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D. ZDROJE A ODKAZY

ÚVOD
Strategický plán obce (plán rozvoje obce) Ostopovice na období let 2016–2026 je základním
plánovacím dokumentem obce, který doposud mezi plánovacími dokumenty obce chyběl.
Jeho vznik doporučuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje
obce, protože zachycuje hlavní problémy a předpoklady jejího rozvoje a formuluje možná
řešení. Umožňuje tak komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání
finančních a personálních kapacit obce i jejího celkového potenciálu. Je také podkladem pro
rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech. Strategický plán by měl být rovněž
jedním ze základních podkladů pro zpracování plánu územního.
Tvorbu dokumentu zpracovalo Partnerství, o.p.s. s důrazem na zapojení veřejnosti do
tvorby tohoto plánu a s přihlédnutím k metodice Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Byl
tvořen v období květen až říjen 2015 ve spolupráci se zástupci obce a v úzké spolupráci
s místními občany. Občané měli možnost zapojit se do přípravy tohoto dokumentu v rámci
tří veřejných plánovacích setkání, formou dotazníkového šetření a připomínkování pracovní
verze dokumentu.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A1 CHARAKTERISTIKA OBCE
1. Základní údaje
Obec Ostopovice leží v protáhlém širokém údolí při jihozápadní hranici města Brna, na
území okresu Brno-venkov v Jihomoravském kraji. Nachází se na rozhraní Bobravské
vrchoviny a Dyjsko-svrateckého úvalu. Ze severovýchodu Ostopovice hraničí s městem
Brnem (konkrétně s městskou částí Starý Lískovec), z jihovýchodu a jihu s obcemi
Moravany a Nebovidy, na západě se Střelicemi a na severozápadě s Troubskem a
Bosonohami. Od města Brna je obec oddělena několika bariérami - železnicí, vodním
tokem Leskava a dálnicí D 1. Katastrálním1 územím obce jsou kromě dálnice D 1 trasovány
pouze státní silnice III. třídy, spojující Ostopovice s Brnem a se sousedními obcemi. Malá
část katastrálního území obce je součástí plochy určené územním plánem města Brna pro
tramvajovou a trolejbusovou vozovnu Dopravního podniku města Brna v Bosonohách.
Příslušnou obcí s rozšířenou působností (ORP) je město Šlapanice.

Obr. 1: Lokalizace obce Ostopovice v blízkosti města Brna, zdroj: Mapový server CRR ČR
Sousedství velkého města znamená jednoznačnou spádovost za vyšším občanským
vybavením do Brna, pouze některé úřady je nutné navštěvovat jinde (např. stavební úřad ve
Střelicích, katastrální úřad v Rosicích apod.). Dopravní spojení s Brnem je brněnskou
městskou hromadnou dopravou - autobusem. Nejbližší železniční zastávka je v Troubsku.
Přírodní charakter území obce a zejména jejího okolí předurčuje k jeho rekreačnímu využití.
Velkou část katastrálního území pokrývají rekreační zahrádkářské a chatové lokality (téměř
300 chat). Obec je východiskem jak do těchto lokalit, tak pro výlety Brňanů - především
brněnské sídliště Bohunice postrádá dostatek ploch pro celodenní rekreaci. Mimo zalesněné
části a výše popsané lokality je katastrální území Ostopovic využíváno pro zemědělskou
rostlinnou výrobu.
1

Územní plán obce Ostopovice
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K 31. 12. 2014 žilo v Ostopovicích 1 638 obyvatel (ČSÚ, 2015).

2. Historické souvislosti
První písemná zmínka2 o obci Ostopovice je z první poloviny 13. století (14. září 1237) v
královské restituční listině, vydané přemyslovským panovníkem Václavem I. První obyvatelé
Ostopovic si zvolili své vesnické centrum u nevyčerpatelného zdroje vody. Tvar původní
návsi si zachoval podkovovitý vzhled dodnes - náměstíčko U kaple. Na konci 19. století byly
„Vostopovice“ malá zemědělská vesnička s 525 obyvateli. V obci stálo 87 stavení, z toho
kolem návsi a v jejím sousedství 21 selských usedlostí, zbytek domkáři v prostých
venkovských chalupách. Na návsi byla vodní nádrž, poblíž ní zděná obecní zvonice, obcí
procházela polní cesta. V sousedství bývalé nádrže je dnes novogotická kaple z roku 1893.
Místní lidová knihovna byla založena v roce 1897. Asi před dvěma sty lety byl u původního
koryta Leskavy postaven mlýn, v jeho blízkosti byl malý rybník.
Rozvoj obce byl limitován nejprve přírodními podmínkami, masivem Přední hory na
straně jedné a tokem Leskavy se zaplavovanými pozemky na straně druhé. Později s
technickými stavbami přibyla další omezení, nejprve železniční tratí a později trasou
dálnice. Historickou částí obce je původní náves u novogotické kaple, tvořená statky a dále
souvislé řadové obestavění původní vozové cesty - dnešní státní silnice III. třídy. Původní
uliční čára velmi úzké silnice se postupně při přestavbách a rekonstrukcích objektů nepatrně
posunula směrem do vnitrobloků. Mlýn, který je dnes od zastavěné části obce zcela oddělen
dálnicí, sloužil svému účelu do roku 1951, do r. 1977 se zde šrotovalo. V současné době je
část budovy obytná, ve druhé části je nevyužívané strojní zařízení.
K velkému rozvoji obce došlo v 20. století. Vzniklo několik nových ulic obestavěných
především samostatně stojícími rodinnými domky a dvojdomky, převážně se šikmými
střechami. Významná byla zejména etapa poválečné výstavby panelových bytových domů a
řadových rodinných domů s plochými střechami. Řada těchto objektů nerespektuje původní
ráz venkovské zástavby. Po roce 1990 obec doplnily 4 nové ulice zejména s rodinnými domy
a také několik bytových domů.

