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Úvod
Program rozvoje obce je dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích základním plánovacím dokumentem
obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Smyslem tvorby tohoto dokumentu bylo na základě
analýzy současné situace v obci a názorů občanů sesbíraných prostřednictvím dotazníkového šetření
formulovat představy o budoucnosti obce včetně navržení aktivit, které pomohou těchto představ
dosáhnout.
Tento dokument byl vytvářen v roce 2021 na období let 2022–2027. Hlavní řešitelkou za obec byla
starostka Lenka Ungrová, mezi další členy realizačního týmu patřili zastupitelé obce Holasice.
Strategický dokument vznikl ve spolupráci s MAS Podbrněnsko.
V rámci procesu tvorby tohoto strategického dokumentu bylo též uskutečněno dotazníkové šetření
mezi místními obyvateli s cílem zachytit jejich názory a podněty na budoucí rozvoj obce.

Program rozvoje obce Holasice pro roky 2022–2027 byl schválen zastupitelstvem obce Holasice:

4

Analytická část
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ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA
Obecná charakteristika
Obec Holasice se rozprostírá na území Jihomoravského kraje, v Dyjsko-svrateckém úvalu přibližně
15 km jižně od krajského města Brna a 4 km severně od města Židlochovice. Obec Holasice leží
na území okresu Brno-venkov a správního obvodu ORP a POÚ Židlochovice. Holasice sousedí
s městem Rajhrad a obcemi Opatovice, Blučina, Vojkovice, Sobotovice a Syrovice. Obec se rozkládá
na ploše 353,5 ha, tato hodnota je výrazně podprůměrnou vzhledem k rozlohám ostatních obcí
v okrese (průměrná rozloha obce 802 ha). Krajinu lze charakterizovat jako nížinnou pahorkatinu, jejíž
nadmořská výška se pohybuje v rozmezí 180-230 m n. m. V současné době v obci žije 1 222 obyvatel
(dle dat ČSÚ k 1. 1. 2020).

Obr. 1 Poloha obce Holasice (Základní mapa 1: 25 000, ČÚZK (2021))

Území obce je tvořeno pouze jedním katastrálním územím – Holasice 640778. Obec svou zástavbou
v severní části přímo navazuje na město Rajhrad. Významným prvkem obce je I. železniční koridor
vedoucí z Vídně/Bratislavy přes Břeclav do Brna a dále do Prahy. Železniční koridor stejně jako silnice
II/425, jež prochází souběžně obcí od severu k jihu, rozdělují intravilán obce na východní část - původní
zástavbu a západní část - novodobou zástavbu. Východní částí území obce protéká vodní tok Vojkovický
náhon, který odebírá vodu z řeky Svratky. Obec spadá do vymezené Brněnské metropolitní oblasti
(BMO), území BMO slouží pro potřeby realizace regionální politiky prostřednictvím Strategie
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regionálního rozvoje ČR 2021+. Holasice jsou součástí DSO (Dobrovolný svazek obcí) Region
Židlochovicko, DSO Mikroregion Rajhradsko a Místní akční skupiny Podbrněnsko.

Historie obce
Území v okolí obce nabízelo vhodné podmínky pro osídlení již v dávných dobách - blízkost vodního
toku, rovinná krajina a mírné a teplé podnebí. Osídlení z doby bronzové (1800-1400 př.n.l.) dokládají
archeologické nálezy z území Holasic i nejbližšího okolí. Z této doby pocházejí nálezy únětické kultury,
které byly objeveny na západě katastru Holasic. V obci byly také nalezeny žárové hroby s nádobami
tzv. pražské keramiky a z pozdější doby staroslovanská keramika doby hradištní. První písemná zmínka
pochází z roku 1349, kdy na základě listiny probošta Mikuláše se Holasice staly poddanskou vsí
k panství rajhradského kláštera. Nicméně dle nepodložených zápisů kronikáře lze dohledat zmínky
o Holasicích již z let 1200 – 1250.

Znak obce byl Holasicím udělen Parlamentem ČR dne
25.2.2002. Barvy obecního znaku odkazují na slovanské
období, ze kterého pravděpodobně pochází název obce po
slovanském kmeni Holasiců. Znak vyobrazuje oboustranně
zkrácené vlnité břevno opačných barev ve štítu se sedmi
vlnami. Ty znázorňují staré meandrující koryto řeky Svratky
a současně zvlněný holasický katastr. Sedm vln zároveň
symbolizuje sedm částí obce (Kopečky, Donbas, Žlíbek,
Dědina, Charvátsko, Zahrádky, Familie). Zkrácené břevno
navozuje vjem neznámého počátku a konce historie obce,
zvlnění břevna pak plynoucí čas.
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DEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA
V současné době žije v obci Holasice 1 222 obyvatel (k 1. 1. 2020) na rozloze 353,5 ha. Hustota zalidnění
obce dosahuje hodnoty 345 obyvatel na km2. V porovnání s vyššími územními celky se jedná
o hodnotu výrazně nadprůměrnou (viz obr. 2). Takto vysoká hodnota hustoty zalidnění odráží jednak
poměrně malé katastrální území, ale především reflektuje proces suburbanizace, který významně
ovlivnil demografickou charakteristiku obce v posledních 10 letech.

ORP
Židlochovic
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Jihomoravský
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Brno-venkov

Česká
republika

Obr. 2 Hustota zalidnění (osob/km2) obce Holasice v porovnání s vyššími správními celky (ČSÚ, 2021)

Vývoj počtu obyvatel
Dlouhodobý populační vývoj v obci Holasice zachycuje graf níže (obr. 3). Uvedená data pocházejí
z pravidelných censů, které jsou realizovány v intervalech po deseti letech – výjimkou je v tomto
případě rok 1940, kdy bylo s ohledem na tehdejší společenskou situaci pravidelné sčítání vynecháno.
Data jednoznačně prokazují pozitivní vývojové tendence, tj. postupné zvyšování počtu obyvatel
Holasic. Existují zde sice drobné odchylky od převládajícího trendu, nicméně ty je třeba vnímat
v kontextu dané doby. Za příklad může posloužit výraznější úbytek populace obce mezi lety 1930
a 1950, což je výrazně ovlivněno jedním z největších globálních konfliktů novodobé historie, kterým
byla 2. světová válka. Následně se počet obyvatel postupně stabilizoval a nárůst je možné sledovat
v období posledních deseti let. Nejnižší hodnoty počtu obyvatel (398 osob) měla obec Holasice
na počátku sledovaného období – v roce 1869. Naopak nejvyšší hodnoty počtu obyvatel (897 osob)
dosáhla obec v rámci censů v roce 1930.
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Obr. 3 Vývoj počtu obyvatel v obci Holasice dle SLDB od roku 1869 do 2011 (ČSÚ, 2021)
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Od posledního censu v roce 2011 zaznamenala obec Holasice strmý nárůst počtu obyvatel (viz obr. 4).
Skokový nárůst počtu osob, lze vysvětlit procesem suburbanizace, kdy dochází k odsunu obyvatel
z velkých měst právě do jejich zázemí. Obec Holasice má pro tento specifický proces ideální podmínky,
neboť spádové centrum, v podobně krajského města Brna, je snadno dostupné jak individuální osobní
dopravou, tak i veřejnou dopravou.
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Obr. 4 Vývoj počtu obyvatel v obci Holasice od roku 2011 (ČSÚ, 2021)

Pohyb obyvatel
Trend suburbanizace dokazují také statistická data přirozeného a migračního přírůstku. Výsledkem
součtu těchto dvou ukazatelů je celkový přírůstek. Z grafu na obr. 5 je patrné, že v obci v dlouhodobém
časovém horizontu dominuje přírůstek migrační. Nejvyššího přírůstku bylo ve sledovaném období
dosaženo v roce 2012, kdy Holasicím přibylo celkem 76 obyvatel, z čehož však hodnota migračního
přírůstku činila 75 osob. Vzrůstající populace obce je tedy dána masivním stěhováním nových obyvatel.
Hodnota přirozeného přírůstku je poměrně rozkolísaná, ačkoliv i tyto hodnoty jsou až na pár výjimek
povětšinou kladné, což znamená, že převažuje počet nově narozených nad počtem zemřelých.
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Obr. 5 Vývoj přirozeného, migračního a celkového přírůstku obyvatel v Holasicích mezi lety 2002 a 2019
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Obrázek 6 znázorňuje vývoj hrubé míry porodnosti a počty narozených dětí v Holasicích mezi lety 2005
a 2019. Celkový vývoj počtu narozených dětí lze hodnotit pozitivně, křivka lineárního trendu poukazuje
na mírně stoupající trend hodnoty počtu narozených dětí. Nicméně z grafu je patrné, že největší
hodnoty počtu narozených dětí byly zaznamenány mezi lety 2012 až 2015, po tomto období hodnoty
počtu narozených dětí v obci mírně klesají.
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Hrubá míra porodnosti udává, kolik se v konkrétním roce narodilo dětí v přepočtu na 1 000 obyvatel.
Hodnoty hrubé míry porodnosti dosahují příznivých hodnot pro zajištění reprodukce a populační růst.
Avšak křivka hrubé míry porodnosti (hmp) je značně rozkolísaná, nejnižší hodnota hmp byla
zaznamenána v roce 2006 (5,7 ‰), naopak vrcholu dosáhla v roce 2014 (17,5 ‰). Ukazatel hmp
kopíruje průběh počtu narozených dětí, nicméně poukazuje na počáteční nárust hodnoty s vrcholem
v roce 2014 a následný postupný pokles. V posledních letech hodnoty hrubé míry porodnosti oscilují
okolo 10 ‰.

Obr. 6 Hrubá míra porodnosti a počty narozených v obci Holasice v letech 2005-2019 (ČŠÚ, 2021)

Na základě vývoje počtu obyvatel mezi obdobím 2001-2020 byla stanovena prognóza počtu obyvatel
do roku 2030 (obr. 7). Prognóza vývoje počtu obyvatel odhaduje další nárůst počtu osob v obci
Holasice. Počet obyvatel do roku 2030 by měl dle prognózy překročit hodnotu 1 500, avšak je potřeba
počítat s tím, že do prognózy vstupovaly hodnoty počtu obyvatel z posledních let, kdy se silně projevila
vlna suburbanizace. Na druhou stranu dle územního plánu nejsou vymezeny další zastavitelné plochy
pro bydlení. Tedy jistý nárůst počtu obyvatel v budoucnu je možné i nadále předpokládat, nicméně
nelze očekávat tak silný projev jako doposud.
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Obr. 7 Prognóza počtu obyvatel v obci Holasice do roku 2030

Věková struktura
Obec Holasice v období 2013 – 2019 dlouhodobě dosahuje výrazně nižších hodnot průměrného věku
než vyšší území celky. Nižší průměrný věk pravděpodobně souvisí s trendem suburbanizace,
kdy především mladé rodiny odcházejí do zázemí velkých měst. Průměrný věk sice v obci Holasice
narůstá, i přesto je ale výrazně nižší než ve vyšších územních celcích, kde je patrnější celorepublikový
trend stárnutí populace (obr. 8).
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Obr. 8 Vývoj průměrného věku v Holasicích a vyšších správních jednotkách (ČSÚ, 2021)
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Obec Holasice má demograficky nejvyváženější rozložení populace (obr. 9). Z porovnávaných vyšších
územních celků má nejvyšší zastoupení předproduktivní složky obyvatelstva (0-14 let) a zároveň nižší
zastoupení postproduktivních obyvatel (65 a více let). Tedy projevy stárnutí populace v této obci zatím
nejsou tak patrné jako ve vyšších územních celcích.
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Obr. 9 Zastoupení jednotlivých produkčních skupin obyvatel (%) (ČŠÚ, 2021)

Hodnoty indexu stáří a indexu ekonomického zatížení taktéž potvrzují příznivou demografickou
strukturu obce (obr. 10). Index stáří vyjadřuje podíl obyvatel 65 a více let na dětskou složku populace.
Pokud dosahuje hodnoty nižší než 100, dětská složka je zastoupena výrazněji než postproduktivní
složka obyvatelstva. V případě, že je hodnota vyšší než 100, reflektuje to silnější zastoupení
postproduktivní složky a stárnutí populace. Holasice mají hodnotu indexu stáří 74,2 (2019), tedy
předproduktivní složka populace je zastoupena více než postproduktivní složka. Holasice touto
hodnotou výrazně vybočují v porovnání s vyššími správními celky, kde s výjimkou hodnoty ORP
Židlochovice všechny ostatní celky dosahují hodnot vyšších než 100. Ačkoliv v současnosti Holasice
vykazují příznivé hodnoty indexu stáří, na spojnici lineárního trendu lze pozorovat mírně narůstající
tendence této hodnoty v průběhu sledovaného období.

