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ÚVOD 

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

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

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

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

dosáhnout. Tento dokument byl vytvářen v první polovině roku 2015 na období let 2016–

2021. Hlavním řešitelem za obec byl starosta Ing. Lubomír Šmíd, další členové realizačního 

týmu byli místostarosta Stanislav Dolanský a členové zastupitelstva Petr Florian, Radek 

Kryštof, Zdeňka Matulová, RNDr. Jiří Pecl, Ph.D., Petr Peško, Lenka Šimlová, Ing. Bc. Dana 

Šmídová, Bc. Petra Štefková, Tomáš Šulc, Michael Ulbrich, Alena Ulbrichová, Ladislav 

Votápek a Daniela Zlatkovská. 

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

podílela na formování výsledné podoby tohoto dokumentu. Dále měli občané Kobylnic 

příležitost dokument připomínkovat v průběhu tvorby, pracovní verze byla zveřejněna na 

stránkách obce a bylo uskutečněno veřejné projednání strategie na zasedání zastupitelstva. 

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

Dana Adamcová 

Hana Tomanová 

Vladislava Vaněčková 

 

 

 

Dokument Program rozvoje obce Kobylnice na období let 2016–2021 byl zpracován 

díky projektu „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokument ů obcí“ 
(CZ.1.04/4.1.00/62.00008), jehož nositelem bylo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 

 

 

Program rozvoje obce byl schválen na 7. zasedání za stupitelstva obce dne 10.  12. 

2015, usnesením č. 9. 
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A. ANALYTICKÁ ČÁST  

 

A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE 

1. Území 

Poloha obce  

Obec Kobylnice se nachází v Jihomoravském kraji, v okrese Brno-venkov, spadá pod ORP 

Šlapanice. Kobylnice leží asi 3 km od Šlapanic a 14 km od krajského města Brna. Obec se 

rozkládá na území o rozloze 509 ha, z toho zastavěné plochy tvoří 12 ha, v okolí obce 

převažuje orná půda.  

Obec se rozkládá na levém břehu potoka Říčka a na jižní okraj obce navazuje obora nesoucí 

název Bažantnice. Jihovýchodním směrem od obce se zvedá Pracký kopec (324 m n. m.), 

na jehož vrcholku je vybudován památník slavkovské bitvy Mohyla míru, v sousedství se 

nachází multimediální expozice. Severozápadním směrem od Kobylnic je oblast 

Mezinárodního letiště Brno - Tuřany. Obcí prochází trasa naučné stezky Bitva u Slavkova a 

značená trasa lokální cyklostezky nazývaná Brněnské kolečko. 

 
Obr. 1: Umíst ění obce na map ě 
Zdroj: maps.google.cz 

Historické souvislosti  

První písemná zmínka o obci prochází z roku 1306. V arcibiskupském archivu v Olomouci je 

uložena listina, ve které čteme: „…Biskup Jan dal scholastikovi v Olomouci farní pozemky a 

desátek z přifařených dědin: Šlapanic, Slatiny, .. Jiříkovic, Kobylnic a Ponětovic.“  

Z dřívějšího názvu Kobylníky, případně Kobelnice se staly Kobylnice dne 16.3.1939. 

Původní tvrz z 15. století stála na místě dnešní Hasičské zbrojnice a byla obtékána potokem 

z druhé strany, než je tomu dnes. V té době byl v Kobylnicích dvůr, pivovar s hostincem, 

mlýn a 2 rybníky. Ve zdi hasičky je zazděn kámen z tvrze, který byl nalezen při zemních 



 

6 

Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí 
Projekt CZ.1.04/4.1.00/62.00008 

pracech v roce 1875 a na kterém je nápis: Za urozeného pána Jana Gbelského ze Gbelska s 

nápisem a na Kobylnicích léta Páně 1563. Od nejstarších dob patří Kobylnice ke šlapanické 

farnosti, stejně jako Ponětovice, Jiříkovice, Bedřichovice. Dříve bývaly součástí šlapanické 

farnosti i Líšeň, Slatina, Podolí a další. V roce 1824 byla na návsi postavena zvonice 

zasvěcená Panně Marii Sněžné. V současné době je zařazena mezi kulturní památky České 

republiky.  

První světová válka přinesla smrt 34 kobylnickým občanům. Padlým obětem války byl 

odhalen pomník v roce 1919. Až do přemístění do parku před hřbitovem stál na návsi před 

domem č. p. 23. Po 2. světové válce byl pomník doplněn o vzpomínku na padlé ve druhé 

světové válce. 10. dubna 1942 ve třetím roce 2. světové války byl ze zvonice zabaven zvon. 

Nový zvon byl pořízen z milodarů občanů už v roce 1943. Zabavený zvon byl nalezen v 

Hamburku a po 2. světové válce navrácen. V současné době plní službu umíráčku. (O čem 

vyprávějí kroniky, dostupné na www.kobylnice.cz). 

 

Historie spolkového života v obci  

První dobrovolní hasiči se sešli v roce 1898 při založení Sboru dobrovolných hasičů. V roce 

1932 byla dokončena budova hasičské zbrojnice a k ní roku 1965 přistavěna klubovna. V 

roce 1998 byla provedena demolice hasičky a do roku 2001 postavena zbrojnice nová. 

První tělocvičná jednota byla jednota Orla, která vznikla v roce 1910. Krátce na to, také v 

roce 1910 byla založena také Tělovýchovná jednota Sokol Kobylnice, jejímž prvním 

starostou byl Alois Fojtl a prvním náčelníkem Vojtěch Matula. Tato, na rozdíl od jednoty Orla, 

udržela svou kontinuitu až do dnešních dnů a svou činností přispívá ke sportovnímu a 

kulturnímu životu obce. 

První sokolovna byla postavena v letech 1947–1952, v roce 1954 bylo upraveno fotbalové 

hřiště a založen oddíl kopané. V roce 1975 se zřídilo osvětlení parku – bývalého výletiště – a 

došlo k provedení přístavby pro letní taneční zábavy. V roce 1996 byl park vybaven pevnými 

stoly a lavicemi a byl zřízen betonový taneční parket (O čem vyprávějí kroniky, dostupné na 

www.kobylnice.cz). 
 

Znak obce  

Znak obce vychází z původní pečetě obce, na níž je hlavním motivem vinná réva, která se 

však dnes v obci již nepěstuje ve velkém. V minulém století přešla do razítka obce pouze 

radlice, která je dnes nahrazena ve znaku zelenou tinkturou. Zastoupení dřívějšího vinařství 

je zpodobněno vinařským nožem, který má navíc spojitost i s majiteli, pány z Dietrichsteina a 

Mitrovských z Nemyšle. Do znaku se promítla i poloha obce. Katastrem obce protéká potok 
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Říčka, který v minulosti v této části (od Ponětovic po Měnín) nesl název Zlatý potok. Jeho 

zpodobnění ve znaku symbolizuje úzký zlatý pruh. Potok protéká od severu k jihu, proto je 

zlatý pruh veden shora dolů (jako potok na mapě). Polohou se obec dále nachází na okraji 

Slavkovského bojiště. Zde proběhla 2. prosince 1805 bitva, nazvaná podle nedalekého 

města Slavkova. Červenou tinkturu odvozujeme od majitelů obce, zde ji však můžeme také 

spojit s bitvou ve významu zbytečně prolité krve. Do znaku obce se dále umisťuje i atribut 

patrona obce. Tímto patronem je Panna Marie Sněžná (svátek 5.8.), jíž je zasvěcena 

zvonice na návsi a která bývá znázorňována obecným mariánským symbolem - lilií. 

Popis znaku: v zeleno-červeně zlatým pruhem poltěný štít, vpravo stříbrný vinařský nůž se 

zlatou rukojetí, vlevo stříbrná lilie (O čem vyprávějí kroniky, dostupné na www.kobylnice.cz). 
 

2. Obyvatelstvo  

Demografická situace 

Kobylnice se počtem obyvatel řadí mezi středně velké obce v rámci území MAS Slavkovské 

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

Slavkovské bojiště a jejich následným rozdělením do kategorií podle počtu obyvatel na malé, 

střední a velké obce (viz Příloha č. 1). K 31. 12. 2014 v obci žilo celkem 1 057 obyvatel, z 

toho 517 mužů a 540 žen. Průměrný věk občanů je 39,9 let. Trend demografického vývoje je 

příznivý. Za posledních dvanáct let (od 31. 12. 2003 - 31. 12. 2014) přibylo v Kobylnicích 228 

občanů (Veřejná databáze, ČSÚ, 2015). 

Tab. 1: Vývoj pohybu obyvatelstva a jeho po čet v letech 2003-2014 

 
Živě 

narození  Zemřelí Přist ěhovalí  Vyst ěhovalí  
Přirozený 
přírůstek  

Přírůstek 
stěhováním  

Celkový 
přírůstek  

Počet 
obyvatel 
k 31.12. 

2003 6 13 11 11 -7 - -7 829 
2004 5 10 25 14 -5 11 6 835 
2005 6 10 26 12 -4 14 10 845 
2006 15 9 49 43 6 6 12 857 
2007 7 7 82 31 - 51 51 908 
2008 17 9 56 43 8 13 21 929 
2009 11 6 46 29 5 17 22 951 
2010 12 7 59 19 5 40 45 996 
2011 11 6 30 22 5 8 13 1 011 
2012 14 10 41 24 4 17 21 1 032 
2013 11 6 30 26 5 4 9 1 041 
2014 14 6 26 18 8 8 16 1 057 
Zdroj: Veřejná databáze, ČSÚ 2015, dostupné na www.czso.cz 
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Obr. 2: Vývoj po čtu obyvatelstva v letech 1971-2014 
Zdroj: Veřejná databáze, ČSÚ 2015, dostupné na www.czso.cz 

Kobylnice zaznamenávají významné migrační přírůstky a stabilní věkové složení 

obyvatelstva. V 70. a první polovině 80. letech minulého století zaznamenávala obec stabilní 

počty obyvatel. Největším místním zaměstnavatelem bylo JZD Kobylnice. Jeho sloučení s 

JZD Šlapanice v druhé polovině 80. let vedlo k úbytku obyvatelstva. Tento nepříznivý trend 

pokračoval i po revoluci. Obci se jej podařilo zvrátit až v roce 2004, kdy migrační přírůstek 

stoupl na 11 obyvatel a po několik následujících let se drží ve významných kladných 

hodnotách. Takový přírůstek obyvatelstva je přímým důsledkem politiky obce, konkrétně 

územního plánu, který uvolňuje prostory k výstavbě domů k bydlení. V období 2006-2014 

vzrostl počet obyvatel obce o 200 jedinců – jedná se o 23% nárůst počtu obyvatel oproti roku 

2006. Územní plán do dnešního dne stále poskytuje rezervy k výstavbě pro bydlení, obec 

proto i v budoucnu očekává významné migrační přírůstky především kategorie mladých 

rodin. Těmto očekáváním pak přizpůsobuje své investiční záměry, především pokud jde o 

kapacitu základní a mateřské školy a o celkovou občanskou vybavenost v obci (Územní plán 

obce Kobylnice, 2003, dostupné na www.kobylnice.cz). 

 

Přist ěhovalí a celkový p řírůstek obyvatel  

Pro odhad dalšího celkového přírůstku je nejdůležitější vztah přistěhovalých (tento počet je 

možné kvalifikovaně odhadnout) a celkového přírůstku, proto je tento vztah od roku 1991 

zobrazen v následujícím grafu. 
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Obr. 3: Vývoj p řirozeného, migra čního a celkového p řírůstku v letech 1991-2014 
Zdroj: Veřejná databáze, ČSÚ 2015, dostupné na www.czso.cz 

Z grafu je patrné, že křivka celkového přírůstku úzce kopíruje křivku migračního přírůstku. 

Přirozené přírůstky obyvatelstva se do roku 2006 pohybují spíše v záporných hodnotách, 

proto kladné celkové přírůstky závisí na přistěhovávání nových obyvatel. Z výše uvedeného 

přistěhovávání mladých rodin vyplývá, že i přirozené přírůstky se od roku 2006 začaly 

zvyšovat a od tohoto roku vykazují vytrvale kladné hodnoty. 

 

Věkové složení obyvatelstva  

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

a více let a počtem obyvatel ve věku 0–14 let, který vypovídá o tom, zdali na daném území 

dochází ke stárnutí obyvatelstva. V roce 2014 byl v obci index stáří 93,2, tedy osoby ve věku 

0-14 let převažují o 7 % nad věkovou kategorií 65 a více let. Počet obyvatel v produktivním 

věku (15 – 64 let) činil 690, podrobněji viz tabulka (Veřejná databáze, ČSÚ, 2015). 

Tab. 2: Věkové pom ěry v obci v roce 2014 
Počet obyvatel ve věku Podíl obyvatel ve věku 

OBEC 
Celkový 
počet 

obyvatel  0-14   15-64  65+  0-14 (%) 15-64 (%) 65+ (%)  
Index stáří  

Kobylnice 1 057 190 690 177 18 65,3 16,7 93,2 
Zdroj: Český statistický úřad, stav k 31. 12. 2014, dostupné na www.czso.cz 

V krátkodobém horizontu zůstává poměr mezi věkovými skupinami obyvatelstva stabilní, do 

budoucna je však třeba počítat se stárnutím obyvatelstva, což je celorepublikový trend, který 

se promítne především do oblasti plánování sociálních a zdravotnických služeb. 
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Obr. 4: Obyvatelstvo podle v ěkových kategorií v letech 2006-2014 
Zdroj: Počet a věkové složení obyvatel v obcích Jihomoravského kraje k 31. 12. 2006-2014, ČSÚ 2015, dostupné 
na www.czso.cz 

Vzdělanostní struktura obyvatelstva  

Informace o vzdělanostní struktuře obyvatel z roku 2011 napovídají, že stejně jako jinde v 

okrese Brno-venkov převládá střední vzdělání bez maturity. Podíl obyvatel v produktivním 

věku bez vzdělání je mizivý, tento stav udávají pouze 3 osoby. Podíl vysokoškolsky 

vzdělaných obyvatel činí 12,5 %, což odpovídá jihomoravskému průměru (ČSÚ, SLDB k 26. 

