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1. Obecná charakteristika
1.1. Území
Nedaleko krajského města Brna se nachází menší jihomoravská obec Holasice s 1 097 obyvateli. První
písemná zmínka o obci pochází z roku 1349, nicméně díky své poloze a příhodným podmínkám
(v blízkosti řeky Svratky) bývala osídlena již v době bronzové. V současnosti se obec rozkládá na ploše
353 ha. Z hlediska administrativního členění České republiky je součástí správního obvodu obce
s rozšířenou působností (SO ORP) Židlochovice a okresu Brno-venkov v Jihomoravském kraji.

Obr. 1
Zdroj:

Poloha obce Holasice v rámci SO ORP Židlochovice i Jihomoravského kraje.
Územní plán obce Holasice, holasice.cz; Základní mapa 1:10 000, cuzk.cz; ArcČR 500.

V rámci kooperace s okolními městy a obcemi jsou Holasice součástí Dobrovolného svazku obcí (DSO)
Region Židlochovicko, DSO Mikroregion Rajhradsko a Místní akční skupiny Podbrněnsko (dále jen MAS
Podbrněnsko). DSO Region Židlochovicko vznikl v roce 2004 a jeho členy jsou všechny obce
SO ORP Židlochovice (vyjma Popovic, Rajhradu a Žabčic). DSO vznikl za účelem sladění zájmů a činností
samospráv členů svazku a jejich následné ochrany a prosazování se v oblastech jim společných. Právě
DSO Region Židlochovicko je součástí MAS Podbrněnsko1, díky čemuž i obec Holasice. Jedná se
o dobrovolné, nevládní a neziskové sdružení občanů a právnických osob, jehož činnosti jsou postaveny
na základě partnerství a vzájemné mezisektorové spolupráce. Holasice se v roce 2007 staly členy
DSO Mikroregion Rajhradsko, který si klade za cíl ochranu a prosazování společných zájmů a
spolupráci ve všech oblastech rozvoje jednotlivých obcí.
Dle strategie regionálního rozvoje České republiky na roky 2014 – 2020 jsou Holasice zařazeny mezi
Rozvojová území. Díky blízkosti krajského centra Jihomoravského kraje je obec zařazena
1

Území místní akční skupiny netvoří stupeň v územním členění České republiky (není administrativním územím).
Jedná se o dobrovolné sdružení, jehož je ale obec Holasice součástí. Z tohoto důvodu je v práci území MAS
metodicky nesprávně řazeno jako hierarchicky vyšší územní celek členění České republiky. Nicméně jeho zařazení
má své opodstatnění, díky němu je srovnání obce Holasice objektivnější a poskytuje lepší vypovídací hodnotu
(umožňuje ucelenější pohled na danou problematiku).
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do Metropolitní oblasti (oblast s koncentrací nad 300 tis. obyvatel). Tyto oblasti mají následující
charakteristiku: „Jejich jádry jsou největší města v České republice (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň).
Jsou zde koncentrovány funkce nejvyššího řádu (administrativa, finanční sektor, věda a výzkum, vysoké
školství, infrastruktura, manažerské struktury). Výrazným trendem ve vývoji jejich prostorové struktury
je intenzivní suburbanizace, ovšem s řadou negativních důsledků, ovlivňujících jejich celkový vývoj.
Pražská metropolitní oblast svým významem ovlivňuje podstatnou část území státu, prostorový vliv
Brněnské, Ostravské a Plzeňské metropolitní oblasti je omezený na příslušné části republiky. V těchto
metropolitních oblastech se tvoří více jak 55 % HDP ČR, žije zde více jak 45 % obyvatel a mají klíčový
význam pro ČR z hlediska ekonomického růstu a mezinárodní konkurenceschopnosti.“

1.2. Historický vývoj obce
Archeologické nálezy z území Holasic i nejbližšího okolí dokládají osídlení tohoto území již v období
doby bronzové (období mezi roky 1800 a 1400 před Kristem). Z této doby pocházejí nálezy únětické
kultury, které byly objeveny na západě katastru Holasic. Osídlení v době počátku období Slovanů
na našem území dokládají nálezy žárových hrobů s nádobami (pražská keramika) a staroslovanské
keramické nádoby. Území v okolí Holasic disponuje vhodnými podmínkami (vodní tok, rovinná krajina,
mírné a teplé podnebí apod.) pro osídlení již v dávných dobách, což dokládají výše popsané
archeologické nálezy.
První písemná zmínka pochází z roku 1349, kdy na základě listiny probošta Mikuláše se Holasice staly
poddanskou vsí k panství rajhradského kláštera (probošt zde na základě listiny získal pole, včetně činže
a desátku). Nicméně na základě nepodložených zápisů kronikáře se první zmínky o Holasicích datují
do roku 1200 – 1250. Z tohoto období se poznámky zmiňují o svobodném dvoře v Holasicích a
o 6 domech pro podruhy. Právě svobodný holasický dvůr je zmiňován i v pozdějších pramenech a
v průběhu dějin se stal důležitým objektem. Zmiňovaný dvůr v průběhu dějin měnil majitele, například
na počátku 17. století dvůr získal nedaleký rajhradský klášter. Nicméně dvůr jako zchátralý a
nepotřebný objekt zanikl v roce 1950, kdy byl zbourán.
Na území Holasic se nacházelo značné množství historicky cenných objektů, nicméně v průběhu dějin
došlo k jejich zániku. Za jedno z nejstarších lidských děl v obci je možné považovat tzv. lochy. Jedná se
o hloubené podzemní chodby a místnosti, které sloužily jako úkryty a obranný systém rajhradského
kláštera (z období hradišť – přibližně 13. století). V obci se nacházel i mlýn z 15. století, nicméně ten
byl zničen při obléhání Brna švédskými vojsky. V roce 1838 zanikl i morový hřbitov, který musel ustoupit
výstavbě železniční trati Brno – Vídeň.
V Holasicích se nachází několik historicky cenných památek. Mezi nejvýznamnější patří kaple
sv. Václava (dříve dřevěná zvonička). Do dnešní podoby byla kaple přestavěna v roce 1848. Mezi další
cenné objekty v obci jednoznačně patří sousoší dvojice ležících lvů se štítem z 2. poloviny 17. století
(původně umístěna v benediktinském klášteře v Rajhradě), socha sv. Jana Nepomuckého pocházející
z roku 1875, kamenný kříž z roku 1810 a památník válečným obětem z roku 1945.
Mezi významné rodáky Holasic se řadí:





Kašpar Jan Kupec Z Bílenberku – český sekretář apelačního soudu v Praze, překladatel
(Nové právo útrpné a hrdelní pro království České, markrabství Moravské a knížectví Slezské)
a šlechtic;
Alexandr Konečný – hudebník a zpěvák na dvoře krále Ferdinanda III.;
David Kostelecký – sportovec, olympijský vítěz ve střelecké kategorii trap a držitel většího
množství sportovních ocenění.
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2. Charakteristika obyvatelstva
Následující kapitola je založena na volně dostupných zdrojích a datech Českého statistického úřadu.
Bohužel v době zpracování dokumentu (únor 2016) nebyla zveřejněna data za přecházející rok (2015).
Nejen díky tomu nemusí na první pohled kapitola působit aktuálně (například je nutné čerpat i určitá
data ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011, jelikož obdobné údaje jsou zveřejňovány průměrně
jedenkrát za 10 let – censy). Nicméně pro potřeby tohoto dokumentu jsou data plně dostačující,
na jejich základě je možné odhalit a popsat trendy v demografické struktuře v obci. Zároveň
u jednotlivých údajů s velkou pravděpodobností nedojde k výrazně velké meziroční změně.

2.1. Vývoj počtu obyvatel
Níže přiložený obrázek zachycuje vývoj počtu obyvatel obce Holasic od druhé poloviny 19. století
do současnosti. V roce 1869 žilo v Holasicích celkem 398 obyvatel a do roku 1900 se počet občanů jen
nepatrně zvýšil. Od počátku 20. století je nicméně zřejmý výrazný nárůst, kdy mezi roky 1900 a 1930
vzrostl počet obyvatel o více než 100 %. V roce 1930 opět dochází ke snížení tempa růstu obce, nicméně
je možné říci, že do současnosti je patrná stagnace či pozvolný růst Holasic.
Ve výše pospaném vývoji jsou patrné určité výjimky, kdy dochází k výraznějším poklesům, které souvisí
s hospodářskou a společenskou situací dané doby. Například období mezi roky 1930 a 1950 je velkou
měrou ovlivněno druhou světovou válkou a následnými změnami ve společnosti (Holasice se nacházely
na hranici Sudet). Změny ve společnosti je možné pozorovat i v růstu posledních let, které do velké
míry souvisí se změnou chování v oblasti bydlení, kdy se obec Holasice stává atraktivní lokalitou
ve smyslu suburbanizace.
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Obr. 2 Vývoj počtu obyvatel Holasic od roku 1869 do současnosti.
Zdroj:
Český statistický úřad, czso.cz.
Poznámka: Data pocházejí z pravidelných censů (provádí se jedenkrát za 10 let), bohužel v roce 1940 nebylo z politických a
společenských událostí sčítání provedeno. Z tohoto důvodu v obrázku scházejí data z toku 1940.

Vývoj počtu obyvatel od roku 2000 naznačuje stabilní rostoucí tendenci v Holasicích. Jak již bylo výše
zmíněno, právě lokalita Holasic je atraktivní v rámci suburbanizace (odliv obyvatel z center měst
na okraje a do nejbližšího zázemí měst), obec se nachází nedaleko Brna a je výborně dopravně
dostupná. Ve srovnání s hierarchicky vyššími územními celky je patrný výraznější růst počtu obyvatel,
který je v posledních letech zesílen (díky němu se Holasice dostávají na pomyslnou první příčku).
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Zdroj:
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Vývoj počtu obyvatel Holasic od roku 2000, včetně srovnání s hierarchicky vyššími územními celky.
Český statistický úřad, czso.cz.

Celkový přírůstek obce je složen z migračního přírůstku (vystěhovalí a přistěhovalí) a z přirozeného
přírůstku (narození a zemřelí). Je patrné, že migrace výrazně ovlivňuje celkový přírůstek, přirozený
přírůstek migraci oslabuje či posiluje. Jedním z důvodů je například nízká míra porodnosti, která je
patrná v několika posledních letech napříč hierarchickými úrovněmi České republiky.
Vývoj celkového přírůstku je relativně rozkolísaný, v letech 2000, 2005, 2008 a 2010 se dostává
do záporných hodnot. Naopak v roce 2012 je zaznamenána nejvyšší hodnota v celém sledovaném
období (hodnota 76 obyvatel, z čehož 75 občanů tvoří osoby přistěhované). Rovněž vývoj v posledních
letech (od 2010) naznačuje výrazné migrační proudy směřující do obce, mezi roky 2011 a 2014 se
do Holasic přistěhovalo celkem 177 obyvatel. Největší měrou se budou podílet migrační proudy v rámci
suburbanizačních procesů (blízkost krajského města, výborná dopravní dostupnost, příjemné
prostředí, klidná obec apod.).
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Přirozený, migrační a celkový přírůstek v Holasicích od roku 2000.
Český statistický úřad, czso.cz.

I přes relativně malý podíl přirozeného přírůstku na celkovém přírůstku je v rámci obce patrná rostoucí
tendence v počtu narozených dětí. V průběhu sledovaného období je možné pozorovat stabilní růst,
který je částečně ovlivňován meziročními výkyvy. Ty ovšem nejsou výrazné a po nich je opět patrný
nárůst nově narozených dětí v obci. Právě jednotlivé odchylky poukazují na náchylnost malých obcí
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na vlivy s negativními i pozitivními dopady na porodnost místních obyvatel, a to jak v rámci
celospolečenských změn, tak i v rámci politické situace. Největší vliv má především migrační chování
obyvatel (odchody mladého obyvatelstva či příchody mladých rodin s dětmi), změny ve společnosti
spojené s reprodukčním chováním (nové formy soužití, odklad mateřství a snižování plodnosti),
případně podpora rodin na státní i lokální úrovni (od zvýšení podpory na mateřské a rodičovské
dovolené po možnosti trávení volného času v obci či vybavenost z hlediska vzdělávání). Srovnatelné
údaje vykazuje i hrubá míra porodnosti, která zaznamenává počet narozených dětí na 1 000 obyvatel
daného území. Ta se v roce 2014 pohybovala na hodnotě 17,7 ‰.
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Vývoj narozených dětí a hrubé míry porodnosti v obci Holasice mezi roky 2000 a 2014.
Český statistický úřad, czso.cz.

2.2. Věková struktura obyvatel
V rámci struktury obyvatel podle věku a pohlaví je patrná převaha mužů v mladších věkových
kategoriích, naopak obyvatelé starší 65 let vykazují vyšší podíl zastoupení ženského pohlaví.
Tato situace odpovídá obecnému trendu, který je patrný na všech hierarchických úrovních
v České republice. Převaha mužského pohlaví u mladší kategorie odkazuje na vyšší podíl narozených
chlapců (na 1 000 dětí je průměrně 515 chlapců a 485 dívek), postupně dochází k vyrovnávání podílů
obou pohlaví. Ve vyšším věku naopak ženy vykazují vyšší podíl zastoupení (souvisí především
s rizikovějšími a těžšími typy zaměstnání či vyšší měrou provozování rizikových aktivit u mužů apod.).
Nerovnováha u starší kategorie je potvrzována i odlišnou nadějí dožití, v roce 2014 byla naděje dožití
u mužů na hodnotě 75,5 let, kdež to u žen na hodnotě 80,5 let.
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Struktura obyvatel podle věku a pohlaví v Holasicích v roce 2014.
Český statistický úřad, czso.cz.

9

OBEC
HOLASICE

Vývoj věkové struktury vykazuje pozitivní trend, který jde částečně proti obecnému vývojovému
trendu. Mezi roky 1991 a 2001 je patrný pokles obyvatel ve věku 0 – 14 let a naopak zvýšení podílu
občanů starších 65 let. V rámci průměrů v ČR následně dochází k prohlubování tohoto negativního
vývoje, nicméně Holasice zaznamenávají zlepšení dané situace. Opět dochází k nárůstu podílů
nejmladší věkové kategorie, částečně na úkor obyvatel starších 65 let, jejichž podíl zčásti klesá.
Díky tomuto pozitivnímu vývoji nedochází k výraznému zatížení závislé složky obyvatel
(před- a po- produktivní) na produktivních obyvatelích.

2014

Při srovnání s hierarchicky vyššími územními celky je patrná, výše hodnocená kladná věková struktura.
Obec Holasice dosahuje nejvyššího podílu předproduktivní skupiny občanů a zároveň nejnižšího podílu
obyvatel starších 65 let. V kategorii produktivních obyvatel (15 – 64 let) je podíl u všech celků
srovnatelný.
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Zdroj:
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Obr. 7

15,8

66,8

21,7
0%

17,1

40%
15 - 64 let

50%

14,7
60%

70%

80%

90%

100%

65 a více let

Vývoj věkové struktury obyvatel Holasic v letech 1991, 2001, 2011 a 2014 a srovnání věkové struktury s
hierarchicky vyššími územními celky v roce 2014.
Český statistický úřad, czso.cz.

Výše popsaný pozitivní stav populace Holasic na základě věku dokládají i další specifické ukazatele.
Holasice v roce 2014 dosahují nejnižší hodnoty indexu stáří (68,5). Tento index udává, kolik obyvatel
ze starší věkové kategorie (65 a víc let) připadá na 100 dětí. Pokud je výsledná hodnota indexu vyšší
než 100, poproduktivní skupina obyvatel převyšuje předproduktivní, naopak je-li výsledná hodnota
nižší jak 100, převažují obyvatelé ve věku 0-14 nad obyvateli staršími 65 let. Zároveň průměrný věk
obyvatel Holasic byl v roce 2014 nejnižší (38,3 let). Výrazněji převyšuje průměr kraje (41,9 let) a
České republiky (41,7 let).
Tab. 1

Průměrný věk, index stáří a index ekonomického zatížení v obci Holasice v roce 2014.
území

průměrný věk

index stáří

index ekonomického zatížení

Holasice

38,3

68,5

49,7

SO ORP Židlochovice

39,9

92,4

49,1

okres Brno-venkov

40,7

102,0

51,3

Jihomoravský kraj

41,9

121,2

49,6

41,7

117,4

49,3

Česká republika
Zdroj:
Český statistický úřad, czso.cz.
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Poslední ukazatel v níže přiložené tabulce, index ekonomického zatížení, udává počet obyvatel závislé
složky (0-14 a 65 a více let) na 100 obyvatel produktivní části populace obce. Hodnotou 49,7 se obec
přibližuje ostatním celkům (hodnoty jsou téměř srovnatelné). Tento ukazatel je ovšem nutné brát
s jistou rezervou. Skutečná míra zatížení produktivní skupiny obyvatel je vyšší, a to v důsledku
nezaměstnanosti, respektive ekonomické neaktivitě určitého podílu produktivních občanů.
Tvar věkové pyramidy určitého území relativně dobře vystihuje demografickou a socioekonomickou
situaci dané populace. Jednotlivé zářezy v pyramidě vhodně vystihují například horší ekonomickou a
politickou situaci v daných letech, jež měla negativní dopad na strukturu obyvatel (právě velice často
ve formě snížené reprodukce daného území). Naopak výrazně vyšší počty obyvatel v jednotlivých
letech naznačují zlepšení nejen ekonomických podmínek (často mohou být spojeny i s vhodně
nastavenou prorodinnou politikou), které se projevují ve formě zvýšené reprodukce.
Věková pyramida obce, ve srovnání s vyššími územními celky, vykazuje srovnatelné dopady
společenských a ekonomických událostí. Příkladem může být pokles narozených obyvatel na počátku
30. let 20. století, který je spojen s hospodářskou krizí. Ta se na věkové pyramidě projevila zúžením
vrcholu věkové pyramidy (v nejvyšší míře je samozřejmě zúžení spojeno s postupným vymíráním této
kohorty v důsledku vysokého věku i nízkým stavem obyvatel). Naopak výraznější nárůst počtu obyvatel
je pro všechna sledovaná území patrný v 70. letech 20. století. Jedná se o generaci tzv. Husákových
dětí.
Tvar základny věkových pyramid všech tří území vykazuje relativně stabilní růst a naznačuje pozitivní
vývoj v nejbližších letech. Ten bude částečně posilován doznívajícím babyboomem silných ročníků
obyvatel narozených v 70. letech (tzv. Husákovy děti), díky čemuž bude pravděpodobně docházet
k rozšiřování základny věkových pyramid. Za zmínku jistě stojí výrazně vyšší podíl nejmladších věkových
kategorií (základna pyramidy) v Holasicích, který odkazuje na výše zmíněnou příznivou věkovou
strukturu obyvatel obce.
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Věková pyramida obce Holasice, SO ORP Židlochovice a Jihomoravského kraje v roce 2014.
Český statistický úřad, czso.cz.
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2.3. Vzdělanost, náboženské vyznání a národnost obyvatel
Vývoj vzdělaností struktury v Holasicích odpovídá obecnému vývojovému trendu, který je zachycen
ve všech územních celcích. Mezi roky 1991 a 2011 dochází k postupnému snížení podílu obyvatel
s nejnižšími stupni vzdělání (základní či středoškolské bez maturity, včetně vyučených) a naopak
ke zvyšování podílu obyvatel s vyššími stupni vzdělání. V současnosti (data ze SLDB 2011) převažují
občané se středoškolským vzděláním bez maturity (včetně vyučených), dosahují 41,7% podílu. Dále je
výrazněji zastoupena i skupina obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou (28,2 %). Naopak
obyvatelé bez vzdělání jsou zastoupeni pouze 0,1 %.