Index stáří

125,0

100,0

75,0

50,0
Holasice

2014

2015

2016
ORP Židlochovice

2017

2018
2019
Okres Brno-venkov

Jihomoravský kraj

Česká republika

Lineární (Holasice)

Lineární (ORP Židlochovice)

Lineární (Okres Brno-venkov)

Lineární (Jihomoravský kraj)

Lineární (Česká republika)
Obr. 10 Vývoj hodnoty indexu stáří v obci Holasice a vyšších správních celcích (ČSÚ, 2021)
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Index ekonomického zatížení hodnotí poměr předproduktivní a postproduktivní složky vůči produktivní
skupině obyvatel (obr. 11). Nízké hodnoty indexu ekonomického zatížení indikují příznivý poměr mezi
ekonomicky neaktivní a aktivní složkou obyvatelstva. Ačkoliv Holasice dosahují velmi příznivých hodnot
ve srovnání s dalšími celky, v delším časovém horizontu lze pozorovat pozvolný nárůst této hodnoty
stejně jako ve vyšších územních celcích.
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Obr. 11 Vývoj hodnoty indexu ekonomického zatíženi v obci Holasice a vyšších územních jednotkách (ČSÚ, 2021)

Rozložení populace obce Holasice v pětiletých věkových skupinách znázorňuje věková pyramida
(obr. 12). Tvar věkové pyramidy poukazuje na odvrácení od regresního typu pyramidy v posledních
10 letech, kdy v obci postupně přibývá dětí. Tvar věkové pyramidy také znázorňuje široce zastoupenou
produktivní služku populace. Nejsilnější věkovou skupinou u obou pohlaví je kategorie 40-45 let,
která je v obou případech zastoupena 11 osobami. Pokud i nadále bude pokračovat trend vyšších
přírůstků dětské složky bude možné i nadále udržet příznivé demografické hodnoty v obci.
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Obr. 12 Věková pyramida k 31. 12. 2018 (ČŠÚ, 2021)

Vzdělanostní struktura
Dle dat ze Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 má vzdělanostní struktura obyvatelstva obce Holasice
v porovnání s Jihomoravským krajem výrazně vyšší podíly osob s nižším stupněm vzdělání. Avšak
vzdělanostní struktura Holasic je velmi podobná struktuře ORP Židlochovice (obr. 13). Skupina osob
bez vzdělání či se základním vzděláním je zastoupena 20,2 %. Nejpočetnější skupinou jsou osoby
se středním vzděláním bez maturity (43,1 %). Občané s dokončeným středoškolským vzděláním
s maturitou dosahují v Holasicích srovnatelné hodnoty s porovnávanými celky. Nejméně
je i v porovnání s vyššími územními celky zastoupena skupiny osob s vyšším odborným
a vysokoškolským vzděláním (8,6 %), Holasice touto hodnotou dosahují pouze 1/3 hodnoty
vysokoškolsky vzdělaných v Jihomoravském kraji. Avšak je potřeba dodat, že tato data nemusí být příliš
relevantní vzhledem k silné demografické změně, jež se udála v posledních 10 letech v Holasicích.
Lze předpokládat, že podíly osob s dokončenými vyššími stupni vzdělání narostly. Nicméně nová data
ze SLDB 2021 budou dostupná v roce 2022.
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Obr. 13 Vzdělanostní struktura Holasic a vyšších územních celků SLDB 2011 (ČSÚ,2021)
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HOSPODÁŘSTVÍ A TRH PRÁCE
Ekonomické subjekty
Dle Českého statistického úřadu bylo v Holasicích registrováno k 31. 12. 2020 celkem
266 podnikatelských subjektů. Nejvíce je v obci zastoupený sektor služeb (61,7 %), následuje
sekundér (32,7 %) a nejméně je zastoupený sektor primární (5,6 %). Zastoupení ekonomických
subjektů v jednotlivých sektorech se významně neliší od sektorového zastoupení ve vyšších územních
jednotkách (obr. 14).
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Obr. 14 Rozdělení ekonomických subjektů v obci Holasice, SO ORP Židlochovice a Jihomoravském kraji k 31. 12. 2020
(ČŠÚ, 2021)

Ekonomická aktivita obyvatel byla zjišťována v rámci Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. V obci bylo
evidováno celkem 447 ekonomicky aktivních obyvatel, z nichž 340 představovalo zaměstnance,
13 osob podnikalo a 50 pracovalo na vlastní účet. Celkový počet nezaměstnaných při censu
představoval 30 osob. Ekonomicky neaktivní bylo 406 osob, z nichž 200 tvořili nepracující důchodci
a 121 byli žáci, studenti a učni. Celkem u 29 obyvatel nebyla ekonomická aktivita zjištěna.
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Obr. 15 Počet podnikatelských subjektů v obci Holasice dle převažující činnosti 31. 12. 2020 (ČŠÚ, 2021)
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Graf na obrázku 15 znázorňuje rozložení podnikatelských subjektů dle převažující činnosti. Největší
počet podniků se zabývá velkoobchodem a maloobchodem. Dále je významně také zastoupen průmysl,
stavebnictví, profesní, vědecké a technické činnosti.
V obci Holasice působí celá řada ekonomických subjektů, avšak dle počtu zaměstnanců se jedná o malé
podniky převážně bez zaměstnanců (tab. 1). Největší podnik zaměstnává 25-49 zaměstnanců. Mezi
největší zaměstnavatele v obci patří společnost IGS Europe s.r.o., která se zabývá povrchovou úpravou
a zušlechťováním kovů, velkoobchodem a maloobchodem. Dalším významným zaměstnavatelem
je společnost Handlopex CZ s.r.o., jež nabízí opravy a údržbu motorových vozidel, maloobchodní
a velkoobchodní činnost. V obci působí také společnost EUROPLAST – Morava s.r.o. s počtem
zaměstnanců 10-19, jež se zabývá výrobou plastových oken a dveří. Na území obce působí společnost
Nemovitosti Holasice s.r.o., která se zabývá oblastí realit a zaměstnává 6-9 osob. Dále v obci Holasice
sídlí celá řada menší subjektů.
Tab. 1 Ekonomické subjekty dle počtu zaměstnanců v obci Holasice k 31. 12. 2020 (ČSÚ, 2021)

Ekonomické subjekty dle počtu zaměstnanců
neuvedeno
bez zaměstnanců
1 - 5 zaměstnanců
6 – 9 zaměstnanců
10 - 19 zaměstnanců
25 – 49 zaměstnanců

109
79
18
5
1
1

Vývoj podílu nezaměstnaných osob - PNO (obr. 16) v obci Holasice ve sledovaném období 2014-2020
se dlouhodobě drží v nižších hodnotách než v Jihomoravském kraji a České republice. Ačkoliv
nekopíroval trend vyšších územních jednotek, tedy konstantní pokles až do roku 2019, i přesto se jeho
hodnota v průběhu času snižovala, což dokazovalo ekonomickou prosperitu. Nejnižší hodnota PNO
byla zaznamenána v roce 2019 – 1,7 %. V následujícím období došlo ke zvyšování hodnoty PNO (2,2 %)
stejně jaké ve vyšších územních celcích. Tento nárůst lze vysvětlit světovou pandemií COVID-19, která
narušila chod ekonomiky právě v roce 2020. Nicméně i přes tento mírný nárůst je hodnota v obci
Holasice nejnižší v porovnání s vyššími správními celky.
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Obr. 16 Podíl nezaměstnaných osob v obci Holasice a vyšších správních jednotkách 2014-2020 (MPSV, 2021)

Vývoj počtu dosažitelných uchazečů v obci Holasice je zaznamenán na obrázku 17. Ve sledovaném
období dochází k pozvolnému poklesu počtu dosažitelných uchazečů o zaměstnání. Nejvyšší počet
dosažitelných uchazečů (40 osob) byl zaznamenán v roce 2014, naopak nejnižší počet uchazečů
o zaměstnání (13 osob) byl v roce 2019. Tento pozvolný pokles souvisel s ekonomickou prosperitou
v předchozích letech. V roce 2020 došlo k mírnému nárůstu počtu dosažitelných uchazečů, což
pravděpodobně souvisí se zasažením ekonomiky pandemií COVID-19. Počet volných pracovních míst
v obci je značně rozkolísaný, nicméně ve sledovaném období se pohyboval do hodnoty 10 s výjimkou
roku 2018, kdy počet volných míst v obci přesáhl hodnotu 70.
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Obr. 17 Počty dosažitelných uchazečů a volných pracovních míst v Holasicích v letech 2014-2020 (MPSV, 2021)
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Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a škol
Dle Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 vyjíždělo z Holasic celkem 243 občanů, z toho 191 občanů
vyjíždělo do zaměstnání a 52 do škol. Nejsilnější proud vyjížďky směřoval do Brna (celkem 145 osob).
Dalšími významnými centry dojížďky byly města Rajhrad (34 osob), Modřice (15 osob) a Židlochovice
(11 osob). Do Holasic dojíždí celkem 108 osob, většina z nich dojíždí z jiných okresů Jihomoravského
kraje (61 osob), 47 osob dojíždí v rámci okresu.

Obr. 18 Hlavní směry vyjížďky z obce Holasice (ČSÚ, 2021)
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VYUŽITÍ PŮDY A ZEMĚDĚLSTVÍ
Rozloha katastrálního území Holasic zaujímá plochu 353,5 ha. Půdní výměru lze rozdělit na dvě základní
skupiny, na zemědělskou půdu (orná půda, zahrady, sady a trvalé travní porosty) a nezemědělskou
půdu (lesní půda, vodní plochy, zastavěné plochy a ostatní plochy). Na území obce Holasice dominuje
zemědělské využití půdy. Zemědělská půda zabírá 78,3 % území obce, nezemědělská půda
se rozprostírá na 21,7 % území. Z hlediska využití půdy je nejvíce zastoupena orná půda (73,5 %),
ostatní plochy (11,2 %) a zastavěné území zabírá 3,7 % rozlohy. Tyto hodnoty (obr. 19)
reflektují zemědělský charakter krajiny.
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Obr. 19 Využití území v obci Holasice k 31. 12 2019 (ČSÚ, 2020)

Zemědělská půda zabírá více než ¾ rozlohy obce (obr. 20). Dle charakteristiky BPEJ (Bonitovaná půdně
ekologická jednotka) půda na území obce Holasice náleží do velmi teplého a suchého klimatického
regionu. Většinu území pokrývají černozemě na rovině se všesměrnou expozicí. Dalším půdním typem,
který se nachází ve východní části obce v blízkosti Vojkovického náhonu a Svratky, je fluvizemě.
Zemědělská půda v obci Holasice náleží do I. a II. třídy ochrany, na většině území se nachází bonitně
nejcennější půdy, v menší míře jsou zastoupeny také nadprůměrně produkční půdy. Půdy na území
obce Holasice nejsou téměř ohroženy vodní erozí, pouze v pár lokalitách se nachází mírně erozně
ohrožené půdy (viz obr. 21). Z hlediska větrné eroze spadá katastrální území obce do oblastí se střední
mírou rizika ohrožení větrnou erozí. Ke snížení plošného omezení větrné eroze jsou zásadní Komplexní
pozemkové úpravy (KPÚ), jež vedou k narovnání majetkových poměrů mezi majiteli půdy a obci
umožňují realizovat potřebné zásahy do krajiny v podobě protierozních a protipovodňových opatření,
realizaci prvků ÚSES a dalších. V obci Holasice zatím neproběhla realizace komplexních pozemkových
úprav.
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Obr. 20 Využití území obce Holasice (Základní mapa 1: 25 000, ČÚZK (2021); Corine Land Cover,
CENIA (2018))

Obr. 21 Ohroženost půdy vodní a větrnou erozí (Základní mapa 1: 25 000, ČÚZK (2021); VÚMOP (2021))
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Území obce Holasice spadá do kukuřičné zemědělské výrobní oblasti. Na orné půdě jsou převážně
pěstovány plodiny typické pro tuto výrobní oblast – kukuřice, obiloviny (pšenice, ječmen), slunečnice,
len a teplomilná zelenina. Na většině zemědělské půdy dle Veřejného registru půd - LPIS hospodaří
společnost DOMINÁT v.o.s. Zbývající plochy pak obhospodařují soukromníci. Orná půda ve východní
části obce je obhospodařována v režimu ekologického zemědělství.
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DOPRAVA
Silniční doprava
Hlavní dopravní tepnou obce je silnice II/425 směřující z Rajhradu na státní hranici se Slovenskem
(obr. 22). Jedná se o doprovodnou komunikaci k dálnici D2 (Brno-Bratislava). Velká část trasy je vedena
souběžně s dálnicí D2. Silnice II/425 nad Rajhradem končí zaústěním na dálnici D52. Holasice i další
obce na trase silnice II/425 jsou zatíženy tranzitní nákladní dopravou, vzhledem k možnosti vyhnout se
platbě mýtného využitím tohoto úseku. Dochází tak k překračování hygienických limitů hluku.
Dle Celostátního sčítání dopravy v letech 2010 a 2016 (viz tab. 2 a 3) je patrný významný nárůst
intenzity dopravy. Hodnoty počtu vozidel mezi roky 2010 a 2016 narostly o více než 160 %. Menší
nárůst je zaznamenán pouze v oblasti cyklodopravy.
Tab. 2 Výsledky Celostátního sčítání dopravy 2010 a 2016 na silnici II/425 Rajhrad–Židlochovice (ŘSD ČR, 2021)

Sčítací úsek 6-0220

RPDI* pracovní den

RPDI* víkend

Těžká motorová vozidla

Cyklodoprava

2010
2016
Index změny (%)

5598
9185
164

3796
6189
163

611
1022
167

81
101
125

*Roční průměr denní intenzity dopravy

Obr. 22 Dopravní infrastruktura v Holasicích a okolí (Základní mapa 1: 25 000, ČÚZK (2021); Územní plán obce Holasice,
holasice.cz; Mapy.cz; 2021)

23

Západní část katastru obce protíná pozemní komunikace III/42510 (Rajhrad – Ledce – křižovatka
s II/416). Nicméně tato komunikace nemá žádné další napojení na obec Holasice a její infrastrukturu.
Na rozdíl od prvního zmiňovaného úseku, je zde patrný pokles dopravy o cca 20 % dle výsledků
Celostátního sčítání dopravy.
Tab. 3 Výsledky Celostátního sčítání dopravy 2010 a 2016 na silnici III/42510 Rajhrad–Ledce (ŘSD ČR, 2021)

Sčítací úsek 6-7680

RPDI* pracovní den

RPDI* víkend

Těžká motorová vozidla

Cyklodoprava

2010
2016
Index změny (%)

4906
4139
84

2777
2443
88

1481
1064
72

25
0

*Roční průměr denní intenzity dopravy
V územním plánu je stanovena územní rezerva pro Jihozápadní tangentu sloužící k propojení D52 s D1
s využitím D2. Plánovaná trasa měla procházet jižní částí katastru obce v západovýchodním směru.
Nicméně dle ÚAP Jihomoravského kraje z roku 2017 a dalších zpracovaných studiích se v současnosti
o této variantě neuvažuje. Deklarované spojení by mělo vzniknout severněji jako Jižní tangenta.
Z hlediska dopravní infrastruktury je stěžejní blízkost dálnice D52 – nejbližší nájezd je umístěn 3 km
od obce. Díky své poloze je obec snadno a rychle dostupná z Brna, což z ní dělá atraktivní místo
pro bydlení v blízkosti velkého města.