3. 2011, dostupné z www.czso.cz). 

Tab. 3: Obyvatelstvo ve v ěku 15 a více dle nejvyššího ukon čeného vzd ělání 
Nejvyšší ukončené vzdělání (věk 15 a více) 

  

Počet 
obyvatel 
ve věku 

15 a více 
k 

26.3.2011 

bez 
vzdělání 

základní vč. 
neukončenéh

o 

střední vč. 
vyučení 

(bez 
maturity) 

úplné 
střední s 
maturitou 

nástavbové 
studium 

vyšší 
odborné 
vzdělání 

vysokoškolské 

Kobylnice  824 3 139 306 223 14 5 103 
okres 
Brno-
venkov 

174 158 552 30 556 61 793 46 597 4 490 2 059 21 915 

Zdroj: SLDB 2011, ČSÚ, 2015, dostupné na www.czso.cz  

Sociální situace v obci  

V obci nejsou žádné výrazné národnostní menšiny, sociální začlenění přistěhovalých cizinců 

probíhá plynule a bezproblémově. 

Mezi potenciálně sociálně vyloučené obyvatele patří jednak nezaměstnaní, ale také osamělí 

důchodci s minimálními důchody. Obec aktuálně nemá informace o tom, který důchodce má 
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minimální důchod a potřeboval by pomoc. Vyplácení sociálních dávek se přesunulo z ORP 

Šlapanice do kompetence Úřadu práce Brno-venkov, konkrétní údaje se obtížně získávají. 

Na obecním úřadě je k trvalému pobytu přihlášeno 27 osob, 12 v obci nežije, 15 žije v obci u 

rodin, ale často mají problémy s alkoholem a hrozí jim sociální vyloučení, v nejhorším 

případě dokonce bezdomovectví. Obec by tyto problémy výhledově ráda řešila v rámci 

komunitního plánování sociálních služeb ORP Šlapanice. 

V obci se nenachází žádné sociálně vyloučené lokality. V minulosti se v obci objevily 

problémy s uživateli návykových látek, ale v současnosti je již tato situace vyřešena. 

V minulých letech byli na veřejně prospěšné práce využíváni uchazeči z evidence Úřadu 

práce, dříve i odsouzení trestanci. Tito pracovníci se podíleli na úklidu obce. V roce 2015 zde 

nežijí občané v podporované skupině pro VPP, jsou využíváni pracovníci z okolních obcí. 

Dozor nad VPP vykonává uvolněný místostarosta (vlastní šetření). 

 

 

Spolková, osv ětová a informa ční činnost 

V obci působí Sbor dobrovolných hasičů Kobylnice, Tělovýchovná jednota Sokol Kobylnice, 

dechová hudba Zlaťanka, Klub maminek a Klub seniorů. 

SDH Kobylnice se aktivně podílí na kulturním životě obce. Pořádá každoroční průvod, 

ostatkovou zábavu a maškarní ples pro děti, podílí se na zajišťování bezpečnosti obce a 

pravidelných úklidech. V současné době má zásahová jednotka 18 členů. Díky pochopení a 

dobré spolupráci s obcí Kobylnice se zkvalitňuje výstroj a výzbroj jednotky. SDH pronajímá 

vlastní klubovnu na aktivity jiných spolků. 

V roce 2014 založili také družstva mladých hasičů a starají se, aby v Kobylnicích vyrostla 

nová generace hasičů. Děti se v družstvu zabývají požárním sportem i bezpečnostními a 

preventivními aktivitami. Pro lepší podmínky pro trénování plánuje obec zbudovat výcvikový 

prostor pro hasičský dorost. Pozemek je již v majetku obce. 

Dříve v obci působil i Svaz zahrádkářů a Český červený kříž, oba spolky ale postupně 

zanikly a dnes již v obci nepůsobí (Obec Kobylnice, dostupné na www.kobylnice.cz). 
 

� Prostory pro spolkovou činnost a podpora ze strany obce  

TJ Sokol Kobylnice vlastní multifunkční areál sokolovny s fotbalovým a beach volejbalovým 

hřištěm, který vznikl díky dobrovolnické práci kobylnických občanů. Konečnou podobu dostal 

areál v roce 1996, kdy bylo prostranství před sokolovnou ve spolupráci s obcí dovybaveno 

pevnými stoly a sedačkami. Sokolovna s celým areálem slouží jak tělovýchovným, tak i 

kulturním nebo i společenským akcím. V obci se dále nachází víceúčelové hřiště, které je ve 

vlastnictví obce. 
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Sokol poskytuje areál sokolovny k různým akcím, z nichž mnohé také pořádá, například 

turnaje ve stolním tenise, nohejbale, turnaje Kuňava Cup v malé kopané a Kuňava Beach 

v beach volejbale. Další sportovní aktivity, jako např. turnaj v badmintonu a tenise pořádá 

obec. 

Obec dále spolupracuje s Klubem maminek, kterému poskytuje prostory pro setkávání a 

podporuje práci s dětmi. Obec poskytuje prostory pro setkávání, odměny vedoucím a kryje 

provozní a materiální náklady (Obec Kobylnice, dostupné na www.kobylnice.cz). 

Obec do budoucna plánuje výstavbu kulturně-správního centra, kde by se zřídily prostory pro 

klubovny spolků či sdružení, dále by sem byl přesídlen obecní úřad, knihovna, poštovna. 

Uvažuje se i o kapli. Sídlo by zde mohly mít i ordinace lékařů, popř. by další možností bylo 

jejich umístění v prostorách uvažovaného sociálního zařízení. Projekt by byl v řádu desítek 

milionů korun, obec má na výstavbu kulturně-správního centra využitelný prostor Horního 

dvora (Vlastní šetření, 2015).  

 

� Aktivity pro seniory  

V roce 2009 vznikla pod vedením brněnského biskupství aktivita určená pro seniory - Klub 

aktivních seniorů – KLAS. Cílem klubu je podpora celoživotního učení a dalšího vzdělávání 

seniorů.  

V obci také funguje pravidelné setkávání seniorů-pamětníků. Od roku 2008 senioři - 

pamětníci společně naslouchají čtenému textu z kronik obce. Čtený text vždy doplní a oživí 

události, které si senioři pamatují z vyprávění svých rodičů nebo prarodičů.  Účastníci těchto 

„vzpomínek“ vycházejí z toho, že je nutno si čas od času připomenout události, které jsou 

třeba jenom matně zaznamenány v jejich osobních vzpomínkách.  

Obec také organizuje setkávání nejmladší generace a seniorů – senioři čtou dětem pohádky 

jednou týdně v době školní družiny. Jde o zájmovou aktivitu, do které se senioři i děti zapojují 

na základě dobrovolnosti, rozvíjí se tak mezigenerační vztahy mezi seniory a dětmi (Senioři 

– pamětníci, dostupné na www.kobylnice.cz).  

 

� Významné akce v obci  

Mezi nejvýznamnější akce v obci patří tradiční hody, krojované vinobraní, babské hody, 

předvánoční koncert dechové hudby Zlaťanka, rozsvícení vánočního stromu, tříkrálové 

zpívání, obecní ples, farní ples, ostatkový průvod a dětský maškarní ples, jarní úklidový den, 

sportovní turnaje Kuňava Cup a Kuňava Beach, tenisový turnaj, dětská olympiáda, 

světluškový průvod a zájezdy pro občany. Dále Kobylnice zpívají od rána, kuličkiáda, 

dýňodrakiáda, svátek seniorů, svátek matek, svátek otců (3. neděle v červnu), Veselé 

vánoční hody – Zpívání u kobylnického betléma (účast asi 200 lidí). Regionální přesah má 



 

13 

Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí 
Projekt CZ.1.04/4.1.00/62.00008 

mezinárodní festival dechových hudeb (460 platících účastníků v roce 2014)(Obec 

Kobylnice, dostupné na www.kobylnice.cz). 

 

� Informovanost o akcích  

Občané jsou o všech akcích informováni prostřednictvím obecního rozhlasu, zpravodaje, 

webových stránek obce a obecních vývěsek.  

Dle dotazníkového šetření považují občané za nejkvalitnější zdroj obecní zpravodaj. 

Veřejných jednání zastupitelstva se podle dotazníkového šetření účastní jen v minimální 

míře, rovněž neudávají ani neformální kontakt se zastupiteli jako významný zdroj informací. 

Jako základní zdroj informací občané nejvíce využívají zpravodaj spolu s rozhlasem, 

současně oba tyto zdroje hodnotí jako nejkvalitnější pramen informací. Zmiňují ovšem 

špatnou srozumitelnost/slyšitelnost rozhlasu. Obec má také infokanál, kde se prezentují 

informace z obce. 

 

 

3. Hospodá řství  

Ekonomická situace  

� Struktura podnikatelských subjekt ů 

V obci působí 148 podnikatelů – fyzických osob, 21 mikropodniků a 6 malých podniků.  

Klíčová odvětví jsou velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel, 

zpracovatelský průmysl a stavebnictví. Relativně málo zastoupený obor pohostinství je dobře 

provázán se životem v obci, restaurace Za Kovárnou se aktivně zapojuje do organizování 

akcí pro občany. Největším zaměstnavatelem v obci je škola, následně pak firma Autojeřáby 

Beneš. Větší výroba v obci není. Jak již bylo zmíněno v demografické analýze obce, 

největším zaměstnavatelem bývalo zemědělské družstvo, které se soustředilo na živočišnou 

výrobu. Ta však byla zrušena a z areálu bývalého JZD je brownfield, který patří firmě 

Bonagro Blažovice. 

Tab. 4: Hospodá řská činnost za rok 2014 
Zemědělství, lesnictví, rybá řství 13 
Zpracovatelský pr ůmysl 32 
Stavebnictví 36 
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba 
motorových vozidel 37 
Doprava a skladování 6 
Ubytování, stravování a pohostinství 8 
Činnosti v oblasti nemovitostí 6 
Profesní, v ědecké a technické činnosti 18 
Kulturní, zábavní a rekrea ční činnosti 2 
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Ostatní činnosti 19 
Nezařazeno 8 

Zdroj: http://www.risy.cz/cs/ 

 

Obr. 5: Rozd ělení podnik ů dle po čtu zam ěstnanc ů (zjišt ěná aktivita) 
Zdroj: Český statistický úřad, stav k 31. 12. 2013, dostupné na www.czso.cz  

V obci působí např. dva instalatéři, manikúra a pedikúra, poskytovatel domácí ošetřovatelské 

péče, potraviny, restaurace, zámečnictví. Obec má nedostatek komerčních služeb, občané 

musejí za službami dojíždět do Šlapanic. Vzhledem ke vzdálenosti to není tak významná 

překážka jako ve vzdálenějších obcích. Přesto by se komfort života v obci s dalšími 

provozovanými službami výrazně zvýšil. 

Tab. 5: Nabídka služeb v obci Kobylnice v roce 2015  
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Zdroj: Komplexní dotazníkové šetření v obcích JMK k 31. 12. 2012, Jihomoravský kraj, 2013, doplnění 2015;  
*údaje nejsou dostupné – města nad. 5 tis. obyv., kde se již předpokládá výskyt všech služeb (a je obtížné je 
spočítat) v dotazníku nevyplňovala. 

� Chybějící komer ční služby  

V dotazníkovém šetření se k otázce chybějících služeb vyjádřilo 72 obyvatel, což je 36 % 

respondentů. V obci jim chybí především nekuřácká restaurace s nabídkou teplých jídel a 
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poledních menu. Méně často pak pekárna a pošta. Rentabilita ostatních zmiňovaných služeb 

je k dalšímu posouzení. 

Obr. 6: Služby, které ob čané v obci postrádají 
Zdroj: Dotazníkové šetření, 2014 

� Prostory pro podnikání a podpora podnikání  

Obec nemá využitelné pozemky pro podnikatelskou zástavbu, ani komerčně využitelné 

prostory. Aktuálně podnikatelům nemůže nabídnout prostory ani ve stávající zástavbě, ani v 

územním plánu. Nevyužitý brownfield patří firmě Bonagro a.s., Blažovice, obec s ním 

nemůže nijak nakládat. Menší prostory pro drobnou výrobu a služby lze realizovat ve 

stávající i plánované výstavbě pro bydlení. 

Ze strany podnikatelských subjektů doposud nevzešel podnět či zájem o navázání 

spolupráce či možnosti podpory ze strany obce. 

Obec by ráda dosáhla pozemkových úprav, proběhly už dva pokusy o získání 

nadpolovičního množství vlastníků orné půdy a následnou žádost o pozemkové úpravy. Tím 

by se uvolnily pozemky využitelné jednak k projektům stran životního prostředí, jednak k 

podnikání. Bohužel se dosavadní snahy nesetkaly s úspěchem. 

