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ÚVOD
Program rozvoje obce Pacetluky je dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové priority obce
Pacetluky, a který přispěje ke strategickému směřování rozvoje obce ve střednědobém horizontu roku
2027.
Program rozvoje obce je komplexním rozvojovým dokumentem obce Pacetluky a bude oporou pro
lepší a efektivnější plánování dílčích úkolů a řízení obce, a také oporou rozhodovacích procesů, které
umožní obci efektivněji využívat finanční prostředky z vlastního rozpočtu i dostupné dotace.
Představitelé obce se tak budou moci kromě běžných operativních činností věnovat dlouhodobějšímu
plánování a řízení rozvoje obce.
Období po roce 2021 také přináší nové výzvy v podobě nově nastupujících trendů v oblasti
implementace chytrých řešení prakticky do všech oblastí lidské činnosti, nových přístupů na národní
úrovni i výzev v oblasti evropské integrace s důrazem na novou kohezní politiku EU 2021+.
Program rozvoje obce
−
zachycuje hlavní problémy a předpoklady rozvoje obce a formuluje možná řešení – umožňuje
tak komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání finančních kapacit
obce;
−
je podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech;
−
slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce – slouží tak k prevenci budoucích
sporů a zajišťuje kontinuitu udržitelného rozvoje obce;
−
podporuje vytvoření platformy spolupráce různorodých subjektů v obci tak, aby byl využit
potenciál lidí i organizací působících v obci;
−
zvyšuje šance získat finanční prostředky z vnějších zdrojů (např. z dotačních titulů);
Program rozvoje obce Pacetluky je zpracován dle metodiky garantované Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST

A.1 SITUAČNÍ ANALÝZA - CHARAKTERISTIKA OBCE
1. Území
Pacetluky jsou obcí s 229 obyvateli ležící v severozápadní části Zlínského kraje. Obec leží v okrese
Kroměříž a náleží do správního obvodu ORP Holešov. Obec je tvořena jedním katastrálním územím o
průměrné nadmořské výšce 277 m n. m. a rozloze 256 ha, z čehož 79 % zabírá zemědělská půda a 12 %
tvoří lesní pozemky. Charakter krajiny je převážně zemědělský, podíl orné půdy je 56 %. Jádro obce se
nachází v tektonicky vytvořeném sedle, její západní okraj je ohraničen Kosteleckým polesím. Na východ
i západ sedlo přechází do
širokých údolí. Nejvýznamnějším
vodním tokem je Pacetlucký
potok, pramenící uprostřed
obce. Jeho horní tok je
zatrubněn. Z obce pokračuje
širokým údolím na západ k obci
Roštění, kde se zleva vlévá do
Roštěnky.
Na
východ
k
Prusinovicím teče bezejmenný
vodní tok, vlévající se zleva do
Kozrálky.
Obec se nachází v periferní
poloze vůči regionálním centrům
a rozvojovým osám, Pacetluky
leží 6 km severně od Holešova,
který je nejbližším významnějším
Mapa 1: Poloha obce v širším kontextu
Zdroj: www.mapy.cz
centrem, 11 km západně od
Bystřice pod Hostýnem, 20 km
severovýchodně od Kroměříže, 24 km severozápadně od Zlína a 19 km jihovýchodně od Přerova.

2. Obyvatelstvo
Demografický vývoj
V obci Pacetluky žilo k 31. 12. 2020 celkem 228 obyvatel. V posledních deseti letech kolísá počet
obyvatel mezi 220 až 230 obyvateli. Z dlouhodobého pohledu lze od 60. let 20. stol. pozorovat jeho
pozvolný úbytek, který se však v poslední dekádě zastavil a počet obyvatel velmi mírně roste.
Z dlouhodobého hlediska je současný stav do jisté míry ovlivněn postavením obce v někdejší
střediskové soustavě osídlení a periferní polohou vůči významnějším sídlům. V roce 2011 bylo podle
výsledků SLDB ekonomicky aktivních 48,1 % obyvatel obce, tedy 103 osob.
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Graf 1: Vývoj počtu obyvatel obce Pacetluky a jeho složky
Zdroj: ČSÚ, veřejná databáze, 2020.

Na základě dosavadního demografického vývoje a podílu zastoupení jednotlivých skupin
obyvatelstva sledujeme obrat trendu, kdy po období úbytku v 90. letech na začátku milénia a
následné stagnace počtu obyvatel se počet obyvatel obce pohybuje mezi 220 až 230 obyvateli. Ve
střednědobém horizontu lze očekávat, že počet obyvatel v Pacetlukách bude spíše růst. Bude se
pravděpodobně jednat o růst jak přirozenou měnou, tak stěhováním. Pozitivní demografický vývoj,
a to v kontextu regionálním, krajském i národním, je zapříčiněn udržením mladého obyvatelstva
v obci. Zásluhu na tom zcela jistě má i podpora individuálního bydlení ze strany obce, silně
akcentovaná v předchozím programu rozvoje obce.

Struktura obyvatel
Podíl mužů a žen na populaci je vyrovnaný, v roce 2019 žilo v obci 115 mužů a 114 žen. Při pohledu na
vývoj věkové struktury obyvatelstva je patrný obecný trend stárnutí obyvatelstva.

Věková struktura
Počet dětí ve věku 0 – 14 po roce 2016 významně vzrostl, počet obyvatel nad 65 let věku v posledních
letech kolísá okolo 40 osob. Zpomalil se tak trend stárnutí obyvatelstva. Dobře to znázorňuje index
stáří (poměr počtu obyvatel nad 65 let k obyvatelstvu skupiny 0-14 let), v posledních třech letech
významně klesla, v roce 2012 dosáhla hodnoty 120,7 bodu, v roce 2016 už 144,8 bodu, ale v roce 2019
klesla na hodnotu 100,0 bodu, tj. stejný počet dětí jako osob nad 65 let a pohybuje pod průměrem ORP
Holešov (130,7 bodu v roce 2019) i Zlínského kraje (137,2 bodu v roce 2019). V posledních letech
stagnuje také výše průměrného věku, který z hodnoty 41,8 let v roce 2010 vzrostl relativně málo, a to
na 42,3 let v roce 2019 a je vyšší než je průměr ORP Holešov, kde byl v roce 2019 průměrný věk 43,0
roku.
Nicméně i přes tyto z celkového pohledu pozitivní trendy dlouhodobě roste počet osob nad 65 let.
S tím je také spojen fenomén jednočlenných domácností seniorů, kteří bydlí sami v rodinných domech
a jsou nebo výhledově budou konzumenty určitých forem terénních sociálních služeb. Dalším
souvisejícím negativním dopadem tohoto trendu pro obec je zvyšování počtu neobydlených domů.
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Tab. 1: Věková struktura obyvatel obce Pacetluky
2010

věk
0-14 let

2012

2016

2019

abs.
29

v%
12,9

abs.
29

v%
12,8

abs.
29

v%
12,7

abs.
41

v%
17,9

162

72,3

163

71,8

156

68,7

147

64,2

33

14,7

35

15,4

42

18,5

41

17,9

15-64 let
65 a více let

113,8

index stáří

120,7

144,8

100

Zdroj: ČSÚ, veřejná databáze, 2020.