Veřejná doprava
Dopravní obslužnost je v Holasicích zajišťována Integrovaným dopravním systémem Jihomoravského
kraje. V obci se nachází pouze jedna autobusová zastávka – Holasice, v obou směrech je řešena
bezbariérově. Obec je pravidelně obsluhována linkou č. 505 (Židlochovice – Brno, Ústřední hřbitov).
V pracovních dnech je zajištěno 28 spojů této linky v obou směrech. O víkendu je linka obsluhována
11 spoji v obou směrech. Doba jízdy do Brna (Ústřední hřbitov) je 20 minut. Město Židlochovice
je dostupné za 10 minut a město Rajhrad do 4 minut jízdy.
Obcí Holasice prochází I. železniční koridor vedoucí z Vídně/Bratislavy přes Břeclav do Brna a dále
do Prahy. V kontextu venkovského regionu se jedná o dobré dálkové železniční spojení. Nejbližší
stanice se nachází v sousedním Rajhradě, vzdálená 1,5 km od Holasic. Ačkoliv se jedná o jednu
z nejvytíženějších tratí v Česku, železniční stanici v Rajhradě obsluhují pouze osobní vlaky, které
zajišťují spojení do těchto měst – Brno, Tišnov, Židlochovice, Hrušovany u Brna a Kuřim. Nejbližší
zastávkou dálkových spojů je Brno, hlavní nádraží. Cesta vlakem z Rajhradu do Brna zabere přibližně
13 minut a spoje jsou zajištěny každých 10 až 20 minut, o víkendech a svátcích pak každou půl hodinu.
Do budoucna se počítá s novou vysokorychlostní tratí Praha – Brno – Vídeň. V rámci úseku RS2 (Brno
– Břeclav – Vídeň) se počítá s vybudováním nového ramene v úseku Modřice – Vranovice, které bude
trasováno přes katastrální území Holasic. Tato dopravní liniová stavba je již nyní zanesena v územním
plánu obce – katastr protíná v západní části Holasic v severojižním směru (poblíž silnice III/42510).
Budoucí těleso vysokorychlostní tratě 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. Po skončení všech prací bude možné navýšit maximální rychlost
na trati ze současných 160 km/h na 200 km/h. Termín zahájení realizace je stanoven na rok 2027.
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Pěší a cyklistická doprava
Intravilán obce je dostatečně vybaven chodníky pro pěší a turistickými stezkami. Holasicemi prochází
naučná stezka Rajhradsko a červeně značená turistická trasa Svatojakubská cesta – Moravskoslezská.
Naučná stezka Rajhradsko nabízí 16 zastavení na 25,5 km dlouhé trase po kulturně-historických
a přírodních lokalitách mikroregionu Rajhradska. Moravskoslezská Svatojakubská trasa prochází
přes území Česka z Polska a dále pokračuje do Rakouska, celková délka trasy na území ČR je 276,5 km.
Na území obce se nenachází žádná cyklostezka ani cyklotrasa. Nicméně v blízkosti obce je vedeno
několik cyklotras. Nejbližší prochází sousedním Rajhradem – cyklotrasa č. 404 Brněnská vinařská
stezka, která nabízí na 130 km poznání severní části vinařské oblasti jižní Moravy. V sousedních
Vojkovicích je možné napojení na cyklotrasu č. 5172 (Židlochovice-Mělčany-Rosice).

Souhrn kapitoly Doprava
Silné stránky
•
•
•

Slabé stránky
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Dostupnost města Brna
Napojení na dálniční síť
Obslužnost veřejnou dopravou

•
•
•
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Zvyšující se intenzita dopravy na silnici
II/425
Zatížení tranzitní dopravou
Vedení cyklotras mimo obec
Limity rozvoje území kvůli ochranným
pásmům dopravní infrastruktury

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Zásobování vodu
Pitná voda do obce Holasice je dodávána prostřednictvím skupinového vodovodu 313 Rajhrad. Jedná
se o vodovodní systém zásobující kromě Holasic také přilehlé obce Rajhrad, Popovice a další. Zdrojem
vody tohoto systému je voda dodaná z vodárenské soustavy Březová II, Vírský oblastní vodovod.
Z vodojemu Rajhrad I je gravitačně plněn vodojem Rajhrad II, odkud je zásobovacím řadem gravitačně
dopravována voda do rozvodné sítě města Rajhrad. Na ni je napojen gravitační zásobovací řad
do Holasic s rozvodnou sítí. Obec Holasice má tedy vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem
OÚ Holasice a je provozován společností VAS a.s., divize Brno - venkov, provozní středisko Židlochovice.
Kapacita vodovodního systému je v současné době dostatečná, nicméně do budoucna se počítá
s rozšířením.

Kanalizace a ČOV
V obci Holasice je vybudován kombinovaný systém kanalizace. V centrální části obce s původní
zástavbou je vybudovaná gravitační jednotná kanalizace, která byla rozšiřována postupně s rozvojem
obce od roku 1970. Na jednotné kanalizaci je několik odlehčovacích komor, kterými jsou v době
zvýšených srážek naředěné odpadní vody v požadovaném poměru. Odlehčovací komory jsou
na jednotné kanalizaci z kapacitních důvodů, aby nedocházelo v případě přívalových srážek k přetížení
a nežádoucímu ovlivňování biologických procesů v čistírně odpadních vod (ČOV). V okrajových částech
obce, především v severozápadní a severní části obce, kde proběhla v nedávné době výstavba
rodinných domů, je vybudovaná gravitační splašková kanalizace. Splašková kanalizace byla
vybudována kolem roku 2012. Touto kanalizační sítí jsou odpadní vody odváděny do ČOV ve východní
části obce. Čistírna odpadních vod pochází ze 70. letech 20. století, nicméně v roce 2010 byla
renovována. Kapacita ČOV je 1 500 EO. Recipientem odpadních vod je Vojkovický náhon. Kanalizační
systém i ČOV provozuje o d 1.1.2021 společnost VAS a.s., divize Brno-venkov. Na kanalizační síť je
dle výsledků SLDB 2011 napojeno 84 % domů v obci.

Zásobování plynem
Zásobování plynem je zajištěno vysokotlakým plynovodem (VTL) Rajhradice – Rajhrad – Ořechov.
Z tohoto plynovodu je následně vyveden střednětlaký řad (STL), který rozvádí plyn po obci. Na území
katastru obce Holasice zasahuje ochranné pásmo velmi vysokotlakého plynovodu (VVTL) patřícím
společnosti NET4GAS, s.r.o. Územím obce také prochází ropovod Družba provozován společností
MERO ČR a produktovod DN 200 společnosti Čepro a.s.

Zásobování elektrickou energií
Holasice jsou zásobovány elektrickou energií vysokého napětí (VN), která je do obce
dodávána z rozvodny v Hrušovanech u Brna. Na katastru obce se nachází ochranné pásmo
elektrického vedení velmi vysokého napětí (VVN) 400 kV. Distribuci elektrické energie zajišťuje
společností E.ON Distribuce, a.s.
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Odpadové hospodářství a nakládání s odpady
Svoz odpadu v obci Holasice zajišťuje společnost KTS EKOLOGIE s.r.o. Obec je spoluvlastníkem této
společnosti, jež je vlastněna obcemi Jihomoravského kraje. Již od roku 2018 je odpad svážen od občanů
v režimu tzv. „door to door“, tedy každá zapojená domácnost má k dispozici nádoby/pytle na směsný
komunální, biologický, papírový a plastový odpad a svoz odpadu probíhá přímo od domu. Směsný
komunální odpad je od 1.1.2022 svážen 1x za 21 dnů, stejně tak jako papír a plast, zatímco biologický
rozložitelný odpad je svážen v zimní sezóně 1x za měsíc a v průběhu letní sezóny 2x do měsíce. Občané
mají k dispozici také sběrný dvůr pro odkládání ostatních druhů odpadů např. jedlých olejů, textilu,
elektroodpadu, nebezpečného odpadu, objemného a stavebního odpadu, aj. Provoz sběrného dvoru
zajišťuje obec Holasice. Sběrný dvůr je dostupný 3 dny v týdnu (březen-listopad), v období prosinec až
únor vždy jeden den v měsíci.

Souhrn kapitoly Technická infrastruktura
Silné stránky
•
•

Slabé stránky
•

Systém sběru odpadu
Sběrný dvůr na území obce
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Frekvence svozů komunálního odpadu

CESTOVNÍ RUCH
Holasice nejsou z pohledu cestovního ruchu příliš atraktivní lokalitou. Na území obce se nevyskytují
významnější turistické cíle a atraktivity, nicméně v okolí se nachází celá řada turistických destinací.
Samotná obec je spíše atraktivní z hlediska místního kontextu. Nicméně i tak obec disponuje jistými
předpoklady k turistickému ruchu. V Holasicích se nachází několik pamětihodností zapsaných
na seznam nemovitých a kulturních památek (kaple sv. Václava, sousoší ležících lvů, socha sv. Jana
Nepomuckého. Dalšími zajímavými lokalitami v obci jsou tůň Ludmila a okolí Vojkovického náhonu.
Jistou překážkou v rozvoji cestovního ruchu je i skutečnost, že obcí neprochází žádná cyklistická trasa.
Zvýšení turistické atraktivity by mohlo přinést právě napojení na cyklistické stezky v okolí obce.
V okolí obce se nachází několik turisticky zajímavých lokalit (obr. 23). V těsné blízkosti leží město
Rajhrad, kde je možné navštívit významný benediktýnský klášter Rajhrad a klášter sester těšitelek.
V blízkosti Holasic se taktéž nachází zámek Židlochovice, přírodní park Výhon s rozhlednou
na stejnojmenném vrchu a město Dolní Kounice. V širším okolí je možné navštívit krajské město Brno,
Pálavu, Novomlýnské nádrže, přírodní park Ždánický les či bojiště Slavkov u Brna.

Obr. 23 Významné turistické cíle v okolí obce Holasice (Základní mapa 1: 25 000, ČÚZK (2021)

Souhrn kapitoly Cestovní ruch
Silné stránky
•
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•

Turisticky atraktivní okolí a region
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Nízká turistická atraktivita obce
Chybějící propojení se sítí cyklotras

OBČANSKÁ VYBAVENOST
Bydlení
Holasice jsou obcí s typickou venkovskou zástavbou. Charakteristickým prvkem jsou maximálně
dvoupodlažní rodinné domy. V původní zástavbě se dochovala návesní struktura jádra obce.
Na historické jádro navazuje zástavba vyplňující prostor mezi centrem obce, železnicí a silnicí II. třídy.
Rozvoj obce z hlediska zástavby byl výrazněji ovlivněn výstavbou železniční tratě, návazností na město
Rajhrad a krajinným rázem (významnými faktory byly především vodní toky Svratka a Vojkovický
náhon), díky kterým má zástavba obce protáhlý tvar v severojižním směru. Nová výstavba probíhá
západně od silnice II. třídy v lokalitách Čtvrtě a Rozhraní. Nová zástavba je bez vazby na urbanismus
obce a je oddělena od intravilánu obce silnicí II. třídy.
Mezi lety 2002 a 2019 bylo v Holasicích dokončeno celkem 147 bytových jednotek (obr. 24).
Ve sledovaném období lze pozorovat dvě rozdílné fáze. První z nich (období 2002-2010), vykazuje
obvyklé hodnoty počtu dokončených bytů pro podobně velké obce, lze tedy hovořit o stagnaci
případně mírném růstu této hodnoty. Ve druhé fázi (po roce 2011) došlo k výraznému nárůstu počtu
dokončených bytů v obci Holasice. Tento stav lze přičítat suburbanizačním procesům, které výrazně
zasáhly obec Holasice. V tomto období bylo vystavěno celkem 131 bytů.

Počet dokončených bytů
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Obr. 24 Počet dokončených bytů v obci Holasice mezi roky 2002-2019

Školství
V obci Holasice se nachází Základní škola a Mateřská škola Holasice, které zajišťují předškolní
a základní vzdělání, ale také zájmové vzdělávání a stravovací služby. Mateřská škola v obci vznikla již
v polovině minulého století a od té doby prošla řadou změn. Do nedávna byla rozdělena na 3 třídy
s celodenním provozem, které byly určeny dětem od 3 do 7 let, a fungovala ve dvou vzájemně
oddělených budovách. Tedy v budově původní mateřské školy se dvěma třídami na ulici J. Fučíka 149
a dodatečně v budově základní školy na ulici Palackého 24 s jednou třídou. Kapacita školky 50 dětí byla
zcela naplněna a to i po navýšení kapacity z původních 36 míst v roce 2015. Vzhledem k naplněné
kapacitě, byla tehdy část školky přemístěna právě do budovy Základní školy, kde však nemohla
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dlouhodobě působit. Z do toho důvodu vznikla v obci nová modulární školka v části Čtvrtě, kde obec
získala pozemek za symbolickou 1 Kč. Nová školka byla otevřena 29.9.2021 s kapacitou 25 míst.
Obec Holasice dále zřizuje malotřídní základní školu, která poskytuje výuku pro 1. - 5. ročník. Budova
základní školy prošla v minulosti řadou rekonstrukcí. Nejnovější úpravy byly provedeny v roce 2014
(oprava fasády), 2017 (zbudování nástavby ke zkapacitnění školy) a 2019 (zbudování nových šaten
v 1 PP budovy školy). Kapacita ZŠ je od 1.9.2021 115 žáků, po té co byla zrušena provizorní třída MŠ.
Součásti budovy základní školy je také školní družina (kapacita 65 dětí) a školní jídelna s kapacitou
185 strávníků (k 19.9.2021). Spádovou základní školou pro vyšší ročníky je Základní škola
T. G. Masaryka Rajhrad.
Za dalším vzděláváním je nutné dojíždět do sousedních měst. Na 2. stupeň základní školy vyjíždějí žáci
z Holasic do školy v Rajhradě. V Rajhradě je také situována Základní umělecká škola a Střední
zahradnická škola Rajhrad. Gymnázium se nachází v nedalekých Židlochovicích. Nicméně nejširší
spektrum školských zařízení je k dispozici v krajském městě Brně. Z výsledků SLDB 2011 vyplynulo, že
právě Brno bylo nejdůležitějším centrem dojížďky za vzděláváním, menší proudy dojíždějících
směřovaly do Rajhradu a Židlochovic.

Zdravotnictví a sociální péče
V obci Holasice se nenachází žádná zdravotnická zařízení, ordinace lékaře či lékárna. Avšak veškeré
zdravotnické služby jsou dostupné v okolních městech. Nejblíže se nachází Zdravotní středisko Rajhrad,
disponující službami praktických lékařů, ale také specialistů (ordinace zubního lékaře, gynekologa
i fyzioterapie). Obdobné zdravotnické služby jsou dostupné také v Židlochovicích, které jsou vzdáleny
cca 6 km od Holasic. Nejširší škálu zdravotnických služeb nabízí krajské město Brno. Občané Holasic
zde mohou využívat lékařkou péči na špičkové úrovni, jak ve státních zařízeních (např. Fakultní
nemocnice Brno), tak i v soukromých klinikách a ambulancích. Nejbližší výjezdové stanoviště
záchranné služby se nachází v Brně-Bohunicích a také v Pohořelicích. Nejbližší lékárna je v sousedním
Rajhradě.
V obci Holasice není situováno žádné sociální zařízení. V sousedním městě Rajhrad se nachází domov
pro seniory „Domov Matky Rosy“ a „Akátový dům“, dále také chráněné bydlení sv. Luisy včetně
odlehčovací a pečovatelské služby poskytované Diecézní charitou Brno. Tato organizace zde zároveň
zastřešuje odborné sociální poradenství. Občané Holasic mají tedy možnost využít těchto služeb,
které jsou provozovány v těsném sousedství. V nedalekém krajském městě Brně je možné využít
dalších sociálních služeb.