V otevřené otázce dotazníkového šetření stran podpory podnikání zazněl názor, že obec by 

mohla nenásilně rozšiřovat povědomí o podnikatelských subjektech, které v ní působí, aniž 

by šlo přímo o reklamu. Aktuálně obec zveřejňuje informace o podnikajících subjektech na 

svých webových stránkách. 
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Trh práce   

V Kobylnicích žilo k poslednímu Sčítání lidu, domů a bytů 2011 673 obyvatel v produktivním 

věku, což činilo 67,6 % obyvatelstva. V obci bylo evidováno 446 zaměstnaných. Ekonomicky 

aktivní obyvatelstvo obce tvořilo cca 49 %, z nichž zaměstnaných bylo 91,4 % obyvatel. Dle 

jednotlivých sektorů bylo zaměstnáno v zemědělství 2,2 %, 34,1 % ve stavebnictví a 

průmyslu, 51,1 % ve službách a 12,6 % nebylo zjištěno (ČSÚ, SLDB k 26. 3. 2011, dostupné 

z www.czso.cz).  

 

� Míra nezam ěstnanosti  

Úřad práce udává míru nezaměstnanosti (podíl nezaměstnaných osob) za prosinec 2014 ve 

výši 3,5 %, což znamenalo 24 uchazečů o zaměstnání. Vyšší nezaměstnanost je setrvale 

mezi ženami. V obci bylo k poslednímu prosinci 2014 zjištěno 8 dlouhodobě 

nezaměstnaných občanů (tzn. déle než 12 měsíců) (Veřejná databáze, ČSÚ, 2015). 

Aktuálně (7/2015) je v obci 21 dosažitelných uchazečů o zaměstnání a žádné volné pracovní 

místo (Portál zaměstnanosti MPSV, dostupné z http://portal.mpsv.cz/sz). 

Tab. 6: Míra nezam ěstnanosti v obci v letech 2007-2014 
Obec  12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2014 

Kobylnice 3,6 3,6 7,2 7,7 7,4 3,5 
Zdroj: Portál zaměstnanosti MPSV, 2015, dostupné z http://portal.mpsv.cz/sz 

Trend zaměstnanosti je v obci stabilní, od dopadů ekonomické krize v roce 2009 se situace 

stabilizovala a nezaměstnanost se dále neprohlubuje. Za období 2012-2013 nejsou data o 

nezaměstnanosti známa kvůli odstávce Integrovaného portálu MPSV. Od ledna 2013 

nahradil míru nezaměstnanosti nový ukazatel s názvem podíl nezaměstnaných osob. Od 

ledna do května 2015 se držel podíl nezaměstnaných stabilně na hodnotě 3,5 % (Portál 

zaměstnanosti MPSV, dostupné z http://portal.mpsv.cz/sz). Příznivý vývoj je způsoben též 

migrací ekonomicky aktivního obyvatelstva.  

 

� Vyjížďka do zam ěstnání  

Z celkového počtu 446 zaměstnaných osob jich za prací vyjíždělo 243 v roce 2011, z toho 

186 obyvatel vyjíždělo za prací do jiného okresu kraje (ČSÚ, SLDB k 26. 3. 2011, dostupné 

z www.czso.cz). Dobrá dostupnost krajského města Brna a tamější nabídka pracovních 

příležitostí je zjevným důvodem, proč je vyjížďka do zaměstnání tak vysoká. Ve všední den 

jezdí po trase Kobylnice-Brno 40 autobusových spojů, většina z nich bez přestupů. 

Vzdálenost k brněnskému hlavnímu nádraží je 14 km, cesta autobusem trvá 29 minut. 
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� Atraktivity cestovního ruchu  

Jihovýchodním směrem od obce se zvedá Pracký kopec (324 m n. m.) a na jeho vrcholku je 

vybudován památník slavkovské bitvy Mohyla míru. Památník byl postaven v letech 1910 a 

1912 a tvoří jej mohyla ve tvaru pyramidy zakončená křížem, její výška dosahuje 24 metrů. V 

sousedství památníku bylo v roce 1925 vybudováno muzeum. Tato památka je jedním z 

nejvýznamnějších bodů v okolí Kobylnic. Turistika v obci je převážně spojená s návštěvností 

památek slavkovského bojiště (Kobylnice, dostupné na www.turistika.cz). 

Ve východní části obce najdeme trojstranná boží muka, takzvanou Poklonu, jež jsou 

chráněny jako kulturní památka (O čem vyprávějí kroniky, dostupné na www.kobylnice.cz). 

Obcí prochází trasa naučné stezky Bitva u Slavkova a značená trasa lokální cyklostezky 

nazývaná Brněnské kolečko (Obec Kobylnice, dostupné na www.turistika.cz). Je snaha o 

propojení cyklostezky se stezkami na trase Brno-Vídeň, naráží však na majetkoprávní 

problémy. V souvislosti s jejím zbudováním by mohlo dojít též k rozšíření mostu u parku a 

celkové úpravě okolí prostřednictvím umístění prvků užitné kultury či vzniku nové vodní 

plochy, která by mohla zvýšit retenční schopnost. V létě je v obci významný cyklistický ruch 

směrem k Mohyle míru. 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že občané by ocenili jednak podporu výstavby cyklostezek 

a turistických stezek, ale také snáz dosažitelnou podporu místního folklóru a tradic. 

 
Obr. 7:Aktivity cestovního ruchu, které by m ěly být podporovány v obci 
Zdroj: Dotazníkové šetření v obci 2014 

Ubytovací kapacity se v obci nenachází, stravovací služby byly dříve poskytovány 

prostřednictvím restaurace Za kovárnou, dnes již ani toto zařízení stravovací služby 

nenabízí. 
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4. Infrastruktura  

Technická infrastruktura 

Obec má zajištěnu základní technickou vybavenost, je zde vodovod, kanalizace, elektřina i 

plyn. V roce 2011 bylo z 278 domácností v obci 265 napojeno na vodovod, 247 na kanalizaci 

a 241 na plyn (ČSÚ, SLDB k 26. 3. 2011, dostupné z www.czso.cz). 

 

� Vodovod a kanalizace  

Od roku 1999 je obec Kobylnice součástí skupinového vodovodu Šlapanice, do kterého je 

voda dodávána z vodojemu Stránská skála. Vodovodní a kanalizační soustavu v obci 

provozuje Vodárenská akciová společnost, a.s., Brno (Územní plán obce Kobylnice, 2003).  

Kanalizace v obci vznikla v letech 1968 a 1971. Byla provozována jako jednotná, ale 

povolena jako dešťová. Splašky z této kanalizace znečišťovaly vodní tok Říčka. V rámci 

projektu Čistá Dyje byla v letech 2006-2007 zbudována nová splašková kanalizace 

s odvodem odpadních vod na čistírnu v Modřicích. 

 

� Plyn  

Z vysokotlakého plynovodu 150/40 Blučina-Sokolnice je u Sokolnic provedena odbočka VTL 

150/40 směrem na Kobylnice. Plynofikace obce byla provedena v roce 1996. Plynovod 

nevyžaduje žádné rekonstrukce, pouze běžnou údržbu a opravy při poruchách (Územní plán 

obce Kobylnice, 2003). 

 

� Elekt řina  

Elektřina je do Kobylnic dodávána z vedení VN 130 a VN 821 s napěťovou hladinou 22 kV. V 

obci je 5 distribučních trafostanic a jedna odběratelská, která nepředává energii dál do 

distribuční sítě. Veřejné osvětlení sleduje trasy distribučních rozvodů NN (Územní plán obce 

Kobylnice, 2003). 

 

� Plánovaný rozvoj  

V roce 2016 je plánována pokládka dalšího elektrického vedení do země, zároveň se má 

pokládat optický kabel pro internet. V návaznosti na uložení elektrického vedení do země též 

dojde i k výměně veřejného osvětlení a v souvislosti s optickým kabelem bude možné 

instalovat kamerový systém a varovný a informační systém.  

 

� Odpadové hospodá řství  

Obec zajišťuje sběrné kontejnery na ulicích a místo zpětného odběru u horního dvora na ulici 

Sokolnické. Provozuje místa ke sběru skla, plastů, nápojových kartonů, textilu, papíru, 
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vybitých baterií, zářivek a žárovek. Dle pokynů zaměstnanců obce lze na místě zpětného 

odběru u horního dvora odkládat rostlinný materiál, rostlinné a živočišné tuky, 

elektromateriál, tabule skla, železný šrot a stavební suť. Dvakrát ročně pořádá obec svoz 

velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu, trvale funguje zpětný sběr 

eletrospotřebičů. TJ Sokol a SDH Kobylnice v obci organizuje sběr železného šrotu, o němž 

informuje místním rozhlasem, ve zpravodaji a na webových stránkách obce (Obec Kobylnice, 

dostupné na www.kobylnice.cz).  

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že občané nejvíce vytřídí plasty, sklo, elektrospotřebiče a 

nebezpečné odpady. Papír se třídí již méně (ve srovnání s jinými obcemi). Kontejnery ve 

sběrných místech občané využívají zejména ke třídění plastů a skla. V rámci „Horního dvora“ 

se nejvíce vytřídí papír a elektroodpad. Mobilní svoz využívají obyvatelé především 

k likvidaci nebezpečného odpadu, železa/kovů.  

S provozní dobou místa zpětného odběru je většina občanů spokojena. V otevřené otázce se 

přesto objevily připomínky k provozu místa zpětného odběru od více než 20 % respondentů. 

Zejména pracující občané by uvítali rozšíření otevírací doby minimálně na dva dny v týdnu. 

Mezi nejčastější připomínky ke třídění odpadů patří požadavky na větší množství kontejnerů 

na papír a plasty a na větší množství odpadkových košů, včetně košů na psí exkrementy. 

Obec se snaží vycházet občanům maximálně vstříc, co se týče možností třídění odpadu. 

 

 

Dopravní infrastruktura 

� Silnice procházející obcí  

Obcí prochází silnice II. třídy číslo 417 Brno-Tuřany-Křenovice a čtyři silnice III. třídy, čísla 

4171 Bedřichovice-Šlapanice-Kobylnice, 4174 Jiříkovice-Ponětovice-Kobylnice, 4183 

Sokolnice-Kobylnice a 4176 Prace-Sokolnice-Žatčany. Obec leží cca 7 km od nájezdu 201 

na dálnici D1 (Územní plán obce Kobylnice, 2003). 

 

� Železni ční stanice v okolí obce  

Obcí neprochází železniční trať, nejbližší železniční zastávka se nachází na severu ve 

Šlapanicích, 2 km od Kobylnic a na jihu v Sokolnicích ve vzdálenosti 4 km. 

 

� Dopravní zát ěž obce  

Silnice II/417 registruje zátěž 1001-3000 vozidel/24 hodin ve směru Brno-Kobylnice a zátěž 

501-1000 vozidel/24 hodin ve směru Kobylnice-Křenovice. Silnice III/4183 registruje zátěž 

1001-3000 vozidel/24 hodin ve směru Kobylnice-Sokolnice. Jde o sčítací úseky s nízkou 
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intenzitou provozu a tedy i nízkým ohrožením hlukem a prašností (Celostátní sčítání dopravy 

2010, dostupné na http://scitani2010.rsd.cz).  

 
Obr. 8: Intenzita silni čního provozu v obci Kobylnice 
Zdroj: Celostátní sčítání dopravy 2010, dostupné na http://scitani2010.rsd.cz 

Podle dotazníkového šetření je však hluk z dopravy nadměrný. V dotazníkovém šetření 

udává stížnosti na hluk 8 % respondentů, konkrétně je jako problém identifikována nákladní 

doprava. S tím souvisí i časté stížnosti občanů na nedodržování přikázané rychlosti ze strany 

řidičů, a to navzdory umístění radaru na ulici Pratecká. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že 

by občané ocenili navýšení množství retardérů v obci. Těžká doprava z cementárny Mokrá 

zhoršuje stav vozovek, retardéry však obec nemůže umístit z důvodu rozhodnutí správního 

orgánu. 

Občané si nestěžují na prašnost, obec se stará o zametání. 

Krizové situace v dopravě vznikají v případě obtíží na dálnici D1. 

 

� Prostupnost obce  

Místní komunikace jsou převážně východo-západně orientovány, většina z nich je slepě 

zakončena, což způsobuje špatnou prostupnost obce. Situace by měla být výhledově řešena 

přeložkou silnice III. třídy (Územní plán obce Kobylnice, 2003). Obec má v plánu propojit 

ulice Polní, Uzavřená, Krátká a Pratecká a též by na žádost občanů chtěla vytvořit průchod 

pro pěší mezi ul. Krátká a Pratecká. 

 

� Parkovací kapacity  

Občané hodnotí parkovací kapacity v obci jako nedostatečné, v dotazníkovém šetření svou 

nespokojenost vyjádřila bezmála třetina dotazovaných. Občané by v tomto směru uvítali více 



 

21 

Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí 
Projekt CZ.1.04/4.1.00/62.00008 

parkovacích stání (Obecní úřad, škola, aj.), neboť v současné době jsou mnohdy automobily 

odstavené na nevhodných místech, čímž se dále navyšuje nebezpečí na komunikacích. 

Parkovací situace se bude nadále zhoršovat, bylo by třeba šestinásobné parkovací kapacity. 

 

� Technický stav komunikací 

Komunikace v obci se dělí na obecní a krajskou. Lepší technický stav vykazují komunikace 

obecní oproti komunikaci krajské. Místa v nejhorším technickém stavu se nacházejí při 

vstupu do ulice Uzavřená, kde dochází k propadání komunikace a dále po celé délce krajské 

komunikace, kde byl dříve výkop pro kanalizaci, se objevují na vozovce trhliny. 

