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Seznam zkratek
ČOV

Čistírna odpadních vod

ČSÚ

Český statistický úřad
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Evropská unie
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Fyzická osoba
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Územně analytické podklady

ÚP

Územní plán

ÚPD

Územně plánovací dokumentace

ÚSES

Územní systém ekologické stability

VKP

Významný krajinný prvek
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Úvod
Strategický plán rozvoje obce Bořitov 2020-2025 se stává základním dokumentem
a zároveň nástrojem pro rozvoj obce v následujících letech. Plánování na úrovni obcí bývá
často podceňováno. Ve většině případů je tato aktivita z pohledu řídících orgánů
uskutečňována pouze na teoretické úrovni. Strategický dokument se tak stává nástrojem
efektivního řízení obce a zároveň slouží jako podklad pro účinné čerpání finančních
prostředků z dotačních titulů.
Tento základní strategický dokument zakotvený v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích slouží
ke sjednocení představ a cílů zainteresovaných skupin (občanů, vedení obce,
podnikatelských subjektů, …). Díky tomuto dokumentu si vedení obce ucelí představu
o tom, jaké má jejich obec silné stránky, kde naopak jsou slabiny, jaké příležitosti se v obci
nabízí a tím pádem i možnosti, jak tyto příležitosti využít a v čem jsou naopak skryté
hrozby. Na základě dotazníkového šetření jsou v dokumentu zohledněny i názory
obyvatelů obce. Kompilací analýzy obce, dotazníkového šetření a pohovory s vedením
obce vznikla návrhová část dokumentu. Ucelený přehled aktivit je cenným podkladem pro
řízený rozvoj obce.
Strategický dokument byl vytvářen dle Metodické příručky pro zpracování programů
rozvoje venkova a ztotožňuje se se základními principy rozvoje venkova dle Agendy 21.
V dokumentu jsou zaznamenána data za dostatečně reprezentativní časová období, která
jsou čerpána z veřejně dostupných databází a úřadů (např. ČSÚ, MPSV, ORP, aj.), dále bylo
čerpáno z územního plánu obce a dalších výchozích dokumentů, které na ÚPD obce
navazují. Výsledná návrhová část pro obec Bořitov je z části opřena i o tzv. „měkkou část
dat“, kterou představují jednotlivá vyjádření občanů obce a hlavně názory, údaje a věcná
data poskytnutá starostem a místostarostou obce.
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A. Analytická část
A. 1 Charakteristika obce

1. Území
Poloha obce a širší vztahy
Obec Bořitov leží v Jihomoravském kraji 30 km severně od krajského města Brna a 10 km
severozápadně od okresního města Blanska. Z hlediska působnosti orgánů státní správy
náleží Bořitov do regionu ORP města Blanska. Severní částí katastrálního území sousedí
s obcí Obora, na jihovýchodě s Rájcem-Jestřebí, na jihu s Černou Horou a v západní části
sousedí s obcí Býkovice a Lysice.

Obr. 1: Orientační mapa Jihomoravského kraje1

Zdroj: http://mapy.krjihomoravsky.cz/(S(sdyfuzvdofa5zcji1rofg4nk))/Default.aspx?menu=2&mode=TextMeta&side=mapy&text=
mapy_uzemni_cleneni&, vlastní zpracování
1
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Bořitov se nachází v Českomoravské subprovincii v podcelku Brněnská vrchovina
v nadmořské výšce 310 m n. m. Obec je položena v údolí Boskovické brázdy, která vznikla
jako tektonická puklina v prvohorách. Do katastru obce náleží výrazná vyvýšenina Velký
Chlum (464 m n. m.). V obci se stéká Žerůtský a Lysický potok.

Katastr obce se k 1.1.2019 rozléhá na 997,82 ha:
•

orná půda 615,03 ha,

•

zahrada 33,34 ha,

•

ovocný sad 5,21 ha,

•

trvale travní porost 65,18 ha,

•

lesní pozemek 106,43 ha,

trvale travní
porost
lesní pozemek

•

vodní plocha 8,23 ha,

vodní plocha

•

zastavěná plocha a nádvoří 17,32 ha,

•

ostatní plocha 147,09 ha.

orná půda
zahrada
ovocný sad

zastavěná
plocha a nádvoří
ostatní plocha

Obr. 2: Druhy pozemků2

Koeficient ekologické stability je poměrové číslo, které vyjadřuje podíl mezi přírodně
stabilními plochami (jako jsou lesy, TTP atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně
zemědělsky obdělávanými (tzv. nestabilními). KES nehodnotí konkrétní stav těchto
prvků. Vyšší hodnota koeficientu značí příznivější stav, hodnota vyšší než 1 znamená
vyváženou (stabilní) krajinu. V obci Bořitov dosahuje koeficient hodnoty 0,23, což ukazuje
na území vysoce antropogenizované, o tom svědčí vysoký podíl orné půdy. Je třeba dbát
na zachování ekologických funkcí krajiny.

Historické souvislosti a vývoj obce
Název obce je odvozen od slovesa bořiti, protože se zde dříve nacházela bažinatá půda.
Osídlení na území obce je velmi starobylé, neboť tudy procházela stará obchodní cesta.
Na území obce byly objeveny četné archeologické nálezy již z nejstarších dob neandrtálců,

2

Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování
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přes doby kamennou, bronzovou a železnou až po existenci vesnic a osad zakládaných
evropskými kmeny. Našlo se zde mnoho různých předmětů z odlišných kultur.
První

historická

zmínka o Bořitovu pochází

z roku 1172.

Obec

střídavě

náležela vladycké rodině z Bořitova, Bořitovi Machnovi z Valdštejna, Černohorským
z Boskovic, Ladislavu z Boskovic a dalším majitelům. Nachází se zde i nejstarší kostel na
Moravě, konkrétně kostel sv. Jiří. První zmínka o něm je ze 3. čtvrtiny 12. století (1173).
Na počátku 17. století zde v obci bylo 51 domů, z nich zůstaly po třicetileté válce 2 pusté.
V roce 1793 se počet domů zvýšil na 96 domů se 569 obyvateli, roku 1846 to bylo 119
domů a 715 obyvatel. První zmínka o škole pochází z roku 1653.

Obr. 3: Orientační mapa obce3

Obr. 4: Znak a vlajka obce4

3

Zdroj: mapy.cz, vlastní zpracování

4

Zdroj: risy.cz
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K dominantám obce patří již zmíněný původně románský kostel sv. Jiří a socha sv. Václava
na návsi. Na severní straně Velkého Chlumu vytesal místní rodák Stanislav Rolínek do
pískovcové skály sousoší Jana Žižky, Jana Husa a Prokopa Holého.

Obr. 5: Dominanty obce5

2. Sídla a obyvatelstvo
Obec je členěna na několik částí, které reflektují historický vývoj urbanistického
uspořádání. Jádro obce (severně od kostela „Dědina“) je tvořeno původními grunty, které
byly ve většině případů ponechány v původní podobě, některé jsou zrekonstruovány.
Samostatné centrum obce tvoří trychtýřově se rozšiřující ulice s náznakem návsi, jež není
ovšem jednoznačným centrem. Jižně začíná tato část návrším, kde je kostel se hřbitovem,
fara, MŠ a ZŠ. Svou polohou a uskupením tvoří nejmalebnější část obce oddělenou od
okolní zástavby svým převýšením a zelení. Severovýchodní část obce („Zádvoří“) je
tvořena jednak původní zástavbou malých domků a dalšími dvěma ulicemi. Zástavba je
zčásti původní (18. a 19. st.) a z části vzniklá ve 30. letech minulého st., kdy byla údajně
tato část vystavěna za přispění pana děkana v době krize. Další část obce na severním
okraji je novějšího původu, jednak zástavbou dvoupodlažních bytovek ze 70. let a jednak
nově vzniklá ulice Nová čtvrť. Jižně navazuje souvislá zástavba v části „Podsedky“, jejíž
vznik je převážně z přelomu století. Výjimečně několik starších, původně samostatně

