu nejsou evidovány žádná sportovní zařízení ani subjekty.   
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6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Stav životního prostředí 

Na katastrálním území obce se nenachází žádné Evropsky významné lokality, ptačí oblasti, památné 

stromy ani přírodní parky či rezervace. Dle územního plánu má být na území vymezen regionální 

biokoridor RBK082. Vymezení skladebných částí ÚSES (biocenter a biokoridorů) nadregionální a regionální 

úrovně významnosti pro celé území Jihomoravského kraje je pak z hlediska vlivů na životní prostředí 

hodnoceno jednoznačně kladně.  

Půdní fond obce Dobročkovice k 31.12.2020: 

Druh pozemků ha 

Celková výměra 502,66 

Zemědělská půda 467,30 

Orná půda 449,63 

Chmelnice - 

Vinice - 

Zahrada 11,63 

Ovocný sad 1,51 

Trvalý travní porost 4,54 

Nezemědělská půda 35,35 

Lesní pozemek 2,82 

Vodní plocha 1,13 

Zastavěná plocha a nádvoří 7,29 

Ostatní plocha 24,12 

Zdroj: ČSÚ, Veřejná databáze 

 

Převážná část území obce Dobročkovice leží v rovinaté krajině v nadmořské výšce 300-350 m n. m., ze 

všech stran je obklopena ornou půdou bez souvislé zeleně. Tím je určeno i převážné využití půdy pro 

zemědělskou činnost. 93 % celkové plochy katastru obce tvoří zemědělská půda a z toho 96 % půda 

orná. Na katastrálním území obce se dále nachází vodní tok s doprovodnou vegetací a rybníkem.  

 

Kvalita ovzduší, půdy a vody 

V obci se nenachází žádný významný zdroj znečištění vody, půdy ani ovzduší. Obcí protéká 

Dobročkovický potok, který je na území obce zatrubněný. V zimních měsících je kvalita ovzduší 

ovlivněna spalinami z komínů domácností vznikajících při topení tuhými palivy a v některých případech 

odpadem. 

 

Míra ohrožení hlukem  

Nejbližší možný zdroj hluku představuje pro obec 1,5 km vzdálená mezinárodní silnice I/50. Podle 

hlukové mapy z roku 2017 není však hlukové ohrožení v katastrálním území obce měřeno.  
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Ochrana životního prostředí 

Katastrální území Dobročkovice je řazeno do provincie středoevropských listnatých lesů. V 

dobročkovickém katastru se nenachází lokality, které se vyznačují vyšší ekologickou hodnotou. Na 

území obce se nachází dva významné stromy - lípa svobody na návsi a lípa u kostela.  

 

V obci se nachází nevyužívaný objekt bývalé školy, č. p. 134, který je zapsán v Národní databázi 

brownfieldů. Jiné nevyužité území či území s ekologickou zátěží se v obci nenachází.  

 

Střety rozvojových záměrů v obci: Vzhledem k tomu, že nejsou provedeny komplexní pozemkové 

úpravy, je náročná, popř. nemožná realizace ekologických prvků a realizace cyklotras či pěších 

stezek. Pozemky, kde by se dalo toto zrealizovat, nejsou plně ve vlastnictví obce.  

Problémy ochrany přírody v obci nejsou.   
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7. SPRÁVA OBCE 

 

Obecní úřad a kompetence obce 

Obec Dobročkovice je územním samosprávným společenstvím občanů. Byla zřízena za účelem výkonu 
místní samosprávy na svém katastrálním území na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném 
znění.  

Obec je veřejnoprávní korporací, která vlastní a spravuje majetek, má vlastní příjmy a hospodaří podle 
podmínek stanovených zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákonů. Obec 
navenek vystupuje jako právnická osoba. V právních vztazích vystupuje pod svým jménem a nese 
zodpovědnost z těchto vztahů vyplývající.  

Zastupitelstvo obce je sedmičlenné, starosta je v současnosti neuvolněný. Na obecním úřadě pracují 

tři pracovníci. Na plný úvazek pak účetní a zaměstnanec pro údržbu (přes úřad práce), na zkrácený 

úvazek paní uklízečka.  