 

� Údržba a bezpe čnost na místních komunikacích  

Občané v dotazníkovém šetření vyjadřovali převážně spokojenost se stavem a údržbou 

místních komunikací. V otevřené otázce se vyjádřilo 92 (46 %) respondentů. Vyskytly se 

připomínky ke konkrétním problémům s chodníky – propadlé chodníky, které představují 

značnou překážku pro vozíčkáře, chodníky z ulic Za Vodárnou a U Splavu nejsou napojeny 

na chodník na ulici Sokolnická směrem k obecnímu úřadu, příliš úzký chodník na ulici 

Sokolnická, chodníky v blízkosti silnice, u kterých parkují auta a občané je musejí obcházet 

po silnici, čímž vznikají nebezpečné situace. S tím je spojen již zmíněný problém 

parkovacích kapacit v obci a zároveň problém přehlednosti některých křižovatek a přechodů. 

Jmenovitě občané zmínili přechod u knihovny, U Mlýna, Na Budínku a křižovatky u školy, u 

Poklony, u pomníku. Za nebezpečnou považují též autobusovou zastávku u obecního úřadu. 

Nejčastěji je ale zmiňován problém hustoty dopravy a rychlé jízdy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 9: Vnímané nebezpe čí na místních komunikacích 
Zdroj: Dotazníkové šetření, 2014 
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Obec chce reagovat na připomínky občanů v dotazníkovém šetření a plánuje zlepšit 

bezbariérovost prostřednictvím úprav chodníků, přechodů či veřejných budov a též 

přebudovat s ohledem na zvýšení bezpečnosti autobusové zastávky.    

 

� Cyklotrasa v obci  

Kobylnicemi prochází doplňková cyklotrasa IV. kategorie č. 5063 Měnín - Šlapanice, střední 

obtížnosti, vhodná pro horská kola. Cyklotrasa vede po silnicích III. třídy a účelových 

komunikacích, střídá se na ní asfalt s nezpevněným povrchem (Cyklotrasa Měnín – 

Šlapanice, dostupné na http://cyklotrasy.cz). 

 

 

Dopravní obslužnost 

Obec je zapojena do IDS JMK, dopravní obslužnost v pracovních dnech je dobrá.  

 

� Počet spoj ů veřejné dopravy  

Ve všední dny je obec obsluhována 40 spoji na trase Brno-Kobylnice, z toho 22 je 

bezbariérových. Trasa je dlouhá 14 km, cesta trvá 29 minut. Jeden z nočních spojů obec 

spolufinancuje z vlastních zdrojů. Na trase Sokolnice-Kobylnice jezdí ve všední dny 11 

přímých spojů, cesta po 6 km dlouhé trase trvá 6 minut. Do ORP Šlapanice jezdí ve všední 

dny 16 přímých spojů, 4 km dlouhá cesta trvá 6 minut. V sobotu a neděli nejsou v provozu 

přímá spojení do Sokolnic, v sobotu ani do Šlapanic. V neděli jezdí z Kobylnic do Šlapanic 

dva přímé dopolední spoje. Do Brna jezdí v sobotu 14 a v neděli 16 spojů, dostupnost do 

Sokolnic i Šlapanic je městskou hromadnou dopravou možná jen s přestupem v Brně 

(Spojení, dostupné na jizdnirady.idnes.cz). 

V obci jsou 4 autobusové zastávky – Kobylnice, na rybníku (na znamení, málo využívaná); 

Kobylnice; Kobylnice, obecní úřad a Kobylnice, hřbitov. 

 

� Spokojenost s ve řejnou dopravou  

Zajištění veřejné dopravy hodnotí kladně většina respondentů dotazníkového šetření (76 % 

spokojeno/spíše spokojeno), na druhou stranu se opakovaně objevují připomínky pro 

zavedení četnějších spojů, a to především v dopoledních hodinách a o víkendech. Občané 

by také uvítali zavedení nočních rozjezdů. 
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5. Vybavenost  

Bydlení 

� Počet dom ů a bytů 

Obec má zpracovaný územní plán z roku 2003, který byl novelizován v roce 2010, v němž se 

počítá s dalším rozvojem. Obec však do budoucna plánuje zpracování nového územního 

plánu, který by již lépe popisoval stávající situaci. V obci bylo k poslednímu sčítání celkem 

295 domů, z toho 278 obydlených. V Kobylnicích bylo 345 bytů, 324 se nacházelo v 

rodinných domech, 16 bytů bylo ve 3 bytových domech. Obec nevlastní domy ani byty. Za 

posledních deset let bylo rekonstruováno 58 domů (ČSÚ, SLDB k 26. 3. 2011, dostupné 

z www.czso.cz).  

Od roku 2007 dochází v obci k neustálé bytové výstavbě, v období 2007-2013 bylo 

dokončeno celkem 56 nových bytů. V obci se nacházejí 2 domy, které nejsou trvale obydlené 

a slouží k rekreačním účelům. Veřejné ubytovací kapacity v obci nejsou. Na katastru obce se 

nachází asi 5 objektů, které slouží k individuální rekreaci (chaty)(Bytová výstavba, dostupné 

na www.czso.cz).  

 

� Plochy pro bytovou výstavbu  

Zájem o bydlení v obci zatím trvá díky dobré dostupnosti Brna, občanské vybavenosti obce a 

plánovanému rozvoji. Obec každoročně eviduje kolem 10 a více zájemců. Počet 

neobydlených domů trvale klesá, kupují je noví majitelé, kteří se do obce stěhují natrvalo. 

Zároveň probíhá výstavba nových rodinných domů. V průměru dochází k výstavbě asi pěti 

novostaveb ročně. 

Pro výstavbu rodinných domů jsou v územním plánu vyhrazeny lokality východně od ulice Na 

Budínku, směrem k bývalému JZD a severně od silnice 417 Pratecká, jako pokračování ulice 

Za Humny. Výstavba nových domů západně od ulice Sokolnická již byla realizována v ulicích 

Za Vodárnou, U Splavu a U potoka. Na ul. U potoka pod Sokolnickou ulicí směrem na 

Sokolnice proběhla výstavba více než 15 rodinných domů a jednoho bytového domu, kterou 

provedla firma FINO Trade s.r.o.   
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Obr. 10: Bytová výstavba v obci Kobylnice v období 1998-2013 
Zdroj: http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/bytova_vystavba_v_obcich_jihomoravskeho_kraje 

� Sociální bydlení 

V obci je značný zájem o sociální bydlení, především pro seniory. Této tematice se věnuje 

oddíl Sociální péče v analytické části. 

 

 

Školství a vzd ělávání 

� Základní a mate řská škola v obci  

V obci je ZŠ a MŠ. Obě se staly společným právním subjektem v roce 2003, jejich 

zřizovatelem je obec Kobylnice. Součástí školy je školní družina, jídelna a kuchyně. Škola se 

účastní vzdělávacího programu Tvořivá škola pro život. Jde o školu s prvním stupněm 

základního vzdělávání s kapacitou 108 žáků. V základní škole je i školní družina s kapacitou 

55 žáků.  Celkem 6 žáků základní školy a mateřské školy se vzdělává podle individuálního 

vzdělávacího plánu, působí zde 3 asistenti, do budoucna by díky zapojení obce do vytváření 

místních akčních plánů mohl být na škole zaměstnán i speciální pracovník, jímž je např. 

školní psycholog, speciální pedagog či logoped. 

Nad pavilonem mateřské školy vznikla nástavba, při níž byly realizovány 3 nové třídy školy. 

Dohromady má škola 5 vybavených tříd a to i interaktivními tabulemi. Kapacita školy bude 

dostatečná i pro očekávané přírůstky obyvatelstva, lze ji podle potřeby ještě navýšit. 

Kapacita MŠ je 50 dětí, jsou zde dvě třídy předškolního vzdělávání. Nyní jsou děti do tříd 

rozděleny dle věku.  
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� Činnost ZŠ a MŠ  

Základní škola poskytuje základní vzdělání; zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu 

vědeckého poznání, v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje 

mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a environmentální výchovu žáků; 

umožňuje též náboženskou výchovu. Základní škola připravuje žáky pro další studium a 

praxi, vytváří základy pro celoživotní učení. Žáci se kromě vzdělávání aktivně podílejí na 

tradičních akcích (zájmové kroužky, soutěže, sběrové aktivity). Na veřejnosti se škola 

prezentuje kulturními vystoupeními dětí (Den matek, Den seniorů), výstavami a Dny 

otevřených dveří. 

Při organizaci různých akcí spolupracuje škola s obcí Kobylnice, Sokolem Kobylnice, 

skupinou Flash, ZŠ Šlapanice, ZŠ Sokolnice, Muzeem Šlapanice, SPC Brno, PPP Brno a 

Hasičským sborem Brno. 

ZŠ a MŠ nejsou spádové školy pro okolní obce. 

 

� Spokojenost se školou  

Podle údajů z dotazníkového šetření v obci jsou občané s činností mateřské/základní školy 

spokojeni. V otevřené otázce se objevilo pouze několik drobných připomínek ze strany rodičů 

(možná nedostatečná kapacita MŠ, delší provozní doba družiny, výraznější aktivita učitelů na 

ZŠ ve vztahu k rodičům, apod.) 

 

� Bažantnice – místo pro exkurze a volný čas 

Zajímavostí v katastru obce je obora, pro kterou se vžil název Bažantnice. Je ve správě 

Školního lesního podniku Křtiny a slouží k lesnickému výzkumu a výuce – výzkumné 

pracoviště rychle rostoucích dřevin, stádo srn a daňků. Obora je omezeně veřejně přístupná 

v určitém ročním období. Výměra je cca 200 ha, většina patří do katastru Sokolnic, historicky 

šlo o zámeckou bažantnici/anglický park. Základní škola v Kobylnicích i okolní školy využívají 

prostoru obory Bažantnice pro vzdělávací exkurze. Vedle Bažantnice se nachází Domov pro 

seniory Sokolnice. 

 

� Náklady na ZŠ a MŠ  

Příspěvek zřizovatele pro ZŠ a MŠ je cca 1 mil. Kč/rok. Náklady školy a školky platí obec 

jakožto zřizovatel. Základní a mateřská škola zaměstnává celkem 15 pracovníků (Výroční 

zpráva ZŠ a MŠ Kobylnice za školní rok 2012/2013). 
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Obr. 11: Náklady na ZŠ a MŠ 
Zdroj:Rozpočet obce Kobylnice, dostupné na rozpocetobce.cz 

� Vyjížďka do škol  

V roce 2011 dojíždělo z Kobylnic 90 žáků do školy v jiné obci (ČSÚ, SLDB k 26. 3. 2011, 

dostupné z www.czso.cz). Žáci dojíždějí na základní školu do Šlapanic nebo do Brna a na 

střední školy převážně do Brna. 

 

 

Zdravotnictví 

� Lékařská praxe v obci  

V obci není dostupná lékařská péče. Do obce lékaři nedojíždějí. 

 

� Vyjížďka za zdravotnickými službami  

K praktickým i odborným lékařům dojíždějí občané do Šlapanic. Dojížďka k lékařům do 

Šlapanic je možná 16 přímými spoji ve všední dny, cesta trvá 6 minut. Pro obyvatele je 

výhodnější vyjíždět za zdravotnictvím do Tuřan, spojení je lépe pokryto městskou 

hromadnou dopravou.  

Co se týče zdravotnických služeb, asi čtvrtina občanů projevila v dotazníkovém šetření 

nespokojenost. Současný stav vyhovuje asi necelé třetině.  
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Obr. 12: Spokojenost s dostupností zdravotnických s lužeb 
Zdroj: Dotazníkové šetření, 2014  

Nejbližší spádová nemocnice je FN Brno. O víkendu je v provozu LSPP v Brně. Pohotovostní 

službu pro dospělé zajišťuje Úrazová nemocnice Brno, Ponávka 6, pohotovostní službu pro 

děti zajišťuje FN Brno, Černopolní 9. Dojížďka městskou hromadnou dopravou do Brna trvá 

28 minut jen na nádraží, pro cestu na pohotovost je třeba připočítat i přestupy a transport po 

Brně. 

 

� Integrovaný záchranný systém  

Obec je kryta integrovaným záchranným systémem, dostupnost zdravotnické záchranné 

služby je do 20 minut. Zdravotnická záchranná služba vyjíždí podle potřeby z nejvhodnější 

stanice podle vzdálenosti a vytíženosti. 

 

 

Sociální pé če 

� Komunitní plánování sociálních služeb  

Obec spadá pod působnost ORP Šlapanice, komunitní plánování sociálních služeb je 

vedeno ze Šlapanic. Domácí péči a pečovatelskou službu poskytuje Domácí zdravotní péče 

a pečovatelská služba SANUS, Šlapanice. Obyvatelé mohou zažádat o umístění do 

pobytového domu s pečovatelskou službou ve Šlapanicích. Provozovatelem bytů zvláštního 

určení (Domu s pečovatelskou službou Šlapanice) je město Šlapanice. Objekt má 

projektováno 35 malometrážních bytů s kapacitou 41 lůžek. Z uvedených 35 bytů je 5 bytů 

pro imobilní občany. Tato kapacita není dostačující pro SO ORP Šlapanice. Další možností 

je pobytový Domov pro seniory, příspěvková organizace v Sokolnicích, který má kapacitu pro 

120 klientů se sníženou soběstačností. Spádovost sociálních služeb není závazná, občané 

využívají sociální služby v širším okolí. 
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� Sociální služby v obci  

Ošetřovatelskou péči v rámci obce poskytuje pečovatelská služba SANUS. Obec usiluje o 

vytváření příjemných podmínek pro život a soběstačnost seniorů. Klub seniorů pořádá 

pravidelné aktivity za cílem sociálního zapojení seniorů, jejich sebevzdělávání a aktivizaci. 