5

Zdroj: www.boritov.cz
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stojících, dvorců tvoří východní část ulice. Jižním směrem navazující ulice nazývaná
„U Špitálky“ tvoří druhé původní centrum. V současnosti je tvořena většinou
jednopodlažními původními domy. Část podél silnice do Černé Hory („Na Trávníkách“) je
tvořena uskupením původních statků a stavení z počátku 19. stol., které dominuje budova
Sokolovny – vystavěná roku 1921 a zcela přestavěna roku 1969. Původně v této části byla
škola a požární zbrojnice. Nacházela se zde také budova chudobince. Jihovýchodní část
obce směrem na Jestřebí, zvaná „Loužky“, tvoří různorodá zástavba dvojdomků
a rodinných domků. Pozdější výstavba dala vzniknout dvěma ulicím k nim kolmým. Další
nově utvářená ulice vzniká ze severní strany kopce „Na Chocholi“. Zcela samostatnou část
pak tvoří místní zemědělské družstvo a nově vystavěný kravín.
K 1. 1. 2019 žilo v obci 1317 obyvatel. Pro srovnání je na obr. 6 zobrazen vývoj počtu
obyvatel v obci od roku 1869 (údaje vždy k 31.12.). Jak je vidět z grafu, počet obyvatel
v obci má spíše stoupající tendenci. V roce 1930 sledujeme téměř totožný počet obyvatel
(1310) jako v roce 2018. Jednou z hlavních priorit obce je podpořit růst počtu obyvatel
obce a tento trend udržet i v budoucnu.
Dle ÚPD Bořitov, kde byla vyčíslena prognóza potřeby nových bytů, na základě
celorepublikového trendu, je zapotřebí do roku 2025 navrhnout nové plochy pro bydlení.
V rámci ÚP Bořitov jsou navrženy obytné plochy (plochy smíšené obytné) o celkové
výměře 15,12 ha, což přibližně naplňuje potřebu ploch pro bydlení. Rozdíl je možno
realizovat intenzifikací využití stávajících ploch smíšených obytných. Nemělo by však
dojít k enormnímu nárůstu občanů, pro něž by se musela zásadně rozšiřovat technická
a dopravní infrastruktura.

12
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Obr. 6: Vývoj počtu obyvatel v obci v letech 1869 - 20186

Z pohledu velikostní struktury obcí v ORP Blansko patří Bořitov mezi větší obce na území,
viz obr. 7. I přesto, že je obec jednou z největších v regionu, musí občané dojíždět např. na
úřady, do zaměstnání, do škol a do zdravotnických zařízení. Je zapotřebí dbát o zachování,
popř. zvýšení kvality života, životního prostředí a vzhledu venkovského prostoru,
v opačném případě by mohlo docházet ke stěhování obyvatel za lepšími životními
podmínkami do měst či jiných obcí.

6

Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování
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Obr. 7: Počet obyvatel v obcích ORP Blansko v roce 20167

V souvislosti s vývojem počtu obyvatel se vyvíjí i poměrné zastoupení věkových skupin.
Na obr. 8 je znázorněn vývoj věkových skupin od roku 2014. Počet dětí do 14 let je
v každém roce relativně stejný. Nejvýrazněji se mění počet ekonomicky aktivních
obyvatel, kterých každým rokem postupně ubývá, a naopak roste počet občanů nad 65 let.
Tento jev však není specifickým problémem v obci, ale trendem celé České republiky.
Průměrný věk je v obci v posledních letech ustálený kolem 42. roku života. K 31.12. 2018
byl průměrný věk v obci Bořitov 42,3. Průměrný věk je menší než ve městě Boskovice
(43,0) i městě Blansko (43,6).

7

Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování
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Obr. 8: Věková struktura obyvatelstva obce8

Všeobecně demografický vývoj v naší zemi není vůbec příznivý, obdobně jako je tomu
v jiných vyspělých zemích. V obci se projevuje podobný demografické trend, jaký můžeme
sledovat celorepublikově. Přirozený i migrační přírůstek je v obci velmi proměnlivý,
v každém roce je situace zcela odlišná.
Na obr. 9 je zobrazena věková struktura obyvatel k datu 31.12.2018. Nejvíce občanů žije
v Bořitově v produktivním věku, hlavně ve věku mezi 35. a 49. rokem. Nezanedbatelný je
také počet dětí do 9 let. S tímto souvisí zabezpečení vzdělanosti jak v samotné obci, tak na
vyšší úrovni, ale i sportovní a kulturní vyžití. Mezi dětmi jsou rovnoměrně zastoupeny
dívky i chlapci. Věková struktura je srovnatelná s údaji za celý JMK. Pro obec Bořitov
může být jednou z příležitostí rozvoje obce přilákat do obce mladé rodiny, pro které je
v obci zázemí, které se v budoucnu plánuje rozvíjet.

8

Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování
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Obr. 9: Věkové složení obyvatelstva v roce 20189

3. Hospodářství
Ekonomicky aktivních osob v obci Bořitov k 31. 12. 2018 žilo 858, tzn. 65 % z celkového
počtu. V obci v posledních letech klesá počet ekonomicky aktivních obyvatel. Tato
problematika kopíruje celorepublikový trend. V obci Bořitov to může být důsledek toho,
že se do obce nestěhují ve velké míře nové rodiny, stávající obyvatelé stárnou a v obci je
celkem vysoký počet dětí do 14 let. Celkový počet uchazečů o zaměstnání k 31.12. 2018
byl 21, tzn. podíl nezaměstnaných osob činil 2,21 %.
Nezaměstnanost se od 1. 3. 2014 vyjadřuje podílem nezaměstnaných osob, tzn. podílem
dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném
věku.

Tento

ukazatel

nahrazuje

doposud

zveřejňovanou

míru

registrované

nezaměstnanosti.

9

Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování
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Obr. 10: Vývoj nezaměstnanosti v letech 2014 - 201810

Na obr. 10 je patrné, že nezaměstnanost v Bořitově je ve srovnání s krajem i Českou
republikou velmi nízká. Jen v posledních dvou letech je v obci nezaměstnanost vyšší než
v ORP Blansko. Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, většina obyvatel je
v produktivním věku a jsou ekonomicky činní, proto je tak nízká nezaměstnanost v obci.
Vzhledem k sezónnosti některých druhů činností stoupá nezaměstnanost zejména
v zimních měsících, kdy klesají pracovní příležitosti v zemědělství, stavebnictví či
službách.
V obci je k 31.12.2018 evidováno 256 podnikatelských subjektů, z toho je dle ČSÚ 127
podniků se zjištěnou aktivitou. Podle právní normy největší zastoupení ze všech
registrovaných podniků mají FO podnikající dle živnostenského zákona (94), dále PO
(27), konkrétně obchodní společnosti (20) a FO podnikající dle jiného než živnostenského
zákona (3). V obci je dále registrován 1 zemědělský podnikatel a 2 družstva.
Nejvíce aktivních firem k 31.12.2018 se zaměřuje na průmyslovou činnost, velkoobchod
a maloobchod a profesní, vědeckou a technickou činnost viz tab. 1. Oproti minulosti ubývá
nabídka řemeslných služeb, jako jsou např. truhláři, malíři či topenáři. K největším
firmám v obci patří:

10

Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování
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•

ZEPO Bořitov, družstvo,

•

Atomo Projekt s.r.o.,

•

TECHKO, spol. s.r.o.,

•

KLOFÁČ, spol. s.r.o.

Tab. 1: Podnikatelské subjekty dle převažující činnosti k 31.10.201811

Výše zmíněné podniky pozitivně ovlivňují míru nezaměstnanosti a nabízí širokou škálu
pracovního uplatnění pro místní občany. Níže na obrázku je znázorněno rozmístění
podnikatelských aktivit v obci. Ekonomické subjekty se nachází podél komunikace
vedoucí skrz obec. Zde je dobrá dopravní dostupnost nejen pro osobní automobily, ale
i pro nákladní dopravu, popř. zemědělské stroje.

11

Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování
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Obr. 11: Mapa podnikatelských aktivit v obci12

Jelikož mnoho podniků již není aktivních, musí většina občanů dojíždět za prací mimo
území obce. Nedostatek volných pracovních míst, nebo lepší finanční ohodnocení je
důležitým stimulem pro dojížďku lidí za prací. Nejčastěji lidé dojíždí do Boskovic, Blanska
nebo Brna.