Česká republika

0,5

19,0

Jihomoravský kraj

0,4

18,6

okres Brno-venkov

0,3

18,5

SO ORP Židlochovice

0,3

20,1

39,5

Holasice

0,1

19,5

41,7

1991 2001

2011

Ve srovnání s vyššími celky vykazuje struktura obyvatel podle vzdělání lepších výsledků skupin
bez vzdělání, se základním vzděláním (nižší podíly) a se středoškolským vzděláním s maturitou
(vyšší podíl oproti SO ORP Židlochovice), naopak horší situace je patrná u ostatních vzdělanostních
kategorií (Holasice vykazují vyšší podíl středoškolsky vzdělaných bez maturity a vyučených a nižšího
podílu vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva). Nicméně dosavadní vývoj naznačuje zlepšující se
situaci, zároveň v určitých případech není rozdíl mezi jednotlivými celky výrazně velký.

Holasice

Zdroj:

33,6

základní vzdělání

10%

13,2

32,1

36,5

15,3

31,6

13,0
27,1
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20%
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28,2

35,6
0%

Obr. 9

32,8

24,7
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34,6

7,2
21,7

46,6
30%

40%

středoškolské vzdělání bez maturity

50%

60%

70%

80%

středoškolské vzdělání s maturitou

4,7
16,3

1,4

90%

100%

vysokoškolské vzdělání

Vývoj vzdělanostní struktury obyvatel Holasic mezi roky 1991 a 2011 a srovnání vzdělanostní struktury
s hierarchicky vyššími územními celky v roce 2011.
Český statistický úřad, czso.cz.

Náboženská struktura a její vývoj odkazuje na celospolečenské změny v náboženském vyznání
v České republice. Ty se vyznačují výraznějším poklesem věřících obyvatel (i při započítání věřících
obyvatel nehlásících se k náboženské církvi či společnosti) a naopak nárůstem podílu ateistů.
Tento trend je zřejmý i na níže přiloženém grafu, kdy v roce 1991 věřící obyvatelstvo výrazně převažuje,
naopak v roce 2011 je patrná převaha obyvatel bez náboženského vyznání. Velmi důležité je si
povšimnout i ochoty obyvatel zodpovědět otázku týkající se náboženského vyznání, kdy neochota
v roce 2011 převažovala u více než poloviny respondentů. Z tohoto důvodu je nutné brát data
z posledního Sčítání lidu, domů a bytů pouze orientačně.
Ve srovnání s ostatními celky je patrná výrazně vyšší neochota zodpovězení otázky. V rámci
náboženského vyznání Holasice vykazují nižší podíl obyvatel bez náboženského vyznání i nižší podíl
obyvatel věřících (hlásících se k církvi či náboženské společnosti). Naopak Holasice dosahují vyššího
podílu věřících občanů, kteří se nehlásí k církvi či náboženské společnosti. V konkrétních případech jsou
ovšem údaje téměř srovnatelné, rozdíly mezi vybranými územními celky jsou malé.
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Obr. 10 Vývoj náboženské struktury obyvatel Holasic mezi roky 1991 a 2011 a srovnání náboženské struktury
s hierarchicky vyššími územními celky v roce 2011.
Zdroj:
Český statistický úřad, czso.cz.
Poznámka: Chybějící údaje o kategorii věřící, nehlásící se k církvi/náboženské společnosti v letech 1991 a 2001 jsou způsobeny
zavedením této kategorie odpovědi až při SLDB 2011.

V roce 2011 se celkem 42,6 % obyvatel Holasic hlásilo k české národnosti a přibližně čtvrtina obyvatel
k moravské národnosti. Z dalších národnostních skupin bylo v roce 2011 nejvíce zastoupeno především
Slovensko (0,6 %) a Ukrajina (0,3 %). Mezi roky 2001 a 2011 je patrný výrazný pokles obyvatel české
národnosti, naopak moravská národnost zaznamenala razantní zvýšení.
Ve srovnání s vyššími celky jsou patrné rozdíly v zastoupení jednotlivých skupin obyvatel v obou
sledovaných letech. Nejvíce se obec Holasice v roce 2011 přibližovala průměru SO ORP Židlochovice.
V rámci rozdílných podílů je nutné si ovšem uvědomit, že například celorepublikový průměr je výrazně
modulován početnějšími Čechami. Taktéž výsledky ze SLDB 2011 obsahují relativně velké procento
respondentů, kteří na danou otázku neuvedli odpověď.
Tab. 2

Národnostní struktura obyvatel obce Holasice v roce 2001 a 2011, včetně srovnání s hierarchicky vyššími
územními celky.
území

česká
2001

moravská
2011

2001

slezská

2011

2001

slovenská

2011

2001

ukrajinská

2011

2001

2011

Holasice

75,5

42,6

2,2

26,4

0,7

0,0

0,4

0,6

0,2

0,3

SO ORP Židlochovice

12,9

45,4

3,6

25,6

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,4

okres Brno-venkov

76,5

60,1

21,8

32,4

0,0

0,0

1,0

1,2

0,1

0,5

Jihomoravský kraj

79,5

62,8

17,9

28,6

0,0

0,0

1,4

1,6

0,1

0,6

Česká republika
92,0
86,1
Zdroj:
Český statistický úřad, czso.cz.

3,8

6,7

0,1

0,2

1,9

1,9

0,2

0,7

Silná stránka: stabilní růst počtu obyvatel, výrazná migrace obyvatel do obce, růst počtu narozených
dětí, věková struktura obyvatel obce
Slabá stránka: vzdělanostní struktura obyvatel obce
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3. Trh práce a hospodářská situace v obci
3.1. Trh práce
Níže je zachycen vývoj úrovně nezaměstnanosti v Holasicích mezi roky 2005 a 2015. Prvním z ukazatelů
je registrovaná míra nezaměstnanosti (RMN), která byla sledována Ministerstvem práce a sociálních
věcí České republiky do roku 2011. V roce 2011 došlo ke změně metodiky a k vytvoření nového
ukazatele, podílu nezaměstnaných osob (PNO). Hodnoty PNO vykazují nižší nominální hodnotu oproti
RMN. Procesem změny byla ovšem zasažena dostupnost dat v letech 2012 a 2013.
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Obr. 11 Vývoj nezaměstnanosti v Holasicích mezi roky 2005 a 2015.
Zdroj:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, portal.mpsv.cz.
*Ve zmíněných letech je vypočten podíl nezaměstnaných osob na základě dostupných údajů, díky čemuž se nejedná
o přesnou hodnotu ukazatele. V letech 2008 – 2011 je počítáno s celkovým počtem dosažitelných uchazečů o zaměstnání,
nicméně PNO počítá pouze s uchazeči o zaměstnání ve věku 15 – 64 let.

Vývoj úrovně nezaměstnanosti v Holasicích od roku 2005 sleduje obecné vývojové trendy patrné
na všech hierarchických úrovních České republiky. Od počátku sledovaného období dochází k poklesu
nezaměstnanosti. V roce 2008 jsou zaznamenány minimální hodnoty v celém sledovaném období
(RMN 3,8 %, PNO 2,7 %). Následující roky se na nezaměstnanosti podepisují dopady ekonomické krize,
které se projevují především zvýšením počtu nezaměstnaných osob. Tato rostoucí tendence vrcholí
v roce 2011 (RMN 5,4 %). Ke konci sledovaného období dochází ke zlepšení hospodářské situace, která
se projevuje klesajícími hodnotami úrovně nezaměstnanosti. V roce 2015 byl podíl nezaměstnaných
osob 4,1 %.
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Obr. 12 Vývoj nezaměstnanosti v obci Holasice a ve vyšších územních celcích mezi roky 2005 a 2015.
Zdroj:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, portal.mpsv.cz.
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Ve srovnání s vyššími územními celky je patrný pozitivní vývoj nezaměstnanosti v obci. Holasice
dosahují nejnižších hodnot v celém sledovaném období, v letech 2008, 2009, 2011 a 2014 – 2015
dosahují dokonce nejnižší hodnoty. Mezi roky 2005 a 2015 se nezaměstnanost v Holasicích nejvíce
přibližuje hodnotám SO ORP Židlochovice.
Vývoj nezaměstnanosti v průběhu roku sleduje v Holasicích obecný vývojový trend, ve kterém nejvyšší
podíl nezaměstnaných osob je vázán na zimní měsíce, kdy se projevují sezónní výkyvy nezaměstnanosti
v relativně silných segmentech (zemědělství a lesnictví, stavebnictví) a svou roli zde sehrává
i zaměstnanost v cestovním ruchu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných osob a nejmenší počet
uchazečů o práce jsou vázány na letní měsíce (srpen až říjen). Částečné odchýlení je patrné ke konci
roku, kdy nedochází k opětovnému nárůstu na srovnatelnou úroveň předešlého roku. To je dáno
zlepšující se situací v hospodářství, jehož dopady se projevují snížením úrovně nezaměstnanosti.
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Obecný vývojový trend potvrzuje i počet uchazečů na 1 volné pracovní místo, maximální počty jsou
zaznamenány v zimních měsících, naopak minima v letních měsících, kdy je nabízena řada sezónních
brigád a prací.
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Obr. 13 Dosažitelní uchazeči o zaměstnání, počet uchazečů na 1 volné pracovní místo a podíl nezaměstnaných osob
v Holasicích mezi 1/2015 a 1/2016.
Zdroj:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, portal.mpsv.cz.

Na základě výsledků ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011, dosahuje míra ekonomické aktivity v Holasicích
hodnoty 51 %. Ve srovnání s celorepublikovým (57 %) průměrem se jedná o nižší hodnotu, naopak
Holasice převyšují hodnoty Jihomoravského kraje (49 %). Měrou zaměstnanosti Holasice (47 %)
převyšují obě výše zmíněná území, Jihomoravský kraj i Česká republika dosahují shodně hodnoty 44 %.
Ze zaměstnaných obyvatel obce převažují zaměstnanci (340 obyvatel). Mezi nezaměstnanými tvoří
největší podíl především nepracující důchodci, v roce 2011 bylo celkem 200 důchodců. Mezi muži a
ženami jsou patrné rozdíly, nicméně se jedná o nevýrazné rozdíly odrážející strukturu obyvatel.
Příkladem může být vyšší počet ekonomicky neaktivních žen, který odkazuje na věkovou strukturu a
převahu žen ve vyšších věkových kategoriích (viz výše).
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Tab. 3

Struktura obyvatel Holasice dle ekonomické aktivity v roce 2011.
ekonomická aktivita

obyvatelstvo celkem
absolutní

podle pohlaví

relativní (%)

muži

ženy

obyvatelstvo celkem

882

100,0

447

435

ekonomicky aktivní

447

50,7

253

194

417

47,3

236

181

340

38,5

172

168

zaměstnavatelé

13

1,5

12

1

pracující na vlastní účet

50

5,7

41

9

10

1,1

7

3

14

1,6

-

14

30

3,4

17

13

zaměstnaní

z toho

z toho podle
postavení
v zaměstnání

zaměstnanci

pracující důchodci
ze
zaměstnaných ženy na mateřské
dovolené
nezaměstnaní
ekonomicky neaktivní
z toho

106

12,0

184

222

nepracující důchodci

200

22,7

79

121

žáci, studenti, učni

121

13,7

69

52

29

3,3

10

19

osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou
Zdroj:

Český statistický úřad, czso.cz.

Níže jsou zaznamenány počty uchazečů o zaměstnání, registrovaní na úřadu práce, a jejich struktura,
především z pohledu tzv. rizikových skupin. Jedná se o skupiny obyvatel, kteří mají zhoršenou pozici
na trhu práce z důvodu svého věku, zdravotního stavu, praxe apod. Mezi sledovanými roky je patrný
nárůst počtu uchazečů o zaměstnání, nicméně u většiny rizikových skupin je zaznamenán pokles počtu
uchazečů.
Tab. 4

Uchazeči o zaměstnání a tzv. rizikové skupiny na trhu práce v Holasicích v roce 2009, 2010, 2011 a 2014.*
uchazeči
2009
2010
2011
2014

uchazeči o zaměstnání

32

34

24

38

uchazeči o zaměstnání dosažitelní

29

34

24

38

uchazeči se zdravotním postižením

3

8

4

2

uchazeči mladiství (do 18 let)

0

0

0

0

uchazeči starší 50 let

6

14

7

0

39,0

43,0

40,0

-

uchazeči - absolventi škol

0

0

3

5

uchazeči evidování 24 měsíců a více

8

2

5

12**

průměrný věk uchazečů o zaměstnání

průměrný věk uchazečů o zaměstnání
39,0
43,0
40,0
Zdroj:
Český statistický úřad, czso.cz.
*Výše zmíněná změna metodiky výpočtu ukazatele pro potřeby posouzení míry nezaměstnanosti měla vliv i na dostupnost
jednotlivých údajů v letech 2012 a 2013. Z tohoto důvodu obsahuje níže přiložená tabulka pouze data bez let 2012 a 2013.
**Se změnou metodiky (zmíněna níže) je změněna i dostupnost údaje o uchazečích dlouhodobě nezaměstnaných. Od roku
2014 jsou zveřejňováni uchazeči nezaměstnaní déle jak 12 měsíců, nikoliv déle jak 24 měsíců.

3.2. Vyjížďka do zaměstnání
V rámci pravidelné migrace za prací, založené na výsledcích ze SLDB 2011, dosahují Holasice
negativního salda (více obyvatel z obce vyjíždí). Saldo migrace za prací dosahuje hodnoty -135 osob.
Nejsilněji jsou Holasice, z hlediska vyjížďky, navázány na nedaleké krajské město Brno, pravidelně
vyjíždí za prací 112 obyvatel. Dále se jedná o město Rajhrad (22 osob), Modřice (15 osob) a Židlochovice
(7 obyvatel). Rovněž z pohledu dojíždějících obyvatel do Holasic převažuje město Brno, pravidelně
dojíždí za prací celkem 48 obyvatel.
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Tab. 5

Vyjížďka do zaměstnání z Holasic v roce 2011.
vyjíždějící, doba cesty

zaměstnaní
muži

celkem

vyjíždějící do zaměstnání

ženy

200

105

95

9

1

8

71

38

33

114

62

52

do jiného kraje

5

4

1

do zahraničí

1

-

1

166

90

76

do 14 minut

41

21

20

15 - 29 minut

70

41

29

30 - 44 minut

32

18

14

45 - 59 minut

20

9

11

60 - 89 minut

1

-

1

90 a více minut

1

1

-

18

16

2

10

3

7

v rámci obce
do jiné obce okresu
do jiného okresu kraje

vyjíždějící denně mimo obec

zaměstnaní bez stálého pracoviště
zaměstnaní s nezjištěným místem pracoviště
Zdroj:
Český statistický úřad, czso.cz.

Níže je zaznamenán tzv. počet obsazených pracovních míst, který poukazuje na reálné počty
pracovních míst v obci. Ukazatel je tvořen jako součet zaměstnaných osob v obci a salda dojížďky.
Pro lepší srovnatelnost s vyššími územními celky je hodnota přepočtena na 100 obyvatel daného
území. Holasice dosahují hodnoty 38 %, což je ve srovnání s okresem Brno-venkov vyšší hodnota,
naopak ve srovnání s Jihomoravským krajem se jedná o nižší podíl.
Tab. 6

Obsazená pracovní místa v obci Holasice, okrese Brno-venkov a Jihomoravském kraji v roce 2011.
ekonomicky aktivní vyjíždějící
dojíždějící
obsazená
obsazená pracovní místa
území
zaměstnaní
obyvatelé
obyvatelé
pracovní místa
na 100 obyvatel (%)
Holasice
417
191
108
282
37,9
okres Brno-venkov

92 100

53 639

26 343

64 804

31,4

Jihomoravský kraj

511 844

183 556

201 145

529 433

45,5

Zdroj:

Český statistický úřad, czso.cz.

3.3. Ekonomické subjekty
V roce 2015 (31. 12.) bylo na území Holasic evidováno celkem 229 ekonomických subjektů, z nichž
celkem 139 bylo se zjištěnou aktivitou. Jedná se o nejvyšší hodnotu obou typů ekonomických subjektů
ve sledovaném období, ve kterém je možné pozorovat stabilní rostoucí tendenci. Průměrné zastoupení
ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou se v jednotlivých letech pohybuje v rozmezí 61 – 65 %.
250
200

184

176

171

150

111

119

132

128

229

218

213

197

139

136

100
50
0
2009

2010

2011

registrované subjekty celkem
Lineární (registrované subjekty celkem)

2012

2013

2014

2015

z toho se zjištěnou aktivitou
Lineární (z toho se zjištěnou aktivitou)

Obr. 14 Počet ekonomických subjektů v Holasicích mezi roky 2009 a 2015.
Zdroj:
Český statistický úřad, czso.cz.
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Na obrázku níže je zachycena struktura ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou v roce 2015 podle
odvětvové činnosti CZ-NACE. Díky zahrnutí pouze subjektů se zjištěnou aktivitou je možné dosáhnout
lepší vypovídací hodnoty, jelikož je možné vyloučit subjekty nevykazující žádnou činnost. Z celkem
139 podniků jsou nejvíce zastoupeny subjekty poskytující služby (55 %), z nichž největší podíl zastupují
služby v oblasti velkoobchodu a maloobchodu, opravy a údržby motorových vozidel (celkem 19 %).
Významněji jsou zastoupeny služby profesní, vědecké a technické (12 %). Ekonomické subjekty
podnikající v sekundéru zaujímají celkem 35 %, v oblasti stavebnictví se jedná o 19 % a oblasti průmyslu
o 16 %. Podniky v priméru (zemědělství, lesnictví a rybářství) jsou zastoupeny 9 %.
4%

20%

3%

2%

20%

2%

1%

12%
16%

2%
9%

5%

1%
2%

zemědělství, lesnictví, rybářství (9 %)
stavebnictví (19 %)
doprava a skladování (4 %)
informační a komunikační činnosti (2 %)
činnosti v oblasti nemovitostí (1 %)
administrativní a podpůrné činnosti (2 %)
vzdělávání (1 %)
ostatní činnosti (5 %)

1%

průmysl (16 %)
velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel (19 %)
ubytování, stravování a pohostinství (3 %)
peněžnictví a pojišťovnictví (1 %)
profesní, vědecké a technické činnosti (12 %)
veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení (1 %)
kulturní, zábavní a rekreační činnosti (2 %)

Obr. 15 Struktura ekonomických subjektů se zjištěnou aktivitou dle odvětvové činnosti CZ-NACE v roce 2015.
Zdroj:
Český statistický úřad, czso.cz.

Z hlediska počtu zaměstnanců převažují ekonomické subjekty bez zaměstnanců. V roce 2013 jich bylo
na území Holasic evidováno celkem 79, nejčastěji se jedná o OSVČ. Dále jsou významně zastoupeny
mikropodniky (subjekty s 1 až 9 zaměstnanci), v roce 2013 jich v obci bylo 23. Do kategorie malých
podniků je možné zařadit pouze 2 subjekty.
Tab. 7

Ekonomické subjekty v Holasicích dle počtu zaměstnanců v roce 2013.

počet zaměstnanců

registrované subjekty

počet zaměstnanců

registrované subjekty

bez zaměstnanců

79 20 - 24 zaměstnanců

0

1 - 5 zaměstnanců

18 25 - 49 zaměstnanců

1

6 - 9 zaměstnanců

5 neuvedeno

109

10 - 19 zaměstnanců

1 ekonomické subjekty celkem

213

Zdroj:

Český statistický úřad, czso.cz.