Sociální služby hodnotí kladně pouze 19 % občanů, kteří se zapojili do dotazníkového 

šetření. Na druhou stranu se většina k dotazu nevyjádřila (více než polovina). O výstavbu 

sociálního (nízkonákladového) bydlení pro seniory v obci projevilo zájem 79 % 

dotazovaných, přičemž aktuálně by tuto možnost využilo asi 13 % z celkového počtu 

respondentů (tj. aktuální poptávka = 25 osob). 

 
Obr. 13: Spokojenost s nabídkou sociálních služeb v  obci 
Zdroj: Dotazníkové šetření, 2014 

 

Kultura 

� Podmínky pro kulturní aktivity 

Na kulturním životě v obci se podílí především obec sama se svými komisemi, TJ Sokol, 

SDH Kobylnice, Základní a Mateřská škola Kobylnice, dechová hudba Zlaťanka, restaurace 

Za Kovárnou a další subjekty.  

Občané hodnotí kulturní vyžití v obci jako dostatečné, v dotazníkovém šetření vyjadřují 

všeobecnou spokojenost. Na druhé straně se ale opakují připomínky k pasivitě obyvatel, 

nedostatečném zájmu o kulturní dění a nízké účasti na kulturních akcích. 

 

� Zázemí pro kulturní aktivity 

Nejčastěji využívaným kulturním objektem je sokolovna, která slouží jak ke kulturním, tak i ke 

sportovním účelům. V budoucnu bude třeba provést její renovaci. Obec také pořádá kulturní i 

sportovní akce pod širým nebem. 

 
� Nejvýznamn ější aktivity v obci 

Nevýznamnější aktivity obce zmiňuje již kapitola Významné akce v obci, viz str. 12. 
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� Nejvýznamn ější památky 

Památkově chráněné objekty v obci jsou zvonice na návsi z roku 1821 a kříž z roku 1835 u 

domu č. 118. Udržovaný objekt poklony s trojúhelníkovým půdorysem má statut kulturní 

památky. Obec se bude i nadále snažit o jejich opravy a údržbu a má v plánu některé z nich 

osvětlit. 

Obec je součástí farnosti Šlapanice. V obci historicky chybí kostel, kaple, působí zde však 

Spolek pro postavení katolické kaple. Do budoucna by mohla být realizovatelná stavba 

samostatné kaple v součinnosti s obcí. 

 

 

 
Sport a volno časové aktivity 

� Sportovní a volno časová za řízení 

Ve středu obce u toku Říčky se nachází objekt Sokolovny s tělocvičnou, fotbalovým hřištěm, 

beach volejbalovým hřištěm a víceúčelovým hřištěm. Sportovní zařízení v obci jsou 

dostačující pro počet obyvatel. TJ Sokol Kobylnice organizuje sportovní aktivity ve všech 

svých prostorách. Do budoucna se uvažuje o rozšíření možností sportovních a 

volnočasových aktivit formou umístění venkovních cvičebních strojů v obci či vybudování 

nového hřiště, které by se zaměřovalo na starší děti. 

 

� Sportovní kluby v obci 

V obci působí TJ Sokol a SDH Kobylnice. Všechny věkové kategorie mládeže se mohou 

zapojit do vhodných sportovních aktivit, pravidelných i nárazových. Mezi nabízené sporty 

patří fotbal, nohejbal, volejbal, pétanque, tenis, stolní tenis, badminton, požární sport a 

cvičení s dětmi. Obec tyto aktivity podporuje jak finančně, tak organizačně. 

 

� Dětská h řišt ě 

Venkovní multifunkční hřiště u Sokolovny poskytuje prostor pro organizované setkávání dětí. 

V parku se pak ještě nachází dětské hřiště vybavené hracími prvky, které slouží 

k neorganizovanému setkávání dětí. 

 

� Spokojenost s možnostmi sportovního vyžití 

Dle dotazníkového šetření by občané uvítali rozšíření kroužků a aktivit určených zejména 

dětem a dospívající mládeži (např. sportovní kroužky). Sokolovnu v dotaznících hodnotí 

kladně většina občanů (87 % spokojeno/spíše spokojeno), objevilo se však několik drobných 

připomínek (nevyhovující sociální zařízení, lavičky u sokolovny, aj.). 
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6. Životní prost ředí 

Stav životního prost ředí 

� Půdní fond na katastru obce  

Území obce se vyznačuje velkými scelenými plochami orné půdy, nízkou lesnatostí a 

potřebou obnovení ekologické stability krajiny. Koeficient ekologické stability je velmi nízký, 

jedná se o území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur, 

základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány technickými zásahy (Míchal, 

1985). Dominujícím půdním typem jsou černozemě vázané na podklad nezpevněných 

sedimentů, zejména spraší. 

 

� Kvalita ovzduší  

V obci se nenachází žádný evidovaný významnější stacionární zdroj znečištění ovzduší. 

Liniovým zdrojem znečištění v obci je automobilová doprava, další zdroje jsou málo 

významné (Územní plán obce Kobylnice, 2003). 

 

� Lesní pozemky  

Lesní pozemky tvoří jen asi 4 % území katastru, přičemž většina jich je soustředěna v jižní 

části katastru obce, na území Sokolnické bažantnice. Další drobné lesíky slouží jako 

větrolamy, podél Říčky se nacházejí lesní porosty s hospodářskou funkcí. Bylo by vhodné 

zvýšit výměru lesů a doplnit stromořadí v obci (Územní plán obce Kobylnice, 2003). 

Tab. 7: Druhy pozemk ů 
Celková vým ěra pozemku (ha) 509 
Orná půda (ha) 414 
Chmelnice (ha) 0 
Vinice (ha) 0 
Zahrady (ha) 16 
Ovocné sady (ha) 12 
Trvalé trávní porosty (ha) 2 
Zemědělská p ůda (ha) 443 
Lesní p ůda (ha) 20 
Vodní plochy (ha) 6 
Zastav ěné plochy (ha) 12 
Ostatní plochy (ha) 27 

Koeficient ekologické stability (%) 0,12 
Zdroj: risy.cz 

� Opatření ochrany životního prost ředí 

Mezi aktuální a výhledová protierozní opatření patří organizační opatření na zemědělské 

půdě (osevní postupy, velikost a tvar pozemků, zatravněné plochy, střídání plodin, změna 
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orné půdy na trvalé kultury), agrotechnická opatření (využití lehčí zemědělské techniky, 

vrstevnicová orba, omezení pojezdů zemědělské techniky), stavebně technická opatření 

(příkopy, hráze, záchytné průlehy, meze, zelené pásy), zvýšení podílu dřevinné zeleně v 

krajině, zvýšení průtočné kapacity koryt toků, suché poldry. 

V obci jsou staré větrolamy, které jsou sice ve špatném stavu, přesto jsou významným 

prostředkem pro zábranu větrné erozi. Pro výsadbu dalších větrolamů či lesních porostů 

nemá obec pozemky. I proto usilují o uskutečnění pozemkových úprav. 

 

� Živelní ohrožení  

Obec je ohrožena přívalovými dešti, existuje studie opatření proti přívalovým dešťům. Obec 

přesto naráží na majetkoprávní problémy, situace by byla řešitelná pozemkovými úpravami. 

 

� Kvalita vodních zdroj ů 

V obci se nacházejí soukromé a veřejné studny, kvalita vody v nich neodpovídá požadavkům 

ČSN 75 7111 Pitná voda, nesplňuje požadavky na maximální obsah dusičnanů. Obec je 

však napojena na skupinový vodovod Šlapanice. Nedostatečná kvalita vody z místních 

zdrojů proto nepůsobí obtíže. 

 

� Hluková zát ěž v obci  

Míra ohrožení hlukem z automobilové dopravy je podle údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR 

relativně nízká, obcí procházejí jen poměrně málo frekventované silnice. Hlučnost stoupla po 

provedení kanalizace a osazení kanalizačních poklopů. Největší hlukové ohrožení způsobuje 

nákladní a autobusová doprava. Zároveň je i z hlediska hluku významný již výše zmíněný 

problém nedodržování maximální povolené rychlosti v obci. Zásadní problémy dříve 

způsobovala blízkost letiště Brno-Tuřany, dokud šlo o armádní letiště, trval od roku 1985 do 

roku 1992 – hluková zátěž i znečištění z letadlového paliva. Dnes není ohrožení hlukem 

z letadlové dopravy problém, ani pokud by se prodloužila letištní plocha (Územní plán obce, 

2003). 

 

� Ohrožení zne čišt ěním  

Mezi složkami životního prostředí ohroženými znečištěním je nutno především zmínit vodní 

tok Říčka, který je zanášen erozí z okolních polí při jarním tání i přívalových deštích. Říčka je 

tok IV. třídy čistoty (jakosti) – velké množství organického znečištění, živiny. Obec počítá s 

vhodnými protierozními opatřeními. Je nutná stálá údržba koryt a příkopů (Územní plán 

obce, 2003). Rozdělení kvality vody vyplývá z normy ČSN 75 7221 „Klasifikace jakosti 

povrchových vod. Na základě uvedené normy je povrchová voda členěna do 5 jakostních tříd 
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(I. velmi čistá voda, II. čistí voda, III. znečištěná voda, IV. silně znečištěná voda a V. velmi 

silně znečištěná voda) (Voda, dostupné na http://envis.praha-

mesto.cz/rocenky/roc9394/rocenk93/2VODA.htm). 

 

� Spokojenost se stavem životního prost ředí 

Názory občanů na dopravu a dopravní zátěž, které vyplynuly z dotazníkového šetření v obci, 

byly uvedeny v kapitole Dopravní infrastruktura – Dopravní zátěž v obci str. 19 - 20. 

Se stavem ovzduší a veřejné zeleně jsou respondenti spokojeni (95 % respondentů 

spokojeno/spíše spokojeno). 

Naopak se stavem vodních toků je spokojena jen polovina respondentů, ve třetině případů 

se vyskytují stížnosti na čistotu Říčky a na problémy se znečištěním koryta odpadky. Čistota 

potoka se významně zvýšila po zavedení kanalizace a zrušení podniku Dehtochema ve 

Šlapanicích. Potok každoročně zarůstá řasou, jak se do potoka splavují hnojiva z polí. 

Občané v otevřených otázkách opakovaně kladně hodnotí odpočinkové zóny a zeleň v obci, 

mezi přednostmi života v Kobylnicích zmiňují pěknou přírodu, příjemné životní prostředí, 

vzhled obce a zvelebení parku před sokolovnou. 

 

� Brownfields  

V obci jsou téměř využity všechny nezastavěné a dostupné nevyužité plochy, další rozvoj 

podnikání se předpokládá jen na plochách se smíšenou funkcí jako drobné prodejny a dílny. 

Brownfieldy v obci se nacházejí v areálu bývalého JZD, nejsou ale v majetku obce, proto 

s nimi nelze nakládat. 

 
 
 
Ochrana životního prost ředí 

Na katastru obce jsou evidovány referátem životního prostředí OkÚ Brno-venkov jako 

ekologicky významné segmenty krajiny Sokolnická bažantnice, zalesněné partie Prackého 

kopce, remíz ve svahu nad nivou Říčky severně od silnice na Dvorska a některé lokality na 

Říčce a v jejím okolí severně od obce. Ekologicky významné segmenty krajiny (EVSK) jsou 

vegetační společenstva, která jsou blízká přírodnímu stavu a vytváří kostru ekologické 

stability krajiny (Územní plán obce Kobylnice, 2003).   

V katastru Kobylnic není evidováno žádné chráněné území (Územní plán obce Kobylnice, 

2003). Rozvojové záměry obce nejsou ve střetu s ochranou přírody. 

 

 



 

33 

Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí 
Projekt CZ.1.04/4.1.00/62.00008 

7. Správa obce  

Obecní ú řad a kompetence obce 

V obci působí obecní úřad, obec spadá pod ORP Šlapanice, kde sídlí matrika i stavební 

úřad. Obecní úřad Kobylnice poskytuje služby Czech POINT. 

Obec je zřizovatelem ZŠ a MŠ Kobylnice, v obci je uvolněný starosta i místostarosta. 

Obec zaměstnává pracovníky obecního úřadu na 1,8 úvazku. S Úřadem práce Brno-venkov 

má obec nasmlouvány 3 pracovní úvazky pro účely veřejně prospěšných prací, ne vždy se je 

daří naplnit.  

Dle dotazníkového šetření jsou občané s fungováním veřejné správy velmi spokojeni. Kladně 

hodnotí především práci úředníků (91 % spokojeno/spíše spokojeno), vyhovující je také 

provozní doba úřadu (89 % spokojeno/spíše spokojeno). Činnost vedení obce/zastupitelstva 

hodnotí pozitivně takřka dvě třetiny respondentů. Rovněž poskytování informací o 

hospodaření obce vnímají občané jako dostatečné (77 % spokojeno/spíše spokojeno), na 

druhou stranu by uvítali více informací a aktualit na webových stránkách (mimo jiné také 

informace z hlášení rozhlasu) a sociálních sítích (Facebook, Twitter). 