4. Infrastruktura
DOPRAVA
Obce Bořitov se z hlediska dopravní dostupnosti nachází na strategickém místě. Západní
částí obce, mimo obytnou část, prochází rychlostní silnice I/43. V případě
výstavby/obnovy dlouho diskutované silnice R 43 neboli tzv. Hitlerovy dálnice se dle ÚP
počítá s koridorem o šíří 300 m. V případě realizace nové R 43 bude stávající úsek silnice
I/43 zařazen do sítě silnic nižší třídy. Na samotnou obec by však takovéto změny,
z hlediska zvyšování či snižování dopravy, vliv mít neměly.

12

Zdroj: https://www.kurzy.cz/obec/boritov/
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Dle údajů Celostátního sčítání dopravy (ÚAP, 2016) je rychlostní silnice I/43 zařazena
mezi komunikace s intenzitou dopravy 15 001 – 25 000 voz./24 h dopravního provozu.
Tato dopravní tepna přímo spojuje občany s moravskou metropolí – Brnem a opačným
směrem s městy Letovice a dále pak Svitavy.
Jižní stranu řešeného území lemuje silnice označená číslem II/377, intenzita dopravy na
této komunikaci je 5 001 – 7 000 voz/24 h dopravního provozu. Dále na jihovýchod tato
komunikace spojuje obec Bořitov s vedlejší obcí Rájec-Jestřebí. Tuto silnici mohou občané
Bořitova využít pro přepravu do zaměstnání, školy či za zábavou i železniční dopravou.
Pohodlně se tak dostanou do Blanska nebo dále do Brna. Silnice II/377 přes Černou Horu
pokračuje s nižší intenzitou až do Tišnova.

Obr. 12: Mapa silniční sítě13

Místní občané mají široké možnosti využití veřejné dopravy pro přepravu do zaměstnání
či do škol. Autobusové linky jsou součástí Integrovaného dopravního systému
Jihomoravského kraje. Přehled autobusových linek:

13

•

235 Lomnice – ostatní obce na trase – Bořitov – ostatní obce na trase – Blansko

•

301 Brno-Lipůvka – Černá Hora-Bořitov ZD-Lysice-Kunštát-Olešnice-Bystré

Zdroj: http://scitani2016.rsd.cz/pages/map/default.aspx
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Zastávky autobusu jsou umístěny ve středu obce, kromě zastávek autobusu směřující do
Brna či ve směru na Svitavy jsou umístěny přímo u hlavní dopravní tepny I/43.
Doprava v klidu je řešena parkovacími plochami u budov občanské vybavenosti. Nové
parkoviště vzniklo u zrekonstruovaného sportovního areálu fotbalového hřiště
s kapacitou cca 60 automobilů. Umisťování vozidel u obytných domů je problematické
z hlediska dopravy v obci. Parkování v obci převážně řešeno buď na vlastních pozemcích
u rodinných domů nebo na odstavných plochách.
Pěší trasy uvnitř obce jsou vedeny podél silnice na poměrně nově vybudovaných
chodnících, popř. po místních komunikacích.
V okolí obce se nachází hned několik značených cyklostezek, viz mapa žlutě značená čísla.
Pro občany Bořitova je významná cyklostezka vedoucí do sousední obce Rájec – Jestřebí,
kde mohou sdílet občanskou vybavenost, která v Bořitově chybí, například lékaře či
vlakové spojení.

.
Obr. 13: Mapa cyklostezek14

14

Zdroj: https://www.boskovice.cz/assets/File.ashx?id_org=832&id_dokumenty=25843
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Díky přírodním zdrojům a zejména kulturním zdrojům, které obec Bořitov nabízí je
z pohledu turistického ruchu zajímavým místem (více v kapitole č. 5)
Dle ÚP je navrženo vybudování cyklotrasy vedoucí souběžně se stávající silnicí I/43
s odbočením na Lysice podél silnice II/376.
Příležitostí by bylo vybudování stezky pro chodce a cyklisty, která se nabízí na místě
současné mlatové cesty. Tato stezka by spojovala současné cyklistické koridory viz mapa
obr. 13, značené růžovou barvou. Současná mlatová cesta hojně využívaná místními
občany – na procházky, maminky s kočárky, cyklisté, na obr.13 vyznačeno červenou
barvou.

Obr. 14: Mapa s vyznačenou potenciální cyklostezkou15

Další možností vybudování nové zpevněné cesty či přímo cyklostezky se nabízí na ulici
U Mlýna, kde v současnosti vede štěrková cesta kolem potoka a zahrad směrem k novému
fotbalovému hřišti. Dalo by se také přemýšlet o vybudování oválu kolem hřiště, který by
využívali jak místní občané, tak i občané z okolí pro in-line bruslení, jízdu na kole,
koloběžkách atp.

15

Zdroj: mapy.cz a vlastní zpracování
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TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Zásobování vodou
Koncepce zásobování vodou je v obci stabilizována. Stávající systém zásobování pitnou
vodou je řešen odběrem pitné vody ze skupinového vodovodu Blansko. Dle ÚP je
navrženo rozšíření koridoru skupinového vodovodu, do kterého spadá i obec Bořitov.
Ze severní části obce přitéká do obce Lysický potok, který na jihu řešeného území protíná
potok Býkovka. Území obce se nachází do povodí řeky Moravy. Dešťové vody by měly být
v co nejvyšší míře odváděny do vsaku.
Koncepce odkanalizování
V obci byla zrealizována jednotná kanalizace, která odvádí odpadní vody na stávající
čistírnu odpadních vod. Byla navržena kompletní oddílná kanalizace včetně ČOV. Pro
plochy určené k nové zástavbě byly navrženy nové stoky kanalizace, veškeré splaškové
vody z obce budou odváděny na obecní ČOV. V současné době se připravuje projekt na
zvýšení kapacity místní ČOV.

Koncepce nakládání s odpady
Občané realizují sběr komunálního odpadu do nádob k tomu předem určeným. Svoz
komunálního odpadu je zajištěn společností SUEZ Využití zdrojů a.s., která tak na základě
smlouvy s obcí činní 1x za dva týdny. Občané platí za sběr, odvoz a likvidaci směsného
komunálního odpadu roční poplatek 500 Kč/os., v případě rekreačních objektů tento
poplatek činí 500 Kč/objekt. V obci jsou k dispozici na pěti sběrných místech kontejnery
na plasty, sklo, oleje a textil. Papír mohou občané odkládat na místo určené za obecním
úřadem. ZŠ Bořitov pořádá každý rok sběr papíru. Složky nebezpečného komunálního
odpadu zajišťuje obec. Mobilní sběr nebezpečných odpadů se organizuje 1x ročně (na
jaře), sběr elektroodpadu organizují v průběhu roku místní hasiči. Ostatní tříděné odpady
odváží svozová společnost z pěti sběrných míst 1x za dva týdny.
Občané Bořitova mají možnost bezplatně využívat sběrné středisko odpadů ve vedlejším
městysu Černá Hora. Sběrný dvůr slouží občanům pro odkládání všech odpadů, které se
nevejdou do kontejneru, např. stavební odpad, odpad ze zahrady. Pro tyto účely pořídila
obec pro občany v roce 2015 i kompostéry. Nepovolené skládky se na katastrálním území
obce Bořitov nevyskytují.
23

Energetika
Stávající rozvodný systém řešení zásobování elektrickou energií bude zachován.
V případě potřeby budou stávající trafa v trafostanicích vyměněny za výkonnější.
V případě potřeby budou trafostanice rozšířeny.
Obec je zásobována plynem. V současnosti probíhají v obci rozsáhlé opravy
a modernizace rozvodů.
Systém zásobování teplem je v obci využíván z větší části zemním plynem. Stav
plynofikace pozitivně přispívá stavu životního prostředí. Avšak vzhledem k rostoucím
cenám energií je zejména v zimních měsících evidováno topení tuhými palivy.
Ostatní
Území obce je pokryto signálem mobilních operátorů telefonní sítě GSM (zhoršený signál
u některých operátorů). Místní rozhlas je veden na samostatných podpěrných bodech.
Ústředna je umístěna na obecním úřadě. Veřejné osvětlení je umístěno na el. podpěrných
bodech a je tvořeno výbojkovými svítidly.

