
Veřejné projednání 

Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje MAS Bobrava na období 2021–2027

12. 4.  2021, ON-LINE PLATFORMA ZOOM, 16:30 HOD.



Pravidla veřejného projednání 

1. Pokud nemluvíme, máme vypnutý mikrofon

2. Hlásíme se a čekáme na slovo

3. Neskáčeme si do řeči 
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Program veřejného projednání (65 min)

1. Představení MAS Bobrava (5 min)

2. Výsledky dotazníkového šetření (10 min)

3. SWOT analýza (15 min)

4. Strategické oblasti a opatření (25 min)

5. Co bude dál? (5 min)

6. Náměty a diskuze(5 min)
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1. Představení MAS Bobrava
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1. Představení MAS Bobrava

•Datum vzniku: 11. 3. 2015

•Územní působnost: 13 obcí
viz mapa

•Rozloha: 106 km2

•Počet obyvatel: 25 917
(ČSÚ, stav k 31. 12. 2019)

•Orgány MAS: Valná hromada,
Řídící výbor, Výběrová komise,
Revizní Komise
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1. Představení MAS Bobrava

Aktivity – co děláme a na čem se podílíme

➢ vyhlašujeme dotační výzvy a podporujeme region MAS – dosud vyhlášeno 11 výzev,
podpořeno 47 projektů a do území MAS přerozděleno 34 mil. Kč

➢propagujeme území MAS a regionální producenty/ řemeslníky apod

➢spolupracujeme s okolními MAS na zavádění nové regionální značky BRNĚNSKO.

➢podporujeme rozvoj vzdělávání a škol v území celého ORP Šlapanice

➢pomáháme školám s administrací evropských dotací

➢pořádáme školení a semináře pro širokou veřejnost

➢sázíme stromy, tipujeme trasy pro naučné stezky, cyklotrasy apod.

Zkrátka hledáme cesty a informace, jak naše území neustále posouvat a vylepšovat.
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1. Představení MAS Bobrava

Bobrstezka
1 149 500 Kč
100 % dotace

Kompaktor na 
přípravu půdy

499 300 Kč
50 % dotace

MŠ a ZŠ Ostopovice
840 370 Kč

95 % dotace

Chodníky Střelice
3 500 000 Kč
95 % dotace
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1. Představení MAS Bobrava 

Mgr. Jiří Hrubý

Ing. Alena Kováříková

Ing. Hana Skalníková

Ing. Martina Stará



9

1. Představení MAS Bobrava

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021+
(angl. zkratka SCLLD = Strategy of Community Led Local Development)

• hlavním úkolem MAS je koordinovat spolupráci svých členů a
partnerů na základě společně zpracované rozvojové strategie

• strategie má tyto části:
1) analytická část

2) návrhová část

3) implementační část
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1. Představení MAS Bobrava

1. Analytická část

• analýza současného stavu území na základě:
• veřejně dostupných dat (demografie, infrastruktura, školství apod.)

• dotazníkového šetření

• strategických dokumentů jednotlivých obcí

• střednědobého hodnocení předchozí strategie (2019)

• výstupem je SWOT analýza
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1. Představení MAS Bobrava

2. Návrhová část
• vize území

• témata, které chce území v následujících letech rozvíjet (např. dostupná
občanská vybavenost)

• stanovení konkrétních aktivit

3. Implementační část
• realizační struktura MAS

• rozsah pomoci MAS aktérům v území

• způsoby hodnocení dosažení stanovených cílů
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2. Výsledky dotazníkového šetření
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2. Výsledky dotazníkového šetření

• Veřejnost – 375 odpovědí

• Podnikatelé – 20 odpovědí

• Neziskovky – 18 odpovědí

• Obce – 13 odpovědí

• sběr dat z dotazníků probíhal necelé 3 týdny (5. – 22. března
2021)
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2. Výsledky dotazníkového šetření
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Sportovní hala (9 %)

II. Stupeň ZŠ (9 %)

Výběh pro psy (12 %)

Křižovatka Nebovidy- Ostopovice (16 %)

Hřiště pro větší děti (20 %)

Zpevněné cesty (50 %)

Moravany (76 odpovědí)
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Rekonstrukce chodníků (14 %)

Rekonstrukce hlavní silnice (16 %)

Stezka údolím Bobravy (27 %)

Hřiště pro větší děti (30 %)

Zpevněné cesty (73 %)

Střelice (44 odpovědí)
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Přírodní koupací areál (11 %)

Odpočinkové místo na Bobravě (13 %)

Obchvat obce (18 %)

Zpevněné cesty (24 %)

Rekonstrukce silnic (29 %)

Dětské hřiště (47 %)

Želešice (38 odpovědí)
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Zpevněné cesty (35 %)