3. Obyvatelstvo a demografická situace
Ke konci roku 2014 v Ostopovicích žilo celkem 1 638 obyvatel (ČSÚ, 2015). Mezi lety 2003
až 2013 se počet obyvatel výrazněji navýšil, konkrétně o 16 %, což odpovídá počtu 222
obyvatel. Kromě roku 2005 dochází k pravidelnému mírnému nárůstu počtu obyvatel v
průměru o 1,5 % (cca 24 obyvatel) meziročně.
Již od roku 1999 obec dlouhodoběji vykazuje kladné migrační saldo (ČSÚ, 2015). Největší
přírůstky obec zaznamenala v letech 2008, 2010 a 2014. Právě rok 2008 byl bohatý nejen na
nově přistěhovalé obyvatele, ale vysoké hodnoty bylo dosaženo i v případě přirozeného
přírůstku, tedy v počtu narozených. V budoucnu lze očekávat mírné zvyšování počtu
obyvatelstva a to zejména z důvodů převládajícího trendu suburbanizace, který se projevuje
nejvíce právě u obcí lokalizovaných v bezprostřední blízkosti nějakého většího města.

2

Textová část územního plánu obce Ostopovice
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Podíl mužů a žen je v posledních deseti letech vyrovnaný. Průměrný věk žijících má
zvyšující se tendenci, v roce 2014 byl věkový průměr obyvatelstva 42 let (ČSÚ, 2015), což je
hodnota srovnatelná s průměrem v Jihomoravském kraji (41,9 let).
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Obr. 2: Graf Vývoje počtu obyvatel obce Ostopovice v období let 2000-2014 (k 31.12.) zdroj:
ČSÚ, 2015
Věková struktura obyvatel (ČSÚ, 2015) není nikterak výjimečná oproti obecnému trendu.
Zvyšující se část populace ve věkové kategorii 65 let a více je patrná i na věkovém složení
obyvatel Ostopovic (viz. Obr. 2). Od roku 2008 až do roku 2014 je nárůst podílu obyvatel
v této věkové kategorii o 3 %. Na úkor toho se snižuje podíl obyvatel v tzv. produktivním
věku, tedy ve věkové kategorii 15 až 64 let. Ovšem této věkové kategorii na jejím podílu také
ubírá rostoucí podíl obyvatel ve věku 0 až 14 let. Od roku 2008 je zde nárůst o 2%. Toto také
může indikovat vliv suburbanizace, který se projevuje zejména u mladých rodin, které
preferují blízkost města z ekonomických důvodů, ovšem svou rodinu raději situují do méně
rušného až venkovského prostředí v přijatelné dopravní dostupnosti.
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Obr. 3: Věková struktura obyvatelstva (%) obce Ostopovice, zdroj: ČSÚ, 2015
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Obr. 9: Letecký snímek obce Ostopovice z 50. let 20. století a ze současnosti, zdroj: Národní
geoportál INSPIRE
Územní plán vymezuje nové plochy k využití pro bydlení podél ulice Krátká a za ulicí Branky.
Dále na území obce zbývají jen jednotlivé pozemky. Vysokou kvalitu obytného prostředí
v Ostopovicích snižuje zatížení hlukem a emisemi z dálnice D1 a železniční trati. Kvalita
bydlení je dotčena i podél hlavního dopravního průtahu obcí (ulice B. Němcové, Školní,
Lípová). Na dopravní zklidnění průtahu byla zpracována studie (ADOS, 2010), realizovány
byly zatím úpravy křižovatky Školní – Osvobození. Snížení intenzity dopravy zde však nelze
předpokládat. V některých ulicích je zaveden režim obytné zóny, který upřednostňuje pohyb
14