5. Občanská vybavenost
ŠKOLSTVÍ

Škola v Bořitově sdružuje mateřskou školu a základní školu 1. stupně. Každá má svou
samostatnou

budovu

a

obě

se

nacházejí

v blízkosti

kostela

sv.

Jiří.

Základní škola poskytuje vzdělání žákům 1. stupně. Pět samostatných postupných
ročníků má k dispozici 5 tříd, cvičebnu, jídelnu-výdejnu a malou venkovní odpočinkovou
zónu v bezprostřední blízkosti školy. Kapacita školy je 120 žáků, přičemž stav v roce 2019
je 84 žáků. Vzdělávání probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání s motivačním názvem „Veselá škola“.
Historie budovy školy sahá až do r. 1848. Budova školy prošla v posledních letech četnými
rekonstrukcemi zejména výměnou oken, rekonstrukcí sociálního zařízení a zateplení
pláště budovy. Došlo také k přístavbě nového patra nad tělocvičnou, kde vznikla nová
učebna, kancelář školy a sanitární zařízení.16 V současnosti jsou plánované rekonstrukce
interiéru školy – rekonstrukce chodby včetně schodiště, zastřešení před vchodem do

16

Zdroj: http://www.zs.boritov.cz/skola.html
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budovy. Při škole funguje i oddělení školní družina, přičemž za nepříznivého počasí nebo
v zimních měsících někdy nastává problém s umístěním této skupiny. Tuto situaci by
mohla vyřešit přístavba, kde by vznikla jak nová učebna, tak i zároveň nový prostor pro
využití na různé akce s dětmi. Více viz návrhová část dokumentu.

Obr. 15: Základní škola Bořitov17

Budova mateřské školy byla postavena v 70. letech minulého století. Dvoutřídní MŠ je
součástí ZŠ Bořitov od 1. září 1998. Budova MŠ je umístěná uprostřed zahrady, která byla
v letech 2016-2017 zrekonstruována v rámci projektu "Zahrada v pohybu". Tento
upravený venkovní prostor nabízí dětem herní a sportovní prvky (běžeckou dráhu
doskočiště), amfiteátr a stylovou venkovní učebnu. Tento prostor sdílejí děti z MŠ i ZŠ.

Obr. 16: Mateřská škola Bořitov18

17
18

Zdroj: www.boritov.cz
Zdroj: www.boritov.cz
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Mateřská škola má kapacitu 60 žáků a současný stav v roce 2019 je k 1.2.2019 53 žáků,
kterými jsou, díky kvalitě vzdělávání a dobrému zázemí, nejen děti z Bořitova, ale také
z okolních obcí. V budově mateřské školy s nachází také kuchyně, ve které se připravují
jídla jak pro děti MŠ, tak i pro děti ZŠ. Na rok 2021 je naplánovaná rekonstrukce kuchyně
MŠ a výdejny v ZŠ. Školní jídelna se zařadila do programu Skutečně zdravá škola, díky
kterému zaměstnanci kuchyně absolvovali školení ohledně využití zdravých potravin
v praxi a jejich zařazení do jídelníčku dětí. Cílem je zlepšení kvality školního
a předškolního stravování.
Na 2. stupeň ZŠ a na střední školu musí děti již dojíždět do Lysic, Černé Hory, Boskovic,
Blanska, Brna nebo jiného města.
ZDRAVOTNICTVÍ

V rámci poskytování zdravotnických služeb musí převážná část občanů Bořitova dojíždět
do okolních obcí. Největší spádovost je ve vedlejším městysu Černá Hora, dále Rájec –
Jestřebí nebo Blansko či Boskovice. Nejlepší zázemí poskytuje město Brno.
V obci Bořitov se nenachází praktický lékař, zubař ani lékárna. Pro starší občany, kteří již
mají problémy s pohyblivostí, zajišťuje pomoc dle potřeby či zájmu Oblastní charita
Blansko se svým terénním programem, tato služba je dotována z obecního rozpočtu.
KULTURA

Kulturní program v obci Bořitov je realizován především v areálech místních spolků.
V sokolovně se pravidelně konají například tyto akce – plesy, taneční zábavy, divadelní
představení, vystoupení žáků MŠ a ZŠ. Za objektem sokolovny se pak konají různé kulturní
a sportovní akce pro děti a dospělé.
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Obr. 17: Sokolovna v obci Bořitov19

Místní sdružení Orel Bořitov pořádá pro občany taktéž mnoho veřejných akcí, zejména
akce pro děti jako jsou vánoční či velikonoční dílničky, ale také různé turnaje např. střelba
ze vzduchovky. Venkovní prostory objektu poskytují každoročně zázemí pro konání
představení živého betlému.

Obr. 18: Orlovna 20

Jednota Orel Bořitov pořádá také každoročně plesy, avšak z kapacitních důvodů pro tyto
účely využívá sálu místní hasičské zbrojnice.
Na pořádání kulturních akcích v obci se významně podílí také sbor dobrovolných hasičů
Bořitov. Hasiči každoročně pořádají hasičský ples, na hasičské zahradě se pořádají
soutěže v požárním sportu, ale i různé společenské akce, např. pálení čarodějnic, před
pouťové sousedské posezení a také vypomáhají na akcích konaných přímo obcí. Místní
jednotka SDH Bořitov má v současné době 125 členů z toho 38 mladých hasičů a 13 žen.
Zásahovou jednotku obce tvoří 15 hasičů. V posledních letech věnuje sbor velkou
pozornost výchově mladých hasičů a podpoře požárního sportu. Důkazem toho je účast
bořitovských závodníků na republikových kolech.

19
20

Zdroj: www.boritov.cz
Zdroj: www.boritov.cz
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Obr. 19: Hasičská zbrojnice21

V obci Bořitov je v rámci vedení obce zřízen orgán kulturní komise, který se rovněž
významně podílí na konání akcí v obci např. akce pro děti – pochod strašidelným lesem,
lampionový pochod, divadelní představení, rozsvěcení vánočního stromu, Mikuláš,
zájezdy do divadel, karneval, atp.

21

Zdroj: www.boritov.cz
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Obr. 20: Budova obecního úřadu22

V budově obecního úřadu se nachází místní knihovna a setkává se zde místní klub
důchodců. Senioři v obci jsou aktivní a pořádají různé společné akce jako například
poznávací jednodenní výlety, zájezdy za kulturou, přednášky nebo pobytové zájezdy.
Informovanost občanů je uskutečňována pomocí následujících sdělovacích prostředků –
obecní zpravodaj, hlášení obecním rozhlasem, mobilní rozhlas, webové stránky obce
a plakáty. Dle dotazníkového šetření občané Bořitova nejčastěji získávají informace o dění
v obci z obecního zpravodaje a místního rozhlasu.