Sport
Obec Holasice nabízí svým občanům široké spektrum možností pro trávení volného času.
Nejvyužívanějším objektem je bezesporu místní sokolovna, kterou je možné využít pro nejrůznější
sportovní činnosti (trampolínky, taneční lekce, jóga, aerobic, fotbal, vojelbal) ale i kulturní aktivity
(plesy, setkání seniorů, besedy, výstavy, aj.). Sokolovnu také využívají školská zařízení a maminky
s dětmi. Od roku 2014 probíhá postupně rekonstrukce objektu. V roce 2014 bylo provedeno zateplení
budovy, výměna oken a dveří. V roce 2017 došlo ke kompletní rekonstrukci interiéru – proběhla tedy
výměna topení, nové obložení stěn, výměna a interiérové vybavení kuchyně, bar-peklo. V roce 2021
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byla zrealizována kompletní rekonstrukce sociálního zařízení. V tomto roce též došlo na zbudování
nových venkovních toalet.
Za sokolovnou se nachází víceúčelové hřiště, které je možné využít pro nejrůznější sporty (např. tenis,
volejbal, nohejbal, badminton, basketball, streetball, malá kopaná). Víceúčelové hřiště bylo
vybudováno a zpřístupněno veřejnosti v roce 2016. Hřiště mohou v průběhu letní sezóny (duben-říjen)
občané využívat denně mezi 9:00-20:00, s prodlouženou provozní dobou do 21:00 v měsíci červnusrpnu. Avšak ve všedních dnech v čase 9-13:00 je hřiště vyhrazeno pro výuku školským zařízením. Vstup
na hřiště je zpoplatněn částkou 80-120 Kč/hod dle provozovaného sportu. Místní mládež do 18 let
má vstup v průběhu letních prázdnin zdarma. V Holasicích se také nachází velké fotbalové hřiště
v lokalitě Na Cihelně, avšak hřiště není příliš využíváno a je ve špatném technickém stavu. Vzhledem
k tomu, že část hřiště leží na pozemcích, které nejsou v majetku obce, není možné současný stav
zlepšit. Nejprve bude muset dojít k úpravě vlastnických poměrů. Většina pozemku patří obci Holasice,
ale částečně na hřiště zasahují také pozemky Benediktýnského opatství v Rajhradě.
V Holasicích se nachází také sportovní střelnice v majetku Ministerstva obrany, která je situována
na jihozápadní hranici katastru obce. Střelnice pochází z roku 1957 a v současnosti v současnosti však
neslouží veřejnosti.
Pro děti jsou v Holasicích k dispozici dvě dětská hřiště (dětské hřiště za školou a na Žlíbku). Dětská
hřiště jsou volně přístupná v průběhu dne. Dětské hřiště za školou bývá také využíváno ve vyučovacích
hodinách či pro potřeby školní družiny.

Kulturní a ostatní zařízení
Obec Holasice má od roku 2009 ve správě Holasickou sokolovnu, kde se koná většina kulturních
a společenských akcí (plesy, hody, bleší trhy, karnevaly, aj.). V průběhu letní sezóny se občané scházejí
na společenských akcích za sokolovnou, kde se například konají hodové zábavy, dětské dny či oslavy
výročí obce. Obec Holasice provozuje také obecní knihovnu v budově obecního úřadu. Knihovna je
přístupná jednou týdně v odpoledních hodinách.
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.
Z církevních staveb se v Holasicích nachází kaple sv. Václava, kde se však nepořádají pravidelné
bohoslužby. Bohoslužby se v kapli sv. Václava konají za speciálních příležitostí např. hodové bohoslužby
k uctění patrona obce sv. Václava, Májové pobožnosti, výroční oslavy aj.

Služby
Na území obce Holasice se k roku 2021 nachází prodejna společnosti MINIPO, kterou provozuje pan
Lam. Otevřena je denně od 6,30 do 18 hodin. O víkendu od 7,00 – 14,00 hodin. Prodejna poskytuje
prodej potravin, textilu, drogistického zboží, drobných domácích potřeb a smíšené zboží.
Těsně za hranicemi katastru obce (v blízkosti části Rozhraní) v Rajhradě, je možné využít supermarket
Billa, který je otevřen denně, součástí areálu je parkoviště pro zákazníky. Občané mají také možnost
využít služby z oblasti pohostinství – v obci je provozována restaurace Hospůdka na Kuželně.
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Při ulici Brněnská funguje benzinová čerpací stanice T.V.G. s.r.o. V obci nejsou k dispozici žádná
vyhrazená parkovací stání. Parkování motorových vozidel probíhá na místních komunikacích
a na soukromých pozemcích. Nicméně místní komunikace nejsou příliš zatížené, tedy není potřeba
do budoucna budovat parkovací plochy. V obci se nenachází žádný bankomat ani pobočka České pošty
(nejbližší je lokalizována v Rajhradě).
Dále se v obci nachází celá řada specializovaných maloobchodních i velkoobchodních prodejen
(prodejna kotlů a pecí, prodejna dveří a oken, chovatelské potřeby, dárková prodejna, domácí potřeby,
aj.). V obci jsou také k dispozici některé specializované služby např. kadeřnictví. Další specializované
služby jsou dostupné v okolí či v krajském městě Brně. Obec se dlouhodobě potýká s černými
ubytovnami pro sezónní pracovníky.

Společenský a spolkový život
V Holasicích před propuknutím pandemie COVID-19 fungoval bohatý společenský život.
Nejvýznamnějšími událostmi byly např. Myslivecký a Hasičský ples, Čarodějnický jarmark (od roku 2018
zrušeno), Volejbalový turnaj, Svatováclavské hody a Rozsvěcení vánočního stromu. Důležitou součásti
společenského života v obci jsou místní spolky. Na společenském a spolkovém životě se podílí sbor
dobrovolných hasičů (SDH), v obci působí také jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH). Kromě
vykonávání dobrovolné služby v jednotce požární ochrany se SDH zaměřuje také na práci s mládeží.
Sdružení Halelista se věnuje rukodělné tvorbě pro děti i dospělé. Pro starší občany v obci funguje KLAS
– Klub aktivních seniorů, který se schází pravidelně 1x týdně. Setkání v měsíci jsou rozdělena
do 3 sekcí. Dvakrát v měsíci se konají tematická/vzdělávací setkání a přednášky, jedenkrát v měsíci jsou
pak setkání zaměřena na výtvarnou činnost a procházku po okolí. V obci také působí Myslivecký spolek
a ochotnický spolek DIVOCH. Dříve byl v obci aktivní spolek Holasické violky, jehož činnost s postupem
času upadla.

Souhrn kapitoly Občanská vybavenost
Silné stránky
•
•
•

Slabé stránky
•

Školská zařízení v obci
Možnosti sportovního vyžití
Kulturní a společenské akce (před
pandemií)

•
•
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Absence zdravotnických zařízení
a sociální péče
Černé ubytovny
Postupné upadání spolkové činnosti

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Území obce Holasice se rozkládá v Dyjsko-svrateckém úvalu na pomezí dvou geomorfologických
jednotek. Ze západu do obce zasahuje podcelek Rajhradská pahorkatina, východní část obce spadá
do podcelku Pracká pahorkatina. Území obce má podobu nížinné pahorkatiny, která je budována
neogenními sedimenty teras řek 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). Na většině území obce Holasice se nachází úrodné
černozemě, v menším měřítku se ve východní části obce objevují fluvizemě (nivní půdy).
Dle Quittovy klimatické klasifikace spadá obec Holasice pod teplou klimatickou oblast T4, která
připadá na nejteplejší a nejsušší oblasti na území České republiky. Charakteristické je velmi krátké
a teplé přechodné období, velmi dlouhé, teplé a suché léto a velmi krátká, teplá a suchá zima.
Průměrný roční úhrn srážek činní 400-500 mm a průměrná roční teplota se pohybuje okolo 9-10 °C.
Nejvýznamnějším vodním tokem na území obce je Vojkovický náhon, který tvoří celou východní hranici
katastrálního území Holasic. Jedná se o bývalé slepé rameno řeky Svratky, které v současné době slouží
pro potřeby odvodnění zemědělských pozemků a případně odvedení přívalových dešťů. Kromě
Vojkovického náhonu, který představuje uměle regulovaný vodní tok, se zde nachází také Tůň Ludmila,
která je díky výskytu některých vzácných a ohrožených druhů rostlin a obojživelníků označována jako
jedna z nejcennějších mokřadních lokalit celého Židlochovicka. Těsně za hranicí katastrálního území
protéká řeka Svratka, která pro obec představuje povodňové riziko. Rozsah záplavového území stoleté
vody je znázorněn na obrázku 25. S ohledem na polohu řeky Svratky je nejohroženější východní okraj
obce. V záplavové oblasti je identifikováno několik potenciálně ohrožených objektů – ČOV Holasice,
objekt zemědělské techniky a obytné budovy na ulici Václavská (celkem ohroženo 22 budov s přibližně
60 obyvateli). Pro Vojkovický náhon není stanovené záplavové území, nicméně v případě přívalových
srážek, popř. dlouhotrvajícího deště může rovněž dojít ke zvýšení hladiny tohoto toku. V Holasicích
není vyhlášena aktivní zóna záplavového území Q100, která by pro obec byla limitující z pohledu pravidel
využití takového území. S ohledem na povodňové riziko má obec Holasice vypracovaný Povodňový
plán. V roce 2011 byl na katastrálním území obce rovněž vybudován suchý poldr, který napomáhá
zvýšit retenční schopnost krajiny, zabraňuje další erozi a umožňuje tak ochranu zástavby před
případnými povodněmi.

33

Obr. 25 Záplavové území v obci Holasice (Základní mapa 1: 25 000, ČÚZK (2021), © Výzkumný ústav vodohodpodářský T. G.
Masaryka, 2021)

Ochrana přírody, krajiny a ÚSES
Na území obce se nenachází žádné maloplošné ani velkoplošné chráněné území. Avšak na území jsou
evidovány čtyři významné krajinné prvky (VKP Holasický hliník, VKP Ke staré cihelně, VKP Tůň Ludmila
a VKP Mlýnský náhon). Předmětem ochrany těchto vymezených ploch jsou především mezofilní lesní
ekosystémy a vodní a mokřadní systémy.
V rámci ÚSES (územního systému ekologické stability) jsou na území obce definovány 3 biocentra
a 5 biokoridorů (regionálních i lokálních). Vymezené prvky ÚSES v územním plánu obce Holasice jsou
v návaznosti na regionální prvky ÚSES. Z regionálních biocenter územím obce Holasice procházejí
RBC 142 Slámová a RBC 225 Neugrund a regionální biokoridory RBK 075, 076 a 077.

Znečištění ovzduší
V obci Holasice se nenacházejí žádní velcí znečišťovatelé ovzduší. Nejvýznamněji se v Holasicích
na znečištění ovzduší podílí automobilová doprava. Negativně se tedy do kvality ovzduší může
promítat neustále rostoucí intenzita dopravy na silnici II/425. Stacionárním zdrojem znečištění mohou
být především domácí topeniště v zimních měsících. Jakékoliv zhoršení kvality ovzduší v obci Holasice
lze však považovat pouze jako krátkodobý jev v lokálním měřítku.
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Dle SEKM (Systému evidence kontaminovaných míst) není v obci evidována žádná lokalita, která
by představovala riziko pro životní prostředí. Z dostupných údajů z databází brownfieldů vyplývá,
že se v obci taktéž nenachází žádný brownfield, jež by mohl představovat ekologickou zátěž.

Souhrn kapitoly Životní prostředí
Silné stránky
•
•
•

Slabé stránky
•

Úrodné půdy
Cenné mokřadní lokality a další
významné krajinné lokality
Realizovaná protipovodňová opatření

•
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Záplavové území Svratky při průtoku
Q100
Znečištění z automobilové dopravy

Východiska
pro návrhovou
část
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SWOT ANALÝZA
SWOT analýza je základní metodou strategické analýzy, jež je založena na rozboru současného stavu
území, identifikaci silných a slabých stránek obce a příležitostí a hrozeb ve vnějším prostředí. Výsledky
SWOT analýzy slouží jako podklad pro stanovení důležitých směrů rozvoje a strategických cílů. Obec by
se do budoucna měla zaměřit na posílení silných stránek a eliminaci rozsahu slabých stránek.
Takovýmto způsobem by mělo dojít ke zvýšení kvality života občanů a všestrannému rozvoji obce.
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SWOT analýza obce Holasice
SWOT analýza obce Holasice vychází z poznatků analytické části a rozboru území. Závěry SWOT analýzy
slouží k vytvoření rozvojových záměrů a vize obce, ale také k definování konkrétních aktivit
v implementační části.
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DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Úvodní informace
Do tvorby Programu rozvoje obce Holasice se skrze dotazníkové šetření zapojila i široká veřejnost
v obci. Díky jejich účasti na šetření bylo na nadcházejících stránkách možné vydefinovat současné
názory a problémy, s kterými se obec potýká. Vyhodnocený dotazník společně s analytickou částí
dokumentu pak umožnily vzniknout implementační části dokumentu, tedy akčnímu plánu, který
naplňuje potřeby místní společnosti.
Dotazníky byly obyvatelům Holasic rozdány během listopadu 2021. Dotazník byl k dispozici ve dvou
podobách – listinné a elektronické. Listinné dotazníky byly distribuovány obcí, odevzdat je bylo možné
na Obecním úřadě nebo do určené nádoby v samoobsluze MINIPO. Elektronické dotazníky byly
zveřejněny prostřednictvím online platformy Formuláře Google a vyvěšeny na oficiální stránky obce
a obecní Facebook. Dotazník mohl vyplnit každý ve věku od 15 let. Vyplněných dotazníků se vrátilo 101
kusů, což reprezentuje zhruba 10,1% populace obce od 15 let. Výsledky průzkumu tak poskytují
informačně hodnotný obsah a reprezentativně zachycují názory obyvatel.

Struktura respondentů
Do dotazníkového šetření se zapojilo ze 101 respondentů 42 mužů a 58 žen. Jeden respondent své
pohlaví neuvedl. Nejedná se tedy o zcela vyrovnanou strukturu respondentů, k zásadnímu zkreslení
výsledků nicméně nedochází. Věkové skupiny respondentů jsou také s ohledem na podíl věkových
skupin v populaci (viz věková pyramida na obr. 12) zastoupeny poměrně rovnoměrně (obr. 26). Podíl
respondentů z nejmladších a nejstarší věkových skupin se pohybuje mezi 7 % a 12 %. Populačně silné
věkové skupiny pak tvořily 39 % respondentů u skupiny ve věku 35-49 let a 27 % u skupiny ve věku
50-64 let. Je tedy v pořádku, že podíl respondentů z těchto skupin je vyšší než ostatní. Zájmy všech
věkových skupin jsou tím pádem v dotazníkovém šetření dostatečně reprezentovány, lehce tím mohla
být ovlivněna pouze míra odpovědí vztahující se k potřebám nejmladších obyvatel obce, respektive
mladých rodin.