V obci se nachází celkem 2 lokality, ve kterých je výrazně koncentrována podnikatelská aktivita.
Jedná se o bývalé areály zemědělského družstva na západě a jihu intravilánu Holasic. Současné areály
jsou plně využívány a pro rozvoj podnikání v obci neposkytují dostatečnou kapacitu. Z tohoto důvodu
je vymezena nová lokalita pro rozvoj výroby a skladování v obci (viz Obr. 18). Tato lokalita se nachází
na jih od současného areálu bývalého zemědělského družstva na jihu Holasic. Pro novou lokalitu jsou
limitující především ochranná pásma ropovodů a dálkovodů, které nedaleko procházejí.
Silná stránka: struktura uchazečů o zaměstnání, úroveň nezaměstnanosti, obsazená pracovní místa,
růst ekonomických subjektů (včetně subjektů se zjištěnou aktivitou), podnikatelské
lokality v obci (včetně lokality určené pro rozvoj podnikatelských aktivity)
Slabá stránka: počet uchazečů na 1 volné pracovní místo
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4. Infrastruktura obce
4.1. Technická infrastruktura
Zásobování pitnou vodou obyvatel Holasic probíhá pomocí skupinového vodovodu Rajhrad. Jedná se
o vodovodní systém zásobující města a obce Rajhrad, Holasice, Nesvačilka, Těšany, Rajhradice,
Popovice, Otmarov, Žatčany, Moutnice a Měnín. Zdrojem skupinového vodovodu Rajhrad je voda
předaná z vodárenské soustavy Březová II, a to do vodojemu Rajhrad I (900 m3). V obci je vybudován
veřejný vodovod, který je v majetku obce a provozován společností VAS a.s. Brno-venkov. Obec je
napojena na skupinový vodovod Rajhrad z VOV, jehož řídící vodojem je Rajhrad II (2 x 1 000 m3).
Zároveň jsou Holasice napojeny na Vírský vodovod (přes vodojem Rajhrad I, ze kterého je voda
gravitačně svedena do vodojemu Rajhrad II), který čerpá vodu ze stejnojmenné vodní nádrže na řece
Svratce. Částečně je zásobování vodou realizováno i pomocí soukromých studní na soukromých
pozemcích obyvatel, nicméně se jedná pouze o zlomek (případně studny slouží jako zdroj užitkové
vody). V současnosti je vodovodní systém zbudován přibližně pro 1 170 ekvivalentních obyvatel (EO),
což je dostačující. Nicméně s plánovaným rozvojem obce je výhledově navrhováno rozšíření vodovodu
pro 1 500 EO (dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací JmK).
V Holasicích je částečně vybudována smíšená a částečně oddělená splašková a dešťová kanalizace,
která ústí do nové čistírny odpadních vod (ČOV). Ta je zbudována pro 1 500 EO a vyčištěné odpadní
vody jsou vypouštěny do Vojkovického náhonu. V současnosti je ČOV využita přibližně z 80 %, zbývající
rezerva odpovídá plánovanému rozvoji obce pro bydlení i podnikatelské činnosti. Jak již bylo výše
zmíněno, dešťové vody jsou částečně odváděny pomocí kanalizace, část odtéká volně po místních
komunikacích. Dle výsledků ze SLDB 2011 je z celkového počtu 294 domů 248 napojeno na kanalizační
síť (84 % domů).
Obec Holasice je zásobována elektrickou energií vysokého napětí (VN) z rozvodny 110/22 kV
Hrušovany u Brna po venkovním napájecím vedení 22 kV č. 162, na které jsou z odbočky napojeny
volným vedením čtyři trafostanice 22/0,4 kV zásobující území obce. Síť nízkého napětí je vedena
po stožárech, současný stav je vyhovující. Do katastru v jižní části zasahuje ochranné pásmo
elektrického vedení o napětí 400 kV (VVN).
Zásobování plynem je v obci zabezpečeno od roku 1997 z vysokotlakého plynovodu (VTL)
Rajhradice – Rajhrad – Ořechov. Z tohoto plynovodu je vyveden střednětlaký řad (STL), který rozvádí
plyn po obci. Současná kapacita systému pro rozvod plynu je zbudována pro maximální průměrný
odběr 280 m3/hod., průměrná spotřeba se ovšem pohybuje okolo 120 m3/hod. Jižní částí katastru obce
prochází velmi vysokotlaký plynovod (VVTL) nad 40 barů DN 500 (patřící NET4GAS, s.r.o.) a stanice
katodové ochrany Holasice, anodové uzemnění a příslušné kabelové rozvody.
Z hlediska dálkovodů je jižní částí katastru Holasic prochází: ropovod DN 500 (MERO ČR a.s.), ropovod
IRĆ DN 700 (MERO ČR a.s.), produktovod DN 200 (Čepro a.s.).
Odpadové hospodářství je zajištěno pomocí svozu odpadu soukromou firmou, která odváží odpad
z popelnic jednotlivých domácností. V obci jsou taktéž rozmístěny kontejnery pro tříděný odpad.
V Holasicích je zřízen sběrný dvůr pro odkládání všech druhů odpadů, který zajišťuje i svoz
nebezpečného odpadu. Služby sběrného dvora jsou pro místní obyvatele zdarma. Na území obce se
nenachází řízená skládka odpadu.
V nejbližších letech je počítáno především s rozšířením technické infrastruktury do nově budovaných
ploch pro bydlení v obci (vodovod, kanalizace, elektrická energie, plynovod, osvětlení apod.). Z dalších
investic se jedná především o uložení vedení elektrické energie do zemních kabelů a oprava a
dobudování veřejného osvětlení obce.
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4.2. Dopravní infrastruktura
Holasicemi prochází silnice 2. třídy II/425 (D52 – Rajhrad – Holasice – Židlochovice – Hustopeče –
Břeclav – Lanžhot – státní hranice CZ/SK). V západní části katastru obce prochází zároveň krátký úsek
pozemní komunikace III/42510 (Rajhrad – Ledce – křižovatka s II/416), nicméně se jedná o kousek
silnice, který nemá přímé propojení se zbylou silniční infrastrukturu Holasic. Z hlediska napojení
na silniční síť vyšších tříd bychom mohli hovořit o relativně pozitivním stavu. Nejbližší exit na dálnici a
rychlostní silnici se nachází pouze 3 km od obce, jedná se o exit č. 10 na dálnici D52 Brno – Pohořelice.

Obr. 16 Dopravní infrastruktura obce Holasice v roce 2016, včetně územních rezerv dopravních staveb.
Zdroj:
Územní plán obce Holasice, holasice.cz; Základní mapa 1:10 000, cuzk.cz; ArcČR 500.

Dle údajů z územního plánu je již v současnosti stanovena územní rezerva pro budoucí tangecionální
silniční propojení D52 a D2. Tato pozemní komunikace vyšší třídy bude trasována na jihu katastru obce,
přibližně v západovýchodním směru. Na území obce nebude vybudován exit.
Tab. 8

Zatížení dopravou na pozemních komunikacích na katastru Holasic v roce 2005 a 2010.
těžká
osobní a
jednostopá
motorová
komunikace úsek
rok
motorová dodávková
motorová
vozidla
začátek úseku
vozidla
vozidla
vozidla
celkem
2005

894

6 637

48

7 879

611

4 415

57

68,3

66,5

118,8

5 083 mimoúrovňová vyús. 416
křižovatka s 52 do Žabčic
64,5

-

-

-

1481
6-7680 2010
index
změny (%)
Sčítání dopravy 2005 a 2010, rsd.cz.

2789

28

-

-

II/425

6-0220 2010
index
změny (%)
2005

III/42510

Zdroj:

konec
úseku

4 298 vyús. z 425

křižovatka
s 41619

-
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Podle Sčítání dopravy v roce 2010 dosahovala intenzita dopravy na pozemní komunikaci II/425 v obci
celkem 5 083 vozidel za den. Přibližně v 611 případech se jednalo o vozidla těžká. Ve srovnání
s předešlým rokem (2005) je patrný úbytek všech vozidel na dané silnici ve výši 64,5 %, obdobné
hodnoty dosáhl i úbytek těžkých motorových vozidel (68,3 %). Pouze jednostopá vozidla zaznamenala
nárůst (118,8 %).
Územím Holasic prochází železniční trať č. 250, nicméně Holasice na svém území nemají železniční
zastávku. Nejbližší železniční zastávka se nachází přibližně 1 km od středu obce, ve městě Rajhrad. Tato
trať je součástí prvního tranzitního koridoru vedoucího na českém území po trase Děčín – Praha –
Pardubice – Brno – Břeclav, respektive je tento koridor součástí evropského koridoru pro osobní
i nákladní železniční dopravu v ose Berlín – Praha – Vídeň/Budapešť (v širším pojetí se jedná o spojení
Severního/Baltského a Černého moře). Díky tomu je tato trať jedna z nejvytíženějších
v České republice. Jedná se o modernizovanou elektrifikovanou železniční trať s maximální rychlostí
160 km/h.
Na katastru obce je výhledově počítáno s trasováním nové vysokorychlostní trati Praha – Brno – Vídeň,
konkrétně se jedná o rameno RS 2 (Brno – Vídeň). Tato dopravní liniová stavba je již zanesena
v územním plánu obce, katastr protíná v západní části Holasic v severojižním směru (poblíž silnice
III/42510). Budoucí těleso vysokorychlostní trati by mělo územím obce procházet v přibližné délce
600 m, ochranné pásmo od dopravní liniové stavby (tzv. stavební uzávěra) je stanoveno přibližně
na 250 metrů na každou stranu od tělesa dráhy.
V rámci statické dopravy nejsou v obci vyhrazeny plochy pro parkování (parkoviště). Parkování
motorových vozidel probíhá především na místních komunikacích v Holasicích a na soukromých
pozemcích místních obyvatel. V rámci intenzity dopravy a zatížení místních komunikací v obci není
potřebné v nejbližších letech budovat parkoviště, případnou poptávku je možné pokrýt vybudováním
odstavných míst při rekonstrukci místních komunikací.
Z hlediska nemotorové dopravy je zastavěné území obce dostatečně vybaveno chodníky pro pěší,
případně stezkami pro pěší. V rámci napojení nemotorové infrastruktury na celostátní síť je obec
v relativně nepříznivém stavu, Holasicemi neprochází žádné cyklotrasa ani turistická pěší trasa.
Holasicemi prochází naučná stezka Rajhradsko, která seznamuje turisty s jedinečnou kulturně
historickou a přírodní lokalitou okolí Rajhradu. Stezka je dlouhá 12 km a nachází se na ní 19 stanovišť,
které se věnují místním významným památkám (například Benediktinský klášter, popraviště,
vinohrady aj.). Obcí vede úsek dlouhý přibližně 4 km, který seznamuje návštěvníky obce
s nejvýznamnějšími památkami v Holasicích. Nedaleko obce ovšem prochází dálková turistická červená
trasa (po břehu řeky Svratky na západ od Holasic), která vede v trase st. hranice – Mikulov –
Novomlýnské nádrže – Židlochovice – Rajhrad – Modřice – Brno-Přízřenice.

4.3. Dopravní obsluha
Na území obce Holasice se nachází jedna autobusová zastávka (Holasice), která je v obou směrech
bezbariérová. Ta je obsluhována jednou autobusovou linkou č. 505, jejíž trasa spojuje Brno, Modřice,
Rajhrad, Holasice a Židlochovice. V pracovních dnech nabízí tato linka celkem 28 spojů v obou směrech,
o víkendu 10 spojů v obou směrech (v roce 2014/2015 byl přidán jeden noční spoj v nepracovních
dnech spojující Brno a Holasice s odjezdem ve 2:00). Časté spojení obce s velkými městy a obcemi
v okolí výrazně umocňuje i nedaleký terminál autobusové a vlakové dopravy v Rajhradě, který se
nachází v relativně docházkové vzdálenosti od Holasic (přibližně 1 km od středu obce), nebo je možné
ho využít i zmíněnou linkou č. 505. Taktéž v nedalekých Židlochovicích mohou místní obyvatelé
přestoupit na větší množství linek do různých směrů. Holasice jsou součástí Integrovaného dopravního
systému Jihomoravského kraje (IDS JMK).
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Tab. 9

Dopravní obsluha Holasic v roce 2015/2016.
pracovní den

směr

nepracovní den

interval (min.)

počet spojů

špička

počet spojů

sedlo

interval spojů

Brno

28

30

60

10

120

Židlochovice

28

30

60

10

120

přestup
město

směr
všechny směry v rámci IDS JMK a
regionální, celostátní i mezinárodní
autobusové, vlakové a letecké spoje

Brno

Rajhrad

Židlochovice

Zdroj:

Syrovice, Malešovice (přes Dolní Kounice
a Kupařovice), Jezeřany-Maršovice,
Židlochovice, Tišnov a Břeclav
Brno (přes Sokolnice a Šlapanice),
Ivančice, Rajhrad (přes Blučinu),
Přísnotice, Hrušovany u Brna, Hustopeče,
Pohořelice

linky
A (autobus), V (vlak)
A (40, 41, 48, 49, 57, 71, 73, 75, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 151, 152, 201,
202, 301, 302, 303, 401, 402, 403, 404, 501, 505, 509, 510, 511, 512,
513, 601, 602, 701, 702)
V (S2, R2, S3, R3, S4, R4, S41, R5, S6, R6, R7)
A (511, 512, 513, 514)
V (S2)

A (151, 154, 514, 520, 521, 522, 523)

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje, idsjmk.cz.

Silná stránka: technická infrastruktura v obci, sběrný dvůr, napojení Holasic na silniční infrastrukturu,
pokles intenzity dopravního zatížení obce, dopravní obsluha Holasic
Slabá stránka: nedostatečná kapacita pro zásobování pitnou vodou (v případě dalšího rozvoje), limity
rozvoje území kvůli ochranným pásmům a rezervám území technické a dopravní
infrastruktury, nedostatečné napojení na nemotorovou dopravu (především
na cyklistické, turistické pěší a jezdecké trasy)

5. Bydlení a dostupnost zařízení občanské vybavenosti
5.1. Bydlení
Holasice jsou obcí s typickou venkovskou zástavbou. Ta je tvořena především rodinnými domy, které
jsou téměř všechny maximálně dvoupodlažní. Ve středu obce a podél hlavních pozemních komunikací
nalezneme rodinné domy se sdílenou boční stěnou, které tvoří souvislou zástavbu. Směrem od středu
obce na okraje (a od hlavních ulic) se nacházejí samostatně stojící rodinné domy, které jsou taktéž
maximálně dvoupodlažní. Na těchto místech je možné nalézt domy budované v posledních několika
letech. Rozvoj obce z hlediska zástavby byl výrazněji ovlivněn výstavbou železniční tratě č. 250,
návazností na město Rajhrad a krajinným rázem (především vodní tok Svratky a Vojkovického náhonu),
díky kterým má zástavba obce protáhlý tvar v severojižním směru.
Na základě výsledků ze Sčítání lidu, domů a bytů se v roce 2011 nacházelo na území Holasic
celkem 294 domů, z nichž 26 bylo neobydleno (8,8 %). Nejčastějším důvodem neobydlenosti byla
přestavba domu a využívání domu k rekreačním účelům. Ve srovnání míry neobydlenosti je patrná
výrazně pozitivní situace v obci, vyšší územní celky dosahují větších podílů neobydlení domů.
V jednotlivých domech bylo v roce 2011 situováno celkem 364 bytových jednotek. Celkem 44 bytů
na území obce nebylo v roce 2011 obydleno (12,1 %), nejčastěji uváděné důvody neobydlení jsou
srovnatelné s domy (rekreace a přestavba). V porovnání neobydlení bytů s vyššími územními celky jsou
patrné rozdíly, nicméně jsou velice malé. Mohli bychom hovořit o srovnatelném stavu.
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Tab. 10 Domovní a bytový fond obce Holasice v roce 2011.
území

neobydlené

počet domů

Holasice

absolutní

počet bytů

relativní (%)

neobydlené
absolutní.

relativní (%)

294

26

8,8

364

44

12,1

8 738

864

9,9

11 733

1 438

12,3

okres Brno-venkov

57 882

7 287

12,6

84 108

11 308

13,4

Jihomoravský kraj

259 567

34 561

13,3

503 489

60 131

11,9

Česká republika
2 158 119
Zdroj:
Český statistický úřad, czso.cz.

358 044

16,6

4 756 572

651 937

13,7

SO ORP Židlochovice

Téměř 97 % bytových jednotek je v Holasicích umístěno v rodinných domech. Vzhledem k velikosti
obce se jedná o průměrnou hodnotu, která odkazuje na výše popsanou strukturu obce. Ve srovnání
s vyššími celky obec vykazuje nejvyšší hodnotu ukazatele, což odkazuje na vyšší zastoupení bytů
v bytových domech ve městech, která jsou více zastupována s rostoucím stupněm územního celku.
Srovnatelná situace panuje u bytů v bytových domech, kdy obec Holasice vykazuje nejnižší podíl, 2,8 %,
což ve srovnání s vyššími celky odkazuje na výše popsaný fakt. Z hlediska nájemních bytů se podíl
zastoupení v Holasicích pohybuje na hodnotě 2,8 %. Je nutné ovšem podotknout, že všechny nájemní
byty jsou umístěny v rodinných domech, nikoliv v bytových.
Tab. 11 Struktura bytového fondu v Holasicích v roce 2011.
v rodinných domech
území
absolutní
relativní (%)
Holasice

v bytových domech
absolutní

nájemní byty

relativní (%)

absolutní

relativní (%)

310

96,9

9

2,8

9

2,8

8 256

80,2

1 958

19,0

782

7,6

okres Brno-venkov

53 544

73,5

18 243

25,1

6 877

9,4

Jihomoravský kraj

223 992

50,5

213 875

48,2

96 139

21,7

1 795 065

43,7

2 257 978

55,0

920 405

22,4

SO ORP Židlochovice

Česká republika
Zdroj:

Český statistický úřad, czso.cz.

Mezi roky 2002 a 2014 bylo v Holasicích dokončeno celkem 100 bytových jednotek. Sledované období
je možné rozdělit do dvou etap. První, mezi roky 2002 a 2010, vykazuje obvyklou tendenci
dokončených bytů pro obdobné obce (vzhledem k velikosti), obecně bychom mohli hovořit o mírném
růstu až stagnaci. Druhá etapa, která je mezi roky 2011 a 2014, odkazuje na zvýšenou poptávku
po bytech a domech v obci z hlediska migračních proudů souvisejících se suburbanizačními procesy (viz
výše). V tomto období bylo vystavěno celkem 84 bytů.
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Obr. 17 Vývoj počtu dokončených domů v Holasicích mezi roky 2002 a 2014.
Zdroj:
Český statistický úřad, czso.cz.
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Podle údajů z Územního plánu obce Holasice se v obci nachází jedna lokalita určená pro rozvoj bydlení
(viz Obr. 18). Lokalita se nachází nedaleko nové zástavby v oblasti Čtvrtě, západní část intravilánu
za pozemní komunikací II/425. Rozvoj této lokality je upraven v Regulačním plánu. Jedná se o pozemky
v soukromém vlastnictví, které budou v roce 2016 zasíťovány (vodovod, kanalizace a elektrická
energie). V této lokalitě by mělo vzniknout přibližně 68 domů, při průměrné obsazenosti 3 obyvatel
na dům se počítá přibližně s 200 obyvateli. Lokalita by měla být kompletně zastavěna v roce 2018.

Obr. 18 Rozvojové plochy bydlení, výroby a skladování a krajinné zeleně v obci Holasice.
Zdroj:
Územní plán obce Holasice, holasice.cz; Základní mapa 1:10 000, cuzk.cz; ArcČR 500.

Obec Holasice uvažuje o výstavbě sociálního bydlení, zejména ve spolupráci s okolními obcemi.