SPORT A VOLNÝ ČAS, REKREACE

V obci Bořitov se nachází hned několik sportovišť. V areálu MŠ se nachází zázemí pro
sportovní aktivity ZŠ a MŠ, jsou zde sportovní prvky jako je běžecká dráha a doskočiště.
Základní škola využívá pro hodiny tělesné výchovy multifunkční hřiště patřící pod správu
Jednoty Orel Bořitov.
Hned vedle budovy MŠ se nachází objekt organizace Orel Bořitov, který poskytuje zázemí
úspěšnému místnímu florbalovému týmu, který má 3 oddíly – muži, straší žáci a mladší
žáci. Muži hrají na úrovni krajské soutěže.
Místní sportovní klub TJ Sokol Bořitov má od roku 2019 nové moderní zázemí. Celý
sportovní areál prošel rekonstrukcí a modernizací. Samotné fotbalové hřiště je opatřeno
samozavlažovacím systémem, je zde postavená tribuna pro 100 diváků a 3 běžecké dráhy.
Areál také nabízí nové reprezentativní zázemí pro sportovce. Před hřištěm se nachází
vyasfaltované parkoviště s bezbariérovým přístupem. V současnosti zde působí
následující oddíly – mladší přípravka, která působí v blanenské okresní soutěži, starší
přípravka a mladší žáci, kteří jsou zapojení do projektu „Žijeme Hrou“ a samozřejmě oddíl
mužů.
Kromě nově zbudovaného fotbalového hřiště patří pod správu TJ Sokol Bořitov také
sportovní areál za budovou místní sokolovny. Zde se občanům nabízí možnost
sportovního vyžití na tenisových kurtech a multifunkční hřiště s umělým povrchem, kde
se hraje zejména fotbal či nohejbal. Také se zde nachází staré antukové hřiště, které se

22

Zdroj: www.boritov.cz
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v zimních měsících využívá jako kluziště. V rámci celého areálu se také koná Olympiáda
pro děti, kterou organizuje ZŠ a MŠ ve spolupráci s TJ Sokol Bořitov.
Na území obce se nachází sportovní letiště o délce 850 m a šířce 20 m. Letiště využívají
především ultralehká letadla. Provoz není pravidelný, spíše záleží na počasí. Létá se
zejména o víkendu.
Občané i návštěvníci obce Bořitov mohou v rámci pěší turistiky využít značených
turistických tras, které obcí prochází. Zelená trasa vede obcí až na sever k Velkému
Chlumu, kde je možné vidět pískovcové sousoší (viz kapitola 1). Turisté si mohou svoje
procházky zpříjemnit díky archeologické naučné stezce. Po celém území obce je
rozmístěno 10 informačních tabulí, které návštěvníky informují o historickém dění na
území obce.

Obr. 21: Mapa archeologické stezky23

Komerční služby v obci jsou omezené z důvodu snadné dostupnosti městyse Černá Hora,
kde je většina služeb zastoupena a obyvatelé Bořitova je ve větší míře využívají. V Černé

23

Zdroj: http://www.mas-moravsky-kras.cz/putovani-historii-po-archeologicke-pesi-stezce-boritova.html
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Hoře se také nachází spádová pošta. Občané Bořitova však mohou pro běžné nákupy
využít jeden ze dvou místních obchodů. Obě jsou umístěny v budovách spravovaných
obcí. Obchod Mango se nachází přímo u zastávky autobusu. Potraviny Enapo mají sídlo na
návsi, v přízemí budovy. Tato budova má prozatím nevyužitý půdní prostor. V těchto
prostorách je potenciál pro vytvoření bytových jednotek. Mohlo by se jednat o startovací
byty pro mladé občany, sociální byty, byty pro seniory nebo koncept pro krizové bydlení,
které představuje rychlé řešení při nepředvídatelných situací – povodeň, požár.

Obr. 22: Budova samoobsluhy24

V obci nechybí zastoupení restauračního zařízení, jedním z nich je u hlavní silnice I/43
motorest Špitálka a druhým je v budově místní sokolovny Hospůdka Sokolovna.
Pro volnočasové aktivity mohou občané využít některé z místních sportovišť. V současné
době v obci chybí dětské hřiště. To supluje v prostoru za sokolovnou několik průlezek
a pískoviště nebo místo před obecním úřadem, kde se nachází houpačky a dětský kolotoč.
Centrum obce je místem setkávání občanů ať už při různých kulturních akcích či
spontánního duchu. Vedle samoobsluhy se nachází obecní pozemek, který je
v současnosti oplocený a nachází se zde nevyužitý prostor. Vedení obce se rozhodlo tuto
situaci řešit a vznikl projekt na revitalizaci centra obce. Celý koncept projektu je
motivován symbolem dračího oka. Symbol draka je pro Bořitov velmi příznačný, jelikož
24

Zdroj: vlastní zpracování
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se jedná o draka sv. Jiří, kterému je zasvěcen místní kostel a je i v erbu obce. Upravený
prostor nabídne široké využití nejen pro místní občany. Bude sloužit jako shromaždiště
při poutích, jarmarcích, rozsvěcení vánočního stromu a jiných slavnostech.
Prostor náměstí je dle projektu rozdělen na jednotlivé části:
•

část vstupní, příjezdová s dominantou sochy sv. Václava,

•

centrální část se zpevněnými plochami

•

část s objektem technického zázemí obce s garážemi na techniku, skladem,
dílnou, místností pro zaměstnance obce a veřejnými WC s bezbariérovým
přístupem

•

parková část s dětskými hřišti, outdoorovým fitness hřištěm a vodním prvkem.

Obr. 23: Návrh revitalizace náměstí v Bořitově25

V obci vznikne veřejné prostranství, které významně přispěje k celkovému rozvoji obce.
Dojde ke kvalitativní změně života obyvatel v obci. V centru obce vznikne místo pro
setkávání lidí všech věkových skupin. Společně se zde mohou potkávat maminky s dětmi,
dorost, ale i starší občané. Dojde tak k rozvoji socializace místních občanů a podpoře
společenského života. V dnešní době dochází na většině venkovských sídel k urbanizaci,

25

Zdroj: www.boritov.cz
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přičemž může dojít k zániku tradic v obci, tomu chce Bořitov předejít a obec rozvíjet.
Náves obce díky projektu oživne.
Sociální situace v obci Bořitov je na standardní úrovni, odpovídající situaci ve
venkovských obcích tohoto regionu. V obci se nevyskytují žádné výrazné sociální
problémy ohrožující stabilitu a bezpečnost obce nebo vyžadujících specifické přístupy.

6. Životní prostředí
PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKA OBCE

Území obce tvoří nejrozšířenější typ středověkých krajin hercynika (13,95 % území).
Tvoří je především velké lesní masivy Drahanské vysočiny s Blanenskem a Sýkoří. Lesy
jsou tvořeny především smrkovými monokulturami. Pro tento typ oblasti je typické velmi
dobré životní prostředí, kvalitní lesní půdy, významné zastoupení přírodě blízkých,
zejména lesních, společenstev, vysoká ekologická stabilita, která je zde bohužel snížena
vysokým podílem orné půdy. Dominantou řešeného území je kopec Velký Chlum, taktéž
nazývaný „Moravský Říp“.
Na velmi malém prostoru obce nacházíme všechny krajinné prvky, využívané v různých
úsecích pravěkého vývoje. Geologický podklad je na většině území pokryt pro
zemědělskou výrobu velmi výhodnými sprašovými půdami, viz obr. 22, číslo 16, a více než
dostatečně hustá síť vodotečí zajišťuje zdroje vody, viz obr. 24, světle modrá barva
vyznačuje nivní sedimenty.
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Obr. 24: Geovědní mapa obce26

Obr. 25: Hrozba erozního smyvu27

26
27

Zdroj: https://mapy.geology.cz/geocr50/
Zdroj: https://heis.vuv.cz
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Na výše uvedeném obrázku sledujeme hrozbu erozního smyvu, který je také z velké části
způsobený antropogenním vlivem na krajinu. V důsledku klimatických změn se zvyšuje
počet letních dní. Přičemž nebezpečím mohou být přívalové deště, které během chvíle
dokáží odnést vrstvu půdy v řádech centimetrů. Při této vodní erozi dochází také
ke znehodnocování půdy. Řešením je dodržování správného hospodaření v krajině,
vytváření remízků, biocenter a biokoridorů. Problémem při realizaci jsou však
majetkoprávní vztahy.
Přímo v katastru, nebo v jeho relativní blízkosti, se nachází řada v pravěku velmi
důležitých surovin - keramické hlíny, rohovce a břidlice pro výrobu kamenných nástrojů.
Obcí protékají tři pojmenované vodoteče a jeden bezejmenný potůček. Nejmenším
z pojmenovaných potoků je Žerůtský potok, který se vlévá do Lysického potoka a tento
následně ústí do říčky Býkovky. Tato říčka se pak o několik kilometrů dále v obci RájecJestřebí vlévá do řeky Svitavy. V současné době občany trápí špatný stav vodních toků.
V obci, v blízkosti fotbalového hřiště, se nacházel rybník zvaný „Váňův“, viz obr 24.
Zájmem obce je tento vodní prvek obnovit a zrevitalizovat. Tento vodní prvek by měl po
revitalizaci plnit funkci rybníku.