1; 1%

3; 3%

Pohlaví

Věk
7; 7%

12; 12%

15 - 24 let
12; 12%

25 - 34 let

42; 42%

35 - 49 let

Muž
58; 57%

Žena

50 - 64 let
27; 27%
65 a více let
40; 39%

Obr. 26 Pohlaví a věkové složení respondentů v Holasicích (vlastní šetření, 2021)
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Z hlediska vzdělanostní struktury bylo v šetření zastoupeno silněji obyvatelstvo s vyšším stupněm
vzdělání (63 %), což je dáno faktem, že s rostoucí úrovně vzdělání roste i zájem a občanská iniciativa.
Největší podíl respondentů (36 %) měl ukončené středoškolské vzdělání s maturitou, které následovali
respondenti s dosaženým vysokoškolským vzděláním (27 %). S ohledem na výsledky SLDB 2011 (obr.
13, str. 15), kdy největší podíl holasických občanů tvořili lidé s dosaženým středoškolským vzděláním
bez maturity, by bylo vhodné, kdyby tato vzdělanostní skupiny tvořila větší podíl respondentů v tomto
šetření.
Ekonomická aktivita respondentů pak také nebyla zcela vyvážená, kdy největší podíl respondentů
tvořili zaměstnaní obyvatelé (58 %). Druhou nejvíce reprezentovanou skupinou pak byli důchodci
(21 %). Byť tato struktura zhruba odpovídá zastoupení jednotlivých skupin obyvatel v obci, bylo by
ideální, kdyby se do šetření zapojilo více obyvatel zejména z řad studentů, ale i osob v domácnosti
a podnikatelů.
I přes ne zcela vyváženou vzdělanostní a ekonomickou strukturu respondentů se dá nicméně tvrdit,
že jsou výsledky šetření informačně hodnotné a nedochází v něm ke střetu názorů mezi jednotlivými
skupinami obyvatel.

Vzdělání

Ekonomická aktivita
1; 1%
Základní

12; 12%

4; 4%

2; 2%

27; 27%

Středoškolské
bez maturity
Středoškolské s
maturitou

V domácnosti, na
mateřské dovolené
apod.
Zaměstnanec

21; 21%

8; 8%

Soukromý
podnikatel

Vysokoškolské
37; 36%

Nezaměstnaný

6; 6%

7; 7%

18; 18%

Student

59; 58%

-

Důchodce
-

Obr. 27 Vzdělanostní struktura a ekonomická aktivita respondentů v Holasicích (vlastní šetření, 2021)
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Výsledky dotazníkového šetření
1) Jak se vám v obci žije?
Jako první byla mezi holasickými respondenty zjišťována spokojenost s životem v obci (obr. 28). Většina
respondentů je s životem v obci spokojena, velmi dobře se zde žije 30 % respondentů a dobře 64 %.
Naopak špatně se zde podle šetření žije jen 3 % respondentů, což je stejný podíl jako těch co na otázku
neodpověděli. Možnost odpovědi „velmi špatně“ nezvolil v šetření nikdo.

Jak se vám v obci žije?
3; 3%

3; 3%

30; 30%
Velmi dobře
Dobře
Špatně
-

65; 64%

Obr. 28 Odpověď na otázku " Jak se Vám ve městě žije?" (vlastní šetření, 2021)

2) Jak hodnotíte obec v následujících oblastech?
V další otázce hodnotili respondenti několik oblastí života v Holasicích (obr. 29) za pomoci známkování
jako ve škole, tedy známkami 1-5 od nejlepší oblasti po nejhorší. Ukázalo se, že nejvíce spokojení byli
v obci respondenti obecně s kvalitou bydlení, po které s odstupem následoval stav životního prostředí
v obci a okolí, vzhled a stav veřejných prostranství v obci, stav historických objektů a kulturních
památek a vzhled a stav krajiny v okolí obce.
Nejhůře naopak respondenti v Holasicích hodnotili oblast, kterou byly parkovací plochy. Po ní
s odstupem následoval a oblast mezilidské vztahy v obci, dostupnost zdravotních služeb, stav
místních komunikací a chodníků a pracovní příležitosti.
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Jak hodnotíte obec v následujících oblastech?
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Obr. 29 Odpověď na otázku „Jak hodnotíte obec v následujících oblastech?“ (vlastní šetření, 2021)

3) Co v obci nejvíce postrádáte?
Ukázalo se, že obyvatelé nejvíce v obci postrádají větší nabídku komerčních služeb. Konkrétně se jedná
o obchod (10x), konkrétně kvalitnější s čerstvými potravinami (4x). Další často poptávanou službou
byla existence pohostinství, konkrétně restaurace (9x) a to kvalitní (2x). Jedenkrát byla zmíněna
obnova provozu restaurace U srnce. V oblasti pohostinství dále byla marginálně zmíněna absence
kavárny a hospody (2x). Bankomat byl další z chybějících služeb (3x), jeden nápad byl umístit ho
u obchodu Billa. Nakonec obyvatelům chyběly služby estetické, konkrétně pedikúra (2x), kosmetika
a kadeřnictví.
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Druhou důležitou oblastí, nedostatečnou v očích obyvatel, se ukázala být infrastruktura pro sport
a aktivní trávení volného času (24x). Nejčastěji zmiňovaná byla absence hřiště (7x), konkrétně hřiště
multifunkční (2x), nebo blízko ulic Rozhraní a Čtvrtě (2x), protože zde tato infrastruktura chybí.
Respondenti často uváděli (13x), že by si přáli v tomto ohledu lepší podmínky pro děti v obci,
konkrétně ty starší/mládež (11x). Nejčastěji skloňovanou infastrukturou bylo v tomto ohledu právě
hřiště. Dva respondenti dále zmínili, aby byla sportovní infrastruktura volně dostupná. Jeden
respondent pak poptával sportovní aktivity pro dospělé v Sokolovně. Konkrétními příklady
infrastruktury a aktivit bylo hřiště na basketbal, pingpongový stůl, dopravní hřiště, in-line dráha, okruh
na běhání, fiteness, koupaliště, sportovní areál, kluziště, cyklostezka a workoutové hřiště.
Navrhovanými aktivitami pro dospělé byla výuka tance, zumba, aerobic. Jeden respondent navrhl
víceúčelový skatepark nebo bikepark, kde by se dalo jezdit na kole, koloběžkách či skatech a to
s pevným povrchem (asfalt, kov), zatímco druhému by pro pohyb dětí na kole, skateu nebo koloběžce
stačila jakákoliv rovná plocha mimo silnice.
Obyvatelé také často zmiňovali lepší občanskou vybavenost obce. Konkrétně by ocenili více
zdravotních služeb (7x), konkrétně lékaře (5x). Dva respondenti specifikovali lékaře pro dospělé,
po jednom byl uveden zubař a pediatr. Čtyři respondenti postrádali poštu, čtyři se vyjádřili k oblasti
školství. Dvěma respondentům totiž chybí úplná základní škola až do 9. třídy, jeden by si přál větší
školu, druhý větší školku a jeden obecně lepší školu. Tři respondenti se vyjádřili k sociálním službám.
Jeden postrádal služby pro seniory, druhý dům s pečovatelskou službou a třetí uvedli obecně „sociální
zabezpečení“.
Méně často měli respondenti výhrady ke kulturním, společenským a vzdělávacím volnočasovým
aktivitám (11x). Nejčastěji (3x), postrádali respondenti dostatečně velké prostory pro tento typ aktivit,
jako je komunitní centrum nebo kulturní dům, a dále právě společenské, kulturní a komunitní akce
a aktivity (3x) a kroužky pro děti (2x). Kromě toho se objevily nápady jako kurzy pro dospělé a pro děti,
letní kino, přednášky, vzdělávací aktivity, kroužky pro dospělé, kroužky pro teenagery víc možností
procházek v okolí obce, naučné stezky a programy pro děti, jednodenní zájezd do divadla, na lyžování
nebo na vánoční trhy.
Stejně tak se hodně respondentů vyjádřilo ke stavu veřejné a dopravní infrastruktury (11x). Nejvíce
odpovědí se týkalo parkování (3x). Konkrétně aby bylo parkovacích míst více, aby vzniklo parkoviště
u sokolovny a aby bylo víc parkovacích míst u (rodinných) domů. Méně pak chodníků (2x), konkrétně
aby se daly opravit a aby všude navazovaly a poskytovaly bezpečnost pohybu. Jeden respondent uvedl,
že v ulici Rozhraní je špatný stav povrchu cest, druhý by si přál, aby došlo k „převzetí ulice Rozhraní
do vlastnictví obce“. Dva respondenti by si přáli větší prostranství před samoobsluhou kvůli rozsvěcení
vánočního stromu, dva více odpadkových košů. Jeden respondent by si pak přál více laviček v obci
a další „zábradlí ke schodům u. č 127“.
Někteří respondenti se také vyjadřovali k problémům mezi komunitou, především v komunikaci. Dva
postrádají „rozumnou“ komunikaci mezi lidmi, jeden mezi obyvateli a obcí. Dvěma respondentům pak
chybí soudržnost a pospolitost občanů, jednomu mezilidské vztahy a jednomu „staré časy“.
V menší míře pak respondentům chyběla zeleň v obci (5x). Konkrétně aby jí bylo více, aby byl osázen
kopec pod kapličkou keři, aby přibyly stromy, zatravněné plochy, relaxační zóny, pítko a stromy na ulici
Brněnská za benzínkou. Respondenti také postrádali rybník či les. To vše k navýšení kvality života
a krajiny.
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Nakonec bylo zmíněno téma veřejné dopravy (5x), kdy postrádají více autobusových zastávek
(konkrétně „na žlíbku“ a „u obchodu“) (2x) a vlakovou zastávku (2x). Jednomu respondentovi chybí
stojan na kola u autobusové zastávky.

Obr. 30 Přehled nejčastějších kódů objevujících se v odpovědích na otázku „Co v obci nejvíce postrádáte?“
(vlastní zpracování pomocí Pro Word Cloud, 2021)

4) Co se vám v obci nejvíce líbí?
Ukázalo se, že nejvíce se respondentům v Holasicích líbí školství, jak uvedlo 23 respondentů. Z toho se
největší chvály dočkala základní škola (17x), v závěsu za ní pak mateřská škola (10x), při čemž polovina
z těchto 10 respondentů myslela konkrétně novou mateřskou školu. Dvěma respondentům se líbí
šatny v základní škole a jeden respondent ocenil programy učitelů s dětmi (např. předvánoční).
Další předností obce je podle respondentů životní prostřední (21x). Líbí se jim především místní krajina
a příroda (9x) a zeleň (5x), kterou doplnila tůně Ludmila (2x), místa na procházky (2x), upravené
předzahrádky (2x) a alej ke klášteru.
Mnoho respondentů si pak cení především klidu v obci (14x) a dále sokolovny (13x), respektive toho
jak je opravená (4x), hřiště (10x) a polohy obce (9x), s čímž souvisí dobrá dostupnost do Brna
a obslužnost obce hromadnou dopravou.
Z hlediska obecní infrastruktury se respondentům líbil nový most (8x), a postupně opravované obecní
komunikace (7x), a to jak silnice, tak chodníky. Část z respondentů vyjádřila sympatie s vedením obce
(7x), zejména jeho přístup k občanům (2x), informovanost a podpora při pořádání akcí v obci.
S vedením obce se navíc pojí i spojenost části respondentů s péčí o vzhled obce (7x), zejména její
čistotou (3x), a dále s odpadovým hospodářstvím v obci (7x), především tedy s existencí sběrného
dvora (5x) a systémem třídění odpadu (2x).
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Méně často respondenti uvedli, že se jim líbí místní památky (6x), obecní akce (4x) (hostující divadla,
přednášky, promítání filmů, rozsvícení vánočního stromu, hodová zábava, taneční zábavy), nízký
provoz v obci (3x) a místní komunita (3x).
V šetření se dále objevilo, že se respondentům líbí venkovský ráz obce (2x), kurty (2x), supermarket
(2x), památník padlých (2x), opravené domky, možností pro cyklistiku, hasičárna, kašna, historické
tabule a kaplička. Jednomu respondentovi se líbí promyšlená postupná modernizace a jinému stálý
trend celkového zlepšování podmínek pro život v obci.

Obr. 31 Přehled nejčastějších kódů objevujících se v odpovědích na otázku „Co se vám v obci nejvíce líbí?“
(vlastní zpracování pomocí Pro Word Cloud, 2021)

5) Jaký typ kulturních a společenských akcí vám v obci chybí?
Nejčastěji respondenti odpovídali, že jim žádné akce nechybí (19x). Dalšími obecnými názory bylo, že
je akcí málo (3x), že pro jejich pořádání nejsou v obci vhodné podmínky (x) anebo že pro jejich pořádání
chybí adekvátní prostory s dostačující kapacitou (2x).
Z konkrétních aktivit byly nejčastěji uváděny akce pro děti (8x), jako je karneval (3x), Mikuláš
v sokolovně (2x), naučné stezky a programy, dny pro děti nebo soutěže. Dále se více respondentů
shodlo na absenci kina (7x), zejména toho letního (4x), různých trhů (7x), jako třeba farmářských (4x),
sousedských nebo vánočních, a výletů (5x), například turistických (2x), poznávacích, lyžovacích
či kulturních, třeba za divadlem nebo vánočními trhy. Dále byly zmíněny sportovní akce (5x), zejména
turnaje (3x), různé zábavy (5x), například taneční (2x), plesy (4x), divadlo (4x) nebo vzdělávací akce
pro veřejnost (4x), jako jsou přednášky, besedy nebo workshopy.
Dále se několik respondentů shodlo na obecní zabijačce (3x), hudebních akcích (3x), tematických akcích
pro veřejnost (3x) či prostě jen kulturních akcích obecně (3x). Dalšími nápady byly společenské akce na
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Sokolovně (2x), sousedská setkání či setkání spolků (2x), akce pro aktivní občany ve věku 20-50 let,
tradiční akce, akce pro mladistvé, environmentální akce, Halloween, Velikonoce, lampionový průvod,
bazary, hody, výstavy, letní noci, vítání občánků, setkání rodáků, jubilea pro seniory, zábavný park,
pořádání ochutnávky vín (košty), bruslení nebo Silvestr.