5.2. Vzdělávací instituce
Předškolní vzdělávání v Holasicích zastupuje Mateřská škola Holasice. Jedná se o malou školku, která
ve dvou třídách poskytuje vzdělávání maximálně 36 dětem ve věku 3 – 7 let. V současnosti je mateřská
škola situována na 2 místech. Kapacitnější třída (pro maximálně 27 dětí) se nachází na ulici J. Fučíka a
je navštěvována dětmi ve věku 3 – 7 let (heterogenní třída). Zároveň jsou zde řazeny i děti
s individuálním vzdělávacími potřebami a s odkladem školní docházky. Druhá třída, disponující
kapacitou maximálně pro 10 dětí, se nachází na ulici Palackého. Tato třída je navštěvována dětmi
ve věku 6 a 7 let, jedná se o předškoláky cíleně se připravující na přechod na ZŠ. Ve školním roce
2015/2016 je kapacita MŠ maximálně využita, ve školním roce 2015/2016 do mateřské školy nastoupilo
celkem 18 dětí. Mateřská škola Holasice nabízí v rámci tzv. nadstandardních služeb kroužek anglického
jazyka, taneční kroužek a sportovní a míčové hry. Všechny tyto kroužky jsou realizovány jedenkrát
týdně. Zahrada MŠ je standardně vybavena, nachází se zde pískoviště, travnatá plocha a betonová
plocha určená pro pohybové aktivity. V roce 2015 byla zahrada doplněna o herní prvky (prolézačky
apod.).
Současná kapacita MŠ školy je ovšem nedostačující. Z tohoto důvodu existuje projekt na výstavbu nové
mateřské školy na ulici Václavská (bývalý rodinný dům č. p. 13), díky kterému by mělo dojít k navýšení
maximální kapacity na 50 dětí. Taktéž s novou školkou vznikne i vývařovna pro MŠ a ZŠ (v současnosti
se jídlo dováží z vývařovny Syrovice). Zároveň dojde k uvolnění současných prostor v budově MŠ
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(ul. J. Fučíka) a třídy v ZŠ (ul. Palackého). V současnosti je celý projekt výstavby mateřské školy zastaven
kvůli nemožnosti vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení z důvodu
opakovaných stížností během řízení ze strany sousedů budoucího objetu MŠ.
Obec Holasice je zřizovatelem i malotřídní základní školy, která poskytuje základní vzdělání žákům
od 1. do 4. třídy. Po ukončení 4. třídy odcházejí žáci do nedaleké spádové základní školy v Rajhradě.
V letošním školním roce (2015/2016) bylo přijato celkem 12 žáků do první třídy a celkově školu
navštěvovalo 32 žáků, z nichž naprostá většina dětí pochází z Holasic (v rámci SLDB 2011 nedojíždí žádní
žáci za vzděláním do Holasic). Součástí školy je školní jídelna (kapacita 65 strávníků) a školní družina
(kapacita 25 žáků), zároveň ZŠ Holasice nabízí žákům i aktivity pro trávení volného času. Jedná se o
zájmové kroužky zaměřené na výtvarné činnosti, přírodu a jejích ochranu, tělovýchovné kroužky a
anglický jazyk. Do roku 2018 by měla být základní škola rozšířena o další třídu, konkrétně o 5. ročník
základní školy. Nicméně v současnosti je nutné vyjednat výjimku ze zákona (ve spojitosti s
průměrnou obsazeností tříd) a vyřešit problematiku výstavby nové MŠ, která uvolní prostory v ZŠ.
Spádová základní škola Rajhrad nabízí dětem základní vzdělání od první do deváté třídy. V letošním
roce (2015/2016) tuto školu navštěvovalo celkem 401 žáků, nicméně ZŠ disponuje kapacitou
pro 1 020 žáků. Součástí školy je i školní družina (pro 120 dětí) a školní jídelna (max. pro 300 strávníků).
Při Základní škole Rajhrad funguje tzv. Školní klub. Jedná se o klub nabízející žákům doplňkové aktivity
formou kroužků (cca 15 kroužků), například tělovýchovné (sportovní gymnastika, volejbal, kondiční
cvičení), dramatické (Dramaťáček, muzikál, country tance), rukodělné (šikulka, vaření, keramika),
vzdělávací a nápravné (dyslektický kroužek, čeština a matematika hrou), informatika, jazykové
(francouzština) a další (dopravní, Klubíčko).
V rámci vzdělávání dětí a mládeže v uměleckých oborech působí v nedalekém Rajhradě Základní
umělecká škola Židlochovice. Tato škola poskytuje umělecké vzdělání v hudebních, tanečních a
výtvarných oborech. Vyjma hlavního sídla ve městě Židlochovice disponuje tato ZUŠ pobočkami
v obcích Opatovice, Moravany, Blučina a Sokolnice.
Vzdělávací instituce středoškolského typu se nejblíže nacházejí ve městě Rajhrad (Střední zahradnická
škola Rajhrad) a ve městě Židlochovice (Gymnázium). V širším okolí se dále jedná o Gymnázium
Moravský Krumlov, Střední školu dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov a Odborné učiliště
Cvrčovice, a samozřejmě širokou nabídkou disponuje i nepříliš vzdálené krajské město Brno. Na základě
výsledků ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 pravidelně za vzděláním z obce vyjíždí celkem 62 žáků
a studentů, z nichž celkem 45 žáků a studentů vyjíždí denně. Nejčastěji děti a mládež míří do Brna
(33 osob), dále pak do Rajhradu (12 žáků, studentů a učňů) a 4 do Židlochovic.

5.3. Zdravotnické služby
V Holasicích není zřízena žádná ambulance s lékařskými službami, pro potřeby obyvatel v oblasti
zdravotnictví slouží především Zdravotní středisko v nedalekém městě Rajhrad (přibližně 1 km). V něm
je možné využívat služby 2 praktických lékařů, 2 pediatrů, 2 zubních lékařů, 1 gynekoložky a
1 specializované ambulance (fyzioterapie). Mimo zdravotnické zařízení se nachází další ambulance
praktického lékaře. Obdobné zdravotnické služby jsou nabízeny i v nedalekých Židlochovicích (6 km) či
v Brně (12 km). Právě krajské město disponuje největším množstvím zdravotnických služeb nejen
v Jihomoravském kraji a díky blízkosti a dobré dostupnosti z Holasic slouží obyvatelům nejen pro řešení
závažnějších komplikací. Záchranná služba má výjezdové stanoviště v Pohořelicích (formou rychlé
lékařské pomoci) a v Brně-Bohunicích (několik posádek ve formě rychlé záchranné i rychlé lékařské
pomoci). Nejbližší služby lékárenského typu se nacházejí v Rajhradě.
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5.4. Sociální služby
V Holasicích nesídlí žádná instituce poskytující sociální služby místním obyvatelům. Dle Registru
sociálních služeb České republiky je možné nalézt tyto služby v nedalekém Rajhradě, kde se nachází
sídlo Oblastní Charity, která poskytuje značné množství sociálních služeb. Jedná se především o služby
hospicového typu, pečovatelskou službu, sociální poradenství, chráněná bydlení apod. Taktéž je
v Rajhradě situován Domov matky Rosy – domov pro seniory, který disponuje celkovou kapacitou
40 lůžek. Z širšího okolí obce jsou sociální služby zastoupeny i ve městě Židlochovice (Pečovatelská
služba a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež VATA), v Hrušovanech u Brna (Domov se zvláštním
režimem Villa Martha), ve Vranovicích (Domov pro seniory) a v Nosislavy (Chráněné bydlení Nosislav –
diakonie ČCE). V rámci dobré dostupnosti krajského města, které se nachází nedaleko Holasic, je možné
využívat sociální služby všech typů i v Brně.
Dle Strategického rozvojového dokumentu obce Holasice pro roky 2015 – 2020 je snahou obce
vybudovat denní stacionář pro seniory. Zřízení této sociální služby je nicméně podmíněno výstavbou a
přesunem mateřské školky do ul. Václavská, jelikož dennímu stacionáři by měly sloužit prostory
současné mateřské školy na ul. J. Fučíka. Obec Holasice uvažuje o výstavbě sociálního bydlení zejména
ve spolupráci s okolními obcemi.

5.5. Komerční a veřejné služby
Komerční služby v Holasicích jsou reprezentovány především maloobchodní jednotkou se smíšeným
zbožím, THP Potraviny Enapo. Služby v pohostinství zajišťuje Restaurace U Zlatého Srnce a restaurace
Kuželna (případně druhý místní název u Mátlů). V Holasicích působí i několik prodejen se specifickým
zaměřením, jako je například prodejna ložního prádla, prodejna pneumatik a prodejna potřeb pro
bazény. Dále je zde možné nalézt několik specializovaných pracovišť poskytující specializované služby
(kadeřnictví, výroba dveří a oken, autovrakoviště, salon pro psy aj.). V obci se nachází i čerpací stanice.
Vzhledem k velikosti a lokalizaci obce nejsou v Holasicích veřejné služby ve velké míře zastoupeny,
například nejbližší pobočka České pošty se nachází v nedalekém Rajhradě.

5.6. Bezpečnost v obci a IZS
Vzhledem k velikosti Holasic nejsou v obci zastoupeny jednotlivé složky Integrovaného záchranného
systému (IZS) Jihomoravského kraje. Nejbližší obvodní oddělení Policie České republiky se nachází
v nedalekém městě Rajhrad, stanoviště rychlé záchranné služby se nachází v Pohořelicích (formou
rychlé záchranné služby) a v Brně-Bohunicích (několik posádek rychlé záchranné a rychlé lékařské
služby) a stanoviště Hasičského záchranného sboru je v nedalekém městě Židlochovice a v Brně-Starém
Lískovci. Nicméně v obci působí Sbor dobrovolných hasičů Holasice, který rovněž zasahuje v případě
mimořádných událostí (nehody, požáry, povodně apod.). Tento sbor je zařazen do tzv. jednoty požární
ochrany III, tedy jedná se o jednotku sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v
jednotce požární ochrany dobrovolně, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace
(Holasice, Rajhrad, Rajhradice, Popovice).
V rámci bezpečnosti v obci jsou Holasice pozitivně hodnocené. I přes částečně rostoucí tendenci
v průběhu sledovaných let, dosahuje obec nízkého počtu trestných činů. Zároveň objasněnost
trestných činů se pohybuje relativně vysoko. Počet přestupků vykazuje klesající tendenci (při proložení
grafu spojnicí), zároveň objasněnost přestupků je taktéž relativně vysoká. Bohužel nejsou dostupná
aktuálnější data, obec disponuje pouze uvedenými roky a veřejně dostupné zdroje jsou specifikovány
pouze do území obvodních oddělení (nikoliv do území obce).
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Obr. 19 Počet trestných činů a přestupků v obci Holasice mezi roky 2001 a 2012.
Zdroj:
obec Holasice, holasice.cz.

V rámci zvýšení bezpečnosti je dle Strategického rozvojového dokumentu obce Holasice pro roky 2015
– 2020 uvažováno o zřízení a instalaci kamerového systému. V první etapě by mělo dojít k instalaci
kamer na všechny vjezdy do obce a riziková místa a poblíž obecního úřadu.
Počet dopravních nehod na území obce je zachycen níže. Mezi roky 2007 a 2015 se stalo
celkem 40 dopravních nehod, průměrně tedy připadá 4,4 nehody na 1 rok. V roce 2009 je
zaznamenáno minimum nehod (1 případ), naopak v roce 2012 maximum dopravních nehod
(8 případů). Z hlediska trendu je patrná stagnace ukazatele v průběhu sledovaného období. Nejčastěji
jsou zastoupeny srážky s jedoucím vozidlem, a to jak v jednotlivých letech, tak i v celém sledovaném
období. Dále jsou významněji zastoupeny srážky s lesní zvěří.
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Obr. 20 Počet dopravních nehod strukturovaných dle typu nehody v Holasicích mezi roky 2007 a 2015, včetně spojnice
trendu.
Zdroj:
Statistické vyhodnocení nehod v mapě, maps.jdvm.cz.

V rámci lokalizace dopravních nehod jsou patrná riziková místa v obci. Velká část nehod je situována
na pozemní komunikaci II/425, nejčastěji u benzinové stanice (na křižovatce místních komunikací se
silnicí) a u podnikatelského areálu na jihu intravilánu Holasic.
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Obr. 21 Lokalizace dopravních nehod v obci Holasice mezi roky 2007 a 2015.
Zdroj:
Statistické vyhodnocení nehod v mapě, maps.jdvm.cz; Základní mapa 1:10 000, cuzk.cz; ArcČR 500.

Silná stránka: nízký podíl neobydlených domů a bytů, výstavba domů a bytů v obci, základní a mateřská
škola v Holasicích, projekt na výstavbu nové a kapacitnější MŠ, plán na rozšíření ZŠ o 5.
ročník, blízkost měst Rajhrad a Brno (z pohledu vzdělávacích, zdravotnických a
sociálních služeb), projekt na výstavbu denního stacionáře, snaha kooperace s okolními
obcemi v oblasti sociálních služeb, sbor dobrovolných hasičů v Holasicích, projekt na
zvýšení bezpečnosti v obci (kamerový systém)
Slabá stránka: nedostatečná kapacita MŠ, problematika projektu výstavby nové MŠ, pouze první 4 třídy
základního vzdělávání, stagnace počtu dopravních nehod, riziková místa z pohledu
dopravních nehod

6. Životní prostředí a krajina v území
6.1. Charakteristika životního prostředí
Území Holasic se rozkládá v Dyjsko-svrateckém úvalu, na rozhraní dvou geomorfologických jednotek.
Východní část obce spadá do podcelku Pracká pahorkatina (okrsek Uherčická sníženina) a západní část
do podcelku Rajhradská pahorkatina (okrsek Syrovická pahorkatina). Rozhraní ale není v krajině patrné.
Obecně lze území obce hodnotit jako nížinnou pahorkatinu, která je budována neogenními sedimenty
teras Svratky a Jihlavy se sprašovým překrytím. Z hlediska geologických poměrů jsou Holasice součástí
západního okraje Karpatské předhlubně, která je tvořena sedimentární výplní spodního miocénu
(štěrky, písky a jíly). Obec se nachází v nadmořské výšce v rozmezí 180 – 230 m n. m. Na většině území
se nachází černozemě, nejúrodnější a mírně vápnitý půdní typ, v menší míře pak fluvizem (nivní půda,
vývojově velmi mladá). Dle Quittovy klasifikace klimatických pásů se Holasice řadí do klimatické oblasti
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T4. To je charakterizováno především jako teplé, suché až mírně suché klima s mírnou zimou (nivní
poloha). Průměrný roční úhrn srážek se pohybuje okolo 400 – 500 mm, průměrná roční teplota vzduchu
se v obci pohybuje okolo 12 – 14 °C.
Na území Holasic se nachází jedna oblast klasifikovaná dle Corine Land Cover 2012 jako nesouvislá
městská zástavba, která volně navazuje na zástavbu Rajhradu. Jižní část katastru obce je hodnocena
jako zemědělská půda s přirozenou vegetací, nicméně největší podíl zastupují plochy nezavlažované
orné půdy.

Obr. 22 Corine Land Cover 2012 na katastru Holasic.
Zdroj:
Národní geoportál Inspire, geoportal.gov.cz.

Celková výměra Holasic je 353,49 ha. Největší podíl na celkové výměře zabírají zemědělské půdy, jedná
se o 78 % (277,94 ha) a z nich nejvíce tvoří orná půda (74 %). Přibližně 22 % výměry zabírají
nezemědělské půdy, tedy lesy (6 %), vodní plocha (1 %), zastavěné plochy (4 %) a ostatní plochy (11 %).
Koeficient ekologické stability se pohybuje okolo hodnoty 0,13. Hodnota koeficientu charakterizuje
území jako území s nadprůměrně využívanými a se zřetelně narušenými přírodními strukturami, kdy
základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány technickými zásahy.
4,4 %

0,5 %
5,8 %

orná půda

0,9 %

73,7 %

zahrada
trvalý travní porost

3,6 %
11,1 %

lesní pozemek
vodní plocha
zastavěná plocha a nádvoří
ostatní plocha

Obr. 23 Struktura pozemků na katastru Holasic v roce 2014.
Zdroj:
Český statistický úřad, czso.cz.
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6.1. Vodstvo
Východní hranici katastrálního území Holasic tvoří vodní tok zvaný Vojkovický náhon. Jedná se o bývalé
slepé rameno řeky Svratky, které v současnosti slouží pro odvedení přívalových dešťů a odvodnění
zemědělských pozemků v nivě Svratky. Taktéž přivádí vodu do vodních děl v Rajhradě a Vojkovicích.
Vojkovický náhon se odděluje od řeky Svratky před Rajhradským jezem a následně zpět ústí
ve Vojkovicích. Koryto kanálu je regulované a vyčištěné, díky čemuž má náhon stálý průtok. Dále se
na území obce nachází tůň Ludmila, jako další zástupce povrchových vod na katastru. Jedná se o malou
vodní plochu.
Z hlediska podpovrchových vod není území obce významnou pramennou oblastí a není ani zvláštně
významné z hlediska jímání podzemních vod.
Nedaleko katastrálního území Holasic protéká řeka Svratka. Z tohoto důvodu, v případě povodní, je
v území obce vyhlášeno záplavové území pro Q100. Stanované záplavové území ohrožuje převážně
východní část katastru, povodní může být ohroženo přibližně 22 budov s číslem popisným, ve kterých
žije přibližně 60 obyvatel. Dalším nebezpečím v případě povodní je potenciální možnost zaplavení dvou
objektů (ČOV a zemědělské techniky), které mohou být zdrojem dalšího ohrožení (například únik
nebezpečných látek apod.). V Holasicích není vyhlášena aktivní zóna záplavového území Q100, která by
pro obec byla limitující z pohledu pravidel využití takového území.

Obr. 24 Záplavové území pro Q100 na katastru Holasic.
Zdroj:
Územní plán obce Holasice, holasice.cz; Základní mapa 1:10 000, cuzk.cz; ArcČR 500.

Holasice mají vytvořený povodňový plán obce, který má sloužit jednak k předcházení povodním a
k vytvoření preventivních protipovodňových opatření, zároveň v případě zaplavení území stanovuje
přesný postup záchranných akcí. V současnosti je v obci vybudováno protipovodňové opatření, jedná
se o suchý poldr v západní části katastru obce. Tento poldr zvýšil retenční schopnost krajiny a zabraňuje
další erozi (dále níže) a zároveň umožňuje ochranu zástavby před případnými povodněmi způsobenými
dlouhotrvajícími dešti (ochrana před vodou tekoucí z polí). Poldr je vybudován soukromým subjektem
na soukromém pozemku. Výhledově je počítáno s výstavbou dalších opatření ve spolupráci s dalšími
subjekty.
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6.2. Eroze půdního pokryvu
Mezi nejvýraznější přirozené krajinotvorné činitele patří eroze půdního pokryvu. Především se jedná
o vodní erozi a větrnou erozi, při jejichž působení dochází ke smývání, či odnosu svrchních a
nejúrodnějších částí půdy. Díky tomu dochází ke zhoršení vlastností půdního pokryvu.
V České republice je přibližně polovina zemědělské půdy ohrožena vodní erozí a přibližně desetina
větrnou erozí. Nejčastějšími důvody ohrožení půdního pokryvu je nedostatečně chráněná půda
vegetací (vodní eroze umocňována svahem, naopak větrná rovinatým povrchem). Lokalita jižní
Moravy, kde se nachází obec Holasice, je řazena mezi jednu z nejproblémovějších oblastí ve spojitosti
s erozí půdního pokryvu (větrná i vodní).
Výsledky hodnocení potenciální ohroženosti půdního fondu větrnou erozí odkazují na vysokou míru
ohrožení. Téměř celé území obce dosahuje koeficientu v rozmezí 11,1 – 17,0, tedy půdy ohrožené.
Malá část katastru na jihu je hodnocena jako půda nejohroženější. Ohroženost vodní erozí byla
hodnocena na základě dlouhodobého průměrného smyvu půdu, který vyjadřuje, kolik tun půdy
z plochy jednoho hektaru bylo v průběhu roku smyto. Nejvyšších hodnot (více jak 30 t/ha za rok) je
dosahováno na východním okraji zastavěné části území a na jihu katastru. Většina katastru vykazuje
průměrný smyv půdy v rozmezí 1 – 3 tun/ha za rok.