Podrobnější pohled na věkovou skladbu obyvatel obce ukazuje věková pyramida.
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Graf 2 : Věková skladba obyvatelstva obce v roce 2020
Zdroj: ČSÚ, veřejná databáze, 2021.

Věková pyramida ukazuje silnou dětskou složku, na druhou stranu jsou další, co do počtu silnou
skupinou obyvatelé 55+, tedy ti v předdůchodovém věku.

Vzdělanostní struktura
Podle výsledků SLDB z roku 2011 má vysokoškolské vzdělání 7 % obyvatel starších 15 let, což je hodnota
pod průměrem ORP Holešov (9,6 %) i Zlínského kraje (11,2 %). Naopak nadprůměrný je podíl obyvatel
starších 15 let se základním vzděláním, který dosahuje hodnoty 27,3 % (ORP Holešov 20,4 %, Zlínský
kraj 19,5 %).

Sociální vyloučení a dávky
V Pacetlukách nenajdeme sociálně vyloučenou lokalitu. Podíl osob v exekuci je nižší, než je krajský
průměr. Z pohledu podílu příjemců příspěvku na živobytí i bydlení na 1 000 obyvatel je naopak vyšší,
než je krajský průměr.
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Prognóza populačního vývoje
Populační vývoj obce je do značné míry odrazem atraktivity pro její obyvatele a výrazně ovlivňuje její
budoucí vývoj. Je proto důležitým aspektem pro rozvoj obce. Optimistická prognóza vývoje počtu
obyvatel počítá s přírůstkem obyvatelstva do roku 2030 až na 240 obyvatel, přičemž zohledňuje
očekávaný růst počtu obyvatel jak migrací, tak i přirozenou měrou. Jako optimální cílová velikost
Pacetluk je uvažováno sídlo s celkovým počtem 240 - 250 obyvatel.
Naplnění demografické prognózy bude záviset na vývoji věkové struktury obyvatelstva, přirozené
obměně obyvatel a na migračních tendencích. S tím jsou spojené nároky na bydlení a občanskou
vybavenost.

3. Ekonomika a trh práce
Ekonomické subjekty v obci
Celkově bylo v roce 2019 v obci evidováno 41 ekonomických subjektů, ve většině případů se jedná o
OSVČ, jsou také evidovány 2 subjekty s 1 až 9 zaměstnanci. Podle převažující činnosti jsou dle
klasifikace CZ-NACE nejvíce zastoupeny subjekty (živnostníci) působící ve stavebnictví (7),
v zemědělství a lesnictví (8), a v oblasti velkoobchod a maloobchod (9), vzdělávání (3), profesní,
vědecké a technické činnosti (2), doprava a skladování (2), veřejná správa a obrana; povinné sociální
zabezpečení (2), kulturní, zábavní a rekreační činnosti (1). Oblast služeb zastupuje v obci stávající
zařízení občanského vybavení (prodejna smíšeného zboží a pohostinství).
Na jihovýchodním okraji obce se nachází areál zemědělského družstva, kde v současnosti hospodaří
dva zemědělské subjekty, a to Agrodružstvo Roštění a Farma Ležák.
Územní plán obce vymezuje plochy pro výrobu o rozloze 1,1 ha, které jsou situovány v jihovýchodní
části obce, s cílem zvýšit v budoucnu počet podnikatelských subjektů v obci.
V obci se nenachází žádný velký ani střední podnik. Většina zaměstnaných vyjíždí za prací mimo obec.
V roce 2011 se jednalo o 54 % zaměstnaných obyvatel, tedy 51 z 93 zaměstnaných obyvatel. Vyjížďka
se uskutečňuje především do okolních měst (Holešov, Hulín, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem), ale i
do Přerova a Zlína.

Zlínský kraj 2,5
ORP Holešov 4,0
Pacetluky
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Graf 3 : Zaměstnanost obyvatel podle sektorů v roce 2011
Zdroj: ČSÚ, veřejná databáze, 2020.

Přes 50 % pracovní síly je zaměstnáno ve službách, významná je i zaměstnanost v průmyslu
(33 %), která se pohybuje kolem průměru ORP Holešov i Zlínského kraje. Většina zaměstnaných
obyvatel vyjíždí za prací mimo vlastní obec.

Cestovní ruch
Z hlediska atraktivity cestovního ruchu se Pacetluky nacházejí mimo turisticky vyhledávané oblasti.
Disponují relativně přitažlivým okolím, nicméně s nedostatečnou infrastrukturou. Pahorkatinný
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charakter krajiny je vhodný především pro aktivní trávení volného času – zejména pro pěší turistiku,
cykloturistiku, a ostatní formy krátkodobé rekreace. Jako perspektivní se jeví hipoturistika - stáj Caldi,
malá rodinná stáj. Krátkodobou rekreaci lze provozovat v rekreačních objektech, chalupách, apod.
Těžiště rekreačních aktivit regionu však bude i nadále spočívat mimo území obce, zejména v oblasti
Hostýnských vrchů.

Cyklotrasy
V roce 2005 byl zpracován generel cyklotras Mikroregionu Holešovsko, prostřednictvím kterého byla
navržena přes obec Pacetluky jedna z cyklotras. Cyklotrasy jsou značené formou informačních tabulek.
Tyto cyklotrasy jsou napojeny na významnější regionální cyklotrasy.

Trasy pro pěší turistiku
Obcí Pacetluky prochází naučná stezka, která byla vybudována MAS Partnerství Moštěnka. Pěší trasa
vede z Kostelce u Holešova přes Pacetluky, Prusinovice do Líšné a zpět. Po trase jsou rozmístěny
rozcestníky, odpočívadla a informační tabule. Vhodná je i pro cykloturistiku.

Mapa 2: Naučná stezka v okolí Pacetluk
Zdroj: www.machovsky.cz

Trh práce
V červenci 2020 se Pacetluky pyšnily téměř nulovou nezaměstnaností.
Tab. 2: Vývoj podílu nezaměstnaných osob v obci Pacetluky mezi lety 2016 – 2020 (k 31. 12.)
Rok
Nezaměstnanost
Dosažitelní uchazeči (15-64 let)

2016

2017

2018

2019

2020

8,0 %

3,2 %

5,1 %

2,6 %

1,4 %

13

5

8

4

2

Zdroj: Statistiky nezaměstnanosti. MPSV, 2020.