Obec Dobročkovice 

Pověřený úřad Městský úřad Bučovice 

Obec s rozšířenou působností Město Bučovice 

Finanční úřad Finanční úřad pro Jihomoravský kraj v Brně, 
územní pracoviště v Bučovicích 

Katastrální úřad Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj v Brně, 
Katastrální pracoviště Vyškov  

Matriční úřad Obecní úřad Brankovice 

 

Obec nevykonává správní činnost pro jinou obec. Příspěvkové organizace zřizované obcí obce nemá.  

Organizační složky zřizované obcí:   Obecní knihovna Dobročkovice  

Jednotka SDH obce       

Hospodaření a majetek obce  

Výsledek hospodaření obce je odrazem finančního zdraví obce a do určité míry odráží schopnost obce 

dostát svých závazků.  
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Rozpočet obce Dobročkovice v letech 2014-2020 (v tis. Kč): 

Rok Příjmy Výdaje Příjmy  Výdaje Přebytek/ 
schodek 

Podíl 
běžných 

výdajů na 
celkových 
příjmech 

(v %) 

Daňo- 
vé 

Neda- 
ňové  

Kapitá- 
lové 

Přijaté 
trans- 
fery 

Běžné Kapitá- 
lové 

2014 2 405 290 497 345 1 968 65 3 537 2 033 1 504 55,64 

2015 2 482 375 0 795 4 855 43 3 652 4 899 -1 247 132,96 

2016 2 678 303 75 646 1 818 0 3 702 1 818 1 884 49,11 

2017 3 041 217 0 843 2 368 1 135 4 101 3 502 599 57,73 

2018 3 258 291 269 1 053 3 974 597 4 872 4 571 301 81,57 

2019 3 733 318 0 2 311 5 510 0 6 362 5 510 853 86,60 

2020 3 697 865 234 66 3 774 0 4 862 3 774 1 088 77,62 

Zdroj: Ministerstvo financí, monitor.statnipokladna.cz  

 

Nenárokové dotace získané v letech 2014-2020: 

Akce Dotace v Kč Zdroj 

2020 

Oprava střechy víceúčelového objektu 
v Dobročkovicích čp. 92 

240 000 JMK 

Následná péče o stromky v obci Dobročkovice 42 467 JMK 

2019 

Oprava krytových vrstev místních komunikací v obci 
Dobročkovice 

1 648 600 MMR 

Vegetační úprava parčíku s pomníkem I. a II. světové 
války v Dobročkovicích 

105 000 JMK 

Pořízení věcných prostředků požární ochrany  36 000 JMK 

Následná péče o stromky v Dobročkovicích 30 000 JMK 

2018 

Oprava prostranství a schodiště Společenského 
a kulturního centra Dobročkovice 

250 000 JMK 

Pořízení věcných prostředků požární ochrany 37 000 JMK 

Oprava místní komunikace v obci Dobročkovice 501 351 MMR 

2017 

Pořízení nového dopravního automobilu 
FORD Transit s příslušenstvím pro JSDH 

300 000 JMK 

Obnova vybavenosti Společenského a kulturního 
centra Dobročkovice 

200 000 JMK 

Pořízení věcných prostředků požární ochrany 25 000 JMK 

2016 

Pasportizace dopravního značení Dobročkovice 100 000 JMK 

Ozelenění obce 8 480 JMK 

2015 

Údržba místní komunikace (Malá Strana) 200 000 JMK 
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Nákup motorového kalového čerpadla pro JSDH 
Dobročkovice 

30 000 JMK 

Věcné vybavení JSDH Dobročkovice 150 000 JMK 

2014 

Rekonstrukce sociálního zařízení a malba sálu 
kulturního domu 

180 000 EU, SR 

Doplnění dětského hřiště herními prvky (2 kusy) 50 000 JMK 

Dovybavení JSDH Dobročkovice (elektrocentrála + 
obleky) 

24 000 JMK 

Zdroj: dobrockovice.eu    

 

Finanční majetek obce: Obec má ve vlastnictví budovy a stavby v účetní hodnotě 11 848,83 tis. Kč a 
pozemky v účetní hodnotě 5 465,16 tis. Kč. Všechny objekty ve vlastnictví obce jsou plně využívány. 
Obec nemá úvěr, půjčku ani jinou finanční výpomoc.  