Obr. 32 Přehled nejčastějších akcí objevujících se v odpovědích na otázku „Jaký typ kulturních a společenských akcí vám v
obci chybí?“ (vlastní zpracování pomocí Pro Word Cloud, 2021)

6) Chybí vám v obci vybavení pro nějaký sport, případně pro nějakou
volnočasovou aktivitu?
V této otázce byl blíže rozebrán problém s infrastrukturou pro sport a aktivní trávení volného času.
Ukázalo se, že 22 respondentům v obci žádné vybavení nechybí. Oproti tomu 6 respondentů
jednoznačně uvedlo, že jim vybavení chybí a to v podstatě jakékoliv. Jeden respondent jej postrádá
především proto, že si nemyslí, že je potřeba, aby místní děti docházely za sportem a volnočasovými
aktivitami mimo obec. Jeden si naopak myslí, že právě kvůli jejich dobré dostupnosti v okolí v obci tyto
aktivity nechybí.
Poplatně s otázkou č. 3 se nicméně ukázalo být problémovou situace s místními sportovišti, kdy
respondentům výrazně chybí kvalitní venkovní sportoviště (23x). Jaké by mělo být se různilo. Nejčastěji
však respondenti uváděli, že by si přáli sportoviště (nejčastěji hřiště) velké, multifunkční a volně
přístupné. Často uváděná byla taky potřeba, aby sportoviště sloužilo pro starší děti, tak jako v otázce
č. 3. Sporty, kterým by se zde obyvatelé chtěli věnovat, byly nejčastěji míčové hry, fotbal, basket a běh,
kdy jednoho respondenta napadlo ve spojení s RAFK Rajhrad poskytnout sportoviště pro běhání
skupiny 30 dětí. Že by se pro vznik takového sportoviště mohlo upravit stávající hřiště fotbalové se
vyjádřilo 5 respondentů. Stejně jako v předchozí otázce pak respondenti uvedli, že jim chybí
sportoviště na sporty jako je skate, bmx, koloběžky nebo brusle. Z opakujících se aktivit a vybavení
chyběl venkovní stůl na stolní tenis (4x), kluziště na bruslení v zimě (4x), cyklostezky (3x), venkovní
posilovna (3x) a místo ke koupání (2x rybník, 1x koupaliště a bazén). Tři respondenti pak měli problém
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se špatným využitím sokolovny (málo pohybových aktivit kromě roztleskávaček, špatný přístup).
Z individuálních nápadů bylo jako chybějící uvedeno dětské hřiště v nových čtvrtích, minigolf, více
laviček v obci, park nebo alej, kvalitní cyklodráha, klub deskových her, přístup na střelnici pro veřejnost
(třeba 4x ročně), fitness studio a sporty jako je aerobic, cvičení pro rodiče s dětmi nebo nějaký sport
pro chlapce vícekrát týdně. Kritickými připomínkami bylo, že „chodníky více než kdy dřív brázdí
koloběžkáři a bylo by potřeba s tím něco udělat“, že“ fotbalové branky a basketbalové koše jsou pouze
v zamčeném areálu sokolovny“ a nakonec, že „v prostorách OÚ je minimálně využívaná místnost
v přízemí“, která by se dala využít pro možnosti sportu a volnočasových aktivit.

7) Jste ochoten(a) udělat něco pro rozvoj své obce?
Když byli obyvatelé Holasic dotázání, jestli by byli ochotní udělat něco pro rozvoj své obce, nadpoloviční
většina respondentů tomu byla nakloněna. Odpověď ano zvolilo 26 % respondentů, odpověď spíše
ano pak 36 %. V porovnání s tím jen 28 % odpovědělo na otázku spíše ne a jen 2 % ne (obr. 33).

Jste ochoten(a) udělat něco pro rozvoj své obce?
2; 2%

8; 8%

26; 26%

Ano
Spíše ano
Spíše ne

28; 28%

Ne
37; 36%

Obr. 33 Odpověď na otázku „Jste ochoten(a) udělat něco pro rozvoj své obce?“ (vlastní šetření, 2021)“

Pokud jste odpověděli ano/spíše ano, jak se můžete zapojit?
Nejvíce respondentů uvedlo, že rádi pomohou obci v oblasti péče o životní prostředí (13x). Konkrétně
se jednalo o výsadbu zeleně (5x) a úklid okolí obce (2x), stejně tak jako o úklid obce, zejména v okolí
svých domů (7x). Dále často nabízeli pomoc s organizací obecních akcí (11x), kdy jeden respondent
specifikoval, že pouze s organizací kulturních a jeden pouze sportovních. Fyzickou (manuální) pomoc
nabídlo 10 respondentů, přičemž jeden respondent uvedl, že by ovšem nesměla zahrnovat práci
s ostatními lidmi. Dalšími nabídkami pomoci byla účast na brigádních akcích obce podle časových
možností respondentů (5x), např. o víkendech/prázdninách nebo dobrovolničení (3x), jako je roznos
jídla seniorům během Covidu nebo úklid. Dále se objevila pomoc skrze nápady (3x), vedení
volnočasového kroužku (3x), např. pro děti, rukodělných prací, sportu, tenisu, nebo skrze propagaci
obce (2x), zapůjčení nástrojů (2x), finanční podporu smysluplného projektu (2x) a profesní znalosti.
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Kromě specifické pomoci respondenti uváděli, že pomohou s čímkoliv, co bude potřeba (6x). Někteří
by se rozhodli, jestli poskytnou pomoc podle druhu aktivity (4x) nebo podle svých možností (2x).

Obr. 34 Přehled nejčastějších kódů objevujících se v odpovědích na otázku „Pokud jste odpověděli ano/spíše ano, jak se
můžete zapojit?“ (vlastní zpracování pomocí Pro Word Cloud, 2021)

8) Je něco, co se podle Vás v obci za posledních 10 let nejvíce POVEDLO?
Nejvíce se v posledních letech v obci podle respondentů povely především opravy místních
komunikací (22x), a to jak silnic, tak chodníků. Tři respondenti přitom specifikovali, že se jednalo
o opravu silnice na ulici Československé armády. Jeden respondent uvedl příjezd do obce prvním
vjezdem od Vojkovic a jeden cestu ke kapli. Dále se velkému počtu respondentů líbí nově hřiště
za Sokolovnou (20x), a to především fakt, že je multifunkční (4x) a že se na něm dá hrát tenis (4x).
Po něm následovala nová školka (19x), oprava železničního mostu (19x) a rekonstrukce Sokolovny
(16x). Mimo to se podle respondentů povedlo odpadové hospodářství (14x), tedy zejména vznik
sběrného dvoru (11x) a třídění odpadu (2x), stejně tak jako základní škola (15x), kde kromě
rekonstrukce hrálo roli i to, že přibyla 5. třída (2x). Respondenti také pozitivně vnímali výsadbu a péči
o zeleň (8x), veřejné osvětlení (6x) a vzhled obce (7x), kam spadá i čistota, úpravy a pořádek
ve veřejném prostoru. V menší míře respondenti uváděli, že se povedlo nové vedení elektrických
rozvodů zemí (4x), obecně rozvoj obce (3x), rekonstrukci lávky (3x), rozpočet obce (2x) a část obce
Čtvrtě (2x). Kromě toho se v odpovědích objevila i existence funkční prodejny, blízkost obchodu Billa,
hody, dětské dny, dopravní ostrůvky, pomník rudé armády a pomoc seniorům během Covidu. Šest
respondentů kromě toho obecně uvedlo, že se toho v obci povedlo v posledních letech hodně.
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Obr. 35 Přehled nejčastějších kódů objevujících se v odpovědích na otázku „Je něco, co se podle Vás v obci za posledních
10 let nejvíce POVEDLO?“ (vlastní zpracování pomocí Pro Word Cloud, 2021)

9) Je něco, co se podle Vás v obci za posledních 10 let nejvíce NEPOVEDLO?
Na příkladu otázek 8 a 9 se asi nejvíce ukazuje kontroverze okolo některých projektů v obci poukazující
na jistou polarizaci společnost v Holasicích. Některé z akcí, které v předcházející otázce respondenti
označili za povedené, se totiž objevují znova i zde, v kategorii nepovedených. Konkrétně se jedná
o práci na obecních komunikacích (14x), a to jak chodníků (8x), tak silnic (6x), kdy respondenti
komentovali špatný stav chodníku mezi benzínkou a Rajhradem (4x), špatný neopravených silnic
a chodníků (4x), neschopnost realizovat opravu silnice na ulici Václavská (2x) a chybějící silnici na ulici
u staré čističky. Dalším problémem bylo dříve zmiňované odpadové hospodářství (14x), především tedy
malá frekvence svozu odpadu (9x), doprovázená stavem kontejnerů (3x), situací v části Rozhraní
a Čtvrtě (2x) a vysokou cenou. Stejně tak se rozporuplných pocitů dočkala i nová mateřská škola, která
se nepovedla podle 8 respondentů, a to především kvůli délce realizace, kontejnerové podobě a jejímu
umístění v části Čtvrtě. Dokola se objevující jména části Rozhraní a Čtvrtě asi nejlépe vysvětluje to,
že právě tato nová část obce se podle 7 respondentů nejvíce nepovedla. A to kvůli jejímu fyzickému
oddělení od obce, majetkovému vypořádání a metropolitnějšímu stylu života zdejších obyvatel, který
je v kontrastu s tím tradičně sousedským. D8le se podle respondentů nepovedla kašna (5x), péče
o zeleň (4x), hlavně její kácení, vysoká hustota dopravy (2x), málo možností trávení volného času (2x),
absence cyklotras (2x), pospolitost komunity (2x), nedostatek parkovacích míst, zrušení línky 505
na Zvonařku v Brně, nefunkční optické připojení, dobudování nebo rekonstrukce technické
infrastruktury, obchod BILLA, bezpečnost posezení u lávky, situace ohledně ubytoven, oprava mostu,
stav bývalé cihelny, stav fotbalového hřiště, chování obyvatel, nedostatečná občanská vybavenost
a špatné směřování veřejných financí do pár zájmových skupin (hasiči, myslivci, církev).
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Obr. 36 Přehled nejčastějších kódů objevujících se v odpovědích na otázku „Je něco, co se podle Vás v obci za posledních
10 let nejvíce NEPOVEDLO?“ (vlastní zpracování pomocí Pro Word Cloud, 2021)

10) Představte si, že můžete rozhodnout o využití finančních prostředků
obce. Na co byste je přednostně využil/a?
Když byli obyvatelé vyzváni, aby vybrali 3 prioritní investiční oblasti, na které by v nejbližších letech
využili finanční prostředky obce, největší podíl z nich zvolil oblast oprava místních chodníků
a komunikací. Po ní následovaly oblasti dobudování sportovišť a jiné volnočasové infrastruktury,
péče o veřejnou zeleň a životní prostředí v obci i v okolí. Na čtvrtém místě se s rozdílem 1 bodu
umístila ještě oblast podpora kulturních a společenských událostí v obci. To zcela souhlasí z výsledky
předcházejících otevřených otázek.
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Tab. 4 Přehled hlasů pro jednotlivé investiční oblasti plynoucí z dotazníkového šetření (vlastní zpracování, 2021)

Investiční oblast
Zlepšení podmínek pro podnikání
Podpora bytové výstavby
Opravy památek v obci
Rekonstrukce budov pro společenské a kulturní akce
v obci
Zlepšení turistické infrastruktury a turistické nabídky
Dobudování nebo rekonstrukce technické
infrastruktury (inženýrských sítí)
Podpora kulturních a společenských událostí v obci
Péče o veřejnou zeleň a životní prostředí v obci i v
okolí
Dobudování sportovišť a jiné volnočasové
infrastruktury
Oprava místních chodníků a komunikací
Celkem
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Počet hlasů

Podíl na
celku (%)

3
6
11
12

1
2
4
5

15
21

6
8

39
42

15
16

52

20

61
262

23
100

Návrhová část

52

STRATEGICKÁ VIZE

„Holasice jsou aktivní obcí, pečující o své životní prostředí a zachovávající si svou jedinečnost i přes
blízkost velkého města. Obyvatelé všeho věku rádi společně tráví v obci svůj volný čas, pro jejich potřeby
je dostupná adekvátní občanská vybavenost.“