Obr. 25 Ohrožení větrnou a vodní erozí katastru Holasic.
Zdroj:
Geoportál sowacgis, geoportal.vumop.cz.

6.3. Ochrana přírody a krajiny
V rámci ochrany přírody a krajiny je v Holasicích možné nalézt pouze systémy VKP a ÚSES, nenachází
se zde žádné maloplošně chráněné území ani mezinárodně významná lokalita či prvek ochrany.
Systém VKP (významný krajinný prvek) zahrnuje prvky, které jsou ekologicky, geomorfologicky nebo
esteticky hodnotné části krajiny utvářející její vzhled nebo přispívající k udržení stability. Dle zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, se VKP dělí na VKP ze zákona (veškeré lesy, rašeliniště,
vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy) a registrované VKP (jiné části krajiny, zejména mokřady, stepní
trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní
útvary, výchozy či odkryvy nebo i cenné plochy porostů v sídelním útvaru, např. historické zahrady
nebo parky). V rámci VKP ze zákona se jedná o území toku a nivy Vojkovického náhonu s přítoky a
doprovodnými porosty a lesy v jihovýchodní části katastru. Dále jsou zde celkem 4 registrované VKP,
které se vyznačují vazbou zeleně na koryta vodních toků a bývalé prostory těžby cihlářských surovin:





VKP Holasický hliník
VKP Ke staré cihelně
VKP Tůň Ludmila
VKP Mlýnský náhon

2,86 ha,
5,44 ha,
6,26 ha,
8,00 ha.
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V rámci systému ÚSES (územní systém ekologické stability) jsou v Holasicích dle územního plánu obce
vymezeny celkem 3 biocentra a 5 biokoridorů (lokálních i regionálních). Cílem ochrany těchto
vymezených ploch jsou především mezofilní lesní ekosystémy a vodní a mokřadní systémy.

Obr. 26 Ochrana přírody a krajiny na území obce Holasice.
Zdroj:
Územní plán obce Holasice, holasice.cz; Základní mapa 1:10 000, cuzk.cz; ArcČR 500.

V rámci území Holasic jsou zmapována a klasifikována i archeologická naleziště, která jsou
dle odpovídajících zákonů chráněná. Případný investor, při výstavbě nemovitostí, je povinen práci
v takovém území oznámit, aby byl proveden záchranný archeologických průzkum.

6.4. Znečištění a brownfieldy
V Holasicích se nenachází žádní velcí znečišťovatelé ovzduší, vyskytují se zde pouze drobní a menší
podnikatelé, zároveň zemědělská aktivita je spíše menší. Z tohoto důvodu nejsou jednotlivé subjekty
velkými znečišťovateli ovzduší. Ovzduší výrazněji v Holasicích znečišťují mobilní zdroje, tedy vznětové
motory spalující naftu, které se pohybují po silnici II/425. Nicméně dle dat z Rozptylové studie
Jihomoravského kraje v roce 2013 jsou naměřené hodnoty pro jednotlivé látky podprůměrné (hodnoty
jsou výrazně nižší než stanované imisní limity). Ze stacionárních zdrojů mohou být znečišťovateli
především domácí topeniště v zimním období, ve kterém může být efekt znečištění umocněn inverzí.
Celkově ke zhoršení kvality vzduchu ovšem může docházet pouze v lokálním měřítku a krátkodobém
časovém horizontu.
V obci Holasice se dle Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM), který spravuje Ministerstvo
životního prostředí, nenachází žádná lokalita. Rovněž dle Národní databáze brownfieldů (CZECH Invest)
a databáze brownfieldů Regionální rozvojové agentury jižní Moravy se v Holasicích nenachází žádné
staré nevyužívané prostory a plochy s určitou mírou zátěže, tzv. brownfieldy. Zároveň v obci
nenalezneme žádnou podobnou lokalitu, která by částečně splňovala atributy brownfieldu.
Silná stránka: prvky a lokality ochrany přírody a krajiny systému VKP a ÚSES, stav znečištění ovzduší
v obci, absence kontaminovaných míst a brownfieldů
Slabé stránka: nízký koeficient ekologické stability, vysoký podíl zemědělské půdy, ohrožení erozí
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7. Cestovní ruch a volný čas
7.1. Cestovní ruch a ubytovací kapacity v obci
Z hlediska cestovního ruchu bychom mohli hovořit o relativně příznivém stavu. Pokud se podíváme
na samotnou obec Holasice, ta spíše generuje atraktivitu pro turisty a návštěvníky obce v místním
významu a kontextu. Při pohledu do okolí obce je ovšem patrná vyšší atraktivita. Holasice zároveň
disponují jistými předpoklady pro zlepšení turismu v obci.
V Holasicích se nachází několik zajímavých objektů a pamětihodností, které jsou zapsány na seznam
nemovitých kulturních památek. Jedná se o:




kaple sv. Václava – jednolodní malá církevní stavba datována k roku 1850,
sousoší ležících lvů – pískovcové plastiky dvou ležících lvů se vztyčenými hlavami z druhé
poloviny 17. století (pocházejí z rajhradského kláštera),
socha sv. Jana Nepomuckého – z roku 1845.

Mezi další zajímavé objekty v obci (nezařazené na seznam nemovitých kulturních památek), z hlediska
zájmu návštěvníků, je možné jmenovat pomník válečným obětem (z roku 1945), kamenný kříž (1810),
tůň Ludmila v jižní části obce či okolí Vojkovického náhonu.
V rámci napojení na nemotorovou dopravu, která často napomáhá rozvoji turismu v regionech, jsou
Holasice napojeny velice špatně. Obcí neprochází žádná cyklotrasa, turistická pěší trasa či jezdecká
trasa. Obec je napojena jen regionální naučnou stezkou Rajhradsko. Na druhou stranu, nedaleko
Holasic prochází dálková turistická trasa červená (podél břehu řeky Svratky na západ od obce).
Pokud se podíváme do okolí obce, nachází se zde několik turisticky zajímavých lokalit. Jednou
z nejbližších je město Rajhrad, kde je možné nalézt významný benediktínský klášter Rajhrad a klášter
sester Těšitelek. Blízko Holasic se taktéž nachází zámek Židlochovice a Přírodní park Výhon
s rozhlednou na stejnojmenném vrchu. Z širšího okolí je možné jmenovat krajské město Brno nejen
s památkou v UNESCO, CHKO Pálava a Novomlýnské nádrže či bojiště bitvy u Slavkova.
Určitou možností pro rozvoj obce v oblasti turismu je případná profilace obce na specifické kategorie
turismu, které mohou využít místního i regionálního zázemí. Jedná se například o agroturistiku či
turistiku spojenou se sportovní střelbou. Případné napojení obce na turisticky oblíbené trasy (pěší,
cyklo i jezdecké) může obci zvýšit její atraktivitu pro návštěvníky.

7.2. Trávení volného času
Obyvatelé Holasic mají v obci značné možnosti pro trávení volného času, je zde nabízena řada aktivit
pravidelně v průběhu roku (různé každotýdenní kroužky a aktivity), zároveň se zde koná i velké
množství událostí v průběhu roku. Vybavenost potřebnou infrastrukturou je dostatečná, nicméně jsou
zde plochy a objekty s potřebným dalším rozvojem.
Nejčastěji využívaným objektem pro volnočasové aktivity je jednoznačně místní sokolovna, která
poskytuje prostory pro sportovní (cvičení a gymnastika, volejbal, fotbal aj.) a kulturní aktivity
(ochotnický spolek DIVOCH). Zároveň slouží i k setkávání rodičů s dětmi (Malá Violka, dříve Mateřské
centrum Violka). V roce 2015 proběhla částečná rekonstrukce této sokolovny, v nejbližších letech by
mělo dojít k další modernizaci a rekonstrukci budovy.
Z hlediska další vybavenosti sportovní infrastrukturou se za místní sokolovnou nachází volejbalové
hřiště, které ovšem v blízké budoucnosti projde rekonstrukcí (začátek roku 2016 – výběrové řízení,
září 2016 – dokončení rekonstrukce). Po výstavbě nového hřiště zde bude možné provozovat značné
množství různých sportů (tenis, volejbal, nohejbal, badminton, basketball, streetball, malá kopaná
apod.), v zimních měsících je uvažováno o využívání hřiště pro kluziště. V Holasicích se taktéž nachází
33

OBEC
HOLASICE

velké fotbalové hřiště v lokalitě Na Cihelně, nicméně hřiště je ve špatném stavu a je téměř
nepoužitelné. Zároveň se přibližně třetina plochy hřiště nachází na církevních pozemcích. Díky tomu je
nejprve nutné vyřešit vlastnické poměry a využívání pozemků před samotnou opravou a rekonstrukcí
hřiště.
V Holasicích se nachází i specifická sportovní infrastruktura. Jedná se o sportovní střelnici, která se
nachází na jihozápadní hranici katastru obce. Tato střelnice vznikla v roce 1957 a v současnosti je
možné zde provozovat sportovní střelbu v kategorii trap (nejvyšší, olympijské kategorie), parcour a
skeet. Střelnice je v průběhu roku (duben – říjen) pravidelně otevřena v neděli, taktéž se zde pravidelně
konají závody a trénují tu čeští střelečtí reprezentanti. Areál střelnice mohou navštívit i lidé bez
zbrojního průkazu a mají možnost si vyzkoušet střelbu ze zbraně pod odborným dozorem. Areál je
nárazově využíván i pro pořádání akcí pro děti (různé výlety místní školy a školky apod.).
Obec Holasice zřizuje i místní knihovnu, která poskytuje své služby nejen z oblasti výpůjčky knížek
jedenkrát týdně dětem i dospělým obyvatelům Holasic. Dalšími využívanými prostory pro trávení
volného času jsou i místní vzdělávací instituce, které nabízejí řadu mimoškolních aktivit dětem.
Především se jedná o aktivity spojené s výtvarnou a pohybovou činností či aktivity spojené s výukou
jazyků.
Pro neorganizované trávení volného času dětí se zde nacházejí i 2 dětská hřiště, která jsou v průběhu
dne volně přístupná (dětské hřiště za školou a na Žlíbku).
Tab. 12 Organizované volnočasové aktivity pro děti a dospělé v Holasicích v roce 2015/2016.
zájmová
aktivita
lokalizace
doplňující informace
skupina
anglický jazyk
MŠ a ZŠ
děti
sokolovna
cvičení s dětmi
děti
Holasice
sokolovna
cvičení ženy i muži
dospělí
Holasice
sokolovna
DIVOCH
dospělí ochotnický spolek
Holasice
sokolovna
gymnastika děti
děti
Holasice
děti a
Halelista
obecní úřad
rukodělné práce
dospělí
kroužek na ochranu
ZŠ
děti
přírody
děti a
Malá Violka/Mateřské
sokolovna
setkávání rodičů s dětmi s programem (rukodělné, sportovní a
jejich
centrum Violka
Holasice
kulturní činnosti); dnes Holasické Violky
rodiče
sportovní a míčové hry
MŠ a ZŠ
děti
taneční kroužek
MŠ
děti
sokolovna
děti a
tenis
Holasice
dospělí
sokolovna
trampolíny
dospělí
Holasice
sokolovna
volejbal, fotbal
Holasice
výtvarné činnosti
ZŠ
děti
Zdroj:
obec Holasice, holasice.cz; Základní a Mateřská škola Holasice, zsholasice.cz.

V rámci obce působí celkem 8 dobrovolných spolků a sdružení, která se věnují různorodým činnostem.
Mezi nejvýraznější je možné zařadit Holasické Violky, které se podílejí na kulturních a společenských
akcích v obci (často některé i pořádají). Významným je i Klub Seniorů, ve kterém se pravidelně schází
místní důchodci v prostorách obecního úřadu.
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Tab. 13 Sdružení a spolky v Holasicích v roce 2015.
spolek/sdružení
Holasické Violky
Hasiči Holasice

doplňující informace
sdružení pořádající kulturní a sportovní akce a výlety v obci, prorodinné aktivity – příměstské
tábory, dny pro děti a táty apod.
zásahy při mimořádných situacích (požáry, nehody apod.), pomoc obci, výchova mládeže,
hasičský sport

Myslivecký spolek
Rajhrad, Popovice,
Holasice, z.s.

myslivecké sdružení hospodařící na 1 247 ha, mají vlastní střelnici (areál střelnice kromě členů
může navštívit i široká veřejnost v současnosti je možné střílet Skeet, Parcour a Trap)

Halelista

sdružení věnující se rukodělným činnostem pro děti i dospělé

Klub seniorů

pořádání aktivit pro seniory a pravidelné schůzky, mezigenerační aktivity

Divoch

divadelní ochotnický spolek scházející se pravidelně v místní sokolovně

Zdroj:

obec Holasice, holasice.cz.

Tab. 14 Kulturní a společenské akce v roce 2015 v Holasicích.
akce
Myslivecký ples

měsíc

organizátor

akce

Myslivecký spolek Rajhrad, Rozloučení s
leden
Popovice, Holasice, z.s.
prázdninami

Hasičský ples

únor SDH Holasice

Den seniorů

měsíc

organizátor

srpen Holasické Violky

Svatováclavské hody

září obec Holasice

březen obec Holasice

Street turnaj

září Holasické Violky

březen
Holasické Violky
duben
Holasické Violky a obec
duben
Holasice
Holasické Violky a ZŠ
duben
Holasice

Burza dětského
oblečení
Rozsvícení vánočního
stromu
Vánoční tvoření

prosinec Halelista

Divadelní představení
Jedlíci čokolády

duben DIVOCH

Mikulášská s Violkou

prosinec Holasické Violky

Letní tvoření (4 dny)

květen Holasické Violky a obec
červen Holasice

Česko zpívá koledy

prosinec

Den pro děti a táty

červen Holasické Violky

Předsilvestrovský
turnaj

Den dětí

červen hasiči Holasice

Rodinný triatlon

Volejbalový turnaj

červen

Jarní tvoření
Čarodějnický jarmark
Den země

Holasické Violky a obec
Holasice

Bleší trh

říjen Holasické Violky
prosinec obec Holasice

Holasické Violky a
obec Holasice
Holasické Violky a
prosinec
obec Holasice
Holasické Violky a
prosinec
obec Holasice
Holasické Violky a
prosinec
obec Holasice

Léto s violkou
Divadelní
červenec Holasické Violky
prosinec DIVOCH
(příměstský tábor)
představení Lakomec
Zdroj:
obec Holasice, holasice.cz; Violky Holasice, www.facebook.com/pages/Holasické-Violky/366687336795602.

Silná stránka: turisticky atraktivní lokality (ve spojitosti s okolím obce), potenciál rozvoje cestovního
ruchu, sportovní infrastruktura, kulturní a společenské aktivity v obci, nabídka
volnočasových aktivity, různorodá sdružení a spolky působící na území obce
Slabá stránka: napojení na nemotorovou dopravu související s cestovním ruchem
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8. Správa a rozpočet obce
8.1. Správa obce
Obec Holasice je samosprávným společenstvím občanů. Nejvyšším samosprávným orgánem obce je
zastupitelstvo čítající 9 členů volených na dobu 4 let. Vzhledem k velikosti Holasic není zřízena obecní
rada, její pravomoc spadají pod kompetence starostky obce. Ta Holasice zastupuje i navenek.
Iniciativními a kontrolními orgány, zřizovanými zastupitelstvem, jsou finanční a kontrolní výbor. Dále
starostka zřizuje 2 odborné komise, jedná se o komisi pro životní prostředí a rozvoj obce a školskou a
sociálně-kulturní komisi. Výkonným orgánem obce je místní obecní úřad v čele se starostkou obce
(Mgr. Lenka Ungrová) a místostarostou Holasic (Ing. Roman Kostelecký).
Holasice jsou zřizovatelem organizace Základní škola a Mateřská škola Holasice.

8.2. Majetek obce
Z celkové výměry katastru obce Holasice (353,5 ha) vlastní obec přibližně 7,8 %. Největší plocha připadá
na nezemědělskou půdu (19,2 ha), v níž se jedná o komunikace (7,6 ha) a lesní pozemky (6,7 ha).
Zemědělská půda, ve vlastnictví obce, dosahuje plochy 8,3 ha, z čehož nejvíce připadá na ornou půdu
(6,3 ha). Při pohledu na relativní velikost ploch ve vlastnictví obce vůči celkové výměře dosahuje
nejvyššího podílu trvalý travnatý porost (68,1 % Holasice a 31,9 % zbylí vlastníci).
druh pozemků

obec Holasice

ostatní vlastníci

absolutní (ha) relativní (%) absolutní (ha) relativní (%)

zemědělská půda

katastr obce celkem (ha)

8,3

3,0

269,7

97,0

277,9

orná půda

6,3

2,4

254,4

97,6

260,6

zahrada

0,7

4,7

14,7

95,3

15,4

trvalý travní porost

1,3

68,1

0,6

31,9

1,9

nezemědělská půda

19,2

25,4

56,3

74,6

75,6

lesní pozemek

6,7

32,6

13,7

67,4

20,4

vodní plocha

0,1

3,6

3,1

96,4

3,3

zastavěná plocha a nádvoří

0,2

1,4

12,6

98,6

12,8

ostatní plocha

4,6

11,8

34,5

88,2

39,1

komunikace
celkem
Zdroj:
obec Holasice, holasice.cz.

7,6

-

-

-

-

27,5

7,8

326,0

92,2

353,5

8.3. Rozpočet obce
Dle údajů o rozpočtech obce je patrné, že v posledních letech Holasice hospodaří s přebytky, případně
je plánován vyrovnaný rozpočet obce. Po započtení financování (splácení úvěru apod.), je výsledný
finanční rozpočet obce vyrovnaný.
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Tab. 15 Závěrečný účet a schválený rozpočet Holasic mezi roky 2011 a 2016.
rozpočet Holasic
(tis. Kč)

2011

2012

2013

2014

2015

daňové

6 767

7 349

9 442

10 452

11 215

10 597

nedaňové

1 312

1 771

1 262

1 420

1 409

1 767

kapitálové

751

805

883

4 117

0

0

dotace

15

193

14

0

4783

349

celkem

8 845

10 119

11 600

15 989

17403

12 713

běžné

6 318

7 581

7,076,1

7 465

10 036

8 046

kapitálové

1 023

990

2 384

6 304

5 857

4 667

celkem

7 341

8 571

9 460

13 769

15 893

12 713

1 504

1 547

2 140

2 220

1 514

0

financování celkem
-1 504
Obec Holasice, holasice.cz

-1 547

-2 140

-2 220

-1 514

0

příjmy

výdaje

přebytek/schodek
Zdroj:

schválený
rozpočet
2016

závěrečný účet

finance (tis. Kč)

Finanční situace Holasic je dobrá, z údajů o výdajích a příjmech je patrná převaha přebytku
v jednotlivých letech. Nevýraznější schodek je patrný v roce 2009, jedná se o výrazné investiční akce
v obci. V roce 2009 byla vystavěna čistírna odpadních vod a opravena kanalizace, tyto investiční výdaje
ve výši 21,1 mil. Kč tvoří 75 % všech výdajů. Průměrné příjmy Holasic se ve sledovaném období pohybují
okolo 9,7 mil. Kč, průměrné výdaje okolo 9,3 mil. Kč.
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
-5000
-10000
příjmy

výdaje

přebytek/schodek

Obr. 27 Příjmy a výdaje obce Holasice mezi roky 2000 a 2016.
Zdroj:
Obec Holasice, holasice.cz; Rozpočet obce, rozpocetobce.cz.
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1. Vyhodnocení předchozího programu rozvoje obce a dalších
koncepčních dokumentů obce
Obec Holasice dosud neměla zpracovaný program rozvoje obce. V rámci plánování se vycházelo
ze schváleného Územního plánu obce Holasice a ze Strategického rozvojového dokumentu pro obec
Holasice (2015 – 2020) – Akční plán.