A2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
V průběhu přípravy strategického plánu proběhla kromě prací na analytické části plánu a
průběžných konzultacích s vedením obce tři plánovací setkání s veřejností (29. 4. , 27. 5.
a 19. 11. 2015) kterých se účastnilo vždy 20 – 30 místních občanů a zástupců obce. Cílem
prvního setkání bylo zejména zmapování územního charakteru a potenciálu obce. Cílem
druhého setkání bylo výběr priorit pro tvorbu SWOT analýzy a doplnění rozvojových záměrů
v dalších oblastech života obce. V průběhu října 2015 proběhlo v obci dotazníkové šetření,
do kterého se zapojilo 129 obyvatel (podrobněji viz přílohy). Třetí setkání bylo zaměřeno na
diskuzi o výsledcích dotazníkového šetření, formulaci vize obce a připomínkování pracovní
verze strategického plánu
Dílčím výstupem procesu plánování je jak SWOT analýza obce, tak přehled lokalit,
charakteristik, problémů a možných opatření, která jsou základními východisky pro
návrhovou část dokumentu.
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1. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a ohrožení)
Zhodnocení situace v obci pomocí SWOT analýzy dle významu (priorit):

SILNÉ STRÁNKY
 Blízkost přírody
 Atraktivní místa a trasy pro
vycházky a relaxaci (mosty,
Urbanův kopec, Bosonožská alej,
Přední hora aj.)
 Fungující progresivní systém
třídění odpadů
 Fungující spolky
 Atraktivní centrum obce
(náves, sokolovna a její okolí, Park
Osvobození)
 Vlastní zdroj pitné vody
 Přítomnost vodního toku Šelše s
nádrží
(voda v krajině, místo pro rekreaci)
 Regulovaný rozvoj
(přiměřená nová výstavba)
 Samostatnost obce
 Historická kontinuita rozvoje obce
 Zabezpečení základních služeb obce
(ZŠ, MŠ, pošta, knihovna)
Místa pro sport a rekreaci (areál sokola,
dětské hřiště)
 Lavičky podél cest

SLABÉ STRÁNKY



Blízkost dálnice (hluk, emise)
Nedostatečné kapacity pro
parkování (zábor a ničení
chodníků)



Špatná kvalita pitné vody (vlastní
zdroj)
Nevyhovující spojení obce s okolím
trasami pro pěší a cyklodopravu
Ne zcela funkční a špatně umístěný
obchod potravin
Chodník do Starého Lískovce –
chybějící osvětlení, špatný povrch
Černé skládky, znečištění psími
výkaly
Nebezpečné křižovatky (Lipová x
Nová, Branky x Boženy Němcové)


















PŘÍLEŽITOSTI

Chybějící hřiště pro teenagery a děti
Chybějící lékařská praxe v obci
Nevhodné umístění pošty
Znečištěný přítok Šelše
Špatný stav chodníků (Školní, Nová)
Ne zcela vyhovující obslužnost veřejné
dopravy (IDS JMK) – frekvence spojů,
cena.
Nekontrolovaná výstavba chat (související
černé skládky)
Chybějící napojení některých RD na
kanalizaci
Chybí rozvojové plochy ve vazbě na
centrum (plochy pro volnočasové vyžití)
Vysoké dopravní zatížení hlavní
komunikace procházející obcí

HROZBY



Větší energická soběstačnost
obce.

 Realizace rychlostní komunikace
(Jihozápadní tangenta)



Prohloubení regionální spolupráce
(MAS Bobrava, Brno).



Lídr kraje v oblasti environmentálně
citlivého rozvoje obce.
Lepší dopravní spojení s Brnem zřízením
vlakové zastávky v obci
Výraznější zapojení obyvatel obce do
jejího rozvoje
Rozvoj zázemí pro spolkový život
Škola jako jedno z center obecního
života
Využití dotačních zdrojů pro realizaci
plánovaných záměrů

 Nekoordinovaný rozvoje obce
(nadměrná výstavba)
 Realizace vysokorychlostní trati
 Malá angažovanost obyvatel ve
veřejném životě








 Malá diverzita obecního zastupitelstva
 Nedostatek vody (vlastní zdroj)
 Omezení přístupu do krajiny a její
prostupnosti
 Necitlivé využívání okolní přírody (čtyřkolky
apod.)
 Zrušení pošty
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B1 VIZE OBCE
Obec Ostopovice na pomezí Brna a přírodního parku Bobrava je příjemným
místem k životu spojující výhody malé vesnice a blízkosti velkoměsta. Je dobře
propojena se svým okolím a dále se příliš nerozrůstá. Svou upraveností,
kvalitní dopravní obslužností a bohatým spolkovým životem výborně naplňuje
potřeby mladých rodin. Zároveň dbá o generaci seniorů a rozvíjí služby,
které jim umožňují prožít důstojné stáří tam, kde se cítí doma.