Míra nezaměstnanosti v obci Pacetluky k 31. 12. 2020 dosahovala 1,4 %, což je hluboce pod průměrem
ORP Holešov, kde průměrná nezaměstnanost byla ve stejném období 2,4 %, i ve srovnání se Zlínským
krajem, kde dosahovala 3,2 %.
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Graf 4: Vývoj nezaměstnanosti ve srovnání vyššími územními celky
Zdroj: Statistiky nezaměstnanosti. MPSV, 2020.

Obec se dlouhodobě pohybuje v první desítce obcí s nejmenší nezaměstnaností
v okrese Kroměříž, v prosinci 2020 to byli 2 dosažitelní uchazeči.

4. Bydlení
Domovní a bytový fond
Obytná zástavba v Pacetlukách je převážně nízkopodlažní (1-2 podlaží), tvořená původními řadově
řazenými zemědělskými usedlostmi s hospodářským zázemím, novějšími dvojdomky a samostatně
stojícími rodinnými domy. V centrální části obce je jeden bytový dům, který je v družstevním vlastnictví.
Tab. 3: Domovní a bytový fond obce
Domy a byty
Počet domů celkem

2013

2020

80

93

Trvale obydlené domy

64

80,0%

79

84,95%

Neobydlené domy

14

17,5%

11

11,83%

2

2,5%

5

5,38%

Z toho neobydlené sloužící k rekreaci
Počet bytů celkem

91

Počet trvale obydlených bytů
Z toho v rodinných domech
Počet neobydlených bytů

96

79

86,8%

82

85,42%

75

82,4%

78

81,25%

12

13.2%

11

11,46%

Zdroj: Obec Pacetluky, 2013, 2020.

Postupně jsou zastavovány nové lokality pro výstavbu rodinných domů. V posledních 10 letech byla
realizována výstavba 18 nových rodinných domů, především v lokalitě v jižní části obce.
Přesto, že se podíl neobydlených bytů oproti stavu z roku 2013 snížil na 11,8 %, obec vnímá tento
problém jako dlouhodobý a závažný.
Příznivý je ukazatel Dokončené byty na 1000 ob., jehož průměr za roky 2014 – 2019 vykazuje hodnotu
2,2, což je více než je průměr Zlínského kraje (1,9).

Rozvojové plochy pro bydlení
Obec Pacetluky podporuje individuální bytovou výstavbu. Stávající územní plán vymezuje v rámci obce
několik nových rozvojových ploch pro individuální bydlení, které jsou s ohledem na stávající poměrně
kompaktní charakter zástavby situovány na okrajích obce. Jsou navrženy čtyři lokality o celkové
kapacitě 15 rodinných domů a rozloze 4 ha. Lokality v severovýchodní a jižní části obce jsou již z větší
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části zastavěny. Obec také provádí u ploch pro novou bytovou zástavbu zasíťování pozemků základní
technickou infrastrukturou. V následujícím období se jako zásadní jeví potřeba otevření veřejné debaty
o dalším rozvoji ploch pro bydlení, zároveň však v kontextu s problémem neobydlených domů
v původní zástavbě. S touto otázkou souvisí i cílová populační velikosti obce. V případě problému
neobydlených domů však bude řešení tohoto problému pro obec výrazně složitější z důvodu
soukromého vlastnictví těchto nemovitostí. Obec má tudíž relativně omezené spektrum možných
nástrojů, jak tuto situaci efektivně řešit. Jediným významnějším nástrojem je finančně nákladný výkup
těchto nemovitostí.

5. Infrastruktura
S rozvojem ploch pro bydlení, resp. s jejich zastavováním, v minulých letech došlo k poměrně
významnému rozšíření intravilánu (zastavěného území) obce, a tím i ke zvýšení nároků na související
infrastrukturu, což bude mít v následujících letech dopad na provozní zajištění fungování infrastruktury
obce.

Technická infrastruktura
Obec je vybavena základní technickou infrastrukturou. V 90. letech byl vybudován veřejný vodovod,
provedena plynofikace obce, položen telefonní kabel s místními rozvody, provedena rekonstrukce
rozvodů nízkého napětí s veřejným osvětlením. V roce 2009 byla vybudována splašková kanalizace a
ČOV. Dešťová voda je odváděna samostatnou dešťovou kanalizací. V obci je zaveden integrovaný
varovný a záchranný systém a obecní rozhlas. Po roce 2015 dochází k zasíťování lokalit nové bytové
zástavby v jižní části obce.

Zásobování pitnou vodou
Obec Pacetluky má vybudován veřejný vodovod, který je v majetku VaK Kroměříž, menší část v majetku
obce. Byl dokončen v roce 1997. Zdrojem vody je skupinový vodovod Kroměříž. Voda je do obce
přivedena ze zemního vodojemu Prusinovice. Stávající systém zásobování pitnou vodou je vyhovující a
bude zachován i do budoucna. Vodovodní síť je vzhledem ke svému stáří v dobrém technickém stavu,
výhledová zástavba bude napojena na stávající řady. V případě přerušení dodávky pitné vody ze
skupinového vodovodu bude nutné obyvatelstvo nouzově zásobovat pitnou vodou z cisteren a vodou
balenou. Při spotřebě 15 litrů na obyvatele a den bude třeba do Pacetluk dodat 3,5 m3 denně.
Areál bývalého zemědělského družstva je zásobován pitnou vodou z vlastních zdrojů.

Odkanalizování
Obec je odkanalizována odděleným kanalizačním systémem, který je v majetku i ve správě obce
Pacetluky. V obci Pacetluky je vybudovaná centrální ČOV a oddělená splašková kanalizace v majetku
obce. Odpadní vody jsou odváděny do ČOV kapacity 250 EO. Splašková kanalizace v jižní části obce je
svedena do čerpací stanice a odpadní vody jsou přečerpávány k čištění na ČOV.
Odpadní vody z živočišné výroby areálu bývalého zemědělského družstva jsou jímány v jímkách.

Dešťová kanalizace
Dešťové vody jsou odváděny stokami původní dešťové kanalizace vybudované v 60. letech 20. stol. Ze
severovýchodní části zastavěného území obce je dešťová voda odváděna stokami vyústěnými do
bezejmenného levostranného přítoku Kozrálky. Dešťové vody z jihozápadní části zastavěného území
obce jsou odváděny stokami vyústěnými do Pacetluckého potoka. Severozápadní část zastavěného
území obce Pacetluky je ohrožována extravilánovými vodami (splachy z polí při přívalových srážkách).
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Splašková kanalizace
Splašková část kanalizačního systému obce, vč. ČOV, byla vybudována v roce 2009. Splaškové odpadní
vody ze severovýchodní části zastavěného území obce, spádovaného do povodí vodního toku
Moštěnka, jsou odváděny gravitačními stokami splaškové kanalizace zaústěné do ČOV Pacetluky.
Splaškové odpadní vody z jihozápadní části zastavěného území obce jsou odváděny stokami splaškové
kanalizace, zaústěné do dvou přečerpávacích stanic a výtlačným řádem jsou dopravovány do stoky
severovýchodní části zastavěného území obce a tím na ČOV.