2. Vyhodnocení dotazníkového šetření
2.1. Úvodní informace
V roce 2016, v měsíci březnu, probíhalo dotazníkové šetření v obci Holasice. Cílem šetření bylo zjistit
názor místních obyvatel na současný stav obce a kvalitu života v Holasicích. Zároveň byl jednotlivým
obyvatelům poskytnut dostatečný prostor pro vyjádření se k dalšímu rozvoji obce. Celkové výsledky
tohoto šetření slouží jako nezbytné podklady pro zpracování návrhové části, taktéž umožňují ověřit si
jednotlivé informace z veřejně dostupných zdrojů analytické části dokumentu.
Všichni obyvatelé Holasic, kteří jsou starší 15 let, obdrželi v měsíci březnu (2016) dotazníkový arch,
který mohli následně vyplnit. Jednalo se o celkem 857 dotazníků. Sběr dotazníkových archu byl
situován do 2 míst v obci, do místního obchodu se smíšeným zbožím (formou sběrného boxu) a
do prostor obecního úřadu (do schránky či zaměstnancům obecního úřadu). Samotný dotazníkový arch
se skládal z několika druhů otázek. Jednalo se o tzv. polouzavřené otázky (předem připravené a
standardizované odpovědi, zároveň možnost vypsat vlastní odpověď), hodnotící (pomocí
předdefinované škály respondenti hodnotili určitou problematiku) a otevřené (respondent mohl volně
vyjádřit svůj názor na danou věc). V rámci přesnější a vhodnější interpretace dotazníkového šetření
byly zjišťovány i socioekonomické údaje o jednotlivých respondentech (pohlaví, věk, nejvyšší dosažené
vzdělání a ekonomická aktivita). Samotný dotazníkový arch je zařazen na konec tohoto dokumentu, do
příloh.
Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 160 obyvatel Holasic, nicméně platných dotazníkových
archů bylo 159 (jeden respondent odevzdal nevyplněný dotazník). Jedná se tedy o návratnost v řádu
19 % rozdaných dotazníků. Vzhledem k výše uvedeným metodám průběhu a sběru dotazníků nebylo
vždy možné zajistit zodpovězení všech otázek uvedených ve formuláři. Z tohoto důvodu je u každé
otázky uváděna i míra zodpovězení, případně jsou uvedeny počty dotazovaných respondentů, kteří
na danou otázku neodpověděli.

2.2. Struktura respondentů
Prvním socioekonomickým údajem, který byl zjišťován o dotazovaných obyvatelích, je jejich pohlaví.
Na tuto otázku odpovědělo celkem 70 respondentů a 82 respondentek. Rozdíl mezi oběma skupinami
je minimální a nijak nesnižuje vypovídací hodnotu celého šetření.
Taktéž struktura respondentů podle věku vykazuje rozdíly mezi jednotlivými skupinami, nicméně
vyjma dvou skupin (15 – 24 let a 35 – 44 let) jsou podíly srovnatelné. Největší zastoupení vykazuje
skupina obyvatel ve věku 35 až 44 let (30 % dotazovaných), zbylé skupiny respondentů zaznamenávají
podíly mezi 18 a 13 %. Nejmladší věková kategorie, obyvatelé ve věku 15 – 24 let, vykazuje zastoupení
pouze 8 %. Nerovnoměrnost zastoupení jednotlivých skupin je způsobena formou vyplňování sběru
dotazníkového šetření (viz výše), nicméně jednotlivé rozdíly nemají vliv na výpovědní hodnotu celého
šetření a vybraný vzorek obyvatel je dostatečně reprezentativní.
Struktura respondentů dle nejvyššího dosaženého vzdělání částečně koreluje se vzdělanostní
strukturou obce. Nejvíce respondentů je ze skupiny obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou
(včetně vyššího odborného vzdělání), jedná se o 41 %. Naopak nejmenší podíl tvoří obyvatelé pouze
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se základním vzděláním (8 %). Tyto rozdíly částečně souvisí s věkovou strukturou respondentů
(v minulosti se hodnoty vzdělanostní struktury pohybovaly na jiné úrovni, například byly vykazovány
nižší podíly vysokoškolského vzdělání, vyšší odborné vzdělání neexistovalo apod.) a zároveň odkazují
na formu sběru a průběhu šetření.
Dle ekonomické aktivity výrazně převažují respondenti jako zaměstnanci (55 %), výrazně více jsou
zastoupeni důchodci (19 %) a soukromí podnikatelé (10 %). Naopak nejmenší podíl vykazují
nezaměstnaní obyvatelé Holasic (1 %). Struktura respondentů částečně koresponduje se strukturou
ekonomické aktivity obyvatel obce. Odlišnosti jsou ve větší míře způsobeny především formou sběru
dotazníkového šetření, díky které nebylo možné zajistit srovnatelné podíly jednotlivých skupin.
pohlaví

14%

věk

8%
18%

54%

17%

46%
13%

muž

15 – 24 let
45 – 54 let

žena

vzdělání

30%

25 – 34 let
55 – 64 let

8%

23%

19%

1%

28%

35 – 44 let
65 a více let

ekonomický
status

6%

9%
10%

41%

55%

studující
zaměstnanec
soukromý podnikatel
v domácnosti, na mateřské dovolené apod.
nezaměstnaný
důchodce

základní
středoškolské bez maturity (vyučený/á)
středoškolské s maturitou (včetně vyššího odborného)
vysokoškolské

Obr. 28 Struktura respondentů dotazníkového šetření dle pohlaví, věku, nejvyššího dosaženého vzdělání a ekonomické
aktivity.

2.3. Výsledky dotazníkového šetření
Jak se Vám v Holasicích žije?
První otázka dotazníkového šetření byla zaměřena na celkovou spokojenost obyvatel s životem
v Holasicích. Z výsledků je patrné, že téměř 70 % obyvatel se v Holasicích žije dobře a více než čtvrtině
respondentů velmi dobře. Možnost špatně zvolila téměř 2 % dotazovaných, žádný z respondentů
neuvedl odpověď velmi špatně. Přibližně 4 % dotazovaných obyvatel Holasic na tuto otázku neuvedla
odpověď, jedná se celkem o 6 respondentů.
1,9%

3,8%

69,2%
25,2%

velmi dobře

dobře

špatně

velmi špatně

neodpovědělo

Obr. 29 Hodnocení otázky č. 1.
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Jak hodnotíte Holasice v následujících oblastech?
Tato otázka zkoumala spokojenost respondentů s vybranými oblastmi života v obci. První část otázky
hodnotila samotnou spokojenost dotazovaných, druhá část byla zaměřena na subjektivní hodnocení
důležitosti dané problematiky (například nutnost potřeby). Míra nezodpovězení otázky v první části
dosahovala maximálně 3 %, v druhé části se jednalo o 19 – 30 %.
Hodnocení spokojenosti s aspekty života v Holasicích vykazuje určité rozdíly. Při pohledu na níže
přiložený obrázek jsou patrné kategorie, které jsou hodnocené nad 70 % pozitivně, a naopak oblasti
života s negativním hodnocením. Kladně je vnímána především kvalita bydlení – obecně v naší obci
(hodnocení velmi dobrá a dobrá přesahuje 95 %), dále pak veřejná doprava (více než 85 %) a možnost
třídění odpadů (přibližně 85 % pozitivního hodnocení). Výrazně negativně je vnímána oblast pracovních
příležitostí (přibližně 40 % negativního hodnocení), možnosti sportování (více než 55 %) a komerční
služby (téměř 45 %). Oblasti dostupnosti sociálních služeb, pracovní příležitosti, kvalita základního
školství (MŠ, ZŠ) a stav historických objektů a kulturních památek dosahují relativně vysokých podílů
respondentů, kteří nedovedli danou problematiku posoudit.
kvalita bydlení – obecně v naší obci
kvalita základního školství (ZŠ, MŠ)

dostupnost zdravotnických služeb
dostupnost sociálních služeb
kultura a společenský život
možnosti sportování
komerční služby (obchod, opravny apod.)
veřejná doprava
stav místních komunikací a chodníků
stav historických objektů a kulturních památek
pracovní příležitosti
vzhled/stav krajiny v okolí obce
vzhled/stav veřejných prostranství v obci
stav životního prostředí v obci a okolí
možnosti třídění odpadů
mezilidské vztahy v obci
komunikace mezi obcí a občany
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Obr. 30 Hodnocení otázky č. 2, dle míry spokojenosti jednotlivých respondentů.

Druhá část otázky, zaměřená na důležitost jednotlivých témat spojených s životem v Holasicích, taktéž
vykazuje výrazné rozdíly. Mezi nejdůležitější, dle respondentů, patří kvalita bydlení – obecně v naší
obci, možnosti třídění odpadů, komunikace mezi obcí a občany a vzhled/stav krajiny v okolí obce.
Všechny tyto kategorie získaly více než 50% podíl odpovědí nejvíce důležitá a důležitá. Naopak nejméně
důležitými, pro obyvatele, jsou stav historických objektů a kulturních památek, pracovní příležitosti a
kultura a společenský život.
Při srovnání obou částí otázky č. 2 jsou patrné jisté paradoxy, tedy situace, kdy respondenti hodnotí
současný stav výrazně negativně, ale zároveň se shodnout na tom, že pro jejich život daná oblast není
důležitá. Taková situace je patrná například u pracovních příležitostí či dostupnosti sociálních služeb.
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kvalita bydlení – obecně v naší obci
kvalita základního školství (ZŠ, MŠ)

dostupnost zdravotnických služeb
dostupnost sociálních služeb
kultura a společenský život
možnosti sportování
komerční služby (obchod, opravny apod.)
veřejná doprava
stav místních komunikací a chodníků
stav historických objektů a kulturních památek
pracovní příležitosti
vzhled/stav krajiny v okolí obce
vzhled/stav veřejných prostranství v obci
stav životního prostředí v obci a okolí
možnosti třídění odpadů
mezilidské vztahy v obci
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Obr. 31 Hodnocen otázky č. 2, dle míry důležitosti jednotlivých respondentů.

Co v Holasicích nejvíce postrádáte?
Otázka č. 3 byla zaměřena na subjektivní hodnocení respondentů a jejich potřeby. Dotazovaní
obyvatelé Holasic uváděli možnosti, které jim v obci scházejí pro spokojený život. Na tuto otázku
odpovědělo celkem 107 respondentů, kteří uvedli 178 odpovědí. Průměrně tedy připadá 1,6 odpovědi
na jednoho dotazovaného. Výsledky této otázky odpovídají názoru 67 % respondentů, zbylých
52 dotazovaných neuvedlo požadovanou odpověď.
Nejčastěji reflektovaným nedostatkem života v obci je podle respondentů sportovní vyžití a
infrastruktura, odpověď byla zastoupena celkem 28krát. Jednalo se především o absenci různých typů
hřišť (atletické, fotbalové), posilovnu, koupaliště apod. Další problematika je spojená s místní
mateřskou školou, celkem 22 odpovědí se týká nedostatečné kapacity a 17 odpovědí stále
neuskutečněné výstavby nové MŠ. Dále se pak jedná o nedostatečný úklid a vzhled obce (9 odpovědí)
a o absenci vhodného mostu či lávky pro pěší přes železniční trať (8 odpovědí). Celkem 8 respondentům
neschází v Holasicích nic.
Tab. 16 Celkové hodnocení otázky č. 3.
odpověď
četnost
specifikace
atletické hřiště, venkovní
posilovna, fotbalové hřiště,
sportovní
cyklostezky, přírodní
28
infrastruktura a vyžití
koupaliště, veřejně otevřené
sportoviště pro starší děti a
mládež

odpověď

četnost

les

4

specifikace

MŠ - dostatečná
kapacita

22

rozvoj Rozhraní

chybí zde vše,
schází veřejné
3 osvětlení,
osvětlený přechod
(u Rajhradu)

výstavba nové MŠ

17

zdravotnické služby

3
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odpověď

četnost

specifikace

odpověď

četnost

specifikace

údržba a vzhled obce

lepší zimní údržba, více zeleně, lepší informovanost o
9
stromy (vykácení)
dění v obci

3

nepostrádám nic

8 blízkost Brna

trávení volného času

místo pro
3 teenagery, děti
školního věku

most/lávka pro pěší
přes železniční trať

8

kvalitní restaurace a
žádný hazard v obci

3

rozvoj technického
vybavení

7

rybník

v lokalitě tůň
2 Ludmila (jako v
minulosti)

rozvoj obchodu a
služeb

řemeslné opravy (zedník,
chodník podél žel. trati
6 pokrývač, stolař apod.),
(mezi vjezdy do obce)
kvalitní obchod, obchodní dům

2

parkování a garáže v
obci

6

lepší zabezpečení ZŠ

2

dopravní
infrastruktura

rekonstrukce a dokončení
6 chodníků, oprava silnic ul.
Václavská

psí výběh

2

zlepšení odpadového
hospodářství

6 častější svoz odpadu

bývalou starostku obce

1

rozšíření ZŠ

6

dětské hřiště

4 pro starší děti

dopravní obsluha v
nočních hodinách
kulturní, společenské a
sportovní akce

veřejné osvětlení a místní
rozhlas

odchyt a zabezpečení
toulavé zvěře
větší účast na akcích v
obci
inventář veřejného
prostoru

4

lepší mezilidské vztahy

1
1
1

odpadkové koše na
zastávkách

4

mladé obyvatele

1

4

stav životního
prostředí

1 topení odpadem

Souhlasíte se zřízením 5. ročníku v místní základní škole?
V současné době jsou v místní základní škole pouze první 4 ročníky prvního stupně základního
vzdělávání. Holasice, společně se základní školou, mají v nejbližší letech v plánu rozšířit výuku o 5. třídu
základní školy, čímž by bylo umožněno dětem dokončit první stupeň základního vzdělání v Holasicích
(viz výše). Tato otázka zkoumala názor obyvatel Holasic na tuto problematiku. Celkem 35 %
dotazovaných zvolilo možnost ano a přibližně 13 % spíš ano. Přibližně 18 % respondentů se o tuto
záležitost nezajímá (možnost je mi to jedno) a pouze jediný respondent neuvedl požadovanou
odpověď.
15,7%
18,2%
0,6%

18,2%

12,6%

ano

spíše ano

spíše ne

34,6%

rozhodně ne

je mi to jedno

neodpověděl

Obr. 32 Celkové hodnocení otázky č. 4.
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Jak často navštěvujete společenské a kulturní akce, které se pořádají v Holasicích?
Následující otázka se týkala navštěvování obecních akcí, kterých se v Holasicích, v průběhu roku, koná
značné množství. Pravidelně se jednotlivých akcí účastní pouze 9,4 % respondentů. Celkem 62,3 %
dotazovaných uvádí, že tyto akce občas navštěvuje. Relativně velký podíl obyvatel Holasic (27,0 %) tyto
akce vůbec nenavštěvuje. Celkem 2 respondenti na tuto otázku neodpověděli.
27,0%
1,3%
9,4%
62,3%

pravidelně

občas

vůbec

neodpověděl

Obr. 33 Celkové hodnocení otázky č. 5.

Jaký typ kulturních a společenských akcí Vám v Holasicích schází?
Zde měli respondenti možnost vyjádřit vlastní názor na absentující aktivity v oblasti kultury a
společenského dění v Holasicích. Celkem 94 respondentů uvedlo 99 odpovědí, zbylých 41 %
dotazovaných obyvatel Holasic neuvedlo požadovanou odpověď.
Nejčastěji dotazovaní odpovídali, že jim v obci žádné kulturní a společenské akce nescházejí, tedy že je
současná nabídka dostatečná (47 odpovědí). Dále se 11 odpovědí týkalo divadla a divadelních
představení, 8krát se vyskytla odpověď absentujících hudebních koncertů a v přibližně 6 případech
schází dotazovaným plesy a bály, zábavy a diskotéky.
Tab. 17 Celkového hodnocení otázky č. 6.
odpověď

četnost

odpověď

četnost

nic mi neschází

47 akce pro děti

2

divadlo a divadelní představení

11 akce pro starší děti a mládež

2

koncerty

8 akce na stmelení obyvatel

2

plesy a bály, zábavy a diskotéky

6 trhy, jarmarky

2

kino a letní kino

5 účast na akcích

1

babské a ženáčské hody

4 deskové hry

1

přednášky, besedy

3 kavárna s kulturními akcemi

1

sportovní akce

3 vítání občánků

1

Schází Vám v Holasicích vybavení pro nějaký sport, případně pro nějakou volnočasovou
aktivitu?
V rámci trávení volného času a sportovních aktivit mohli obyvatelé vyjádřit subjektivní názor
na absentující aktivity a vybavení obce. Na tuto otázku odpovědělo celkem 103 respondentů, kteří
uvedli celkem 131 odpovědí. Výsledky této otázky jsou tedy názorem 65 % dotazovaných, zbylých
56 respondentů neuvedlo požadovanou odpověď.
Na první pozici, z pohledu četnosti uvedených odpovědi, se nachází možnost nic mi neschází.
Pro celkem 30 respondentů je tedy současná nabídka dostatečná. Výrazně zastoupenou možností je
i víceúčelové hřiště či víceúčelová krytá hala, tato odpověď byla zaznamenána v celkem 21 případech.
Dále se jedná o vybavení pro posilování (fitness/posilovna a venkovní posilovna), 13 odpovědí, a
tenisový kurt (12 odpovědí).
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Tab. 18 Celkové hodnocení otázky č. 7.
odpověď

četnost

odpověď

četnost

nic mi neschází

30 vyžití a sport se psy

3

víceúčelové hřiště/krytá víceúčelová hala

21 badmintonové hřiště/hala

2

fitness/posilovna a venkovní posilovna

13 hřiště na pétangue

2

tenisový kurt

12 basketbalové hřiště

2

prostor na cvičení/Sokolovna

8 volejbalové hřiště

2

fotbalové hřiště

7 cvičení

1

asfaltové plochy a stezky (in-line brusle, skateboard, atd.)

7 kluziště na bruslení

1

cyklostezky

6 rybník a rybaření

1

hřiště pro větší děti

4 rychlobruslařská dráha

1

florbalové hřiště

4 wellness

1

bazén/koupaliště

3

Jak si představujete budoucí využití lokality fotbalového hřiště Na Cihelně?
Otázka byla zaměřena na lokalitu fotbalového hřiště Na Cihelně. V současnosti je fotbalové hřiště
ve špatné stavu. Obec Holasice by ráda tento stav změnila, a proto chtěla znát i názor místních
obyvatel, jak tuto lokalitu do budoucna rekonstruovat. Na tuto otázku odpovědělo celkem
146 respondentů.
Nejčastěji se respondenti shodují na obnově fotbalového hřiště, celkem 35 % dotazovaných. Relativně
silně zastoupený je názor pro jiné využití této lokality (26 %) i využití pro jiný sport či aktivitu (23 %).
Pouze 8 % respondentů by ponechalo fotbalové hřiště v současném stavu.
8%
35%

26%

8%

23%

obnova fotbalového hřiště
jiné využití

využití pro jiný sport/aktivitu
neodpověděl

ponechání v současném stavu

Tab. 19 Celkové hodnocení otázky č. 8.