 

Bezpečnost 

Obvodní oddělení Bučovice, pod které obec Dobročkovice spadá, řešilo v roce 2020 celkem 131 
trestných činů. Index kriminality v tomto období činil 73,2, což je nižší hodnota, než je hodnota za 
Jihomoravský kraj celkem, která činí 137,9 (16 025 trestných činů). Index kriminality vyjadřuje počet 
trestných činů na 1000 obyvatel. 

Přestupky spáchané na území obce Dobročkovice řeší přestupková komise Města Bučovice, a to na 
základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy.  

V obci působí Sbor dobrovolných hasičů a Jednotka sboru dobrovolných hasičů. Profesionální Požární 
stanice se nachází ve Vyškově. Varování pro svolání dobrovolných hasičů či pro informovanost občanů 
o požáru či nebezpečí probíhá sirénou a rozhlasovým hlášením, členů jednotky také SMS zprávami 
z operačního střediska. 

 

Vnější vztahy a vazby obce 

Členství obce Dobročkovice v jiných organizacích, svazcích obcí a sdruženích:  

organizace 

členský příspěvek za rok 2020 v Kč

 

SO Mezihoří 7.470,- Kč 

RESPONO, a.s. - 

Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. - 

MAS Vyškovsko 2.190,- Kč 

  

C E L K E M  9.660,- Kč 
Zdroj: Obec Dobročkovice 
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A.2 Východiska pro návrhovou část 

 

SILNÉ STRÁNKY  

(pozitiva, rozvojové faktory) 

SLABÉ STRÁNKY  

(negativa, problémy) 

 Klidná obec bez velkého provozu 

 Příznivé životní prostředí 

 Rostoucí počet obyvatel 

 Populace v obci mládne 

 Bohatý společenský život  

 Aktivní Sbor dobrovolných hasičů 

 Dobré informování občanů ze strany obce 

 Fungující základní služby 

 Nízký podíl nezaměstnaných, příznivý vývoj 

 Fungující základní infrastruktura 

 Dobrá dopravní obslužnost (IDS JMK) 

 Fungující zázemí pro kulturní a společenské 
akce 

 Fungující zázemí pro sportovní a volnočasové 
aktivity 

 Čisté životní prostředí 

 Zahájená příprava pro vybudování kanalizace 

 Nízká kriminalita 

 Aktivní přístup zastupitelstva obce 
k rozvojovým projektům – čerpání dotací 

 Odborně způsobilí a ochotní zaměstnanci 
obce 

 Malý zájem občanů o dění v obci  

 Nedostatek pracovních příležitostí v obci 

 Žádné volné plochy pro podnikání 

 Nutnost dojíždět za prací i do škol 

 Chybějící další služby 

 Neprovedené komplexní pozemkové úpravy 

 Vzdálenost do větších sídel (Vyškov, Brno) 

 Špatná dosažitelnost dálnice 

 Neukázněnost občanů při parkování 

 Špatné internetové spojení 

 Uzavřená knihovna  

 Vysoký podíl orné půdy v neprospěch lesních 
porostů 

 Chybějící kanalizace s napojením na ČOV 
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A.3 Dotazníkové šetření 

 

V rámci přípravy dokumentu bylo provedeno dotazníkové šetření za účelem zjištění názoru obyvatel 

obce na priority rozvoje obce na další období.  

V červnu 2021 byly dotazníky distribuovány do všech domácností v obci 

(120 dotazníků), 

sběr probíhal 

odevzdáním na obecním úřadě, přímo v kanceláři či do obecní schránky. Vyplněných dotazníků bylo 

odevzdáno 16. Z důvodu nízké vypovídací hodnoty vzhledem k malému počtu zapojených obyvatel, 

nebyly závěry dotazníkového šetření zapracovány přímo k jednotlivým kapitolám analytické části, 

výsledky jsou uvedeny níže.  

1. Jak se Vám v obci žije? 

1.  velmi dobře  9   4.  spíše špatně  0 

2.  spíše dobře 6        5.  velmi špatně  0 

3.  ani dobře ani špatně 1 
 

2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí? 

1. klidný život    14 
2. dobré mezilidské vztahy    5 
3. příznivé životní prostředí  10 
4. blízkost přírody      2 
5. dostupnost pracovních příležitostí   0  
6. dobrá dopravní dostupnost     5 
7. kulturní a společenský život    1 
8. sportovní vyžití      0 
9. vzhled obce      7 
10. jiné:        je to krásná vesnice 

 

3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí?  