 

 

Hospoda ření a majetek obce  

� Bilance rozpo čtu  

V posledních 5 letech obec hospodařila převážně s přebytkovým rozpočtem, pouze v roce 

2012 s deficitním rozpočtem. Stavební úpravy a nástavba ZŠ a MŠ Kobylnice si ve 

zmíněném období vyžádaly značné investice, stejně tak úpravy místní infrastruktury. V 

ostatních ohledech je rozpočet obce převážně vyrovnaný. 

Finanční majetek obce tvoří téměř 3 mil. Kč na bankovním účtu obce, obec má u bankovního 

ústavu pohledávku (úvěr) ve výši necelých 6 mil. Kč (Závěrečný účet obce, 2013). 

 
Obr. 14: Saldo p říjmů a výdaj ů obce v letech 2010-2014 
Zdroj: Monitor, MF ČR 2015, dostupné z http://monitor.statnipokladna.cz/2014/ 
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� Příjmy podle kategorií 

Pro hospodaření obce jsou nejvýznamnější daňové příjmy, obec ale každoročně úspěšně 

žádá o dotace. Rozdělení příjmů obce podle kategorií je patrné z následujícího grafu. 

 
Obr. 15: P říjmy obce v letech 2010-2014 
Zdroj: Monitor, MF ČR 2015, dostupné z http://monitor.statnipokladna.cz/2014/ 

� Majetek obce 

Obec vlastní majetek v hodnotě 47 mil. Kč, z toho hodnota dlouhodobého hmotného majetku 

dosahuje výše 41,8 mil. Kč. Do výše dlouhodobého majetku se významně promítá nedávná 

rekonstrukce ZŠ a MŠ Kobylnice, jak názorně ukazuje graf níže. 

 
Obr. 16: Hodnota majetku obce v letech 2010-2014 
Zdroj: Monitor, MF ČR 2015, dostupné z http://monitor.statnipokladna.cz/2014/ 

� Výdaje podle kategorií 

Dalším významným ukazatelem při plánování rozpočtu je statistika stávajících výdajů podle 

kategorií. Nejvýznamnějšími položkami rozpočtu v jednotlivých kategoriích jsou dlouhodobě 
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místní samospráva a zastupitelstvo (všeobecná veřejná správa), požární ochrana 

(bezpečnost a právní ochrana), ochrana životního prostředí, vzdělávání (služby pro 

obyvatelstvo), budování a údržba infrastruktury, odvádění a čištění odpadních vod (průmysl 

a hospodářství). 

 
Obr. 17: Výdaje obce v letech 2010-2014 
Zdroj: Monitor, MF ČR 2015, dostupné z http://monitor.statnipokladna.cz/2014/ 

Obec je dlouhodobě aktivní při získání dalších finančních zdrojů (zejména u nenárokových 

dotací). V minulých letech získala obec přes 3 mil. Kč. Obci se podařilo získat následující 

dotace: 

Tab. 8: Nenárokové dotace obce 
Rok 

obdržení Částka K č Zdroj Ú čel 

2010 160 000,00 Kč Jihomoravský kraj Rekonstrukce místní komunikace 

2010 168 051,00 Kč Úřad práce Veřejně prospěšné práce 

2011 300 000,00 Kč ČEZ Nadační příspěvek na Oranžové hřiště 

2011 500 000,00 Kč Jihomoravský kraj Nástavba ZŠ 

2011 25 000,00 Kč Jihomoravský kraj Výzbroj a výstroj JSDH 

2011 150 000,00 Kč Jihomoravský kraj Veřejné osvětlení 

2011 175 895,00 Kč Úřad práce Veřejně prospěšné práce 

2011 303 827,00 Kč Jihomoravský kraj EU-peníze školám (průtoková dotace) 

2012 14 000,00 Kč Jihomoravský kraj Plovoucí čerpadlo pro JSDH 

2012 202 551,00 Kč Jihomoravský kraj EU-peníze školám (průtoková dotace) 

2012 110 000,00 Kč Úřad práce Veřejně prospěšné práce 

2013 26 000,00 Kč Minister.kultury Knihovna VISK 

2013 750 000,00 Kč Jihomoravský kraj Autobusové zastávky 

2013 177 787,00 Kč Úřad práce Veřejně prospěšné práce 

2014 58 000,00 Kč Jihomoravský kraj Na úrok z úvěru 
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2014 258 676,00 Kč Úřad práce Veřejně prospěšné práce 

Σ 3 379 787,00 Kč x x 
Zdroj: Obecní úřad Kobylnice 

 

Bezpečnost 

� Míra kriminality 

Index kriminality v obvodním oddělení Šlapanice v období leden 2014 - leden 2015 je 151,1, 

tedy nižší než jihomoravský průměr 251,8. Index kriminality vyjadřuje počet trestných činů na 

1000 obyvatel. Za rok 2014 eviduje šlapanická policie 467 trestných činů v oblasti své 

působnosti, z toho 37 % bylo objasněných. Procento objasněných trestných činů je nižší, než 

jihomoravský průměr 41 %. Z jednotlivých druhů trestných činů mají ve Šlapanicích nejvyšší 

index prosté krádeže, jejichž objasňování není nijak snadné (Mapa kriminality, dostupné na 

mapakriminality.cz). Obvodní oddělení policie Šlapanice zvlášť varuje před krádežemi 

předmětů z osobních automobilů, jejichž počet zůstává meziročně stabilně vysoký. V létě 

nastávají problémy s vloupáním do zahrad zezadu skrz rozpletený plot.  

 

� Prevence kriminality 

Aktivity zaměřené na prevenci kriminality jsou především doménou místní ZŠ, která se v 

rámci vzdělávacího plánu Tvořivá škola pro život zapojuje do preventivních programů 

kriminality, drogového ohrožení a sociálně patologických jevů. V rámci preventivních 

programů škola spolupracuje se složkami integrovaného záchranného systému. Za účelem 

snižování kriminality a páchané trestné činnosti se chce obec zapojit do projektu svazku obcí 

Šlapanicko na zřízení obecní policie. Ta by mohla též řešit problém, jakým je odchyt 

zatoulaných zvířat.  

 

� Začlenění do IZS 

Obec je začleněna do integrovaného záchranného systému. Pro zlepšení orientace složek 

záchranného systému v obci by mohl vzniknout nový orientační systém s informačními 

cedulemi, které by obsahovaly čísla popisná na jednotlivých ulicích.  

 

� Živelní ohrožení 

Ze živelních ohrožení je nejvýznamnější riziko zátop z tajícího sněhu. Jako opatření proti 

přílišnému zvednutí hladiny Říčky, která obcí protéká, je její levý břeh ohrázován. Obec má 

zpracovanou studii ochrany před přívalovými dešti z roku 1996, k její úplné realizaci jsou 

nezbytné pozemkové úpravy. S ohledem na zajištění větší bezpečnosti před živelním 

ohrožením je třeba též lépe vybavit místní požární jednotku. 
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� Varování ob čanů 

Obyvatelé jsou před nebezpečím varováni prostřednictvím místního rozhlasu.  

 

 

Vnější vztahy a vazby obce  

Obec Kobylnice je členem svazku obcí Mohyla míru, DSO Region Cézava, členem MAS 

Slavkovské bojiště, Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko, Sdružení obcí a měst 

jižní Moravy, Svazu měst a obcí a Svazku obcí Šlapanicko. 

Partnerskou obec Kobylnice nemají. 

 

Svazek obcí Mohyla Míru 

Svazek obcí se nachází v okrese Brno-venkov a sdružuje celkem 5 obcí (Blažovice, 

Jiříkovice, Prace, Ponětovice, Kobylnice). Byl založen v roce 2004 za účelem rozvoje regionu 

a jeho sídlo se nachází v obci Jiříkovice. 

 

DSO Region Cezava 

Mikroregion leží na rozhraní dvou regionů – hanáckého Slovácka a Brněnska a spojuje obce 

okresů Brno-venkov, Břeclav a Vyškov. Svazek obcí vznikl v roce 1994 a v současné době je 

v něm sdruženo 13 obcí a jedno město – Blučina, Kobylnice, Měnín, Moutnice, Nesvačilka, 

Nikolčice, Otmarov, Otnice, Rajhradice, Telnice, Těšany, Žatčany a město Židlochovice. 

Hlavním úkolem svazku je napomáhat trvale udržitelnému rozvoji území s ohledem na 

venkovský ráz krajiny a životní prostředí. Své aktivity zaměřuje na ochranu životního 

prostředí, úpravu polních cest či propojování obcí spolku pomocí cyklostezek (Město 

Židlochovice, dostupné z www.zidlochovice.cz; Region Cezava, dostupné z www.region-

cezava.cz).   

 

MAS Slavkovské bojiště 

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

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

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

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

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

postupně rozrostlo na území DSO Ždánický les a Politaví, Mikroregion Roketnice, svazku 

obcí Mohyla míru a Mikroregionu Cezava.  
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A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST 

1. SWOT analýza 

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

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

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

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

seřazeny podle důležitosti při jednávání na pracovní skupině.  

Tab. 9: Silné, slabé stránky, p říležitosti a hrozby v obci Kobylnice 

SILNÉ STRÁNKY  
(pozitiva, rozvojové faktory) 

SLABÉ STRÁNKY  
(negativa, problémy)  

• dobré dopravní spojení veřejnou dopravou 
v systému IDS JMK 

• ZŠ, MŠ v obci s dostatečnou kapacitou 

• Dobrá technická vybavenost 

• nízká nezaměstnanost 

• blízkost krajského města Brna 

• příznivý demografický vývoj 

• příznivý index stáří 

• aktivní působení spolků a sdružení 

• podpora spolků obecním úřadem 

• aktivity se zaměřením na seniory a děti 

• bohatý kulturní a společenský život 

• využívání VPP obecním úřadem 

• volné pozemky k výstavbě RD 

• nově zbudovaná kanalizace 

• zavedené třídění odpadů 

• místo zpětného odběru v obci 

• provedené opravy v obci v posledních letech 

• uspokojivé zázemí pro děti 

• uspokojivý stav ovzduší 

• spokojenost s odpočinkovými plochami a 
veřejnou zelení 

• kvalitní ŽP - pěkná příroda, upravený vzhled 
obce 

• nerealizované KPÚ 

• málo zeleně na katastru obce 

• nadměrný hluk z dopravy 

• chybějící soc. zařízení 

• nedodržování povolené rychlosti 

• zastaralý územní plán obce 

• blízkost letiště Brno-Tuřany 

• špatná slyšitelnost rozhlasu 

• brownfield v obci 

• nedostatek komerčních služeb 

• bez pozemků a objektů vhodných k podnikání 
v majetku obce 

• nedostatek parkovacích a odstavných ploch 

• nevyhovující stav některých chodníků 

• špatná přehlednost křižovatek a přechodů, 
nebezpečí na silnicích 

• bez ubytovacích kapacit 

• pasivita občanů a nízká účast na kult. akcích 

• nevyhovující prostory knihovny 

• zanesené koryto potoka 

• pálení odpadků a trávy 
• chybějící cyklostezky 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

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

• Rozvoj obce prostřednictvím MAS a svazků 
obcí 

• Kulturně-historický potenciál oblasti 

• Potenciál pro turistiku a cykloturistiku  

• Nebezpečí povodní a následné eroze půdy 
v důsledku přívalových dešťů 

• Sociální dopady stárnutí obyvatelstva 

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

Zdroj: vlastní zpracování 
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2. Vyhodnocení dotazníkového šet ření  

Na základě SWOT analýzy vyplynuly hlavní aktivity, kterými by se měla obec Kobylnice v 

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

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

Dotazníky byly rozneseny do domovních schránek na podzim roku 2014, ještě před 

komunálními volbami. K dotazníku se měl možnost vyjádřit každý člen obce od 18 let, nebyl 

tedy hodnocen za domácnost jako celek, ale jednotlivými členy domácností samostatně.  

Z rozdaných 857 dotazníků se jich vrátilo 200, což činí necelých 23,3 % z celkového počtu.  

Na dotazník odpovídali zejména respondenti v produktivním věku (31 – 50 let). Většina 

respondentů se dělila mezi dvě kategorie, a to na „starousedlíky“, tj. 41 % dotazovaných 

v obci žije od narození a na občany, kteří se do obce přistěhovali před více než pěti lety  

(40 %). Respondenti uváděli nejčastěji vzdělání jako střední odborné (35 %) či středoškolské 

vzdělání zakončené maturitou (32 %). 

Odpovědi respondentů jsou zapracovány v analytické části strategického dokumentu a ve 

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

 

3. Shrnutí podklad ů pro návrhovou část 

Obec Kobylnice se řadí mezi středně velké obce dle počtu obyvatel nacházející se na území 

MAS. Obec vykazuje příznivý demografický vývoj, jež dokládá i pozitivní hodnota indexu 

stáří. Do budoucna se předpokládá stálý nárůst počtu obyvatel, a to díky možnosti výstavby 

rodinných domů. Obec nabízí svým občanům ve spolupráci s jednotlivými spolky a 

sdruženími bohatý kulturní, sportovní a společenský život. Aktivity jsou zaměřeny taktéž na 

práci se seniory a na podporu jejich celoživotního vzdělávání. Obec disponuje pouze 

základní občanskou vybaveností, nachází se zde základní a mateřská škola, obchod 

s potravinami a malé množství drobných podnikatelů poskytujících komerční služby. 

Z hlediska chybějících služeb by občané ještě uvítali nekuřáckou restauraci, pekárnu či 

poštu. Obec je vybavena dobrou technickou infrastrukturou v podobě vodovodu, kvalitních 

inženýrských sítí a nově zbudované kanalizace. Obec má dále také zřízeno místo zpětného 

odběru. 