Celkem 41 respondentů zvolilo možnost jiná a uvedlo celkem 52 odpovědí. Nejčastěji se tito
respondenti shodli na využití lokality pro výstavbu víceúčelového hřiště (12 případů), dále pak výstavbu
nové mateřské či základní školy (6 respondentů) a využití lokality na hřiště na fotbal (5 dotazovaných).
Tab. 20 Uvedené odpovědi pro možnost jiného využití lokality.
odpověď
víceúčelové hřiště
mateřská či základní škola

četnost

odpověď

12 ledová plocha či kluziště

četnost
3

6 areál pro psy (cvičák či výběh)
asfaltové plochy a stezky (in-line brusle,
5
skateboard, atd.)

2

areál pro volnočasové aktivity pro děti a
mládež

4 dopravní hřiště

1

veřejná zeleň/park

4 kino

1

atletické hřiště

3 obchod

1

fitness/posilovna a venkovní posilovna

3 parkoviště

1

koupaliště/bazén

3 tenis

1

hřiště na fotbal

2
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Souhlasíte s možností vybudovat denní stacionář pro seniory, za předpokladu výstavby nové MŠ
na ul. Václavská, na ul. J. Fučíka (nynější budova MŠ)?
V rámci zlepšení sociálních služeb v Holasicích je uvažováno o projektu denního stacionáře, který
by měl být umístěn do současné budovy MŠ v ulici J. Fučíka (po výstavbě nové budovy MŠ). Na tuto
otázku odpovědělo celkem 157 respondentů, z nichž více než polovina (53,5 %) souhlasí s možností
vybudování denního stacionáře a 34,6 % respondentů zvolilo možnost spíše ano. S výstavbou spíše
nesouhlasí 5,7 % dotazovaných a 4,4 % respondentů rozhodně nesouhlasí.
34,6%

5,7%
53,5%

4,4%
0,6%
1,3%

ano

spíše ano

spíše ne

rozhodně ne

je mi to jedno

neodpověděl

Obr. 34 Celkové hodnocení otázky č. 9.

Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
Otázka č. 10 zkoumala ochotu místních obyvatel podílet se na rozvoji své obce. Na tuto otázku
odpovědělo celkem 144 respondentů. Z těchto dotazovaných jsou téměř dvě třetiny obyvatel
ochotných pomoci (celkem 25,8 % ano a 34,0 % spíše ano). Pouze tři respondenti zvolili možnost
rozhodně ne.
1,9%

9,4%
25,8%

28,9%

34,0%
ano

spíše ano

spíše ne

rozhodně ne

neodpověděl

Obr. 35 Celkové hodnocení otázky č. 10.

Druhá část otázky byla určena kladně odpovídajícím obyvatelům, kteří měli uvést formu pomoci.
Z celkového poštu 95 respondentů s kladnou odpovědí, jich jistou formu uvedlo pouze 62. Nejčastěji
se tito dotazovaní shodují na manuální pomoci či brigádě (29 případů), dále pak na úklidu okolí svého
bydliště i na obecních pozemcích (10 odpovědí) a podle potřeb Holasic (7 respondentů).
Tab. 21 Uvedené odpovědi na otázku formy pomoci rozvoje obce.
odpověď

četnost

odpověď

četnost

manuálně, prací, brigádou

29 divadlo

1

úklid v okolí svého bydliště (i na obecních pozemcích)

10 jako zastupitel

1

dle potřeb obce

7 již se zapojuji

1

organizace a pomoci při organizaci akcí

5 profesní znalostí

1

práce s dětmi

2 poskytnutím služby

1

náměty na projekty

1 cvičení pro starší obyvatele

1

chválit

1 účastí na akcích obce

1
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Je něco, co se podle Vás v Holasicích za posledních 10 let ZLEPŠILO a ZHORŠILO, pokud ano, co?
Tato otázka zkoumala vývoj a rozvoj obce v posledních 10 letech z pohledu obyvatel. Dotazovaní měli
možnost uvést vlastní odpověď, která Holasice hodnotila z pohledu povedených i nepovedených akcí
a projektů. Pozitivně hodnocený vývoj zaznamenal vyšší míru zodpovězení otázky i větší počet
uvedených odpovědí (celkem 96 respondentů uvedlo 159 odpovědí), než negativně hodnocené
projekty (88 respondentů uvedlo 103 odpovědí).
Dle dotazovaných obyvatel Holasic se za posledních 10 let nejvíce zlepšila situace s odpadovým
hospodářstvím. Celkem 22 respondentů považuje vybudování sběrného dvora a sběr bioodpadu za
aktivity s pozitivním dopadem na život v obci. Dále je kladně hodnocen vzhled obce a veřejných
prostranství, včetně úklidu a zeleně (19 odpovědí), stav místních chodníků (19 odpovědí), celkově
pozitivní rozvoj obce (14 odpovědí), kvalitu výuky i změnu vedení v místní základní škole (12 odpovědí)
a opravu budov v obci – obecní úřad, Sokolovna, škola apod. (11 odpovědí). Celkem 7 respondentů
nepozorovalo žádné zlepšení v obci.
Naopak negativně vnímanými problémy v obci jsou mezilidské vztahy (15 odpovědí), vzhled obce a
veřejných prostranství, včetně úklidu a zeleně (11 případů), nová bytová výstava v obci v lokalitách
Rozhraní a Čtvrtě (10 odpovědí). Celkem 10 respondentů nepozorovalo žádné zhoršení.
Tab. 22 Celkové hodnocení otázky č. 11.
zlepšilo
odpověď

zhoršilo
četnost

odpověď

četnost

odpadové hospodářství (sběrný dvůr, bioodpad)

22 mezilidské vztahy

Vzhled obce a veřejných prostranství (včetně zeleně
a úklidu)

19

stav chodníků

16 nová bytová výstavba v obci (Rozhraní a Čtvrtě)

10

dětská hřiště

16 nic se nezhoršilo

10

celkově pozitivní rozvoj obec

14 restaurace U Srnce (automaty)

9

základní škola (kvalita výuky a vedení školy)

12 MŠ - kapacita

8

oprava budov (obecní úřad, Sokolovna, škola)

11 stav chodníků

6

vzhled a veřejná prostranství (včetně zeleně a
úklidu)

15
11

nemohu posoudit, bydlím zde krátce

7 nemohu posoudit, bydlím zde krátce

5

nic se nezlepšilo

7 protihlukové zdi (Rozhraní, ul. J. Fučíka)

4

samospráva obce

5 stav pozemních komunikací

4

vybavenost veřejného prostoru

5 celkový stav obce a její rozvoj

3

stav pozemních komunikací

4 parkování v obci (motoristé i chodci)

3

dopravní obsluha

3 nezájem občanů o dění v obci

2

kanalizace a ČOV

3 MŠ - oddalování výstavby

2

podpora seniorů a mladých rodin

3 samospráva obce

2

park Václavská

2 hřiště za Sokolovnou

1

nová bytová výstavba v obci (Rozhraní a Čtvrtě)

2 kultura v obci

1

životní prostředí

2 každodenní hlášení rozhlasem

1

činnost Policie

1 podpora rodin s dětmi

1

mateřská škola

1 umístění nové budovy MŠ

1

rozhlas

1

tůň Ludmila

1 základní škola
upřednostnění seniorů před mladšími
1
pracujícími občany
1 hřiště u školy - pouze pro malé děti

kulturní život v obci

1 bezpečnost

1

obchod

1
1
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Představte si, že můžete rozhodnout o využití finančních prostředků Holasic. Na co byste je
přednostně využil/a?
Otázka zkoumala názor obyvatel obce na nejvhodněji investované finanční prostředky v Holasicích.
Každý z dotazovaných mohl vybrat jednu, dvě, nebo maximálně 3 uvedené možnosti, případně mohl
zvolit vlastní odpověď.
Největší shoda mezi obyvateli panuje pro oblast výstavby nové budovy mateřské školy v obci
(celkem 24 %). Dále se jedná o rekonstrukci a výstavbu sportovišť (18 %), opravu místních chodníků a
komunikací (17 %) a zřízení denního stacionáře pro seniory v obci (12 %). Naopak nejméně užitečně
využité finanční prostředky dotazovaní shledávají v oblasti zlepšení podmínek pro podnikání (0 %),
opravy památek v obci (1 %) a podpora bytové výstavby (2 %).
17%

2%

24%
10%
1%
0%

3%
18%

12%
9%

1%

3%

zlepšení podmínek pro podnikání
výstavba nové budovy mateřské školy v obci
rekonstrukce budov pro společenské a kulturní akce v obci
rekonstrukce a výstavba sportovišť
péče o veřejnou zeleň a životní prostředí v obci i v okolí
zřízení denního stacionáře pro seniory v obci

podpora bytové výstavby
oprava místních chodníků a komunikací
rozšíření základní školy o 5. třídu
podpora kulturních a společenských událostí v obci
opravy památek v obci
jiné

Obr. 36 Celkové hodnocení otázky č. 12.

Možnost jiná zvolilo celkem 15 respondentů, kteří by rádi využili finanční prostředky na rekonstrukci či
výstavbu mostu/lávky pro pěší přes železniční trať (3 odpovědi). Zbylé odpovědi jsou zastoupeny pouze
jednou odpovědí.
Tab. 23 Uvedené odpovědi v možnost jiného vynaložení finančních prostředků na rozvoj Holasic.
odpověď
četnost
odpověď
četnost
odpověď
most pro pěší do obce
místo pro venkovní
3
1 posilovna
(přes železniční trať)
relaxaci
kamerový systém v obci
1 lepší napojení cyklostezek
1 přechod pro děti
chodník mezi Holasicemi a
Rajhradem
komerční služby
(kvalitní obchod)

péče o chodníky a
1
komunikace

1 psí výběh

1 podpora hasičů

1

bezproblémové parkování
v obci

četnost
1
1
1
1

Pokud Vám v dotazníku schází jakékoliv téma, které je pro Vás důležité z pohledu rozvoje obce,
případně nebyl dostatečný prostor u jiných otázek, zde máte možnost se vyjádřit.
Zde byl dán prostor všem respondentům, kteří se chtěli vyjádřit k jakékoliv problematice, ať již byla
v dotazníkovém šetření řešena nedostatečně, případně byla úplně opomenuta. Tato otázka byla
tzv. otevřenou otázkou, tedy respondent uváděl vlastní odpověď. Celkem tento prostor využilo
37 respondentů, kteří uvedli 46 odpovědí. Nejčastěji je uváděna problematika mostu či lávky pro pěší
přes železniční trať (7 odpovědí), dále pak hazard v obci (6 respondentů), rekonstrukce chodníku mezi
Holasicemi a Rajhradem (4 odpovědi) a nedostatečná čistota a vzhled obce (3 odpovědi).
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Tab. 24 Celkové hodnocení otázky č. 13.
odpověď
most/lávka pro pěší
(přes železniční trať)
vyřešit hazard v obci

četnost

odpověď
nefunkčnost místního rozhlasu
7
(Rozhraní)
6 MŠ - nedostatečná kapacita

rekonstrukce chodníku
Holasice - Rajhrad

4

lepší komunikace obce s
veřejností

čistota a vzhled obce nedostatečné

3

noční spoje s Brnem (během
pracovního týdne)

2

profesionální pomalování zdí
(Rozhraní a J. Fučíka)

rozvoj obchodu a
služeb
doprava v obci
(průjezdnost
komunikací a
parkování)
špatné umístnění nové
MŠ (blízko sběrný dvůr
a ČOV)
bezpečnější přechod
pro chodce (Rozhraní sever katastru)
nefunkčnost veřejného
osvětlení (Rozhraní)

schází přerušovaná čára na
2 pozemní komunikaci (výjezd z
Rozhraní na Rajhrad)

četnost

odpověď

četnost

1 rád bych se podíval do ÚPO

1

1 parkování u Sokolovny

1

stavba nové ZŠ a MŠ
přesunout do prostor ZŠ
místní rozhlas
1 (nesrozumitelný) - vyřešit
formou SMS
1

1
1

1 kryté hřiště

1

1 častější svoz odpadu

1

2

zveřejnění smluv, záměrů a
možností rozvoje obce na webu

1

větší přístupnost řeky pro
rybáře

1

1

pracovat i s lokalitou Rozhraní
(rekonstrukce a investice)

1

znečištění ovzduší - topení PET
lahvemi a jiným odpadem

1

1 přírodní koupaliště/rybník

1 zbytečná ZŠ v obci

1
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3. SWOT analýza obce
SILNÉ STRÁNKY











blízkost města Rajhrad a krajského
města Brna
vývoj počtu obyvatel a jejich věková
struktura
úroveň nezaměstnanosti
podnikatelská aktivity a plochy pro
podnikání v obci
pokles intenzity dopravního zatížení
dopravní obsluha obce
základní a mateřská škola
nízký podíl neobydlených domů a bytů
stav znečištění ovzduší a absence
kontaminovaných míst a brownfieldů
infrastruktura a aktivity pro trávení
volného času

SLABÉ STRÁNKY









POTENCIÁL






regionální kooperace v oblasti
sociálních služeb
efektivní využívání evropských fondů a
národních dotačních programů
zvyšování kvality vzdělávacích
programů
spolupráce v propojování nabídky
trávení volného času
spolupráce s okolními obcemi s
propagací regionu v oblasti cestovního
ruchu

vzdělanostní struktura
nedostatečná kapacita vodovodu
(s případným rozvojem obce)
limity rozvoje území (ochranná pásma
technické a dopravní infrastruktury)
nedostatečná kapacita MŠ a ZŠ
problematika projektu výstavby nové
MŠ
pouze první 4 třídy základního
vzdělávání
riziková místa z pohledu dopravních
nehod
nedostatečné
napojení
na
nemotorovou dopravu (především
cyklistické, turistické pěší a jezdecké
trasy)

HROZBY






zhoršující se situace na trhu práce
stagnace či pokles turistické atraktivity
obce
růst
kriminality
a
výskytu
sociopatologických jevů
finanční náročnost investičních akcí a
dostupnost zdrojů
zhoršující se mezilidské vztahy v obci
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1. Strategická vize
Holasice jsou moderní obcí jižní Moravy primárně cílící na poskytnutí dostatečného zázemí svým
obyvatelům pro rozvoj jejich potřeb. Zároveň se obec podílí na zvyšování kvality života občanů skrze
zdravé a kultivované životní prostředí, dostatečnou nabídku služeb, širokou vybavenost obce nejen
technickou a dopravní infrastrukturou, nýbrž i volnočasovými aktivitami a kulturním či společenským
vyžitím. Rozvoj obce je založen na maximální reflexy potřeb jednotlivců (podnikatelů, obyvatel
i neziskových organizací) s důrazem na pozitivní dopad na prostor a krajinu Holasic.

2. Strategické cíle a opatření
Ze strategické vize obce vycházejí jednotlivé dílčí priority, které jsou dále členěny na samostatná
opatření podle oblastí zaměření. V jednotlivých opatřeních jsou specifikované aktivity a projektové
záměry obce, jejichž uskutečněním bude dosaženo plnění opatření, priorit a ve výsledku i vize Holasic.
V případech přesahu aktivity či projektového záměru do jiné priority a jiného opatření jsou tyto
přesahy zaznačeny.

•Opatření 1.1 Doprava a dopravní infrastruktura
•Opatření 1.2 Technické infrastruktura
•Opatření 1.3 Vzdělávací instituce a sociální služby
•Opatření 1.4 Bezpečnost v obci

•Opatření 2.1 Volnočasové aktivity a sportovní vyžití
•Opatření 2.2 Podpora cestovního ruchu

Priorita 3 Krajina obce a okolí
•Opatření 3.1 Veřejný prostor a životní prostředí

Priorita 4 Samospráva obce

A PROJEKTY

STRATEGICKÁ VIZE

Priorita 2 Trávení volného času a cestovní ruch

AKTIVITY

OBCE

Priorita 1 Kvalita života obyvatel a vybavenost obce

•Opatření 4.1 Potřeby obecní samosprávy
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Priorita 1 Kvalita života obyvatel a vybavenost obce
Kvalita života v Holasicích je jednou z nejvýznamnějších priorit rozvoje obce. Zajištění dostatečně
kvalitního zázemí pro místní obyvatele a jejich osobní potřeby umožní následný pozitivní vývoj celé
obce. Jedná se o klíčové aspekty života v Holasicích, které mohou ovlivňovat nejen nově příchozí
obyvatele, ale při nedostatečném řešení mohou mít negativní dopad i na odliv místních občanů.
Dopravní obsluha a dopravní infrastruktura umožňují místním obyvatelům se dopravovat mimo obec,
zároveň slouží pro pohyb po Holasicích. Jen kvalitní dopravní infrastruktura bez potenciálních překážek
umožní bezproblémový pohyb všem místním obyvatelům po obci. Kvalitní technické zázemí obce
umožňuje bezproblémový chod nejen všech domácností, zároveň i místních podniků a podnikatelských
subjektů. Kvalitní a dostupné školství je klíčové pro mladé rodiny s dětmi, naopak sociální služby
pomáhají obyvatelům v nouzi či v neschopnosti. Zajištěním těchto služeb v Holasicích dojde
ke stabilizaci a rozšíření služeb v těchto klíčových oblastech. Pro místní obyvatele je důležitá
i bezpečnost obce. I přes pozitivně hodnocenou bezpečností situaci v obci existují riziková místa, která
bezpečnost snižují. Je proto důležité vytvářet obec co nejbezpečnější pro spokojený život místních
občanů.