STRATEGICKÉ CÍLE A OPATŘENÍ
Strategické cíle vycházejí ze strategické vize a jsou dále členěny na jednotlivá opatření. Ta jsou
rozepsána do dílčích aktivit a jsou upřesněna v přehledu konkrétních projektů, respektive jsou
naplňována prostřednictvím akčního plánu pro kratší časové úseky.
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Strategický cíl 1. Obecní infrastruktura a občanská
vybavenost
Obec je z hlediska technické infrastruktury zabezpečená a připravena na další očekávaný rozvoj.
Kvalitní technická infrastruktura Holasic pružně reaguje na dostředivý vliv krajského města Brna
a respektuje trend pokračujícího procesu suburbanizace. Dostavbou kanalizace a modernizací
stávající sítě obec umožní kvalitní život stávajících obyvatel bezproblémovým napojením na stokovou
i vodovodní síť. Samostatnou kapitolou je nakládání s odpady, kde si Holasice kladou za cíl vytvářet
lepší podmínky pro třídění odpadů a podpořit myšlenku cirkulární ekonomiky například nákupem
nových kompostérů. Neméně důležitou oblastí je zásobování elektrickou energií a plynem. Holasice
plánují podporovat přechod na obnovitelné zdroje energie v souladu s Národním akčním plánem ČR
pro energii z obnovitelných zdrojů a podpořit tak energetickou soběstačnost. Umístěním
fotovoltaických panelů na obecní budovy dojde nejen k podpoře dekarbonizace atmosféry a ke
zlepšení životního prostředí, ale i ke snižování nákladů za energie a podpoře lokální ekonomiky
založené na místních zdrojích.
Blízkost páteřní dopravní infrastruktury ČR (dálnice D52 a I. železniční koridor procházející územím
obce) přináší nejen příležitosti pro místní obyvatele z hlediska bezproblémové mobility, ale také výzvy.
Holasice na ně reagují zajištěním bezpečnosti dopravy uvnitř obce a to instalací bezpečnostních prvků,
chybějícího dopravního značení a početnými rekonstrukcemi místních komunikací. Zvýšení dopravní
bezpečnosti a lepší průchodnost obce nemotorovými prostředky přinese i oprava chodníků,
modernizace veřejného osvětlení a instalace kamerového systému.
Z hlediska modernizace infrastruktury obec myslí na všechny věkové kategorie, zvlášť na děti a seniory.
Proto je pozornost věnována aktivitám zlepšujícím technický stav a vybavenost budov mateřské
a základní školy ve snaze poskytnout dostatečný komfort dětem a žákům při výuce i mimoškolních
aktivitách. Výzvou Holasic je výstavba zcela nové mateřské školy, která bude reflektovat aktuální
demografické trendy. Pro nejstarší obyvatele obce bude vybudován denní stacionář, který umožní
nejstaršímu obyvatelstvu i nadále žít ve svém přirozeném sociálním prostředí a udržovat vztahy, které
jsou pro ně důležité. Pro všechny obyvatele bez rozdílu věku bude k dispozici komunitní centrum
s vybavením a činnostmi zaměřenými na různorodé možnosti trávení volného času a prevenci sociálně
patologických jevů.
Indikátory:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Počet ekvivalentních obyvatel napojených na ČOV
Množství (t) vytříděného odpadu
Počet nových kompostérů
Počet nových světelných bodů veřejného osvětlení
Počet instalovaných fotovoltaických panelů na obecních budovách
Délka (km) rekonstruovaných chodníků
Počet bezpečnostních prvků v dopravě
Počet dětí v mateřské škole
Počet dětí v základní škole
Počet sociálních bytů
Počet míst v denním stacionáři
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Strategický cíl 2. Trávení volného času a cestovní ruch
Holasice podporují tradice v obci a početnou spolkovou činnost zajišťující široké možnosti trávení
volného času místních. Dějištěm většiny společenských akcí je místní sokolovna, kde budou pokračovat
modernizační práce a nákup nového vybavení. Snahou bude získat do majetku obce fotbalové hřiště
na Cihelně a vybudovat tak místo aktivního odpočinku pro své obyvatele. Alternativou k aktivnímu
trávení volného času bude i workoutové hřiště a cyklostezka Holasice – Židlochovice. Podpora
cyklodopravy na území obce má významní multiplikační efekt – kromě volnočasové aktivity může
nabídnout i nové možnosti dojížďky obyvatel do práce či školy a obec dopravně zklidnit. Zároveň je na
ní možné nahlížet jako na produkt cestovního ruchu. Dokáže přilákat nové návštěvníky, což si obec
také klade za cíl. Kromě tradičně navštěvovaných turistických atraktivit (např. tůň Ludmila) Holasice
přicházejí s novou nabídkou forem cestovního ruchu jakou je agroturistika, hipoturistika apod. s čím
se pojí zvýšení propagace obce jako destinace cestovního ruchu. Cílovou skupinou můžou být
obyvatelé Brna hledající klid a regeneraci v klidné obci pohodlně dostupné i veřejnou dopravou.
Pro příchozí návštěvníky i obyvatelé obce bude sloužit i revitalizované veřejné prostranství náměstí
Rudé armády. Veřejné prostranství je nejviditelnější vizitkou a symbolem obce, má přímý vliv na kvalitu
života a spokojenost obyvatel a také dopad na místní ekonomiku. Náměstí Rudé armády každoročně
láká na tradiční akce obce a je přirozeným místem pro setkávání občanů. Je proto potřeba věnovat mu
náležitou pozornost a udržovat tak specifický genius loci Holasic.
Indikátory:
•
•
•
•
•
•

Počet nově vybudovaných zařízení pro volnočasové aktivity
Počet organizovaných společenských akcí za rok
Počet turistických návštěvníků
Počet propagačních materiálů obce
Délka (km) cyklistické trasy
Plocha (m2) revitalizovaného veřejného prostranství
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Strategický cíl 3. Krajina obce a okolí
Obec je příjemným místem pro trávení volného času, a to jak v zastavěném území obce, tak v jejím
okolí. Veřejný prostor a životní prostředí jsou soustavně kultivovány pro navýšení kvality života
a krajiny. Důležitými kroky této péče je zlepšování prvků veřejného prostoru, které zpříjemňují
a zbezpečňují pohyb obcí, jako je rekonstrukce zábradlí ve svahu pod obecním úřadem a revitalizace
místní lávky. K tomu se váže i navyšování potenciálu cestovního ruku, který je blízce svázán
i s estetickou stránkou obce a jejím kulturně historickým bohatstvím. Proto dochází k údržbě místních
památek a k opravě zdejší kaple. Pro potřeby aktivního trávení volného času a posílení turismu pak
slouží vybudování stanoviště pro odpočinek pěších turistů a cyklistů a zvelebení parku. Obecně obec
dlouhodobě pracuje na údržbě veřejného prostoru v obci, skrze adekvátní podmínky práce pro obecní
pracovníky, mobiliář a informační systém. Stejně tak Holasice dbají na údržbu a rozvoj lesních porostů
a přírodních stanovišť v jejím zázemí. Péče o tyto plochy se přímo zapříčiňuje o navyšování kvality
ovzduší, zadržování vody, odolnosti vůči erozi, ekologické stability a přírodního bohatství.
Indikátory:
•
•
•
•
•
•

Počet nově instalovaného mobiliáře
Počet rekonstruovaných a revitalizovaných prvků veřejného prostoru
Počet udržovaných památek
Výměra parkové plochy (m2)
Výměra plochy lesních porostů (m2)
Počet nové vysázených dřevin
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Strategický cíl 4. Samospráva obce
Fungování obecní správy je přímým odrazem kvality života a fungování obce. Proto jde obecní úřad
s dobou, zavádí moderní technologie a je otevřeným a transparentním úřadem zasazujícím se o změny
vedoucí k lepšímu a efektivnějšímu řízení obce a realizaci místních projektů. V tomto duchu jsou
prováděny rekonstrukce obecních budov, jmenovitě Obecního úřadu, revize topného systému
a zavádění dalších opatření navyšujících kvalitu vnitřního i vnějšího prostředí budovy a energetické
úspory.
Pro lepší řízení obce jsou taktéž zahájeny kroky vedoucí k realizaci komplexních pozemkových úprav,
které dle definice Ministerstva zemědělství (© 2009-2022) ve veřejném zájmu prostorově a funkčně
uspořádávají pozemky, scelují je nebo dělí, čímž se zabezpečuje využití pozemků a vyrovnání jejich
hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální vlastnické hospodaření. V těchto souvislostech se
uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena.
Indikátory:
•
•

Finanční úspory plynoucí z provozu obecního úřadu po rekonstrukci budovy (Kč/rok)
Úspory na vytápění po instalaci nového kotle (např. efektivita kotle oprati starému v %)
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Implementační
část
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AKČNÍ PLÁN – ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ
Strategický cíl 1. Obecní infrastruktura a občanská
vybavenost
Opatření 1.1 Doprava a dopravní infrastruktura

Název projektu

Opravy místních
komunikací

Rekonstrukce
chodníků

Zvýšení
bezpečnosti a
snížení intenzity
dopravy
Rozšíření
pasportu
dopravního
značení
Integrovaný
dopravní
systém
Jihomoravského
kraje

Stručný popis projektu
Část za mostem ul. Palackého směrem na
Žlíbek.
Rekonstrukce příjezdové cesty na velké
fotbalové hřiště vč. prostory před garážemi
na ul. Palackého.
Oprava prostory na spodní části ul.
Václavská v blízkosti památníku U lvů.
Zpevnění prostory před novými garážemi
směrem k restauraci Na Kuželně.
Vrchní část ul. Václavská od OÚ směrem ke
Žlíbku.
Oprava komunikace okolí sběrného dvora –
napojení na cestu k ČOV.
Oprava komunikace z ul. Úzká do horní
části ul. Palackého.
Část za mostem ul. Palackého směrem na
Žlíbek.
Spodní část ul. Václavská.
Oprava chodníku od TVG do Rajhradu.
Dobudování bezpečnostního zábradlí
schody z horní části ul. Palackého na spodní
část ul. Palackého.
Dobudování bezpečnostního zábradlí na
schody mezi horní a spodní částí ul.
Palackého vedle garáží.
Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti
silničního provozu, především na silnici
II/425 (za předpokladu zachování dopravní
obsluhy obce).
Instalace chybějícího dopravní značení
(svislého i vodorovného) a instalace
bezpečnostních
prvků
(dopravních
zrcadel).

Zachování příslušnosti obce Holasice v
systému IDS JmK.
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Předpokládané
náklady (Kč)

Zdroje
financování

Plánovaný
rok zahájení
projektu

4 000 000

Dotace/Vlastní

2023-2024

5 000 000

Dotace/Vlastní

2026-2027

1 000 000

Vlastní

2026

2 000 000

Vlastní

2027

5 000 000

Dotace/Vlastní

2025-2026

3 000 000

Dotace/Vlastní

2026-2027

500 000

Vlastní

2022

1 500 000

Dotace/Vlastní

2023-2024

1 000 000
4 000 000

Dotace/Vlastní
Vlastní

2026-2027
2022

80 000

Vlastní

2022

80 000

Vlastní

2022

Bude doplněno

Bude
doplněno

Průběžně

Bude doplněno

Bude
doplněno

Průběžně

Bude doplněno

Bude
doplněno

trvale

Opatření 1.2 Technická infrastruktura

Název projektu

Dostavba
kanalizace a
modernizace
stávající sítě

Modernizace
veřejné
osvětlení a
místní rozhlas

Modernizace
odpadového
hospodářství

Přechod na
alternativní
zdroje energie u
obecních budov

Stručný popis projektu
Kamerová prohlídka a případná následná
rekonstrukce kanalizace na ul. Palackého
ve směru od mostu na Žlíbek – musí toto
předcházet opravě chodníku oprava
stávající kanalizace na ul. Palackého (po
železniční most).
Oprava ústí kanalizace do Mlýnského
náhonu.
Údržba veřejného osvětlení a veřejného
rozhlasu.
S ohledem na technický pokrok
modernizovat stávající místní rozhlas.
Motivace obyvatel osvětovou kampaní k
minimalizaci odpadů.
Vytváření lepších podmínek pro třídění
odpadů.
Dokoupení nových nádob na třídění
odpadu z domu pro nově přistěhované
obyvatele lokalita Čtvrtě, cca 200 ks.
Pořízení nových domácích kompostérů
pro přistěhované obyvatele z lokality
Čtvrtě, cca 60 ks.
Pořízení fotovoltaiky na střechách
obecních budov .
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Předpokládané
náklady (Kč)

Zdroje
financování

Plánovaný
rok zahájení
projektu

4 000 000

Vlastní

2023-2024

1 000 000

Vlastní

2023

Bude doplněno

Bude doplněno

trvale

Bude doplněno

Bude doplněno

2024

Bude doplněno

Bude doplněno

trvale

Bude doplněno

Bude doplněno

trvale

Bude doplněno

Dotace/Vlastní

2022

Bude doplněno

Dotace/Vlastní

2022

Bude doplněno

Dotace/Vlastní

2023-2027

Opatření 1.3 Vzdělávací instituce a sociální služby

Název projektu

Údržba a
modernizace
budovy ZŠ

Údržba a
modernizace
budovy MŠ J.
Fučíka

MŠ na ul. Čtvrtě

Nová budova
MŠ

Denní stacionář
pro seniory

Sociální bydlení
Komunitní
centrum

Stručný popis projektu
Nová výmalba všech interiérů budovy,
včetně hygienických nátěrů.
Pořízení kompostéru na zbylé jídlo z
výdejny ve škole.
Dovybavení školních tříd (školní lavice,
skříně a školní tabule).
Nová střešní krytina na budovu
Pravidelná revize a údržba technického
zázemí budovy (například plynových
kotlů a topení).
Údržba přechodu pro chodce a
vyhrazeného parkovacího stání pro
zaměstnance .
Přístavba či rekonstrukce prostor
budovy ZŠ tak, aby bylo možné zbudovat
nové prostory pro výuku (jazyky,
pracovní
výuka,
tělesná
výuka,
volnočasové aktivity, apod.).
Výmalba interiéru budovy MŠ.
Pořízení kompostéru na zbylé jídlo z
výdejny v obou školkách.
Kompletní oprava podlahy před
sociálním zařízením pro děti.
Výměna oken v zadní školní třídě vč.
Zastínění.
Modernizace vybavení výdejny (nový
kuchyňský nábytek, myčka, pračka).
Dovybavení venkovního hřiště herními
prvky.
Výstavba nové budovy MŠ na ul.
Václavská (bývalý RD č. p. 13)
nutné vyřešit spor o udělení stavebního
povolení.
Vybudování denního stacionáře pro
seniory v současné budově MŠ
(předchází výstavba nové MŠ a přesun
současné).
Výstavba
sociálního
bydlení
ve
spolupráci s okolními obcemi.
Nutno nejprve získat vhodný pozemek,
po té zbudovat pro potřeby všech
občanů obce.
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Předpokládané
náklady (Kč)

Zdroje
financování

Plánovaný
rok zahájení
projektu

80 000

Vlastní

Průběžně

25 000

Vlastní

2022

Bude doplněno

Bude doplněno

Průběžně

2 000 000

Vlastní

2024

Bude doplněno

Bude doplněno

Průběžně

Bude doplněno

Bude doplněno

Průběžně

1 000 000

Dotace/Vlastní

trvale

50 000

Vlastní

Průběžně

50 000

Bude doplněno

2022

Bude doplněno

Bude doplněno

2022

75 000

Vlastní

2022

320 000

Vlastní

2022

24 0000

Vlastní

2022

48 000 000

Dotace/Vlastní-

po vyřešení
sporu

Bude doplněno

Dotace/Vlastní

Průběžně

Bude doplněno

Bude doplněno

Průběžně

Bude doplněno

Bude doplněno

Průběžně

Opatření 1.4 Bezpečnost v obci

Název projektu

Kamerový
systém

Ochrana území
před povodněmi
a erozí

Požární ochrana
a integrovaný
záchranný
systém

Stručný popis projektu
Pořízení kamerového systému pro
zvýšení bezpečnosti v obci.
Instalace kamerového systému na
vjezdy do obce, riziková místa v obci a v
okolí obecního úřadu.
Pořízení základních kamerových bodů,
které budou umístěny na lampy VO v
tzv.
„problémových
místech
–
kontejnery, hřiště, SD, školy, apod.
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.
Pořízení nového zásahového vozidla
CAS.