Zásobování plynem
Jižně od obce prochází trasa plynovodu ve směru Kostelec u Holešova – Hlinsko pod Hostýnem.
Zastavěné území obce Pacetluky je zásobováno zemním plynem prostřednictvím rozvodné plynovodní
sítě z regulační stanice umístěné v parku u autobusové zastávky. Jednotliví odběratelé jsou zásobováni
zemním plynem přes domovní regulátory.

Zásobování elektrickou energií
Všechny domácnosti jsou zásobovány elektrickou energií ze stávající sítě NN, která bude dle potřeby
rekonstruována pro zvýšení přenosových možností.

Veřejný rozhlas, integrovaný varovný a záchranný systém
Integrovaný varovný a záchranný systém v obci byl realizován prostřednictvím Mikroregionu
Holešovsko. Je napojen na rozhlasovou síť obce, která byla 2016 modernizována. Jedná se o jedno
z prvních tzv. chytrých (SMART) řešení, které byly v obci implementovány. Obecní rozhlas umožňuje
komunikovat s občany nejen formou hlášení, ale i prostřednictvím SMS a telefonních hovorů.

Internetová síť
V roce 2005 byla obcí zbudována obecní bezdrátová internetová síť, kterou později přenechala obec
soukromému provozovateli, nyní jsou provozovatelé internetu v obci dva. Na místním výletišti je
k dispozici Free WI-FI (tu zdarma obci poskytuje firma RAAB Computer).
Obci prochází optický kabel vysokorychlostního internetu, avšak není po obci rozveden ke koncovým
uživatelům. Vysokorychlostní internet, tj. připojení s rychlostí vyšší než 30 Mbit./s., má 10,3 %
připojených domácností.
Nekvalitní je pokrytí území obce signálem mobilních operátorů a tím znesnadňuje využití mobilních
internetových služeb. Toto může být pro obec ve velmi krátké době jedna ze zásadních konkurenčních
nevýhod z pohledu atraktivity obce pro její stávající i nové obyvatele. Stabilní a rychlé internetové
připojení má velký význam z hlediska pokračující digitalizaci celé řady služeb, měnících se forem práce
(flexibilní formy práce, home office, vysoce kvalifikovaná pracovní síla, slaďování pracovního a
rodinného života). Tento handicap by se mohl navíc ještě více prohloubit s příchodem 5G sítí.

Dopravní infrastruktura
Správním územím obce Pacetluky prochází silnice III/4905 Kostelec u Holešova – Roštění - Prusinovice.
Technický stav této komunikace není vyhovující a v následujících letech bude nutně vyžadovat opravu.
V roce 2003 došlo ke zpevnění polní cesty C1 Pacetluky – Bořenovice, která je v několika úsecích díky
svažitosti terénu a nestabilnímu, podmáčenému podloží na hranici životnosti. Vjezd na tuto komunikaci
je umožněn pouze na základě povolení, které vydávají obce Bořenovice a Pacetluky.
Místní komunikace navazují na silniční síť a tvoří tak společnou základní komunikační kostru zástavby.
Díky průběžně prováděným rekonstrukcím jsou ve většině případů v uspokojivém technickém stavu.
Po výstavbě kanalizace byla provedena částečná rekonstrukce místních komunikací včetně obecních
chodníků a přilehlých vjezdů. V roce 2014 byla provedena oprava části místní komunikace v úseku od
kapličky po hranici Kosteleckého lesa. Výhledově je počítáno s vybudováním dopravní infrastruktury
pro nově vymezené plochy pro bydlení.
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Napojení na hlavní silniční síť
Obec Pacetluky je prostřednictvím silnice III/4905 napojena na hlavní silniční síť tvořenou silnicí II/438
(Teplice nad Bečvou – Bystřice pod Hostýnem – Holešov – Otrokovice). Nejbližší připojení na dálnici D1
a rychlostní komunikace D55 je umožněno v Hulíně, vzdáleném od obce 10 km, viz Mapa 1.

Doprava v klidu
Parkování je umožněno před objekty občanského vybavení. Jedná se o zpevněnou plochu před
hostincem a obecním úřadem. Kromě toho je možno parkovat na místních komunikacích. Nákladní
vozidla jsou parkována buď v areálu zemědělské výroby, nebo na místních komunikacích.
Parkování podél cest a na obecních pozemcích způsobuje problémy při údržbě obce (v některých
případech se může jednat o odstavení vozidla na několik měsíců i let). Vozidla brání především údržbě
cest (odklízení sněhu, čištění krajnic) a pokud jde o stání na zeleni, tak její poškození a znečištění
(provozní kapaliny, atp.).

6. Dopravní obslužnost
Většina zaměstnaných obyvatel vyjíždí za prací mimo obec. Stejná situace je i u dětí a mládeže, která
vyjíždí z obce do mateřských, základních, středních a vysokých škol. Vyjížďka se uskutečňuje především
do okolních měst, tedy do Holešova, Bystřice pod Hostýnem, Hulína, Kroměříže, ale i do Přerova a Zlína
apod. Klíčová je přitom časová návaznost mezi autobusovými a vlakovými spoji v Holešově. V kraji je
zaváděn integrovaný dopravní systém. Příspěvek obce na zajištění dopravní obslužnosti ze strany
Zlínského kraje (ID ZK) je stanovena na 100 Kč/ob./rok, což odpovídá částce cca 23 000 Kč za rok.

Autobusová doprava
Hromadná doprava je zajišťována pravidelnými autobusovými linkami Pacetluky – Holešov a Pacetluky
– Bystřice pod Hostýnem v obou směrech. Ve směru Holešov je obslužnost hodnocena jako plně
dostačující. Ve směru Bystřice p. H. se jeví jako žádoucí posílit přímé spoje. Počty spojů jsou uvedeny
v Tab. 3.
Tab. 4: Dopravní dostupnost obce autobusovou dopravou
Směr
Pacetluky - Holešov
Holešov - Pacetluky
Pacetluky - Bystřice p. H.
Bystřice p. H. - Pacetluky

Dny

Počet spojů denně

pracovní

14

mimopracovní

3

pracovní

16

mimopracovní

2

pracovní

2

mimopracovní

0*

pracovní

3

mimopracovní

0*

*s přestupem v Holešově jsou to 3 spoje.
Zdroj: Idos.cz, 2020.