Opatření 1.1 Doprava a dopravní infrastruktura
název projektu

Opravy místních
komunikací

Rekonstrukce
podjezdu pod
železniční tratí
Pasport
komunikací a
chodníků

Rekonstrukce
chodníků

stručný popis projektu
oprava části ul. Václavská a oprava
komunikace okolí sběrného dvora - napojení
na cestu k ČOV
oprava komunikace kolem zahrad na ul.
Československé armády
oprava prostor před garážemi na ul.
Palackého

předpokládaný
podíl vlastního
financování (%)

předpokládané
náklady (Kč)

plánovaný rok
zahájení
projektu

přesah
aktivit

133 000

100

-

-

50 000

100

-

-

150 000

100

2016 - 2017

-

rekonstrukce tzv. druhé vjezdu do obce
Holasice (podjezd pod železniční tratí)

-

-

2016 - 2017

-

pořízení pasportu pozemních komunikací a
chodníků v obci

-

-

nejpozději do
roku 2018

-

část ul. Palackého

-

-

2016 - 2017

-

-

-

2016 - 2017

-

-

-

2016

-

-

-

2017

-

-

-

2019 - 2020

-

-

-

průběžně

1.4

-

-

průběžně

1.4

-

-

trvale

-

-

-

trvale

1.4, 3.1

chodník Donbas (musí přecházet uložení
vedení NN do zemních kabelů)
chodník na ul. Palackého (Žlíbek – železniční
most) - musí přecházet oprava stávající
kanalizace
chodník na ul. Na Zahrádkách
vrchní číst ul. Václavská (po uložení NN do
zemních kabelů)
spodní část ul. Václavská

Zvýšení
bezpečnosti a
snížení intenzity
dopravy

zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti
silničního provozu, především na silnici II/425
(za předpokladu zachování dopravní obsluhy
obce)
instalace chybějícího dopravní značení
Rozšíření pasportu
(svislého i vodorovného) a instalace
dopravního značení
bezpečnostních prvků (dopravních zrcadel)
Integrovaný
dopravní systém
zachování příslušnosti obce Holasice v
Jihomoravského
systému IDS JmK
kraje
prověření možnosti a jednání s dotčenými
Rekonstrukce
subjekty na rekonstrukci stávajícího mostu
mostu přes
(nadjezdu) přes železniční trať, včetně
železniční trať
rozšíření pro pěší/lávku pro pěší (tzv. první
vjezd do obce)
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Opatření 1.2 Technické infrastruktura
název projektu
Dostavba
kanalizace a
modernizace
stávající sítě
Pravidelná
údržba
kanalizační sítě a
ČOV

stručný popis projektu
oprava stávající kanalizace na ul. Palackého (po
železniční most) - současně s uložením vedení NN
do zemních kabelů

-

-

oprava ústí kanalizace do Mlýnského náhonu

-

-

plánovaný rok
zahájení
projektu

přesah
aktivit

-

-

2018

-

pravidelné čištění hl. řadu kanalizace

průběžně

-

pravidelný vývoz a čistění přečerpávacích stanic

průběžně

-

kontroly kamerovou zkouškou o stavu kanalizace

průběžně

-

pravidelná revize a servis zařízení ČOV

průběžně

-

uložení vedení veřejného osvětlení do zemních
kabelů a pořízení nových stožárů a lamp
Modernizace
veřejné osvětlení (současně s uložením vedení NN do zemních
kabelů)
a místní rozhlas
údržba veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu

4 000 000

50

2016

3.1

220 000

100

trvale

-

850 000

-

2017

-

zavedení ISNO

-

-

2017

-

motivace obyvatel osvětovou kampaní k
minimalizaci odpadů

-

-

trvale

3.1

vytváření lepších podmínek pro třídění odpadů

-

-

trvale

3.1

plánovaný rok
zahájení
projektu

přesah
aktivit

pořízení nových nádob na sběr odpadu v obci
(přibližně 850 ks)
Odpadové
hospodářství a
sběrný dvůr

předpokládaný
podíl vlastního
financování (%)

předpokládané
náklady (Kč)

Opatření 1.3 Vzdělávací instituce a sociální služby
název projektu

Údržba a
modernizace
budovy ZŠ

stručný popis projektu

předpokládaný
podíl vlastního
financování (%)

předpokládané
náklady (Kč)

nová výmalba všech interiérů budovy, včetně
hygienických nátěrů

45 000

-

2016

-

pořízení kompostéru na zbylé jídlo z výdejny

40 000

-

2016 - 2017

1.2, 3.1

příprava interiéru budovy pro vyšší kapacitu žáků

-

-

2016 - 2017

-

dovybavení školních tříd (školní lavice, skříně a
školní tabule)

-

-

2016 - 2017

-

nová střešní krytina na budovu

-

-

2019

-

-

-

průběžně

-

-

-

průběžně

1.1, 1.4

pravidelná revize a údržba technického zázemí
budovy (například plynových kotlů a topení)
údržba přechodu pro chodce a vyhrazeného
parkovacího stání pro zaměstnance
Údržba a
modernizace
budovy MŠ

výmalba interiéru budovy MŠ

-

-

2019

-

renovace a výroba dřevěného nábytku, podlah,
prahů

-

-

-

-

Nová budova
MŠ

výstavba nové budovy MŠ na ul. Václavská (bývalý
RD č. p. 13)

38 000 000

-

nutné vyřešit
spor o udělení
stavebního
povolení

-

-

-

průběžně

-

-

-

průběžně

-

Denní stacionář
pro seniory
Sociální bydlení

vybudování denního stacionáře pro seniory v
současné budově MŠ (předchází výstavba nové
MŠ a přesun současné)
výstavba sociálního bydlení ve spolupráci s
okolními obcemi
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Opatření 1.4 Bezpečnost v obci
název projektu

Kamerový
systém

Ochrana území
před povodněmi
a erozí
Lávka přes
Vojkovický
náhon
Kotec pro psy

stručný popis projektu

předpokládaný
podíl vlastního
financování (%)

předpokládané
náklady (Kč)

pořízení kamerového systému pro zvýšení
bezpečnosti v obci
instalace kamerového systému na vjezdy do obce,
riziková místa v obci a v okolí obecního úřadu
údržba protipovodňových opatření obce Holasice
(včetně systému monitorování (srážkoměrné čidlo
pro měření vegetačního období, vodoměrná
stanice atd.)
opatření a rekultivace vedoucí ke snížení
ohroženosti půdního fondu vodní a větrnou erozí
oprava lávky přes Vojkovický náhon –
v současnosti je ve špatném technickém stavu
(statika objektu)
pořízení kotce pro odchycené psy (lokalita za
obecním úřadem)

plánovaný rok
zahájení
projektu

přesah
aktivit

-

-

2017

-

-

-

2017

-

-

-

průběžně

-

-

-

průběžně

3.1

-

-

2016 - 2017

1.1, 3.1

30 000

100

2016

-

Priorita 2 Trávení volného času a cestovní ruch
Volnočasové aktivity a vybavenost obce sportovní infrastrukturou jsou nedílnou součástí života
místních obyvatel. Jejich rozvoj a zvyšování dostupnosti má pozitivní dopady na kvalitu života v obci,
obyvatelům využití volnočasových aktivit umožňuje svůj vlastní rozvoj a zvyšuje naplnění jejich potřeb.
Zároveň možnosti trávení volného času a sportovní vyžití mohou mít pozitivní dopady na cestovní ruch
a mohou zvýšit atraktivitu obce. Z pohledu cestovního ruchu nejsou Holasice příliš vyhledávanou
lokalitou, nicméně disponují značným turistickým potenciálem, který se může pozitivně promítat
do kvalitního rozvoje obce. Zároveň jednotlivá opatření pro zvýšení turistické atraktivity se mohou
podílet na zvýšení kvality života v Holasicích.

Opatření 2.1 Volnočasové aktivity a sportovní vyžití
název projektu

Údržba a
modernizace
Sokolovny

Obecní hřiště za
školou

stručný popis projektu
zřízení venkovního multifunkčního hřiště v
prostoru za Sokolovnou
rekonstrukce oplocení multifunkčního hřiště za
Sokolovnou
rekonstrukce povrchu Sokolovny (parkety), včetně
lajnování
instalace zábran na okna proti poškození
(například při míčových hrách)

předpokládaný
podíl vlastního
financování (%)

předpokládané
náklady (Kč)

plánovaný rok
zahájení
projektu

přesah
aktivit

1 200 000

100

2016

2.2

1 000 000

100

2016

-

100 000

100

2016

-

-

-

2016 - 2017

-

nová střešní krytina Sokolovny

-

-

2019

-

revize a pravidelná údržba technického vybavení
(například plynových kotlů a topení v sále)

-

-

průběžně

-

pořizování nových prvků cvičebního náčiní

-

-

průběžně

-

výměna a dosypání dopadové plochy kolem
herních prvků

-

-

průběžně

-

pravidelná revize a údržba herních prvků hřiště

-

-

trvale

1.4

-

-

trvale

-

-

-

průběžně

1.4

-

-

2016

-

-

-

průběžně

-

Obecní hřiště Na
pravidelná revize a údržba herních prvků hřiště
Žlíbku
po vyřešení církevních restitucí a dle finančních
Fotbalové hřiště
možností obce (vlastních či dotačních programů)
v lokalita Na
obnova fotbalového hřiště se stejným zaměřením
Cihelně
(fotbal), případně pro jiné sportovní aktivity
modernizace interiéru knihovny (nové regály na
Obecní knihovna knihy, vybavení knihovny i instalace nového okna)
rozšiřování knihovního fondu
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Opatření 2.2 Podpora cestovního ruchu
název projektu

stručný popis projektu

předpokládaný
podíl vlastního
financování (%)

předpokládané
náklady (Kč)

snaha přilákat větší množství obyvatel Holasic
Propagace akcí v
(případně i obyvatel okolních obcí) na kulturní a
obci
společenské akce pořádané v obci
Specifické druhy snaha rozvíjet specifické druhy turismu
cestovního
(agroturistika, hipoturistika, turistika spojené se
ruchu
sportovní střelbou aj.)
Nabídka pro
rozvoj a zvyšování nabídky zajímavostí a
návštěvníky
turistických atraktivit obce
obce
propagace obce a širšího okolí jako turisticky
Propagace obce
atraktivní lokality za použití moderních technologií

plánovaný rok
zahájení
projektu

přesah
aktivit

-

-

průběžně

-

-

-

průběžně

-

-

-

průběžně

-

-

-

průběžně

-

Priorita 3 Krajina obce a okolí
Kvalitní a čistá krajina v obci a okolí je jednou ze základních podmínek dobrého rozvoje Holasic.
Jedná se o aspekt života místních obyvatel, kteří využívají prostory obce a nejbližšího okolí pro trávení
svého volného času a k odpočinku, zároveň jsou tyto prostory reprezentací obce pro případné
návštěvníky a turisty. Některé subjekty v obci jsou závislé na okolní krajině a životním prostředí. Nejen
proto hraje důležitou roli kultivace veřejného prostoru obce a zajištění dostatečné ochrany životního
prostředí. Podcenění ochrany a údržby krajiny může mít negativní dopady na všechny oblasti života
v obci.

Opatření 3.1 Veřejný prostor a životní prostředí
název projektu

stručný popis projektu

Opěrné zdi na
ul. Václavská
Oprava zábradlí
na ul. Václavská
Zabezpečení
kaple sv. Václava

zpevnění svahu a oprava opěrných zídek na zbylé
části ul. Václavská
rekonstrukce nevyhovující zábradlí u svahu na ul.
Václavská (pod obecním úřadem)
instalace bezpečnostních prvků (mříží) na okna
kaple
pravidelná údržba a konzervace významných
památek a objektů obce (především památních
padlých RA, památních U lvů, Kříž u TVG, kašna)
pravidelná údržba veřejných prostranství a nákup
nových pracovních pomůcek pro obecní
pracovníky
pravidelná údržba veřejné zeleně a jejích obnova
na celém katastru obce

Údržba památek
a objektů v obci
Údržba
veřejného
prostoru
Péče o veřejnou
zeleň
Úprava prostoru
za restaurací
Kuželna
Park na ul.
Václavská
Údržba a rozvoj
lesních porostů
Lávka přes
mlýnský
Stabilizace Tůně
Ludmila
Nový prostor za
pomníkem RA

vybudování stanoviště pro odpočinek pěších
turistů a cyklistů v lokalitě za restaurací Kuželna
doplnění současného inventáře parku a pořízení
dřevěné sochy (návrh patron obce sv. Václav)
pravidelná údržba lesních porostů
v lokalitě 108 D v6
rekonstrukce lávky přes Mlýnský náhon
v lokalita Tůň Ludmila usilovat a po dohodě s
vlastníky stabilizovat hladinu vody v této lokalitě
(kvůli částečnému vysychání), včetně stabilizace
spodních vod
vybudování nového prostoru za pomníkem RA pro
vyžití (především seniorů) – prostor pro pétangue,
šachy, ruské kuželky aj.

předpokládaný
podíl vlastního
financování (%)

předpokládané
náklady (Kč)

plánovaný rok
zahájení
projektu

přesah
aktivit

-

-

průběžně

1.4

-

-

2016

1.4

-

-

2016 - 2017

1.4

-

-

2016

2.2

-

-

průběžně

-

-

-

trvale

-

-

-

2017 - 2018

2.2

-

-

2016 - 2017

2.2

-

-

průběžně

-

-

-

2017

1.1

-

-

2016 - 2017

1.4, 2.2

-

-

2016

2.1, 2.2
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Priorita 4 Samospráva obce
Nedílnou součástí každé obce je i místní samospráva a vedení obce, které se velice významně podílí
na rozvoji a zvyšování kvality života v obci. I proto je důležité mít pro představitele obce dostatečné
zázemí, které jim umožní dobře vést obec a její okolí. Zároveň je podstatné disponovat aktuálními a
kvalitními nástroji, které samosprávě slouží k sestavení vize o budoucí podobě Holasic. Bez této priority
by nebyl zabezpečen koncepční rozvoj Holasic a zároveň sama o sobě by nezabezpečila kvalitní život
místním obyvatelům a podnikatelským a neziskovým subjektům.

Opatření 4.1 Potřeby obecní samosprávy
název projektu

Údržba a
modernizace
budovy
obecního úřadu
Obecní vozidlo

stručný popis projektu
výměna kotle a oprava napojení komínu OÚ
výměna oken a zateplení budovy (po výstavbě
nové MŠ)
pravidelná revize a údržba budovy obecního
úřadu, včetně technického zázemí
pro potřeby obce Holasice pořídit obecní vozidlo

Revize územního Revize a aktualizace současného územního plánu
plánu
katastru obce Holasice
zajistit potřebný souhlas vlastníků nadpoloviční
výměry zemědělské půdy katastru
Komplexní
pozemkové
zahájit, respektive požádat o zahájení
úpravy
komplexních pozemkových úprav (předchází
předešlá aktivita)

předpokládaný
podíl vlastního
financování (%)

předpokládané
náklady (Kč)
130 000

100

plánovaný rok
zahájení
projektu

přesah
aktivit

2018

-

2018

-

-

-

-

-

průběžně

-

242 000

100

2017

-

-

-

2017

-

-

-

průběžně

-

-

-

průběžně

-
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Příloha 1 Vzor dotazníkového šetření

Vážení spoluobčané,
v současné době obec Holasice zpracování strategický dokument – Program rozvoje obce Holasice pro
období 2016 – 2021, ve spolupráci s Místní akční skupinou Podbrněnsko. Program rozvoje obce bude sloužit
především správnému rozvoji naší obce a zároveň je nutnou přílohou pro přístup k budoucím dotačním
programům. Pro vznik programu je velmi důležité znát i názor veřejnosti na současný stav v obci i názory na
její další rozvoj, k čemuž slouží tento dotazník.
Rádi bychom Vás chtěli ujistit, že dotazník je anonymní a jeho výsledky budou sloužit pouze jako podklad
pro tvorbu Programu rozvoje obce Holasice. Dotazníkové šetření je určeno pro všechny obyvatele Holasic
starších 15 let.
Dotazník, prosím, vyplňte do 18. 3. 2016. Vyplněné dotazníky je možné odevzdat na obecním úřadě
v průběhu úředních hodin (případně je vhodit do schránky na budově obecního úřadu) a v místní
samoobsluze do připravené schránky.
Děkujeme velice za spolupráci, projevený zájem a za Váš názor.

Mgr. Lenka Ungrová, starostka obce
email: starosta@holasice.cz
1.

2.

Jak se Vám v Holasicích žije?
a. Velmi dobře
b. Dobře

c. Špatně

d. Velmi špatně

Jak hodnotíte Holasice v následujících oblastech
V každém řádku označte křížkem jednu odpověď, která odpovídá míře Vaší spokojenosti. Dále také vyberte
ze škály 1-5 hodnotu, jak je pro Vás daná oblast důležitá (1 nejméně, 5 nejvíce). Např.: veřejná doprava
funguje dobře = velmi dobrá, ale jezdím autem, není pro mě důležitá = 1.
velmi
dobrá

dobrá špatná

velmi
špatná

nedovedu
posoudit

důležitost
(1-5)

Kvalita bydlení – obecně v naší obci
Kvalita základního školství (ZŠ, MŠ)
Dostupnost zdravotnických služeb
Dostupnost sociálních služeb
(např. péče o seniory, občany v nouzi apod.)
Kultura a společenský život
Možnosti sportování
Komerční služby (obchod, opravny apod.)
Veřejná doprava
Stav místních komunikací a chodníků
Stav historických objektů a kulturních
památek
Pracovní příležitosti
Vzhled/stav krajiny v okolí obce
Vzhled/stav veřejných prostranství v obci
Stav životního prostředí v obci a okolí
Možnosti třídění odpadů
Mezilidské vztahy v obci
Komunikace mezi obcí a občany
3.

4.

Co v Holasicích nejvíce postrádáte?
UVEĎTE:…………………………………………………..…………………………………………………..………………………………………………
…..…………………………………………………..…………………………………………………..…………....…………
Souhlasíte se zřízením 5. ročníku v místní základní škole?
a. ANO
b. Spíše ANO c. Spíše NE
d. Rozhodně NE
e. Je mi to jedno
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5.

Jak často navštěvujete společenské a kulturní akce, které se pořádají v Holasicích? Účastním se:
a. Pravidelně
b. Občas
c. Vůbec
d. Jiné……….…………………..

6.

Jaký typ kulturních a společenských akcí vám v Holasicích schází?
UVEĎTE:…………………………………………………..…………………………………………………..………………………………………………
…..…………………………………………………..…………………………………………………..…………....…………

7.

Schází vám v Holasicích vybavení pro nějaký sport, případně pro nějakou volnočasovou aktivitu?
UVEĎTE:…………………………………………………..…………………………………………………..…………………………….………………
…..…………………………………………………..…………………………………………………..…………....………………………………………

8.

Jak si představujete budoucí využití lokality fotbalového hřiště Na Cihelně?
a. Obnova fotbalového hřiště
b. Využití pro jiný sport/aktivitu c. Ponechání v současném stavu
d. Jiné využití:
Jaké?…………………………………………..…………....…………………………………………………………………………………………..

9.

Souhlasíte s možností vybudovat denní stacionář pro seniory, za předpokladu výstavby nové MŠ na ul.
Václavská, a tento nový stacionář zbudovat na ul. J. Fučíka (nynější budova MŠ)?
a. ANO
b. Spíše ANO
c. Spíše NE
d. Rozhodně NE

10. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
a. ANO
b. Spíše ANO
c. Spíše NE
d. Rozhodně NE
Pokud
ANO,
spíše
ANO,
jak
se
můžete
zapojit?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Je něco, co se podle Vás v Holasicích za posledních 10 let nejvíce ZLEPŠILO a ZHORŠILO, pokud ano, co?
ZLEPŠILO:………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….
ZHORŠILO:……………………….…………………………………………………..………………………………………………………………………
12. Představte si, že můžete rozhodnout o využití finančních prostředků Holasic. Na co byste je přednostně
využil/a? (zakroužkujte maximálně 3 možnosti)
a. Zlepšení podmínek pro podnikání
h. Podpora kulturních a společenských událostí
b. Podpora bytové výstavby
v obci
c. Výstavba nové budovy mateřské školy v
i. Péče o veřejnou zeleň a životní prostředí
obci
v obci i v okolí
d. Oprava místních chodníků a komunikací
j. Opravy památek v obci
e. Rekonstrukce budov pro společenské a
k. Zřízení denního stacionáře pro seniory v obci
kulturní akce v obci
l. Jiné………………………………………………………………
f. Rozšíření základní školy o 5. třídu
………………………………………………………
g. Rekonstrukce a výstavba sportovišť
13. Pokud Vám v dotazníku schází jakékoliv téma, které je pro Vás důležité z pohledu rozvoje obce,
případně nebyl dostatečný prostor u jiných otázek, zde máte možnost se vyjádřit:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
14. Uveďte základní údaje o Vás:
Pohlaví:
a) Žena
b) Muž
Věk:
a) 15–24 let
Vzdělání:
a) Základní
d) Vysokoškolské
Ekonomická aktivita:
a) Zaměstnanec
d) Důchodce

b) 25–34 let

c) 35–44 let

d) 45–54 let

b) Středoškolské bez maturity (vyučený/á)

d) 55–64 let

e) 65 a více let

c) Středoškolské s maturitou

b) Soukromý podnikatel
e) V domácnosti, na mateřské dovolené apod.

c) Studující
f) Nezaměstnaný
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Příloha 2 CD

Obsah přiloženého CD




Elektronická verze dokumentu Program rozvoje obce Holasice na období 2016 – 2021
(datový formát souboru – .docx a .pdf);
Výsledky dotazníkového šetření Program rozvoje obce Holasice na období 2016 – 2021
(datový formát souboru – .xlxs);
Seznam aktivit a projektů Programu rozvoje obce Holasice na období 2016 – 2021
(datový formát souboru – .xlxs).
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