1. špatné vztahy mezi lidmi    2 
2. nezájem lidí o obec     7 
3. málo kvalitní životní prostředí    1 
4. nedostatek pracovních příležitostí   3  
5. nedostatek či špatná dostupnost obchodů a služeb 3 
6. nedostatečný kulturní a společenský život  2 
7. špatná dostupnost lékaře    1 
8. nevyhovující veřejná doprava    2 
9. nedostatečná bytová výstavba    1  
10. nepořádek v obci     0 
11. špatné podmínky pro podnikání   0 
12. jiné:      špatné osvětlení, parkování v obci, špatná 

informovanost občanů, organizování cvičení, kultura, kanalizace 
 

4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?  

 

Kadeřnictví 1, bankomat 2, pohostinství 1  
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5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek 

 

 
Velmi 

spokojen 

Spíše 

spokojen 

Spíše 

nespokojen 

Velmi 

nespokojen 

Je mi to 

lhostejné 

1 Bydlení 10 5 0 1 0 

2 Školství 1 4 0 2 4 

3 Zdravotnictví 2 3 3 2 1 

4 Veřejná doprava 6 8 1 0 0 

5 Kultura a společenský život 0 9 2 0 2 

6 Sportovní vyžití 0 4 4 0 2 

7 Životní prostředí 8 6 1 0 0 

8 Péče obce o své prostředí 6 4 5 0 0 

9 Podmínky pro podnikání 0 2 2 1 7 

10 Rozvoj obce 3 5 5 0 0 

11 Informovanost o dění v obci 5 7 1 3 5 

 

6. Mezilidské vztahy v obci považujete za:  

1.  velmi dobré 3        4.  špatné   0 

2.  docela dobré 10        5.  nedovedu posoudit 2 

3.  ne moc dobré 1 

 

7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům? 

1.  rozhodně ano 2        4.  rozhodně ne  0 

2.  spíše ano 6        5.  nedovedu posoudit  4 

3.  spíše ne 3 

 

8. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách? 

1.  pravidelně (min. 1 x za týden)   4       3. vůbec   3 

2.  občas (cca 1 za měsíc)  6       4. nemám internet  2 

 

9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce? 

1.  rozhodně ano 4        4.  rozhodně ne  0 

2.  spíše ano 6        5.  nedovedu posoudit  5 

3.  spíše ne 1 

 

Pokud ano, jak se můžete zapojit?  5 

  

10. Jak by se měla obec dále rozvíjet? (K 1. 1. 2021 měla obec 226 obyvatel.) 

1. měla by zůstat přibližně stejně velká  5 
2. měla by se postupně rozrůstat na přibližně 250 obyvatel 2 
3. měla by být využita celá kapacita ploch pro výstavbu domů (výsledkem by bylo cca 300-400 

obyvatel v obci) 3 
4. nedovedu posoudit        5          
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11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste je 

přednostně využil/a?  

1. zlepšení podmínek pro podnikání 0 
2. podpora bytové výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních komunikací) 7 
3. častější spoje veřejné dopravy 0 
4. zřízení dalších provozoven obchodu a služeb v obci 1 
5. rekonstrukce místních komunikací 3 
6. podpora kulturních, společenských a sportovních aktivit 6 
7. péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci 10  
8. opravy památek v obci 3 
9. jiné: plyn, voda hřbitov, kanalizace, kompostéry 

 

12. Jste? 

1. muž  9  2.  žena  6 
 

13. Váš věk? 

       1.  15–29 let 2  3.  50–64 let  2 

       2.  30–49 let 7  4.  65 a více let  4 

 

14. Vaše vzdělání? 

       1.  základní 2  3.  vyšší odborné   3  

       2.  střední odborné  3 4.  vysokoškolské  4 

       3.  střední odborné s maturitou  3 

 

15. V obci: 

1. žiji od narození       8 
2. přistěhoval jsem se v dětství spolu s rodiči   1 
3. přistěhoval jsem se v dospělosti před více než pěti lety  4 
4. přistěhoval jsem se v dospělosti v posledních pěti letech 1 

 

16. Typ Vaší domácnosti: 

1. domácnost bez dětí     9 
2. domácnost s nezaopatřenými dětmi (do 18 let)  5 
3. jiné       1  
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A.4 Hodnocení Programu rozvoje obce Dobročkovice na období 2015-020 

 

 

Plnění projektových záměrů z Programu rozvoje obce Dobročkovice na období 2015-2020: 

 

  

 ZÁMĚR STAV  

1. Oprava obecní silnice - Malá Strana DOKONČENO 

2. Úprava veřejného prostranství – Malá Strana DOKONČENO 

 3. Oprava vjezdu do požární zbrojnice DOKONČENO 

 4. Oprava památníku padlých + okolí DOKONČENO 

 5. 