Občané hodnotí jako největší problémy v obci pasivitu občanů a neúčast na společ. akcích, 

rizikovým faktorem je také nebezpečí na silnicích, jako např. špatná přehlednost některých 

křižovatek a přechodů, nedodržování rychlosti, dále pak nevyhovující stav některých 

chodníků či místních komunikací, nedostatek parkovacích ploch a pálení odpadků a trávy. 

Kobylnice jsou členem svazku obcí Mohyla míru, DSO Region Cézava, členem MAS 

Slavkovské bojiště, Svazku pro vodovody a kanalizace Šlapanicko a Sdružení obcí a měst 

jižní Moravy, Svazu měst a obcí a Svazku obcí Šlapanicko. 
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST  

 

B.1 STRATEGICKÁ VIZE 

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

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

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

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

dokumentů stejného charakteru.  

 
Vize obce Kobylnice 
Kobylnice jsou klidnou, ale dynamicky se rozvíjejíc í obcí v zázemí dob ře dostupného 
krajského m ěsta, která podporuje kulturní a sportovní vyžití ob čanů všech generací. 
Kobylnice jsou obcí, která dbá o své p řírodní a kulturní bohatství a zárove ň poskytuje 
obyvatel ům kvalitní technickou a ob čanskou vybavenost. 

 
 
B.2 PROGRAMOVÉ CÍLE 

Programové cíle stanovují, čeho chce obec Kobylnice dosáhnout realizací svého programu 

rozvoje. Časově se váží k platnosti dokumentu, tj. pro obec Kobylnice jsou formulovány na 

období 5 let (2016–2021). Programové cíle jsou stanoveny na základě definovaných 

problémů i potřeb občanů obce a mají vyjadřovat žádoucí stav obce, kterého by mělo být 

dosaženo do konce platnosti tohoto dokumentu. Některé aktivity jsou s ohledem na jejich 

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

realizaci zůstávají v tzv. Zásobníku projektů, viz Příloha č. 3. 

Tab. 10: Programové cíle, opat ření aktivity 

CÍL OPATŘENÍ AKTIVITA  

1.1.1 Uložení elektrického vedení do 
země 

1.1.2 Veřejné osvětlení 
1.1.3 Zavedení optického kabelu 
v obci 
1.1.4 Nový územní plán 
1.1.5 Bezbariérovost 

1.1 Zlepšení technické vybavenosti 

1.1.6 Osvětlení památek 
1.2.1 Opravy a doplnění chodníků 
1.2.2 Zbudování cyklostezky 
1.2.3 Propojení místních komunikací 
1.2.4 Průchod pro pěší 
1.2.5 Údržba a opravy místních 
komunikací 

1. Zajistit 
bezpečnost a 
zázemí obce 

Kobylnice  

1.2 Zlepšení dopravní infrastruktury 

1.2.6 Rozšíření mostu z parku před 
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Sokolovnou k fotbalovému hřišti 
1.2.7 Výstavba parkovacích ploch 

1.2.8 Doplnění a úprava přechodů 
1.2.9 Přebudování autobusových 
zastávek 
1.2.10 Pěšiny, vycházkové trasy 
1.3.1 Zřízení obecní policie 
1.3.2 Požární ochrana 
1.3.3 Varovné a informační systémy 

1.3.4 Nový orientační systém v obci 

1.3.5 Kamerový systém 

1.3 Bezpečnost obce 

1.3.6 Odchyt zatoulaných zvířat 
2.1.1 Podpora stávajících kulturních 
a sportovních akcí a jejich rozšíření 
2.1.2 Rozšíření kroužků a aktivit pro 
děti a dospívající mládež 
2.1.3 Vybudování kulturně-správního 
centra 
2.1.4 Podpora spolkové činnosti 
2.1.5 Renovace zařízení Sokolovny 

2.1.6 Výcvikový prostor pro hasičský 
dorost 
2.1.7 Hřiště pro starší děti 
2.1.8 Venkovní cvičební stroje 

2.1.9 Užitná kultura 
2.1.10 Oprava a údržba památek 
2.1.11 Nákup nových knih do místní 
knihovny 
2.1.12 Vytvoření místa speciálního 
pracovníka v ZŠ 
2.1.13 Zlepšení informovanosti 
občanů o sociálních službách a 
komunitním plánování 

2. Udržet 
spokojenost a 
aktivní život 
v obci Kobylnice   

2.1 Zkvalitnění života obyvatel obce 

2.1.14 Zvýšení informovanosti 
občanů o činnosti orgánů obce 
3.1.1 Nová výsadba veřejné zeleně 

3.1.2 Údržba stávající zeleně 3.1 Revitalizace veřejné zeleně 
3.1.3 Nahrazení stávajícího mobiliáře 
novým v odpočinkových zónách 

3.2.1 Údržba koryta potoka a příkopů 3.2 Protipovodňová a protierozní 
opatření 3.2.2 Udržení vody v krajině 

3.3.1 Doplnění kontejnerů na tříděný 
odpad a bioodpad 

3.3.2 Doplnění odpadkových košů a 
košů na psí exkrementy 
3.3.3 Rozšíření provozní doby místa 
zpětného odběru  

3.3. Zlepšení třídění odpadu 

3.3.4 Osvěta a informovanost 
obyvatel o ŽP 

3. Zlepšit 
ekologické 
smýšlení a pé či o 
přírodu v 
Kobylnicích  

3.4 Úspora energie a využívání OZE 
3.4.1 Snižování energetické 
náročnosti provozu budov v majetku 
obce 

Zdroj: vlastní zpracování 
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B.3 OPATŘENÍ A AKTIVITY 

Opatření obce jsou definována jako zásadní úkoly k naplnění stanovených programových 

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

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

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

naplňována prostřednictvím realizace konkrétních rozvojových aktivit.  

Důležitost neboli priorizace je stanovena na základě porovnání významové důležitosti. Je 

třeba si uvědomit, co se musí udělat určitě v nejbližší době a s čím je možno počkat a na 

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

 

Opatření 1.1 Zlepšení technické vybavenosti  

Název aktivity D ůležitost  Termíny  Odpov ědnost  Náklady  Zdroje 
financování  

Uložení elektrického 
vedení do zem ě 1 2016 E.ON  E.ON 

Komentář: náklady nese firma E.ON 

Veřejné osv ětlení 1 2016 obec 4,8 mil. Vlastní nebo 
dotace 

Komentář: zároveň s uložením elektrického vedení do země 

Zavedení optického 
kabelu v obci 2 2016 

Vivo 
Connection 

s.r.o. 
 

Vivo 
Connection 

s.r.o 

Komentář: 

Nový územní plán 2 2020 obec 800 tis. Vlastní + 
dotace 

Komentář: 

Bezbariérovost 2 2020 obec 6 mil. Vlastní + 
dotace 

Komentář: chodníky, přechody, zastávky, veřejné budovy 

Osvětlení památek 3 2016 obec 150 tis. Vlastní 

Komentář: Poklona, pomník padlých z 2. sv. v., památník (vzpomínka na napoleonskou bitvu) 

 

Opatření 1.2 Zlepšení dopravní infrastruktury  

Název aktivity D ůležitost  Termíny  Odpov ědnost  Náklady  Zdroje 
financování  

Opravy a dopln ění 
chodník ů 1 průběžn

ě 
obec 2 mil. Vlastní 

Komentář: doplnění chodníku Sokolnická k ulici Na Budínku, vybudování chodníku od hřbitova ke 
vchodu do obory Bažantnice, doplnění chodníků na ulicích Pratecká, Ponětovická 

Zbudování cyklostezky 1 2020 Svazek obcí 
Šlapanicko 

9 mil. Vlastní + 
dotace 
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Komentář: Ponětovice – Kobylnice – Sokolnice 
Vazba na cíl ve Strategii území správního obvodu ORP Šlapanice – Bezpečnost – Problémová oblast 2 
– cíl 2.2 Výstavba cest a cyklostezek pro nemotorovou dojížďku za prací, do škol a za službami mezi 
obcemi SO ORP 

Propojení místních 
komunikací 1 2018 obec 5 mil. Vlastní + 

dotace 

Komentář: propojení ulic Polní, Uzavřená, Krátká, Pratecká; nyní se řeší vlastnické vztahy 
k pozemkům, přes které povede propojení 

Průchod pro p ěší 2 2018 obec 200 tis. vlastní 

Komentář: průchod pro pěší z ul. Krátká na ul. Pratecká 

Údržba a opravy místních 
komunikací 

2 průběžn
ě 

obec  vlastní 

Komentář:  

Rozšíření mostu z parku 
před Sokolovnou 

k fotbalovému h řišti 
2 2020 obec 600 tis. Vlastní 

Komentář: v souvislosti se zbudováním cyklostezky 

Výstavba parkovacích 
ploch 2 2020 obec 4 mil. vlastní 

Komentář: ulice Pratecká, kolem ZŠ a OÚ, Na Budínku, ulice Na Návsi, u parku; souvisí s propojením 
místních komunikací 

Dopln ění a úprava 
přechod ů 2 2020 obec 1 mil. Vlastní + 

dotace 

Komentář: Sokolnická, U splavu; souvisí s aktivitou Bezbariérovost 

Přebudování 
autobusových zastávek 2 2020 obec 3 mil. Vlastní + 

dotace 

Komentář: 

Pěšiny, vycházkové 
trasy 2 2020 obec 300 tis. vlastní 

Komentář: trasy směrem k oboře Bažantnici 

 

Opatření 1.3 Bezpečnost obce  

Název aktivity D ůležitost  Termíny  Odpov ědnost  Náklady  Zdroje 
financování  

Zřízení obecní policie 2 2017 Svazek obcí 
Šlapanicko 

300 tis. Vlastní 
(obec) 

Komentář: pořizovací náklady se budou odvíjet od toho, kolik obcí se do této aktivity zapojí; uvedené 
náklady jsou náklady na pořízení, provozní náklady ve výši 300 tis. Kč ročně 
Vazba na cíl ve Strategii území správního obvodu ORP Šlapanice – Bezpečnost – Problémová oblast 1 
– cíl 1.1 Zřízení společné a koordinované obecní policie v SO ORP Šlapanice 

Požární ochrana 2 2017 obec 150 tis. Vlastní 

Komentář: vybavenost na povodně 

Varovné a informa ční 
systémy 

2 2017 obec 400 tis. Vlastní + 
dotace 

Komentář: souvisí se zavedením optického kabelu 



 

44 

Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí 
Projekt CZ.1.04/4.1.00/62.00008 

Nový orienta ční systém v 
obci 2 2018 obec 250 tis. Vlastní 

Komentář:  

Kamerový systém 3 2017 obec 4 mil. Vlastní + 
dotace 

Komentář: taktéž souvislost se zavedením optického kabelu 
Vazba na cíl ve Strategii území správního obvodu ORP Šlapanice – Bezpečnost – Problémová oblast 1 
– cíl 1.1 Zřízení společné a koordinované obecní policie v SO ORP Šlapanice 

Odchyt zatoulaných 
zvířat 

3 průběžn
ě 

obec 50 tis. vlastní 

Komentář: Vazba na cíl ve Strategii území správního obvodu ORP Šlapanice – Bezpečnost – 
Problémová oblast 3 – cíl 3.1 Zřízení koordinovaného a jednotného systému odchytu zatoulaných 
zvířat spojeného se zřízením odchytové stanice 

 

Opatření 2.1 Zkvalitn ění života obyvatel obce  

Název aktivity D ůležitost  Termíny  Odpov ědnost  Náklady  Zdroje 
financování  

Podpora stávajících 
kulturních a sportovních 

akcí a jejich rozší ření 
1 průběžn

ě 
Obec, spolky 200 tis. vlastní 

Komentář:  

Rozšíření kroužk ů a 
aktivit pro d ěti a 

dospívající mládež 
1 průběžn

ě 
Obec, ZŠ, 

spolky 
100 tis. vlastní 

Komentář: 

Výstavba kulturn ě-
správního centra 1 2021 obec  Vlastní + 

dotace 

Komentář: projekt bude rozfázován na několik etap, do roku 2021 proběhnou jedna až dvě 
etapy 

Podpora spolkové 
činnosti 2 průběžn

ě 
obec 200 tis. vlastní 

Komentář: 

Renovace za řízení 
Sokolovny 2 2020 TJ Sokol 2,5 mil. vlastní 

Komentář: ve vlastnictví TJ Sokol 

Výcvikový prostor pro 
hasi čský dorost 2 2016 Obec, SDH 200 tis. Vlastní + 

dotace 

Komentář: 

Hřišt ě pro starší d ěti 2 2020 obec 300 tis. vlastní 

Komentář: 

Venkovní cvi čební stroje 2 2017 Soukromá 
osoba 

250 tis. Soukromá 
osoba 

Komentář: 

Užitná kultura 2 2020 obec 300 tis. vlastní 
Komentář: v souvislosti se zbudováním cyklostezky 
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Oprava a údržba památek  2 průběžn
ě 

obec 150 tis. 
(ročně) 

Vlastní + 
dotace 

Komentář: 

Nákup nových knih do 
místní knihovny 2 průběžn

ě 
obec 20 tis. 

(ročně) 
vlastní 

Komentář:  

Vytvo ření místa 
speciálního pracovníka v 

ZŠ 
2 2018 MAS Bobrava  dotace 

Komentář: 2016-2017 dotace, následující financování z vlastních zdrojů 
Vazba na cíl ve Strategii území správního obvodu ORP Šlapanice – Školství – Problémová oblast 2 – 
cíl 2.1 Společně sdílet školního logopeda, školního psychologa, speciálního pedagoga atd. 