Ořechov  (34 odpovědí)
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Zeleň/park (16 %)

Omezení kamionové dopravy (16 %)

Dětská hřiště (16 %)

Oprava komunikací (32 %)

Naučné stezky (53 %)

Zpevněné cesty (63 %)

Troubsko (19 odpovědí)
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Úprava prostranství u kostela (15 %)

Chodníky (19 %)

Parkovací stání (19 %)

Splašková kanalizace (41 %)

Zpevněné cesty (66 %)
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Hřiště pro větší děti (18 %)

Pěče o zeleň (22 %)

Odpočinková zóna, park (22 %)

Hřiště pro menší děti (28 %)
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Společenská hala (27 %)
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Dětská hřiště /park (55 %)

Zpevněné cesty (90 %)
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Přechod pro chodce u OÚ (25 %)

Vodní plocha (50 %)

Zpevněné cesty (88 %)

Silůvky (8 odpovědí)
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Zpeveněné cesty (50 %)

Rekonstrukce silnice z Troubska
(63 %)

Výstavba chodníků (75 %)

Omice (8 odpovědí)
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Odpočinková místa (22 %)

Letní zahrádka občerstvení (22 %)

Opravit silnice (33 %)

Zpevněné cesty (44 %)

Hajany (18 odpovědí)
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Přechody pro chodce (20 %)

Rekonstrukce hlavní silnice (20 %)

Zlepšení občanské vybavenosti (26 %)

Hřiště pro menší i větší děti (27 %)
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Ostopovice (15 odpovědí)
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Naučné stezky, odpočinková místa (11 %)
hodně zmiňována Bobrava včetně opravy mostu

u Spáleného mlýna

Dětská hřiště (21 %)
Hřiště pro menší děti,hřiště pro větší děti, fitness

prvky, každá obec potřebuje něco jiného

Oprava silnic a chodníků, přechody pro chodce
(29 %)

Zpevněné cesty (52 %)
trasy pro kola i pro pěší

Území MAS Bobrava (375 odpovědí)
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3. SWOT analýza
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3. SWOT analýza

• SWOT analýza = stěžejní zjištění z analytických podkladů

• silné stránky a slabé stránky – vnitřní faktory, území samo může
ovlivnit

• příležitosti a hrozby – vnější faktory, území samo neovlivní

Silné stránky Slabé stránky

Příležitosti Hrozby
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3. SWOT analýza – silné stránky
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3. SWOT analýza - SILNÉ STRÁNKY

➢ kladný přirozený i migrační přírůstek

➢ celkově mladší obyvatelstvo (ve srovnání s průměrem ČR)

➢ snižující se celková míra nezaměstnanosti

➢ vyšší úroveň vzdělanosti

➢ zásobování vodou ve všech obcích na dobré úrovni

➢ téměř kompletní energetické zásobování území

➢ velmi dobré pokrytí telefonním i internetovým signálem největších
dodavatelů

➢ zachovalý folklór a kulturní tradice

➢ vybavení obcí sportovními či víceúčelovými hřišti
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3. SWOT analýza – slabé stránky
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3. SWOT analýza - SLABÉ STRÁNKY

➢ vysoký podíl ob. vyjíždějícího za prací a do škol

➢ závislost na městu Brnu (např. lékařská péče)

➢ nevyhovující stav komunikací, vysoká intenzita dopravy na vybraných úsecích

➢ nedostatečná finanční podpora činnosti místních spolků, nižší informovanost a spolupráce mezi spolky

➢ nedostatečný počet cyklostezek/cyklotras a pěších tras v území – mobilita cyklistů a chodců v území
není bezpečná

➢ málo parkovacích míst

➢ kapacity pro předškolní vzdělávání

➢ nedostatečné prostorové rozčlenění území formou drobných krajinotvorných struktur v prostoru
nezalesněných částí katastru, nízká vyváženost krajiny

➢ některé obce nemají oddělenou kanalizaci

➢ zhoršený stav znečištění ovzduší

➢ nedostatek zeleně v obcích
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3. SWOT analýza – příležitosti
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3. SWOT analýza - PŘÍLEŽITOSTI

➢ množství kulturních nemovitých památek

➢ Přírodní park Bobrava

➢ optimalizace nakládání s odpady

➢ optimalizace dopravní obslužnosti – úpravou vedení linek a rozmístění přestupních uzlů
se zlepší dopravní obsluha obcí (kratší doby jízdy, lepší návaznost spojů) v rámci IDS JMK

➢ využití různých nástrojů (např. místních obnovitelných zdrojů) přispívající ke zvýšení
energetické soběstačnosti, a tedy i zmírnění dopadů případných energetických výpadků

➢ využití přírodních zdrojů (např. dešťová voda)