Oprava obecního skladu

 

NEREALIZOVÁNO – BUDE ŘEŠENO 2023-

2026 

 

 6. 
Úprava veřejného prostranství – Vévoz ŘEŠÍ PLÁN ROZVOJE OBCE 2021-2026 (Řeší 

se po etapách 2018-2022) 

 7. Oprava povrchu obecních vozovek DOKONČENO 

 8. 
Oprava vstupního prostranství před 

pohostinstvím a kulturním domem 

DOKONČENO 

 9. 
Oprava chodníků NEREALIZOVÁNO – BUDE ŘEŠENO PO 

VYBUDOVÁNÍ KANALIZACE 

10. 
Oprava veřejného osvětlení a rozhlasu DOKONČENA OPRAVA VEŘEJNÉHO 

OSVĚTLENÍ 

11. 

Vybudování cyklostezky NEREALIZOVÁNO – DOSUD NEBYLY 

PROVEDENY KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ 

ÚPRAVY 
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST  
 

B.1 Strategická vize 
 

Vize je formulace stavu, kterého by chtěla obec dosáhnout v určitém časovém horizontu. Znamená to 

žádoucí stav, který již obec dosáhla díky realizaci svých rozvojových záměrů. 

VIZE – dlouhodobý obraz o budoucnosti obce:    

DOBROČKOVICE – KLIDNÁ, ČISTÁ A SPOKOJENÁ OBEC 
 

Stanovené vize bude dosaženo realizací rozvojových záměrů, které jsou obsaženy ve třech hlavních 

oblastech:  

OBLAST 1 – OBECNÍ MAJETEK 

OBLAST 2 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

OBLAST 3 – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

 

B.2 Opatření a aktivity 
 

Opatření a aktivity formulují způsoby naplňování vize ve střednědobém období. 

Opatření zastřešuje soubor aktivit k určitému tématu, dokument s opatřeními nepracuje, aktivity – 

projektové záměry jsou podřazeny jednotlivým oblastem.  

Aktivita označuje konkrétní akci, záměr v rámci opatření. U každé aktivity je stanovena důležitost, 

rok(y) realizace, odpovědnost za realizaci, odhad nákladů na realizaci aktivity a zdroje financování. 

Důležitost je vyjádřena stupni 1 – 3, tj. 1=důležitá, 2=střední, 3=nízká.   
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Souhrn projektových záměrů: 

číslo 
akti

- 
vity 

název aktivity - projektového 
záměru 

priorita* 
termín 

realizace 

předpo- 
kládaný 
rozpočet 
(v tis. Kč) 

zdroj 
financo- 

vání 
zodpovědnost 

OBLAST 1 – OBECNÍ MAJETEK 

1.1 
Rekonstrukce obecního domu 
č. p. 111 

1 2021-2023 10 000  
dotace/ 

obec 
zastupitelstvo 

 

1.2 Oprava obecního hřbitova 
2 2021-2024  

dotace/ 
obec 

zastupitelstvo 
 

1.3 
Pořízení techniky na údržbu 
obce – pro celoroční využití 

2 2022 500 
dotace/ 

obec 
zastupitelstvo 

 

1.4 

Revitalizace budovy bývalé 
školy (brownfield) – vybudování 
obecních bytů, příp. jiné 

2 2026  
dotace/ 

obec 
zastupitelstvo 

 

1.5 

Rekonstrukce budovy obecního 
úřadu č. p. 92 – vybudování 
startovacích bytů 

3 2024-2025  
dotace/ 

obec 
zastupitelstvo 

 

OBLAST 2 – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 

2.1 

Zpracování projektové 
dokumentace pro výstavbu 
odkanalizování 

1 2021-2022  
dotace/ 

obec 
zastupitelstvo 

 

2.2 Vybudování kanalizace  
1 2023-2026  

dotace/ 
obec 

zastupitelstvo 
 

2.3 
Rekonstrukce veřejného 
rozhlasu – ústředna 

2 2023  
dotace/ 

obec 
zastupitelstvo 

 