Alternativně je pro cestu do Bystřice pod Hostýnem možno využít autobusových spojů do Holešova s
přestupem na autobus nebo vlak do Bystřice pod Hostýnem. Tato varianta je však časově i ekonomicky
nevýhodná. Velkým nedostatkem v dopravní obslužnosti obce je neexistence autobusového spojení do
Přerova, které bylo zrušeno v 90. letech 20. stol. Občané obce musí využívat časově náročnější spojení
přes Holešov a Hulín v případě vlakového spojení, nebo autobusové spoje jedoucí přes Roštění, na
které však z Pacetluk neexistuje přípoj veřejnou dopravou.
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Železniční doprava
Železniční spojení je umožněno prostřednictvím stanice v Holešově a zastávky v Hlinsku pod Hostýnem,
ležící na železniční trati č. 303 Kroměříž – Valašské Meziříčí, obě jsou vzdálené přibližně 6 km.

7. Dostupnost zařízení občanské vybavenosti
Vybavenost v obci
Atraktivita života na venkově ve smyslu tvorby prostředí a dostupnosti služeb je pro jeho obyvatele
základním parametrem. Z pohledu občanské vybavenosti se jedná o existenci veřejných a komerčních
služeb v obci. V rámci analytických prací byla posuzována dostupnost vybraných základních druhů
služeb. Úkolem návrhové části tak bude přispět k vhodnému doplnění sítě občanské vybavenosti na
tzv. „běžný standard vybavenosti obce“1.
Pro kontext a možnost rámcového srovnání vybavenosti obce Pacetluky se situací v obdobně velkých
obcích v ČR na základě Kalkulačky vybavenosti venkovských obcí. Tato kalkulačka umožňuje na základě
zadaných kritérií spočítat, kolik procent obcí odpovídajících zvoleným charakteristikám je vybaveno
jednotlivými službami. Výsledné hodnoty slouží k porovnání, jestli je konkrétní obec vybavena lépe
nebo hůře, než je v České republice u srovnatelných obcí běžné. Výpočty odpovídají situaci v roce 2019.
Tab. 5: Kalkulačka vybavenosti venkovských obcí - přehled vybavenosti srovnatelných obcí

Zdroj: Sociologický ústav AV ČR, dostupné na https://www.soc.cas.cz/mapa/kalkulacka/

Výpočet byl proveden s následujícími hodnotami:
Počet obyvatel: 228, Vzdálenost od 5ti tis. města (Holešov): 7 km, Vzdálenost od 50ti tis. (krajského)
města: 26 km, Populační vývoj za posledních 10 let: Zůstal zhruba stabilní (přírůstek do +5%).
Vzhledem k populační velikosti jsou v obci zajištěny základní služby občanské vybavenosti – prodejna
smíšeného zboží, hostinec a knihovna s přístupem na internet. Přirozeným centrem dojížďky za
službami je Holešov, avšak obyvatelé dojíždí i do ostatních měst regionu.

Školství a vzdělávání
V minulosti v obci fungovala jednotřídní základní škola a výuka zde probíhala až do roku 1973. Koncem
70 let 20. stol. byla její budova přestavěna na mateřskou školu. Z důvodu nedostatku dětí, bylo i toto
zařízení v roce 1993 uzavřeno.
1

Sociologický ústav AV ČR definuje jako běžný standard vybavenosti obce situaci, kdy od určité velikostní
kategorie jsou službou vybaveny více než 2/3 obcí. Nejedná se o minimální standard vybavenosti.
Zdroj: Bernard, Josef a kol. 2020. „Občanská vybavenost v malých obcích.“
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Doposud není z důvodu nízkého počtu dětí v obci k dispozici mateřská ani základní škola. Mateřskou
školu navštěvují děti z Pacetluk v Prusinovicích, případně v Roštění a v Holešově. Podle výběru rodičů
navštěvují děti z obce buď základní školu pro I. stupeň v Prusinovicích (1. – 4. ročník), nebo základní
školy v Holešově (1. – 9. ročník). U holešovských základních škol mají rodiče dětí možnost výběru
konkrétní školy.
V souvislosti s měnící se demografickou situací, kdy za posledních 10 let dětí výrazně přibývá, je
relevantní uvažovat o opětovném zřízení mateřské školy, případně alespoň družiny, nebo dětské
skupiny.
V současné době proto probíhá postupná rekonstrukce budovy bývalé mateřské školy, která je
realizována svépomocí místních občanů s finančním přispění zdrojů obce. Kromě výše uvedeného
uvažovaného zřízení mateřské školy, družiny nebo dětské skupiny je objekt s přilehlým areálem
(výletištěm) uvažován jako komunitní kulturně-společenské zařízení.

Zdravotnictví a sociální péče
Zdravotní péče
Za zdravotnickou péčí obyvatelé obce dojíždějí do zařízení v Holešově, Kroměříži, případně ve Zlíně.
V Holešově je dostupná síť základních zdravotnických služeb. Stanoviště rychlé záchranné služby se
nachází v Bystřici pod Hostýnem a Kroměříži. Dojezdová vzdálenost rychlé záchranné služby splňuje
legislativně stanovenou maximální dobu dojezdu.

Sociálně-zdravotní služby
Sociálně-zdravotní péče je zajištěna v Holešově, kde se nachází Centrum pro seniory a domy s
pečovatelskou službou. K dispozici je také Dům seniorů v Kostelci u Holešova.
Terénní ambulantní sociální služba je pro celý správní obvod ORP Holešov zajišťována Charitou
Holešov. Poskytuje také služby typu domácí zdravotní péče „home care“.

8. Památky, kultura, spolková činnost a sport
Památky
V obci nalezneme několik sakrálních památek místního významu. Nachází se zde kaplička z roku 1946,
která je zasvěcena „Nanebevzetí Panny Marie“. Z místních památek lze zmínit dva kamenné kříže.
První byl postaven naproti budovy školy v roce 1909, druhý, z roku 1922, nalezneme na rozhraní
katastrů obce Pacetluky a obce Prusinovice. Oba kříže byly v roce 2014 a 2015 rekonstruovány.

Kultura
V oblasti kultury je pro občany obce k dispozici jednou týdně obecní knihovna, která sídlí v prostorách
budovy obecního úřadu. Pro veřejnost je zde dvakrát týdně přístupný také internet.
Nejvýznamnější kulturně-společenskou akcí jsou dvoudenní hodové slavnosti. Na tuto událost se sjíždí
nejen převážná většina rodáků obce, ale i občané z širokého okolí.
Vzhledem k tomu, že obec nevlastní kulturní dům, většina akcí je pořádána na místním výletišti.
V zimním období nebo za nepřízně počasí jsou tyto kulturní akce pořádány v denní místnosti a hasičské
klubovně, které jsou součástí výletiště. Mezi pořádané kulturní akce patří:
• Hodové slavnosti,
• Lampionový průvod,
• Dětský den,
• Gulášfest,
• Mikulášská nadílka,
• Sportovní ples,
• Letní karneval pro děti.
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Mimo výše uvedené možnosti kulturního vyžití využívají občané kulturní akce a zařízení v Holešově a
ostatních okolních městech a obcích.