➢ podpora místních podnikatelských subjektů – potenciál produkce místních produktů,
snížení nezaměstnanosti v území a dojíždění za prací

➢ eliminace hlukové zátěže z dopravy na území obcí realizací vhodných silničních
obchvatů sídelních útvarů



27

3. SWOT analýza – hrozby
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3. SWOT analýza - HROZBY

➢ nárůst intenzity provozu na silničních průtazích I. a II. třídy

➢ nevhodné řešení zkapacitnění D1, resp. řešení jihozápadního
obchvatu Brna

➢ časové posuny v realizaci navrhovaných staveb a sledované
přestavby silniční a železniční sítě

➢ vznik nových zdrojů znečištění

➢ zvyšující se závislost území na Brně (služby, zaměstnání atp.)

➢ skokový nárůst počtu obyvatel
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4. Strategické oblasti a opatření
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4. Strategické oblasti

1) VZDĚLÁVÁNÍ

2) KRAJINA

3) ŽIVOT NA VENKOVĚ

4) PODNIKÁNÍ
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4. Strategické oblasti - VZDĚLÁVÁNÍ

a. Zajistit dostupnost předškolního a základního vzdělávání
◦ navýšení kapacit MŠ a ZŠ

b. Zvyšovat kvalitu zázemí pro vzdělávání
◦ modernizace učeben, vnitřní konektivita škol, zázemí pro družiny a kluby, vnitřní i venkovní

zázemí pro komunitní aktivity

c. Rozvíjet lidské zdroje ve vzdělávání
◦ inovace ve výuce a modernizace vyučovacích metod, spolupráce místních škol a pedagogů,

podpora získávání odborné kvalifikace, snižování administrativní zátěže

d. Posilovat digitální kompetence obyvatelstva
◦ vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost, univerzita třetího věku, pomocné skupiny,

postupná digitalizace

e. Podporovat osobnostní a komunitní vzdělávání na místní úrovni
◦ propojování formálního a neformálního vzdělávání, podpora knihoven a škol jako

komunitních center a center vzdělanosti, podpora místních vzdělávacích organizací
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4. Strategické oblasti - KRAJINA

a. Snižovat dopady klimatických změn
◦ poldry, zelené střechy, komunitní zahrady, tůně a mokřady, plochy s propustným

povrchem, stromořadí, zachytávání a využití srážkové vody

b. Odpovědně nakládat s odpady a snižovat jejich produkci
◦ třídění odpadů, prevence vzniku odpadů, opakované využití odpadů

c. Obnovovat a zachovat zdravou krajinu
◦ obnova vodních toků, protierozní a protipovodňová opatření, krajinné prvky, podpora

udržitelného zemědělství a péče o půdu

d. Zaměřit se na udržitelnou mobilitu
◦ cyklostezky/cyklotrasy, turistické trasy, polní cesty
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4. Strategické oblasti – ŽIVOT NA VENKOVĚ

a. Budovat občanskou vybavenost
◦ zázemí pro kulturní aktivity, hřiště, veřejná prostranství, knihovny, zázemí pro obchod,

služby a cestovní ruch

b. Rozvíjet komunitní a spolkový život
◦ tradiční akce v obcích, kulturní akce, sportovní soutěže, občanské aktivity a iniciativy,

přírodní komunitní centra, podpora a rozvoj spolkové činnosti, zapojování dětí a mládeže
do místního dění, mezigenerační aktivity, dobrovolnictví

c. Zvyšovat bezpečnost v dopravě
◦ opravy a modernizace komunikací, budování bezpečnostních prvků, výstavba a

modernizace cyklostezek a cyklotras, obchvaty
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4. Strategické oblasti – PODNIKÁNÍ

a. Podporovat lokální výrobce
◦ farmářské trhy, regionální značení výrobků a služeb, tematické turistické trasy se

zastávkami u místních výrobců

b. Podporovat drobné podnikatele
◦ investice do nových strojů, technologického zařízení a vybavení, automatizace a

digitalizace výrobních procesů

c. Sladit rodinu a práci
◦ podpora flexibilních forem zaměstnání, rekvalifikační kurzy, organizace letních táborů,

dětské skupiny, tréninková pracovní místa
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5. Co bude dál?
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5. Co bude dál?

➢ 12. a 13. dubna – veřejná projednání

➢ duben – dopracování analytické a návrhové části

➢ květen – zveřejnění finálního návrhu k připomínkování

➢ červen – schválení v MAS, předložení MMR ke schválení

➢ podzim – první výzvy
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5. Co bude v mezičase?

+ společný projekt obcí na navýšení kapacit MŠ

+ tematické turistické trasy na území MAS Bobrava
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6. Náměty a diskuze
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Děkujeme!

www.masbobrava.czMAS Bobrava