OBLAST 3 – ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

3.1 Výsadba zeleně – lokalita Vévoz 
3 2024  

dotace/ 
obec 

zastupitelstvo 
 

3.2 

Obnova zeleně v extravilánu 
obce – výsadba původních 
druhů ovocných a listnatých 
stromů 

3 2025  
dotace/ 

obec 
zastupitelstvo 

 

* 1=důležitá, 2=střední, 3=nízká  
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B.3 Podpora realizace plánu 
 

Způsob zajištění, řízení, organizace naplňování Plánu rozvoje obce (PRO) 

Realizace dokumentu bude uskutečňována pomocí konkrétních projektů, které budou naplňovat 

jednotlivé záměry – aktivity. Osobami zodpovědnými za realizaci aktivit jsou starosta a místostarostka 

obce. Ti budou, ve spolupráci se zastupitelstvem obce a případně externím manažerem, především:  

- iniciovat realizaci aktivit,  

- vyhledávat a zajišťovat zdroje financování aktivit plánu rozvoje,  

- projednávat podněty vztahující se k realizaci opatření a aktivit,  

- předkládat ke schválení zastupitelstvu obce zprávy o realizaci PRO,  

- předkládat k projednání změny a aktualizace PRO,  

- delegovat jednotlivé činnosti a pravomoci na odpovědné osoby - manažera nebo pracovní 

skupiny. 

Dokument bude v tištěné podobě vyhotoven ve třech vyhotoveních. Jedno kompletní paré bude pro 

možnost nahlédnutí občanů k dispozici na obecním úřadě. Další dvě paré budou tvořeny pouze 

strategickou částí dokumentu a budou sloužit jako pracovní manuály pro starostu a místostarostku. 

V elektronické podobě bude dokument dodán ke zveřejnění na webových stránkách obce 

www.dobrocnovice.eu.  

Samostatnou přílohou dokumentu je Souhrn projektových záměrů (.xls), jehož součástí jsou projektové 

listy jednotlivých aktivit, které slouží k průběžné aktualizaci údajů o připravenosti akcí, zejména 

dotačních příležitostí, které se promítají do rozpočtů projektů v jednotlivých fázích projektového cyklu 

a v souhrnu také do rozpočtu a rozpočtových výhledů obce. 

 

Postup sledování a vyhodnocování realizace plánu 

Za monitoring a vyhodnocení naplňování plánu rozvoje obce jsou zodpovědní starosta a místostarostka 

obce, mezi jejich povinnosti patří zejména:  

- shromažďování informací o průběhu realizace projektů a aktivit,  

- každoroční zpracování přehledu realizovaných aktivit,  

- vypracování komplexního zhodnocení stávajícího PRO v roce 2026, jakožto podklad pro jeho 

aktualizaci. 

 

Způsob aktualizace PRO 

Plán rozvoje obce je živým dokumentem, mění se jak prostředí v obci, tak vnější podmínky mimo obec. 

Dokument je nutné revidovat, případně měnit, již v průběhu jeho realizace, a to jako reakci na závažnou 

změnu vnějších podmínek, naplnění části PRO, potřebu stanovení nových cílů apod. 

Aktualizace celého dokumentu proběhne nejpozději v roce 2026. Dle potřeby je samozřejmě možné 

provést dílčí revizi dokumentu dříve, většinou pak ke konci kalendářního roku ve vazbě na zpracování 

rozpočtu obce na další rok.  

 

http://www.dobrocnovice.eu/
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Způsob financování PRO  

Základním zdrojem financování rozvojových aktivit jsou vlastní zdroje obce. V případě možnosti budou 

využity také prostředky z veřejných rozpočtů - dotačních zdrojů (Jihomoravský kraj, národní plány ČR, 

fondy EU, operační plány). Obec bude usilovat o zapojení také soukromého a neziskového sektoru. 

Informace o možnostech finančních zdrojů budou upřesňovány v průběhu realizace PRO. Aktivity PRO 

budou realizovány v úzké vazbě na rozpočet obce, přednostně by měly být realizovány akce, které se 

podílí na naplňování stanovených cílů PRO. 
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C. PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1: Souhrn projektových záměrů, projektové listy 

 

 

 

 

 