Spolky
V obci působí v současné době tři spolky. Jedná se o Sportovní klub a Sbor dobrovolných hasičů (SDH)
a Aktivní klub, který se věnuje pořádání společenských akcí. Finanční prostředky pro zajištění fungování
si spolky získávají zejména vlastní činností, z dotací od obce Pacetluky a ze sponzorských příspěvků.

Sport a volnočasové aktivity
Stávající plochy pro sport jsou v obci situovány severně od centra obce, v klidném prostředí. Jedná se
o hřiště na minikopanou. V roce 2015 bylo vybudováno nové dětské hřiště na východním okraji obce.
Rozsah stávajících ploch pro sport a rekreaci se v současnosti jeví jako nedostatečný. Nová plocha pro
vybudování sportovního hřiště je navržena východním směrem od centra obce.

9. Životní prostředí
Složky životního prostředí
Z důvodu vysoké intenzifikace zemědělské velkovýroby není současný stav krajiny vyhovující.
Koeficient ekologické stability vykazuje hodnotu 0,54, což odpovídá územím využívaným pro intenzivní
zemědělskou velkovýrobu, s oslabenými autoregulačními pochody a značnou ekologickou labilitou,
která se projevuje vodní a větrnou erozí zapříčiněnou zejména nadměrnou délkou svahu na orné půdě.
Je potřeba řešit také nestabilní svah na komunikaci C1 Pacetluky - Bořenovice a v lokalitě Pastviska (za
areálem zemědělské výroby) na jižní straně katastru obce. Nízká je i retenční kapacita krajiny. Oba
vodní toky na území obce se vyznačují významným narušením vodního režimu. Krajinářsky i ekologicky
příznivé je působení lesních celků. Na správním území obce zasahuje nadregionální biocentrum
Kostelecké polesí. V 90. letech byl vysázen ovocný sad v lokalitě Dubany.
Po roce 2000 došlo k vysázení větrolamu při katastrální hranici s obcí Bořenovice, byla provedena
revitalizace prostoru návsi v centrální části obce.
Nejvýznamnější investicí v historii obce byla, co do rozsahu prací i výše nákladů, výstavba oddělené
splaškové kanalizace čistírnou odpadních vod a přečerpávací stanice, která byla realizována v letech
2008 až 2009. Další významnou akcí bylo provedení rekonstrukcí místních komunikací s přilehlými
chodníky a vjezdy k nemovitostem, realizovanou v roce 2009.
V letech 2019 a 2020 došlo k revitalizaci lokality Žleby, kde vzniknul nový biotop s 6 tůněmi. Tato
aktivita byla významným příspěvkem v rámci aktivit napomáhající adaptaci krajiny na změny klimatu.
Lokalita se nachází ve východní části katastru obce.
Dlouhodobě je jako nevyhovující vnímán občany obce stav ovzduší. Tento stav je důsledkem několika
faktorů nadregionálního i lokálního původu. Přesto se Pacetluky v oblasti stavu ovzduší řadí mezi lepší
polovinu obcí ve Zlínském kraji2. Kvalita ovzduší ve Zlínském kraji je dlouhodobě ovlivněna zejména
dálkovým přenosem znečištění z Moravskoslezského kraje (potažmo z příhraničních regionů Polska),
silniční dopravou, a také lokálními topeništi v kombinaci s aktuálními meteorologickými a rozptylovými
podmínkami. K tomu se přidávají geomorfologické poměry území v okolí obce. Obec se nachází v
tektonicky vytvořeném sedle na východ i západ sedlo přechází do širokých údolí. Tato poloha
nepřispívá k dobrým rozptylovým podmínkám a problémem proto jsou i nevyhovující lokální topeniště
v obci.
Zásadním problémem posledních let se stala kůrovcová kalamita, která zasáhla i Kostelecké polesí. I
když se většina polesí nachází na katastrech sousedních obcí, zcela zásadně má tato situace negativní
dopad na krajinný ráz okolí obce. Kůrovcová těžba měla také negativní vliv v podobě zvýšené dopravní
zátěže pro obec a negativně se podepsala na stavu místních komunikací. Souvisejícím problémem je
2

Jako vstupní ukazatele byly použity emise CO2 za zdroje REZZO3, vztažené na plochu zastavěného území obcí.
Zdrojem dat o emisích byly údaje Českého hydrometeorologického ústavu.
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odmítání spolupráce při odstranění těchto následků vzniklých svozem dříví přes katastr obce
soukromími společnostmi provádějící těžbu ve zmíněné lokalitě.
Koeficient ekologické stability je na hodnotě 0,54, což odpovídá intenzivně využívané zemědělské
krajině, s oslabenými autoregulačními mechanismy v ekosystémech, které způsobují jejich značnou
ekologickou labilitu, a proto vyžadují vysoké vklady dodatkové energie.

Pozemkové úpravy
V roce 1995 - 1997 byla na katastrálním území obce Pacetluky provedena jednoduchá pozemková
úprava. V současné době již provedené pozemkové úpravy neodpovídají skutečné situaci. V roce 2013
byly zahájeny přípravy na realizaci pozemkové úpravy pro katastrální území obce Pacetluky. Tato
pozemková úprava však nebyla dokončena a práce na ní byly zastaveny v roce 2019.
Vzhledem k výše uvedeným charakteristikám složek životního prostředí, především vzhledem
k narušené ekologické stabilitě krajiny, je vhodné do budoucna o provedení pozemkové úpravy
uvažovat.

Ekologické zátěže
Areály zemědělské výroby
Významným zdrojem znečištění představuje chov skotu v areálu zemědělské výroby ve východní části
obce. V areálu hospodaří dva zemědělské subjekty.

Černé skládky
Na katastrálním území obce se nacházejí dvě plochy bývalých skládek, jež jsou dle ÚAP evidovány jako
staré ekologické zátěže. Jedná se o lokalitu Oulehlova skala (p. č. 220) severovýchodně od obce a
lokalitu Velímek (p. č. 109/11) na východním okrajem obce a v menší míře také lokalitu Vymyslov (p. č.
213/2).
Lokalita Oulehlova skala není využívána přibližně od roku 1975 a lokalita Velímek od konce šedesátých
let 20. století. Obě skládky jsou částečně rekultivovány, ale nejsou asanovány.