B2 STRATEGICKÉ CÍLE
1. Vytváříme podmínky pro bezpečnou, efektivní a environmentálně příznivou mobilitu
svých obyvatel.
Obyvatelé Ostopovic žijí nedaleko Brna, metropole, která nabízí práci, vzdělání, služby a
další cíle cest. Jednou z priorit naší obce proto musí být snadná mobilita obyvatel jak do
Brna, tak do dalších okolních obcí, stejně jako kvalitní podmínky pro pohyb po Ostopovicích
samotných.
2. Udržujeme vysoký standard životního prostředí uvnitř obce a v jejím okolí.
Kvalitu každodenního života v obci považujeme za klíčovou hodnotu. Jsme malou obcí
v blízkosti velkého města. Jako doplněk městského ruchu chceme nabídnout klid, přirozenou
relaxaci a snadno dostupnou přírodu.
3. Vytváříme podmínky pro aktivní život v obci.
Obec je taková, jací jsou její občané. Občanskou aktivitu považujeme za ctnost, které je
třeba vyjádřit podporu co nejkonkrétněji. Chceme být rovněž obcí, kde vládne selský rozum
spojený s moderním pojetím vzdělanosti a přirozenou lidskou kreativitou. Jako malá obec
nemůžeme zajistit vše. Služby a obchody musí mít základní podmínky pro své fungování. Ty
podpořit můžeme, stejně jako se snažit spojovat s dalšími obcemi tam, kde je to smysluplné.
4. Trvale pečujeme o základní infrastrukturu obce.
Infrastruktura obce, to jsou její viditelné i méně viditelné základní podmínky fungování obce.
Na infrastrukturu „není nikdy dost peněz“. Proto se chceme chovat moderně. Nechceme
spoléhat pouze na tradiční řešení. Našim cílem je využití eko-inovací, které přináší úspory.
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B4 VYHODNOCOVÁNÍ PLNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNU
Pro aktivní práci se strategickým plánem bude sloužit akční plán, který bude obsahovat všechny aktivity schválené v rámci strategického plánu
a může mít jednoduchou tabulkovou podobu se sledovanými kritérii a ukazateli pro kontrolu realizace.
Tento plán doporučujeme vyhodnotit minimálně jednou ročně jako zprávu o naplňování strategického plánu, včetně alokování financí na
příslušný rok.
Tab. 6: Ukázka tabulkového zpracování strategického plánu (uvedené projekty a jiné hodnoty jsou pouze ilustrativní)
Aktivita

Projekt

Priorita

Stav
připravenosti

1.1.1
2.2.1

Oprava chodníků na ulici B. Němcové
Hřiště pro mládež

vysoká
střední

PD, SP
PD

Odhadované náklady
(investiční/
Provozní)
100.000
200.000

Termín plnění
30. 6. 2016
31. 8. 2018

Poznámky
(spolupracující partneři, podmínky
realizace apod.
Stavební firma AB

Vysvětlivky
Priorita
- vysoká, horizont realizace cca 1 – 2 roky
- střední, horizont realizace cca 3 – 5 let
- nízká (ale dlouhodobě prioritní), horizont realizace cca 6 - 10 let
- Ú – aktivita má charakter neinvestiční, její naplňování spočívá v průběžné údržbě apod.
Stav připravenosti
IS – ideová studie
PD – projektová dokumentace
SP – stavební povolení
29

C. PŘÍLOHY
1 Mapa hodnot, problémů a návrhů na změny (výstup z 1. plánovacího setkání, 29.4.2015)
2 Výsledky dotazníkového šetření
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1 Mapa hodnot, problémů a návrhů na změny (výstup z 1. plánovacího setkání, 29.4.2015)
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2 Výsledky dotazníkového šetření
Dotazníkové šetření probíhalo online prostřednictvím Google formuláře.
1. Jak se Vám v Ostopovicích žije?

a) velmi dobře

26,2 %

b) spíše dobře

53,2 %

c) ani dobře ani špatně

17,5 %

d) spíše špatně

3,2 %

e) velmi špatně

0,0 %

2. Do jaké míry jste spokojeni s následujícími sférami života v Ostopovicích?
Jednotlivým možnostem přiřaďte číslo od 1 do 5, kde 1 ZNAMENÁ NAPROSTOU SPOKOJENOST a 5
NAPROSTOU NESPOKOJENOST s danou sférou. (Známkování tak, jako ve škole!)
a) mezilidské vztahy

b) kvalita životního prostředí

c) nabídka pracovních příležitostí