Obr. 26 Plocha bývalého „Váňova“ rybníka28

28

Zdroj: www.mapy.cz, vlastní zpracování
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ORP Blansko má zpracovanou Územní studii krajiny správního obvodu obce s rozšířenou
působností Blansko, do které spadá i obec Bořitov. Z obecného hlediska je záměrem
sdružování příbuzných segmentů území, které je zapotřebí dále rozvíjet, případně
regulovat obdobným způsobem. Obnova tradiční struktury krajiny v návaznosti na
historický způsob obhospodařování krajiny (cesty, meze, remízky). Což vede i k pozitivní
jevům jako je eliminace eroze v krajině. Dbát by se mělo i na estetický vjem krajiny, který
ovlivňuje rozmanitost porostu a ploch. Nemělo by se také opomínat propojení dominant
v krajině (Velký Chlum) s doprovodnou zelení.
Na území obce se nachází ekologicky významný krajinný prvek s názvem Větrník.
Z hlediska ÚSES má funkci lokálního biocentra. Lokalita je registrovaná dle § 6 zákona
č. 114/ 1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. Má význam estetický a krajinářský (staré
terasy, pásy křovin). Představuje krajinnou dominantu a slouží jako útočiště pro zvěř
a ptactvo.
Ochrana životního prostředí v obci má velmi významnou úlohu. Jelikož obec může pomocí
svých nástrojů regulace (obecní vyhlášky, atp.) vymezovat co je pro dané území přípustné
a co nikoliv. V této souvislosti je velmi důležitý princip subsidiarity, kdy stát přenechá
zodpovědnost přímo na obcích a jejich vedení ve věcech rozhodování, jelikož je možné do
spolurozhodovacího procesu zapojit i samotné občany a vytvořit tak účinná opatření.
Díky těmto nástrojům je možné řešit místní ekologické problémy – nakládání s odpady,
svoz odpadu ze zahrad namísto jeho pálení na zahradách, atp.

7. Správa obce
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Obec Bořitov spravuje své záležitosti samostatně a zároveň vykonává státní správu
prostřednictvím tzv. přenesené působnosti v základním rozsahu (např. evidence osob).
Nejvyšším orgánem obecní samosprávy je zastupitelstvo volené na čtyři roky.
V posledních volbách v roce 2018 občané Bořitova zvolili tyto zastupitele:
•

Ing. Ondřej Čuma

•

Antonín Fojt

•

Jan Fojt
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•

MVDr. Anna Holíková

•

Ing. Jiří Kakáč

•

Ing. Petr Kolínek

•

Josef Konečný

•

Ing. Jiří Kovář

•

Marie Petráková

•

Jiří Sedláček

•

Ing. Hana Šejnohová

•

Alois Ťoupek

•

Ing. Tomáš Včelař

•

Ing. Milan Venclů

•

PaedDr. Bohumír Verner

Zastupitelstvo funguje v čele se starostou panem Antonínem Fojtem a místostarostou
panem Aloisem Ťoupkem. Povinně je zřízen finanční výbor v čele s předsedou
Ing. Milanem Venclů a kontrolní výbor v čele s předsedou Ing. Jiřím Kovářem. Dalším
orgánem obce je rada obce, členové jsou Ing. Petr Kolínek, Ing. Tomáš Včelař
a PaedDr. Bohumír Verner.
Obec spravuje a zřizuje tyto veřejné budovy:
•

základní a mateřskou školu viz obr. 15 a 16,

•

obecní úřad viz obr. 20,

•

budovu samoobsluhy na návsi viz obr. 22,

•

budovu potravin Mango.
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REALIZOVANÉ PROJEKTY V OBCI
Tab. 2: Realizované projekty v obci od roku 201329
Název projektu
Zateplení fasády hasičky, výměna vrat,
zpevněná plocha před hasičkou
Rekonstrukce WC v ZŠ
Chodník Loužky
Úprava a ozelenění svahu pod školou
Výstavba a oprava chodníků v obci
Nástavba ZŠ
Nákup kompostérů pro domácnosti
Odbočovací pruh na I/43
IS pro 8 RD v lokalitě K Vodárně
Komunikace k zastávkám na I/43
Oprava budovy bývalé márnice
Oprava vnitřních prostor samoobsluhy
Zbudování parkoviště u Orlovny
Rekonstrukce hřbitovní zdi
Rekonstrukce zahrady MŠ
Výstavba chodníku Úvoz
Oprava střechy hasičky a zateplení stropu
Chodníky Chlumská
Cyklostezka Bořitov-Jestřebí
Nákup traktoru KIOTI
Schody ke škole a opěrné zdi u školy
Zateplení fasády samoobsluhy
Oprava prasklých příček na hasičce
Chodník Loužky
Spoluúčast na rekonstrukci fotbalového
hřiště a zázemí pro sportovce
Rekonstrukce plotu u MŠ
Odvodňovací žlab a příčný práh ulice
Zahradní

Rok

Odpovědnost

Náklady
(v mil. Kč)

Zdroje
financování

2013

obec

0,9

obec

2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2019
2019

obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec

0,6
0,45
0,15
1,6
3,6
1,0
1,75
7,2
0,5
0,15
0,35
0,56
2,1
1,2
0,4
1,5
0,45
1,0
0,6
1,2
1,0
0,3
1,0

2019

TJ Sokol/obec

9,0/6,0

2019

obec

0,65

obec
obec
obec
obec
obec
SFŽP/EU
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec/kraj
obec
MŠMT/obec/TJ
Sokol
obec

2019

obec

0,12

obec

Dle výše uvedeného je patrné, že obec využívá především prostředků obecního rozpočtu.
Tento dokument slouží především jako nástroj pro efektivnější využívání dotačních
příležitostí zejména z EU, ale také státních či krajských dotací.

ROZPOČET OBCE
Z grafu níže můžeme pozorovat, že příjmy a výdaje obce Bořitov jsou přibližně vyrovnané
pouze v roce 2011. V letech 2017 a 2018 disponovala obec největším objemem financí.
V roce 2016 sledujeme negativní saldo rozpočtu, které bylo způsobené většími

29

Zdroj: vlastní zpracování
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investičními akcemi realizovanými v tomto roce, zejména vybudování inženýrských sítí
pro rodinné domy. V ostatních letech, příjmy převyšují výdaje. Úkolem státu je posilování
daňových příjmů obcí. Malé obce by měli plně využívat dotační politiku státu, a to tak, že
větší projekty lze spolufinancovat pomocí investičních dotací, ať už národních nebo
evropských programů.

Obr. 27: Vývoj rozpočtu obce v letech 2010 – 201930

Pro srovnání je uveden rozbor příjmů a výdajů za poslední tři roky – v letech 2016, 2017
a 2018:

30

Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/2016/obce/detail/00279960#
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Obr. 28: Příjmy a výdaje v roce 201631

V roce 2016 bylo vynaloženo z obecního rozpočtu cca 14 mil. Kč. Velkou část z tohoto
objemu tvoří výdaje na vybudování inženýrských sítí v hodnotě 7,2 mil. Kč. Největší část
obecního rozpočtu tvoří daňové příjmy.

Obr. 29: Příjmy a výdaje v roce 201732

V roce 2017 sledujeme přísun kapitálových příjmů v důsledku prodeje obecních
pozemků. Ve výdajích obce opět dominují výdaje na služby obyvatelstvu. Jedním z těchto
projektů byla také rekonstrukce zahrady MŠ, kterou využívá jak MŠ, tak také školní
družina.

Obr. 30: Příjmy a výdaje v roce 201833

31

Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/2016/obce/detail/00279960#
Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/2017/obce/detail/00279960#
33
Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/2018/obce/detail/00279960#
32
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Z výše uvedených grafů můžeme pozorovat, že daňové příjmy obce mají rostoucí trend.
Strukturu výdajů ve všech sledovaných letech tvoří z největší části služby obyvatelstvu.