Odpadové hospodářství
V obci je prováděn sběr komunálního odpadu v intervalu jednou za dva týdny. V obci je také prováděn
sběr tříděného odpadu – skla, papíru a plastů, probíhá také sběr rostlinného tuku. Dvakrát ročně obec
organizuje odvoz nebezpečného odpadu.
V obci je také k dispozici kontejner na komunální odpad. Tato aktivita je realizována ve spolupráci
s obcí Bořenovice. Chybí sběrné hnízdo pro sběr odpadu.

10. Bezpečnost a připravenost na řešení krizových situaci
Obec potřebuje v rámci posílení odolnosti fungující složky IZS – v tomto případě Sbor dobrovolných
hasičů obce Pacetluky, který je jednotkou požární ochrany obce s místní působností kategorie V (JPO
V), která zabezpečuje výjezd družstva o zmenšeném početním stavu (4 hasiči). Z tohoto důvodu je
třeba zajistit JPO odpovídající technické vybavení ke zvládání katastrof antropogenního a přírodního
původu a dalších nahodilých událostí, nebo rizik plynoucích z nahodilých meteorologických jevů.
Současné vybavení neodpovídá současným potřebám.

11. Správa obce
Obecní úřad a kompetence obce
Obec Pacetluky vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem
voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000
Sb., ve znění pozdějších předpisů. Je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří
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územní celek, který je vymezen hranicemi území obce. Obec Pacetluky je spravována zastupitelstvem
obce. Zastupitelstvo je sedmičlenné a v jeho čele stojí starosta obce. Obec má dále zřízeny tři výbory –
kontrolní, finanční a výbor kultury a mládeže. Obec dále zajišťuje mj. správu a údržbu obce, obecní
zeleně, likvidaci odpadů, podporuje kulturní a sportovní činnost v obci.

Hospodaření obce
V rámci rozpočtu má obec každoročně vyčleněny finanční prostředky, které slouží k zabezpečení
rozvoje obce, její infrastruktury a služeb.
V roce 2019 obec hospodařila s částkou 3 541 435 Kč. V posledních 4 letech se výše rozpočtu pohybuje
v rozmezí 3,5 až 4 mil. Kč.
S nejvyšším objemem finančních prostředků hospodařila v letech 2009 a 2010, kdy byla budována nová
splašková kanalizace a čistička odpadních vod s přečerpávací stanicí. Následně pak byla realizována
rekonstrukce místních komunikací včetně přilehlých chodníků a vjezdů k nemovitostem. To pro obec
představovalo značnou finanční zátěž.
V posledních letech tvoří nejvýznamnější část výdajů rozpočtu obce investice do obecní infrastruktury.
V roce 2016 patřily mezi významné investiční akce modernizace obecního rozhlasu, revitalizace
veřejného osvětlení v části obce Opleta a elektroinstalace v lokalitě nové bytové zástavby. V letech
2017 a 2018 pokračovalo budování inženýrských sítí v lokalitách nové bytové zástavby – vodovodní
řád, kanalizace, plynofikace a veřejné osvětlení. V roce 2019 byl nejvýznamnější investicí nákup
nemovitého majetku. V roce 2020 byla dokončena revitalizace lokality Žleby, kde vznikl biotop
s tůněmi.
5
4
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3
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1
0
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Daňové příjmy

Nedaňové příjmy
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Graf 5: Rozpočtové hospodaření obce v letech 2016 – 2019
Zdroj: Obec Pacetluky, 2020.
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dotačních titulů, avšak nevyužívají krajské dotační tituly. Relativně nepříznivý je ukazatel dluhové
služby3 i ukazatel pravidla rozpočtové odpovědnosti obce4.
Tab. 6: Přehled investiční a rozvojové aktivity obce
Schválené
projekty ESIF
Název obce
(CZV na obyv.) v
letech 2015-20
Pacetluky

Státní dotace
na obyv. v
letech 2016-19
(průměr)

Poměr krajských
dotací k 1 mil.
příjmů obce v
letech 2016-20

Průměr
Ukazatel
příjmů obcí dluhové služby
za 2016-2019 obce (průměr
na obyv.
2017-19)

Pravidlo rozpočtové
odpovědnosti obce
(průměr 2017-19)

13 824,28 Kč

1 137,20 Kč

0

16 628,59 Kč

12,52%

71,50%

Zlínský kraj
65 375,25 Kč
Legenda barevného rozlišení:

-

-

22 128,41 Kč

5,21%

23,28%

nejhorších 25 %
druhých nejhorších 25 %
lepších 25 %
nejlepších 25 %

Jiný způsob barevného rozdělení u ukazatele dluhové služby a pravidla rozpočtové odpovědnosti
Dluhová služba

Rozpočtová odpovědnost

20% a více

50% a více

10% a více, méně než 20 %

20% a více, méně než 50 %

více než 0%, méně než 10%

více než 0%, méně než 20%

0%

0%

Zdroj: Zlínský kraj, 2021

Komunikace s občany
Komunikace s veřejností je obcí vnímána jako jeden ze základních aspektů, který ovlivňuje kvalitu řízení
obce. Komunikace s občany je řešena několika způsoby tak, aby vyhovovala všem skupinám zájemců o
informace bez ohledu na věková či jiná omezení. Kromě osobního kontaktu s občany na veřejných
projednáních je využívaná úřední deska, elektronická úřední deska, e-podatelna, obecní rozhlas a
webové stránky obce www.pacetluky.cz.

Vnější vztahy a vazby
Obec je členem tří sdružení obcí, a to Mikroregionu Holešovsko, MAS Partnerství Moštěnka a Svazku
obcí pro hospodaření s odpady.

Mikroregion Holešovsko
Obec je členem dobrovolného svazku obcí Mikroregion Holešovsko, který byl založen v roce 1999 a
sdružuje celkem 20 obcí. Byl založen s cílem zajištění podpory cestovního ruchu, dopravy, regionálního
rozvoje, sociální infrastruktury a životního prostředí. V současnosti je zapojen mj. do realizace Místního
akčního plánu vzdělávání, který je zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků
do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a
neformálního vzdělávání.

MAS Partnerství Moštěnka
Obec Pacetluky je také členem Místní akční skupiny (MAS) Partnerství Moštěnka. Místní akční skupina
– Partnerství Moštěnka, o.p.s., je subjektem, který vznikl v roce 2004 jako místní partnerství
podnikatelů, obcí a neziskových organizací. Formálně se partnerství jako občanské sdružení ustavilo v
prosinci roku 2005. Územní působnost MAS v období 2021–2027 je 49 obcí z Olomouckého a Zlínského

3

Ukazatel dluhové služby by neměl být vyšší než 15 %.
Pravidlo říká, že pokud zadlužení obce přesáhne 60 % průměrného příjmu za poslední čtyři roky, bude třeba jej
snížit v roce následujícím alespoň o 5 % z rozdílu mezi aktuální výší dluhu a 60 % průměrného příjmu. Jeho účelem
je zajistit, aby samosprávy byly schopny bez problémů financovat kdykoli v budoucnu své dluhy svými vlastními
likvidními prostředky.
4

18

kraje. MAS má zpracovanou Strategii komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021-2027
„Náš region – naše radost II“. Obec se aktivně zapojuje do projektů realizovaných v rámci MAS.