Zlepšení informovanosti 
občanů o sociálních 

službách a komunitním 
plánování 

2 průběžně obec 0  

Komentář:  

Zvýšení informovanosti 
občanů o činnosti 

orgán ů obce 
2 průběžně 

Komise pro 
média a 

informace 

6 tis. 
ročně 

vlastní 

Komentář: informace na stránkách obce, na sociálních sítích, v Kobylnických listech 

 

Opatření 3.1 Revitalizace ve řejné zelen ě 

Název aktivity D ůležitost  Termíny  Odpov ědnost  Náklady  Zdroje 
financování  

Nová výsadba ve řejné 
zeleně 2 2018 Austerlitz, 

o.p.s 
2 mil. Vlastní + 

dotace 

Komentář: omlazení starých větrolamů, doplnění dřevin; Projekt na ozelenění Prateckého kopce - obec 
sice z Austerlitz o.p.s. vystoupla, ale organizace bude projekt provádět na katastrálním území obce  

Údržba stávající zelen ě 2 průběžn
ě 

obec 800 tis. Vlastní + 
dotace 

Komentář: do budoucna je třeba počítat s růstem podílu vlastních nákladů 

Nahrazení stávajícího 
mobiliá ře novým 

v odpo činkových zónách  
2 2020 obec 800 tis. Vlastní 
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Komentář:  

 

Opatření 3.2 Protipovod ňová a protierozní opat ření 

Název aktivity D ůležitost  Termíny  Odpov ědnost  Náklady  Zdroje 
financování  

Údržba koryta potoka a 
příkopů 2 průběžn

ě 

Povodí 
Moravy a 
SÚS JMK 

  

Komentář:  

Udržení vody v krajin ě 2 2020 obec 2 mil. Vlastní + 
dotace 

Komentář: vytvoření vodní plochy; v souvislosti se zbudováním cyklostezky, území Na Dvorska 

 

Opatření 3.3 Zlepšení t řídění odpadu  

Název aktivity D ůležitost  Termíny  Odpov ědnost  Náklady  Zdroje 
financování  

Dopln ění kontejner ů na 
tříděný odpad a bioodpad 2 průběžn

ě 
obec 300 tis. vlastní 

Komentář: je třeba určit místo; byla by též možná varianta podzemního umístění, ale ta je mnohem 
dražší 

Dopln ění odpadkových 
košů a košů na psí 

exkrementy 
2 průběžn

ě 
obec 10 tis. 

ročně 
Vlastní 

Komentář:  

Rozšíření provozní doby 
místa zp ětného odb ěru 2 průběžn

ě 
obec 15 tis. 

ročně 
Vlastní 

Komentář:  

Osvěta a informovanost 
obyvatel o ŽP 2 průběžn

ě 
obec 0  

Komentář: 

 

Opatření 3.4 Úspora energie a využívání OZE  

Název aktivity D ůležitost  Termíny  Odpov ědnost  Náklady  Zdroje 
financování  

Snižování energetické 
náročnosti provozu 

budov v majetku obce 
1 2016 obec 2 mil. vlastní 

Komentář:  
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B.4 PODPORA REALIZACE PROGRAMU 

Pro úspěšnou realizaci PRO Kobylnice je důležité se do budoucna zaměřit především na 

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

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

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

záměrům. 

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

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

 

Zajišt ění řízení a napl ňování Programu rozvoje obce Kobylnice  

Zajišťování naplňování programu bude mít na starosti zastupitelstvo obce v čele 

se starostou. Zastupitelstvo obce koordinuje všechny činnosti spojené s administrativní 

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

harmonogramu vyhodnocování a monitoring. Zodpovídá za zpřístupnění dokumentů a 

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

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

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

vyhodnocování. Zajišťuje sběr podkladů pro monitoring programu.  

 

Zpřístupn ění dokumentu  

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

případně i k zapůjčení v listinné podobě na obecním úřadě. 

 

Monitoring a hodnocení pln ění programu  

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

naplánované záměry skutečně realizovány či z jakých důvodů případně realizovány být 

nemohly. Současně budou případně přehodnoceny jednotlivé záměry z hlediska možnosti a 

potřebnosti jejich realizace a bude také zkontrolováno nastavení priorit záměrů. 

Přehodnocení mohou předcházet doplňující dotazníková šetření, které zaktualizují názor 

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

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

nikoli. 
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C. PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 
Rozdělení obcí území MAS Slavkovské bojišt ě podle velikosti: 

  
Velikostní 
kategorie 

Malé obce do 799 
Středně velké obce 800-1499 

Velké obce 1500 a více 
 

Obce MAS Slavkovské bojišt ě 

Obec 

Počet 
obyvatel k  

31. 12. 2014 
Index 
stáří Obec 

Počet 
obyvatel k  

31. 12. 2014 
Index 
stáří 

Blažovice 1186 87,4 Nížkovice 696 121,4 

Bošovice 1201 90,2 Otmarov 301 56,9 

Bučovice 6482 117,3 Otnice 1515 91,8 

Heršpice 783 70,3 Podolí 1392 89,4 

Hodějice 934 131,6 Ponětovice 413 87,7 

Holubice 1058 77,7 Pozořice 2251 93,3 
Host ěrádky-

Rešov 846 123,2 Prace 942 100,6 

Hrušky 768 103,1 Rašovice 664 90,4 

Jiříkovice 876 97,9 Sivice 1051 98,8 

Kobe řice u Brna 698 83 Slavkov u Brna 6456 104,1 

Kobylnice 1057 93,2 Sokolnice 2336 87,5 

Kojátky 307 142,9 Šaratice 1015 100,6 

Kovalovice 631 124 Telnice 1542 89,9 

Křenovice 1912 95,8 Těšany 1216 93,6 

Křižanovice 769 109,1 Tvarožná 1290 107,0 

Lov čičky 648 96,5 Újezd u Brna 3238 120,3 

Měnín 1856 73,4 Vážany nad Litavou 712 100,9 

Milešovice 684 100,9 Velatice 683 83,2 

Mokrá-Horákov 2745 111,2 Velešovice 1254 78,9 

Mouřínov 471 105,4 Viničné Šumice 1283 73,9 

Moutnice 1179 105,5 Zbýšov 617 48,1 

Němčany 782 103,0 Žatčany 800 98,5 

Nesvačilka 322 125    
Zdroj: Veřejná databáze, ČSÚ, 2015, dostupné z www.czso.cz; vlastní výpočty 
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Příloha č. 2 

Míra nezam ěstnanosti obcí v MAS Slavkovské bojišt ě 

Obec 2007 2008 2009 2010 2011 2014 

Blažovice 3,60% 3,60% 7,40% 7,80% 9,20% 4,90% 

Bošovice 5,20% 3,10% 6,00% 6,20% 6,60% 4,50% 

Bučovice 5,40% 6,50% 12,20% 9,70% 10,70% 7,50% 

Heršpice 4,40% 4,40% 12,70% 11,10% 7,30% 5,00% 

Hodějice 3,50% 4,00% 7,70% 7,20% 7,20% 4,10% 

Holubice 4,10% 3,30% 9,30% 8,00% 6,70% 4,50% 

Host ěrádky-Rešov 2,70% 3,60% 9,30% 10,40% 7,40% 4,60% 

Hrušky 2,70% 3,70% 12,30% 9,60% 6,40% 4,10% 

Jiříkovice 1,20% 3,70% 8,10% 7,40% 5,60% 5,00% 

Kobe řice u Brna 5,10% 5,50% 12,70% 13,60% 13,60% 7,10% 

Kobylnice 3,60% 3,60% 7,20% 7,70% 7,40% 3,50% 

Kojátky 5,80% 11,00% 15,60% 12,30% 9,10% 8,20% 

Kovalovice 4,00% 4,00% 7,90% 11,50% 8,60% 6,00% 

Křenovice 3,40% 4,10% 9,10% 9,30% 9,00% 5,30% 

Křižanovice 4,20% 4,00% 11,10% 9,80% 9,50% 5,50% 

Lov čičky 2,80% 2,80% 11,30% 9,70% 8,90% 6,20% 

Měnín 3,10% 4,30% 6,20% 8,90% 6,90% 5,50% 

Milešovice 4,90% 5,60% 8,20% 13,10% 12,10% 5,30% 

Mokrá-Horákov 3,60% 3,00% 6,60% 7,50% 6,50% 5,90% 

Mouřínov 8,60% 11,40% 17,10% 15,70% 15,70% 10,70% 

Moutnice 4,80% 2,80% 9,10% 8,70% 8,50% 5,40% 

Němčany 5,50% 3,60% 7,70% 7,40% 8,50% 5,70% 

Nesvačilka 3,20% 3,80% 7,10% 7,70% 5,80% 6,00% 

Nížkovice 4,00% 5,50% 13,20% 12,90% 10,40% 8,20% 

Otmarov 4,90% 3,70% 8,50% 8,50% 7,30% 6,60% 

Otnice 3,60% 2,10% 6,20% 8,20% 7,00% 4,40% 

Podolí 4,80% 4,80% 9,60% 9,80% 7,60% 5,10% 

Ponětovice 3,60% 4,20% 10,30% 12,10% 9,10% 8,80% 

Pozořice 4,20% 3,00% 6,20% 8,70% 8,90% 5,80% 

Prace 3,70% 4,60% 8,80% 9,50% 5,40% 5,50% 

Rašovice 6,60% 9,40% 12,00% 11,10% 12,00% 7,10% 

Sivice 6,00% 4,40% 11,30% 9,40% 11,30% 5,60% 

Slavkov u Brna 3,80% 3,90% 7,50% 7,70% 7,30% 5,00% 

Sokolnice 3,40% 4,50% 9,70% 10,30% 9,10% 5,50% 

Šaratice 5,50% 5,70% 10,40% 11,20% 11,20% 7,00% 

Telnice 4,20% 5,10% 8,30% 8,70% 7,30% 5,20% 

Těšany 3,70% 3,90% 8,00% 8,20% 8,40% 4,40% 
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Tvarožná 3,70% 4,60% 5,70% 5,90% 7,60% 4,90% 

Újezd u Brna 5,60% 5,10% 8,30% 9,80% 8,80% 5,70% 

Vážany nad Litavou 7,10% 9,10% 10,70% 11,00% 8,80% 6,50% 

Velatice 3,30% 2,40% 6,90% 8,60% 5,70% 4,10% 

Velešovice 4,00% 5,90% 12,40% 10,90% 11,30% 4,30% 

Viničné Šumice 2,80% 4,20% 6,80% 8,30% 7,00% 4,20% 

Zbýšov 5,40% 2,50% 6,40% 6,90% 5,90% 5,10% 

Žatčany 4,20% 3,90% 6,70% 8,40% 7,80% 5,40% 

průměr 4,30% 4,62% 9,24% 9,48% 8,50% 5,66% 
       

           

celkový pr ůměr 2007-2011 za území 7,23%     

celkový pr ůměr  2007-11, 2014 za 
území 6,97%    

Zdroj: Portál zaměstnanosti MPSV, dostupné z http://portal.mpsv.cz/sz, data k 31. 12. daného roku, vlastní výpočty 
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Příloha č. 3 
Zásobník projekt ů 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpov ědnost Náklady Zdroje 
financování 

Zbudování obchvat ů 
obce 2 2025 JMK 40 mil. JMK 

Komentář: východní obchvat, severní obchvat 

Školní t ělocvi čna 2 2025 obec 25 mil.  Vlastní + 
dotace 

Komentář: 

Školní dílny, pozemky 2 2025 Svazek obcí 
Šlapanicko 

25 mil. Vlastní + 
dotace 

Komentář:  

Navýšení kapacity MŠ 2 2025 obec 2 mil.  vlastní 

Komentář: odvíjí se od zbudování kulturně-správního centra, vznik další třídy v prostorách 
nynějšího OÚ 
Vazba na cíl ve Strategii území správního obvodu ORP Šlapanice – Školství – Problémová oblast 1 – 
cíl 1.1 Rozšířit kapacity mateřských škol případně základních škol 

Výstavba kulturn ě-
správního centra 2 2025 obec 60 mil. Vlastní + 

dotace 

Komentář: nová knihovna s kavárnou, klubovny (od nejmladších až po nejstarší obyvatele), 
ordinace zdravotních lékařů, obecní úřad, poštovna, kaple, zázemí pro matky s dětmi, 
v prostorách Horního dvora, projekt bude prováděn v rámci několika etap – do roku 2025 
bude projekt dokončen 

Výstavba sociálního 
zařízení 2 2025 obec 40 mil. Vlastní + 

dotace 

Komentář: sociální byty, dům pro seniory, denní stacionář 
Vazba na cíl ve Strategii území správního obvodu ORP Šlapanice – Sociální služby – Problémová 
oblast 1 – cíl 1.2 Vytvořit pobytové kapacity pro seniory, cíl 1.4 Zajištění dostupnosti sociálního bydlení 
pro potřebné cílové skupiny 

Ochrana p řed 
přívalovými vodami 
z Prackého kopce  

2 2025 obec 10 mil. Vlastní + 
dotace 

Komentář: 

Realizace KPÚ 2 2025 Pozemkový 
úřad 

  

Komentář: remízky, doposud neproběhlo projednávání KPÚ 

Vnější sportovišt ě pro 
první stupe ň 3 2025 obec 3 mil. Vlastní + 

dotace 

Komentář: 
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Příloha č. 4  
Dotazníkové šet ření 