A. 2 Východiska pro návrhovou část
Východiska pro návrhovou část jsou zpracována zejména na základě poznatků
z charakteristiky obce, z jednaní s vedením obce, dotazníků pro občany a následné SWOT
analýzy.

1. Vyhodnocení dotazníku
Dotazníkové šetření v obci Bořitov proběhlo v termínu od 14. 10. 2019 do 25. 10. 2019.
Hlavním důvodem, proč toto šetření bylo uskutečněno je získání informací ke tvorbě
Programu rozvoje obce Bořitov 2020-2025. Program rozvoje obce je strategický
dokument, který bude využit při plánovaných aktivitách v obci až do roku 2025.
Dotazníkového šetření se zúčastnilo 233 občanů a starosta s místostarostou obce. To je
17,69 % ze všech občanů, kteří v obci k 1. 1. 2019 žili.
Občané, v dotazníkovém šetření, vyjádřili svůj nesouhlas k již realizovaným projektům,
nesouhlasí především s rekonstrukcí sportovního areálu, který se zdá občanům zbytečně
drahý. S tím souvisí i další (plánovaný) projekt – revitalizace centra obce. Přibližně 3/5
dotazovaných občanů považují občanskou a technickou vybavenost v obci Bořitov za
dostatečnou. Ostatním v obci chybí především:
•

lépe vybavená samoobsluha,

•

kvalitní dětské hřiště nebo víceúčelové sportoviště,

•

přípojky na kanalizaci, popř. rozšíření stávajícího potrubí,

•

bankomat,

•

velkoobjemové kontejnery a častější odvoz odpadu.

Pro lepší a kvalitnější život v obci občanům chybí hlavně:
•

kvalita vody v místních tocích (zápach a nečistota),

•

kvalitní dětské hřiště (+ workoutové hřiště),

•

samoobsluha (lepší sortiment, přístup vedoucí),

•

třídění odpadů, více kontejnerů,
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•

více parkovacích míst po celé obci,

•

vybudování obslužných cest a cyklostezek,

•

stav a kvalita Váňova rybníka.

Největší slabiny obce lidé spatřují v nekooperaci místních spolků, zápachu a nečistotě
místních vodních toků. Podrobné výsledky dotazníkového šetření se nachází v Příloze 1.

2. SWOT analýza
Analýza SWOT nabízí souhrnné hodnocení situační analýzy území, vztahů a jevů. Dle
metodiky pro zpracování analýzy SWOT je vhodné identifikování silných a slabých
stránek, které vycházejí z vnitřních dispozic obce a dále příležitosti a hrozby, které
vycházejí z vnějšího okolí.

Tab. 3: SWOT analýza obce Bořitov34

34

Zdroj: vlastní zpracování
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SILNÉ STRÁNKY

Strengths

SLABÉ STRÁNKY

klidná lokalita pro bydlení

málo stavebních pozemků

kvalitní předškolní vzdělávání

nekooperace místních spolků

příznivý stav životního prostředí

kvalita vodních toků
parkování v obci
nové plochy pro bydlení
samoobsluha

občanská vybavenost
vysoká kvalita sportovišť
ČOV
vysoká úroveň územního plánování

PŘÍLEŽITOSTI

Opportunities

zlepšit podmínky pro rodiny s dětmi
zázemí pro volnočasové aktivity občanů
struktura spolků a jejich dlouhodobá činnost
obnovení tradic

HROZBY

Weaknesses

Threats

stárnutí obyvatelstva
nezájem občanů o dění v obci
majetkoprávní vztahy
živelná pohroma - požár, sucho, eroze

rozšiřování infrastruktury

zhoršení ekonomické situace obce

dostupnost moderních technologií
začlenění nově přistěhovalých rodin mezi
starousedlíky

kapacita ČOV

posílení turismu
potenciál dobrého postavení obce vzhledem k
dotační podpoře z JmK a fondů EU
využívání SMART řešení

B. Návrhová část
Návrhová část vychází z výsledků situační analýzy území včetně výsledků dotazníkového
šetření. Špičkou pomyslné pyramidy je určit vizi, tedy zformulovat dlouhodobé cíle
a směry jakými se bude obec v následujících letech ubírat. Vize je tedy žádoucí budoucí
stav, kterého má být v území dosaženo.
Na vizi navazují programové cíle, které vizi konkretizují a jsou opřeny o jednotlivá
opatření, která vedou k dosažení vytyčených cílů. Na opatření navazují jednotlivé aktivity,
které jsou popsány v podobě konkrétních projektů, které nastartují rozvoj v řešených
oblastech. Pro lepší představu je hierarchie výše uvedeného znázorněna na následujícím
obrázku.
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VIZE
PROGRAMOVÉ CÍLE
OPATŘENÍ
ROZVOJOVÉ AKTIVITY

Obr. 31: Rozvoj obce35

B.1 Strategická vize obce
Jedná se o ideální obraz budoucnosti obce.
„Obec Bořitov – moderní obec “
Obec Bořitov má za cíl vytvořit moderní obec, atraktivní pro nové občany a vytváření
takového prostředí v obci, aby vyhovovalo stávajícím občan. Toho chce docílit rozvojem
obce s využitím potenciálu území a respektováním stávajících hodnot. Bude se snažit
využívat SMART řešení vzniklých problémů nebo příležitostí v obci. Cílem je moderní
obec se spokojenými občany.
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Zdroj: Vlastní zpracování
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Proto bude obec v budoucnosti především podporovat:
•

rozvoj aktivit pro občany všech věkových kategorií v obci, tak aby došlo k většímu
semknutí občanů a pozvedl se tak společný život v obci,

•

využití nástrojů pro posílení turistického ruchu v obci,

•

řešení problémů v obci pomocí tzv. SMART řešení, které vedou ke koncepčnímu
řešení daného problému s pozitivním dopadem na všechny zainteresované osoby,

•

péče o životní prostředí na celém území obce,

•

péče o historické a kulturní dědictví,

•

podpora vzdělávání.

Obec Bořitov místně přísluší do Místní akční skupiny Moravský kras. Vedení obce by mělo
znát přínosy tohoto členství a plně ho využívat – možnosti dotací, odborné přednášky,
konzultace.
Definice MAS je následující:
„Místní akční skupina (MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím
občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí,
svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství
a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou
LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve
venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování
dotačních prostředků.“36

B.2 Opatření
Opatření obce konkretizují a vytyčují cíle k naplnění stanovené vize a stanovují směr
pojetí řešení jednotlivých témat. Opatření jsou časově spjaté s platností dokumentu, tj. pro
obec Bořitov na období 5 let (2020–2025). Programová opatření reflektují a navazují na
definované problémy a potřeby občanů obce. Jejich záměrem je dosažení žádoucího stavu
v obci do konce platnosti tohoto dokumentu. Jednotlivá opatření jsou prováděna
prostřednictvím daných rozvojových aktivit, jež jsou součástí kapitoly B. 3.

36

Zdroj: Národní síť MAS
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•

Občanská vybavenost a služby pro obyvatele

•

Dopravní a technická infrastruktura

•

Životní prostředí a rekreace
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Vize
„Obec Bořitov – moderní obec“

A. Občanská vybavenost a podpora
spolkové činnosti

B. Dopravní a technická
infrastruktura

C. Péče o krajinu a životní prostředí

A. 1 Zkvalitnění a modernizace
stávajícího vybavení a služeb

B. 1 Rozšíření dopravní a technické
infrastruktury

C. 1 Péče o krajinu v obci i okolí

A. 2 Rozvoj cestovního ruchu v obci

B. 2 Zkvalitnění dopravní
infrastruktury

C. 2 Životní prostředí

A. 3 Podpora spolkové a zájmové
činnosti

B. 3 Údržba technické infrastruktury

C. 3 Péče o lesy

A. Občanská vybavenost a podpora spolkové činnosti
Opatření A.1: Zkvalitnění stávajícího vybavení a služeb
•

Rekonstrukce MŠ

•

Rekonstrukce ZŠ

•

Revitalizace náměstí

•

Modernizace OÚ

•

Přístavba hasičské zbrojnice

•

Vybudování sociálních nebo startovacích bytů v prostorách nad samoobsluhou

Opatření A.2: Rozvoj cestovního ruchu v obci
•

Propagace obce

•

Vytvořit turisticky zajímavé cíle (revitalizovaný „Váňův rybník“, nové
cyklostezky)