Předpokládané
náklady (Kč)

Zdroje
financování

Plánovaný
rok zahájení
projektu

200 000

Dotace/Vlastní

2022

500 000

Dotace/Vlastní

2022

500 000

Dotace/Vlastní

2023

Bude doplněno

Bude doplněno

Průběžně

Bude doplněno

Bude doplněno

Průběžně

8 000 0000

Dotace/Vlastní

2024-2026

Strategický cíl 2. Trávení volného času a cestovní ruch
Opatření 2.1 Volnočasové aktivity a sportovní vyžití

Název projektu

Údržba a
modernizace
Sokolovny

Obecní hřiště za
školou

Stručný popis projektu
Rekonstrukce
povrchu
Sokolovny
(parkety), včetně lajnování.
Nová střešní krytina Sokolovny.
Revize a pravidelná údržba technického
vybavení (například plynových kotlů a
topení v sále).
Pořizování nových prvků cvičebního
náčiní.
Oprava a případně nová vnitřní
elektroinstalace.
Zastřešení venkovního podia za
sokolovnou.
Oprava stropu v přísálí sokolovny.
Výměna a dosypání dopadové plochy
kolem herních prvků.
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Předpokládané
náklady (Kč)

Zdroje
financování

Plánovaný
rok zahájení
projektu

200 000

Vlastní

2026

1000 000

Vlastní

2024

Bude doplněno

Bude doplněno

Průběžně

Bude doplněno

Bude doplněno

Průběžně

Bude doplněno

Bude doplněno

Dle potřeby

240 000

Vlastní

2022

250 000

Vlastní

2023

Bude doplněno

Bude doplněno

Průběžně

Obecní hřiště Na
Žlíbku

Fotbalové hřiště
v lokalitě Na
Cihelně

Workautové
hřiště
Dětské hřiště ve
Čtvrtích

Regenerace
veřejného
prostranství
nám. Rudé
armády před
samoobsluhou a
za pomníkem

Obecní knihovna
Cyklostezka
směr HolasiceŽidlochovice

Pravidelná revize a údržba herních
prvků hřiště.
Pravidelná revize a údržba herních
prvků hřiště.
Po vyřešení církevních restitucí a dle
finančních možností obce (Vlastních či
dotačních
programů)
obnova
fotbalového
hřiště
se
stejným
zaměřením (fotbal), případně pro jiné
sportovní aktivity.
Zbudovat nové workautové hřiště na ul.
Čsl. Armády.
Po dohodě s Vlastníkem pozemku
zbudovat nové dětské hřiště ve Čtvrtích
před novou MŠ ve Čtvrtích.
Kompletní
regenerace
veřejného
prostranství na nám. Rudé armády před
samoobsluhou a za pomníkem
s možností
zbudovat
workautové
hřiště, altán, parkovou úpravu,
zbudování prostranství pro setkávání
občanů obce u příležitosti oslav,
kulturního vystoupení žáků, rozsvěcení
vánočního stromu, apod.
Rozšiřování knihovního fondu.
Dokoupení modulu Výpůjční protokol
v programu TRITIUS.

Bude doplněno

Bude doplněno

trvale

Bude doplněno

Bude doplněno

trvale

Bude doplněno

Bude doplněno

Průběžně

400 000

Dotace/Vlastní

2023

350 000

Vlastní

2022-2023

Bude doplněno

Bude doplněno

2024-2025

Bude doplněno

Bude doplněno

Průběžně

15 000

Vlastní

2022

Bude doplněno

Bude doplněno

2026-2027

Předpokládané
náklady (Kč)

Zdroje
financování

Plánovaný
rok zahájení
projektu

Bude doplněno

Bude doplněno

Průběžně

Bude doplněno

Bude doplněno

Průběžně

Rozvoj a zvyšování nabídky zajímavostí
a turistických atraktivit obce.

Bude doplněno

Bude doplněno

Průběžně

Propagace obce a širšího okolí jako
turisticky atraktivní lokality za použití
moderních technologií.

Bude doplněno

Bude doplněno

Průběžně

Cyklostezka
Židlochovice.

směr

Holasice-

Opatření 2.2 Podpora cestovního ruchu

Název projektu
Propagace akcí v
obci
Specifické druhy
cestovního
ruchu
Nabídka pro
návštěvníky
obce
Propagace obce

Stručný popis projektu
Snaha přilákat větší množství obyvatel
Holasic (případně i obyvatel okolních
obcí) na kulturní a společenské akce
pořádané v obci.
Snaha rozvíjet specifické druhy turismu
(agroturistika, hipoturistika, turistika
spojené se sportovní střelbou aj.).
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Strategický cíl 3. Krajina obce a okolí
Opatření 3.1 Veřejný prostor a životní prostředí

Název projektu
Oprava zábradlí
na ul. Václavská

Oprava kaple sv.
Václava

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

Předpokládané
náklady (Kč)

Zdroje
financování

Plánovaný
rok zahájení
projektu

300 000

Vlastní

2024

Bude doplněno

Dotace/Vlastní

2023

Bude doplněno

Dotace/Vlastní

2023

Bude doplněno

Dotace/Vlastní

2023

Bude doplněno

Bude doplněno

Průběžně

Bude doplněno

Bude doplněno

Průběžně

25 000

Vlastní

2022

150 000

Vlastní

2022

Bude doplněno

Bude doplněno

trvale

Bude doplněno

Bude doplněno

2023

Bude doplněno

Bude doplněno

2023

Pravidelná údržba lesních porostů
v lokalitě 108 D v6.

Bude doplněno

Bude doplněno

Průběžně

Nový nátěr konstrukce lávky a nátěr
dřevěné mostní podlážky.

Bude doplněno

Bude doplněno

2022-2023

Stručný popis projektu
Rekonstrukce nevyhovující zábradlí u
svahu na ul. Václavská (pod obecním
úřadem).
Nová dřevěná okna vč. vitrážové
výzdoby,
následně
instalace
bezpečnostních prvků (mříží) na okna
kaple – vše po dohodě s památkáři.
Nové vchodové dveře do kaple
Oprava stávající venkovní fasády – řešit
s památkáři.
Pravidelná údržba a konzervace
významných památek a objektů obce
(především památních padlých RA,
památních U lvů, Kříž u TVG).
Pravidelná
údržba
veřejných
prostranství a nákup nových pracovních
pomůcek pro obecní pracovníky.
Instalace laviček, odpadkových košů
zejména v lokalitě Rozhraní, Čtvrtě.
Aktualizace a doplnění Místního
informačního systému v obci.
Pravidelná údržba veřejné zeleně a
jejích obnova na celém katastru obce.
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).
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Strategický cíl 4. Samospráva obce
Opatření 4.1 Potřeby obecní samosprávy

Název projektu

Údržba a
modernizace
budovy
obecního úřadu

Komplexní
pozemkové
úpravy

Stručný popis projektu
Výměna kotle a oprava napojení
komínu OÚ.
Kompletní rekonstrukce celé budovy
OÚ.
Výměna vchodových dveří.
Pravidelná revize a údržba budovy
obecního úřadu, včetně technického
zázemí.
Zajistit potřebný souhlas Vlastníků
nadpoloviční výměry zemědělské půdy
katastru.
Zahájit, respektive požádat o zahájení
komplexních pozemkových úprav
(předchází předešlá aktivita).
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Předpokládané
náklady (Kč)

Zdroje
financování

Plánovaný
rok zahájení
projektu

130 000

100

2023

Bude doplněno

Bude doplněno

2025-2026

90 000

Vlastní

2022

Bude doplněno

Bude doplněno

Průběžně

Bude doplněno

Bude doplněno

Průběžně

Bude doplněno

Bude doplněno

Průběžně

Přílohy
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Připomínky z dotazníkového šetření
Prostor pro Vaše připomínky, náměty a názory k budoucímu rozvoji obce:
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•

•
•

•
•

Za mě ideální zmínit: rozmanitější podpora místních služeb-podnikatelů (chybí např: poštovní
služby,zásilkovna,hračkářství,papírnictví, .....rozumné nakládání s odpadem v konkrétních místech obce
Mé přání - aby odešli ze zastupitelstva lidi, kteří tam nemají co dělat - nejsou ochotni pomáhat, ale jen
komplikovat a škodit, navíc o obci vůbec nic neví ...
Pro obec doporučují externího architekta pro plánování a ucelení veřejného prostranství. Nedělat hrrr
akce jak v současnosti dělají někteří zastupitelé. Doporučuji obci více se otevřít lidem a společně
rozhodovat.
Bylo by vhodné upravit cestu k tůni, z obou stran, tzn. jak kolem Kuželny, tak i kolem řeky, tak aby se
dalo projít i po dešti.
Důraz na rovnoprávnost původních a nových obyvatel obce v nových čtvrtích.
Převzetí komunikace Rozhraní (veřejné osvětlení, udržování komunikace v zimě - obyvatelé nemohou
být rukojmími obce, při koupi nemovitosti na hypotéku je problémem, že ulice není obecná), stejné
vodné a stočné, sběrná hnízda v obou lokalitách s ohledem na počet obyvatel, dětské hřiště v lokalitě
Rozhraní + Čtvrtě.
Věnovat více prostoru péči o seniory, sociálně slabší občany.
Autobusy nízkopodlažní i více vlaků. Častěji prodej čerstvých ryb, farmářských věcí, vajíčka, ovoce,
zelenina nebo i farmářské trhy...
Část ulice Palackého (od železničního mostu) by si konečně zasloužila novou silnici a chodník. Oslovit
nastupující mladou generaci s dotazníkem, jak zlepšit životní prostředí v obci, nabídnout obecní prostor
k pronájmu za účelem vybudování setkávacího prostoru pro matky s dětmi - family point, kavárna v obci
by byla také fajn.
Zdravý rozum musí dostat přednost před neuskutečnitelnými požadavky těch, kteří netuší, jak je
zabezpečit, ale nedají pokoj, dokud je někdo nesplní. Šetrnost a řádné hospodaření musí dostat přednost
před pořizováním majetku, který nepotřebujeme, a před požadavky těch, kteří rádi utrácejí peníze, jež
nejsou jejich. Ochrana přírody a krajiny musí dostat přednost před zájmy rozežranců, uvyklých konzumu,
produkci hor odpadu, o které se někdo postará, a zbytečnému pálení benzínu. Obec by měla dle mého
názoru podporovat uměřenost, ať už osvětou, nebo tím způsobem, že nebude couvat před požadavky
na častější vývoz popelnic, a naopak bude občanům účtovat skutečnou cenu za likvidaci odpadu (dotaci
stejně zaplatíme z daní). Placení na váhu není cesta, pak odpad skončí v lese. Obec by neměla dopustit
vznik dalších developerských projektů. Dle mého názoru není rozumné investovat do zařízení s nízkým
potenciálem využití a vysokým potenciálem vandalismu, zejména pak do laviček - např. posezení u lávky
by mělo být odstraněno. Naopak jsem přesvědčen, že by se do budoucna vyplatila železniční zastávka.
Její příprava je běh na dlouhou trať a obec by se za ni měla začít bít. Situace za několik desítek let bude
jiná, dají se očekávat restrikce automobilismu a silnější podpora veřejné dopravy. Za padesát let si
dokážu představit zákaz vjezdu vozidel se spalovacími motory do Brna a rozvoj příměstských
vlakotramvají (v Německu běžných), kterým nebude činit nejmenší problém zastavit i v Holasicích a v
Rajhradě ještě u hřbitova. Zastávku, ze které se dá za patnáct minut dojet do centra Brna, potom jak
když najdeme.
Udělat novou silnic od Dohnalů až po Škrháka s opačným spádem. Je asi 15 let zanedbaná.
Kultura by možná sblížila obyvatele, dala možnost vzájemného poznání (obec ztratila výsadu "dědiny",
že se všichni znají (lidi "za zdí" a "ze starých Holasic"). Mělo by ubýt zbytečných útoků na sociálních sítích,
pomluv, překrucování informací, a ctít slušnost a vzájemnou úctu.
Oprava chodníků v celé obci a silnic, v zimě kvalitní údržbu chodníků a silnic, využití velkého hřiště,
využití pozemku vedle pomníků.
Možnost udělat si zábradlí ke Kosteleckým, Inženýrské sítě v cihelně.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aby v zastupitelstvu pracovali lidé, kteří mají k obci vztah a nejsou tam jen kvůli sobě a pro permanentně
nespokojené (pryč s nima!).
Obecně chybí aktivity volnočasové - bylo by fajn, kdyby děti nemusely dojíždět na kroužky do Rajhradu
či do Brna. Třeba v prostorách OÚ je minimálně využívaná místnost v přízemí (jen senioři a Haklista).
Pro společenský a kulturní život v obci bude potřeba vybudovat zařízení s větší kapacitou než stávající
sokolovna.
Dlouhodobý problém se zapáchající kanalizací před domem, zápach proniká dovnitř domu.
Dobudování nebo rekonstrukce technické infrastruktury (inženýrských sítí) – kamery.
Péče o veřejnou zeleň a životní prostředí v obci i v okolí - odpadové hospodářství.
Stav místní komunikace na ulici Palackého špatný.
Zřídit druhou zastávku autobusu (nebo zastávku vlaku), ÚP - zrušit zastavěnost (max. 40 %) v plochách
smíšených - 80/SO? - nesmysl!
Stav místních komunikací a chodníků směr Rajhrad, kvůli zdi se zvýšil hluk ze silnice ve "starých"
Holasicích.
Postihy pro ty, co nesbírají po svých psech!! Důležitá oprava chodníků (dvakrát podtržená).
Především oprava chodníků od benzínky k BILLE.
zregulovat stání vozidel ve stylu parkuju, kde chci nebo na chodníku.
Neprojímat většinu týdne sokolovnu roztleskávačkám. Zaměřit se i na jiný sport.
Dobudování kvalitní cyklostezky směr Vojkovice.
Na všechny kulturní, společenské a sportovní aktivity je třeba lidi, kteří mají čas a chuť něco dělat.
"Uvolnit" místa na OÚ "křiklounům", nechat je ať ukáží, co umí, pak se vrátit a pokračovat v dobře
rozdělané práci.
Těžko radit. Obce musí dobře hospodařit a tak nějak vymyslet, aby lidé tam mohli trávit víc času. Ať tu
jen nespí. Hlavně, ať nás tu není více.
Zlepšení podmínek pro podnikání - to moc snad ani nejde. Gastro se neuživí, haly tu nechci.
Podpora obecní výstavby - no hlavně ne žádné další domy! Co obecní byty?
Dobudování nebo rekonstrukce technické infrastruktury - jen pokud je to nutné!
Podpora kulturních a společenských událostí v obci - chce to ten nápad. :)
Opravy památek v obci- v rámci udržení „v kondici".
Vraťte spoje autobusové Brno-Židlochovice. Pro starší nemocné lidi je problém dojít na vlak do
Rajhradu!!!
V odpovědi zmiňuji skatepark. Je to možná bláhovost - ale v Blučině mají odstavené překážky, které by
stačilo zrenovovat a postavit někam na asfaltový plácek. Vím, že ten teď v obci nemáme - ale co třeba
takto dále "kultivovat" fotbalové hřiště? Už teď jsou tam terény, pokud by tam byl omezený asfaltový
plácek, mohla by tam děcka blbnout na skatech a koloběžkách. Ta generace, která to využije je tu
opravdu silná. Zároveň to není nikde v Brně prostor "pro feťáky" atp. - viz skateparky v Bohunicích,
Juliánově a Komárově. Je tam komunita většinou teenagerů a chovají se k sobě hezky a inkluzivně.
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