•

Péče o stávající turistické cíle v obci (kostel, naučná stezka, sousoší na Velkém
Chlumu)

Opatření A.3: Podpora spolkové a zájmové činnosti
•

Podpora sdružení důchodců

•

Podpora stávajících a nových akcí

B. Dopravní a technická infrastruktura
Opatření B.1: Rozšíření dopravní a technické infrastruktury
•

Rekonstrukce stávajících pěších cest

•

Oprava a údržba místního osvětlení

•

Údržba stávajících chodníků

•

Rekonstrukce komunikace směrem na Oboru

•

Rozšíření kapacity ČOV

Opatření B.2 : Zkvalitnění dopravní infrastruktury
•

Údržba místních komunikací

•

Údržba chodníků

•

Vybudování nových cyklostezek/cyklotras
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Opatření B.3 : Údržba technické infrastruktury
•

Údržba stávající infrastruktury

•

Nákup nové techniky

•

Modernizace osvětlení

C. Péče o krajinu a životní prostředí
Opatření C.1: Péče o krajinu
•

Nákup komunální techniky – dle potřeby

•

Výsadba a péče o veřejnou zeleň

•

Vybudování/revitalizace vodní plochy

•

Řešení současného nevyhovujícího stavu vodních toků v obci

Opatření C.2: Životní prostředí
•

Kvalitní odpadové hospodářství (kooperace s městysem Černá Hora) – rozšíření
kapacity

•

Ochrana obnovitelných zdrojů

•

Péče o biocentra a biokoridory

Opatření C.3: Péče o lesy
•

Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

•

Zalesnění

•

Zemědělská technika – dle potřeby
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B.3 Aktivity
A. Občanská vybavenost a podpora spolkové činnosti
Název aktivity

Revitalizace náměstí

Termíny

Odpovědnost

Náklady
(v Kč)

Zdroje
financování

2020

obec

20 000 000

obec/dotace

500 000

obec/dotace

Komentář: Plánovaná revitalizace náměstí dle projektu.
Dětské hřiště

2020

obec

Komentář: Vybudování chybějícího dětského hřiště a hracích prvků.
Zahrada MŠ – výsadba keřů

2020

obec

23 000

obec

Komentář: Doplnění navrhnutého koncepčního řešení zahrady MŠ – II. etapa projektu.
Plot MŠ

2020-2021

obec

Komentář: Úprava současného nevyhovujícího stavu oplocení.
2020
obec
Zastřešení vchodu ZŠ

50 000

obec

50 000

obec

Komentář: V současnosti chybí zastřešení před budovou.
2020
obec/dotace
Rekonstrukce chodby ZŠ
obec
350 000
Komentář: Rekonstrukce schodiště a dlažby, nové sádrokartonové obložení a následné dřevěné
obložení. Foto současného stavu viz příloha 3.
Komplexní rekonstrukce
2021
obec
1 700 000
obec/dotace
kuchyně MŠ sloužící i ZŠ
Komentář: Foto současného stavu viz příloha 3.
Rekonstrukce výdejny
2021
obědů v ZŠ
Komentář: Foto současného stavu viz příloha 3.
2022
Přístavba ZŠ

obec

130 000

obec/dotace

obec

3 000 000

obec/dotace

Komentář: Možnost využití dotace v rámci rozvoje infrastruktury ZŠ (IROP)
Rekonstrukce vodovodních
rozvodů a hygienického
2022
obec
400 000
zázemí MŠ
Komentář: Foto současného stavu viz příloha 3.
2020
Mezigenerační centrum

obec

Komentář: Rekonstrukce klubovny Klubu důchodců.
Rekonstrukce/modernizace
2021
obec
OÚ

obec/dotace

500 000

obec/dotace

1 500 000

obec/dotace

Komentář: Rekonstrukce interiéru, nové reprezentativní vybavení.
Přístavba hasičské
2021
obec
6 000 000
zbrojnice
Komentář: Přístavba, modernizace a dovybavení hasičské zbrojnice.
2021-2022
obec
8 000 000
IS pro novou výstavbu RD

obec/dotace
obec/dotace
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Komentář: Vybudování inženýrských sítí pro nové parcely určené k výstavbě RD.
Sociální byty/startovací
2022-2025
obec
6 000 000
obec/dotace
byty
Komentář: Volné prostory nad samoobsluhou se nabízejí k realizaci vybudování bytů pro
občany.

B. Dopravní a technická infrastruktura
Termíny

Odpovědnost

Náklady
(v Kč)

Zdroje
financování

2023

obec

7 000 000

obec/dotace

obec

2 500 000

obce/dotace

dle
potřeby

obec/dotace

obec

dle
potřeby

obec

2020

obec

2 500 000

obec/dotace

Komentář: Nákup nové multikáry.
Veřejné osvětlení
2020

obec

2 300 000

obec/dotace

50 000
000

obec/dotace

Název aktivity

Doplnění sítě cyklostezek

Komentář: Možnost financování ze SFDI.
Vybudování in-line dráhy ve
2021sportovním areálu
2025

Komentář: Možnost vybudování in-line dráhy okolo hřiště.
2020Chodníky
2025
obec
Komentář: Pravidelní údržba a obnova.
Rekonstrukce místních
komunikací

dle
potřeby

Komentář: Komunikace směrem na Oboru.
Nákup komunální techniky

Komentář: Modernizace, využití nových technologií.
2023Bořitov/Černá
Navýšení kapacity ČOV
2025
Hora
Komentář: Navýšení kapacity v důsledku demografických změn.

C. Péče o krajinu a životní prostředí
Název aktivity
Revitalizace „Váňova
rybníka“
Komentář: Majetkoprávní vztahy
Revitalizace „Váňova
rybníka“
Komentář: Realizace samotné
revitalizace.
Údržba vodních toků

Termíny

Odpovědnost

Náklady
(v Kč)

Zdroje
financování

2020

obec

dle dohody

obec

obec

dle
potřeby

obec/dotace

správce toku

dle
potřeby

cizí
zdroje/dotace

2021
20202025
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Komentář: Řešení současné nevyhovující situace.
dle
Doplněné sídelné zeleně
průběžně
obec
potřeby
Komentář: Průběžná údržba zeleně a travnatých ploch v rámci celé obce.
Rozšíření kapacity sběrného
dle
dvora
2022
městys ČH
potřeby
Komentář: finanční podíl obce Bořitov
dle
Výsadba stromů a zeleně
průběžně
obec
potřeby
Komentář: Výsadba zeleně, stromů, mobilní zeleně.
2020dle
Obnova lesů
2023
obec
potřeby
Komentář: Obnova lesů po kůrovcové kalamitě.

obec/dotace

obec/dotace

obec, dotace

obec/dotace
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B.4 Podpora realizace programu
Zastupitelé obce se seznámili s dokumentem Program rozvoje obce (dále jen PRO)
Bořitov na období 2020-2025 již postupně při jeho vzniku. Občané mají možnost
prostudovat PRO na webových stránkách obce.
Aktualizace PRO bude prováděna alespoň jednou za rok. Tyto revize provede pracovní
skupina, jež byla založena v průběhu tvorby PRO. Tato pracovní skupina bude předkládat
návrhy na zastupitelstvu obce.
Zastupitelstvo obce je garantem i zodpovědným subjektem za PRO Bořitov na období
2020-2025. Zastupitelstvo obce každoročně zmonitoruje a případně zaktualizuje PRO
a to vždy k 31. 12. příslušného roku.
PRO Bořitov bude využíván jako jeden ze základních podkladů při tvorbě každoročního
rozpočtu obce, rozpočtových výhledů a dlouhodobých finančních plánů.
PRO bude dostupný na webových stránkách https://boritov.cz/ nebo v tištěné podobě
k nahlédnutí na Obecním úřadě Bořitov během úředních hodin.

Strategický dokument schválilo zastupitelstvo obce dne 16.12.2019.
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