Svazek obcí pro hospodaření s odpady
Obec Pacetluky je členem Svazku obcí pro hospodaření s odpady, který byl založen v roce 1993. Členy
svazku je 52 měst a obcí z okresů Kroměříž, Vsetín a Přerov. Jeho cílem je provádění činností
souvisejících se sběrem, výkupem, dopravou a likvidací odpadů a provozuje skládku odpadu v Bystřici
pod Hostýnem.
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A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
Kapitola přináší shrnutí zásadních zjištění analytické části A1, které bylo doplněno o podněty vzešlé
v rámci jednání Pracovní skupiny, a které nese informaci o dosavadním plnění předešlých rozvojových
dokumentů obce, zejména pak Programu rozvoje Obce Pacetluky 2013 - 2022.
Pacetluky jsou malou obcí s 229 obyvateli, která se nachází v širším zázemí Holešova, města s přibližně
11,6 tis. obyvateli. V posledních deseti letech kolísá počet obyvatel obce mezi 220 až 230 obyvateli.
Počet dětí ve věku 0 – 14 po roce 2016 významně vzrostl. Zpomalil se tak trend stárnutí obyvatelstva.
I přesto však z dlouhodobého pohledu roste (avšak ne s takovou dynamikou jako věková skupina 0-14
let) počet osob nad 65 let. S tím spojený fenomén jednočlenných domácností seniorů a související
problém počtu neobydlených domů, který je především hrozbou do budoucna. Ve střednědobém
horizontu lze očekávat, že počet obyvatel v Pacetlukách bude spíše růst. Bude se pravděpodobně
jednat o růst jak přirozenou měnou, tak stěhováním. Pozitivní demografický vývoj, a to v kontextu
regionálním, krajském i národním, je zapříčiněn udržením mladého obyvatelstva v obci. Zásluhu na tom
zcela jistě má i podpora individuálního bydlení ze strany obce, silně akcentovaná v předchozím
programu rozvoje obce. Přesto hrozbou do budoucna může být odchod mladých za prací mimo obec.
Z tohoto důvodu se vedení obce snaží realizovat aktivity, které by obec jako místo pro život
zatraktivnily a udržely zde především mladé obyvatelstvo. Mezi tyto aktivity patří dobudování a
zkvalitnění technické infrastruktury a služeb občanské vybavenosti, ale i snaha oživit kulturní dění
v obci nebo podpora spolkové činnosti. Vzhledem k tomu, že v obci jsou zajištěny pouze základní
služby, což ale odpovídá populační velikosti obce, vyjíždí obyvatelé za službami do okolních center,
především do Holešova. Zcela zásadní aktivitou, která má značný podíl na současné demografické
situaci obce, byla podpora individuální bytové výstavby v minulých letech. Od roku 2015 byla
realizována výstavba 18 nových rodinných domů, především v lokalitě v jižní části obce. Došlo tak
k poměrně významnému rozšíření intravilánu obce, a tím i ke zvýšení nároků na související
infrastrukturu, což bude mít v následujících letech dopad na provozní zajištění fungování infrastruktury
obce.
Tab. 7: Přehled vybraných základních ukazatelů obce a srovnání s krajskou úrovní
Vývoj
Podíl
Ekonomické
počtu
Index stáří
Název obce
nezaměstnaných, subjekty na 1000
obyvatel 31.12.2019
průměr 2014-20 ob., 31.12.2020
2019/2001
Pacetluky

102,7

Zlínský kraj
97,9
*PnB – příspěvek na bydlení
**PnŽ – příspěvek na živobytí
nejhorších 25 %
druhých nejhorších 25 %
lepších 25 %
nejlepších 25 %
Zdroj: Zlínský kraj, 2021

Podíl osob
v exekuci,
4.3.2020

Podíl
příjemců
PnB*, prům.
měsíc 2019

Podíl
příjemců
PnŽ**,
prům.
měsíc 2019

100,0

5,2

196,5

3,2

2,8

0,5

137,2

4,3

247,6

5,3

1,2

0,4

Jako nedostatečná se jeví dopravní dostupnost regionálních a mikroregionálních center, a to jak ve
smyslu nedostatečné dopravní obslužnosti prostředky veřejné dopravy, tak ve smyslu technického
stavu příjezdových komunikací v okolí obce. Tyto faktory komplikují především každodenní vyjížďku za
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prací a za službami, ta je přitom pro atraktivitu obce z hlediska bydlení velmi důležitá (za prací vyjíždí
většina zaměstnaných z obce).

Pacetluky jako součást socioekonomicky znevýhodněného území
Obec Pacetluky je součástí hospodářsky a sociálně ohroženého území (HSOU) ORP Holešov. Toto
vymezení vychází z národní Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ (MMR, 2019). Problémem těchto
území, která byla vymezena napříč ČR, jsou obecně horší životní podmínky a méně rozvojových
příležitosti či omezené možnosti podílet se na rozvoji a růstu Česka. V programovém období EU 2021+
se uvažuje o určitém dotačním zvýhodnění HSOU, což může být pro Pacetluky zajímavá příležitost pro
zvýšení šance na financování jejích projektů.
Podobné znevýhodnění ukazuje i nově schválený strategický dokument Zlínského kraje – Strategie
rozvoje venkova. Ta identifikuje ORP Holešov i obec Pacetluky jako znevýhodněná území. I v tomto
případě je uvažováno o určité formě zvýhodnění znevýhodněných obcí v rámci Programu obnovy
venkova ZK v následujících letech.

1. SWOT analýza obce Pacetluky
SWOT analýza definuje rozvojová témata a je podkladem pro návrhovou část PRO Pacetluky. Jedná
se o témata, která jsou zásadní pro další rozvoj obce. Na jednání pracovní skupiny k analytické části
byla SWOT analýza podrobně diskutována. Tučně jsou zvýrazněny ty výroky, kterým byla v rámci
pracovní skupiny přiřazena vyšší priorita.

Silné stránky (S)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Slabé stránky (W)
•
•
•

Pozitivní demografický vývoj, růst podílu
dětské složky obyvatelstva obce
Aktivní život v obci a soudržnost
obyvatel (kultura, spolky, samospráva
obce)
Dostatek rozvojových ploch pro bydlení
Kvalitní prostředí obce – klidné, pěkné
okolí obce, les, nový biotop s tůněmi
Kvalitní technická infrastruktura včetně
ČOV
Dobrý stav obecních komunikací
Dobrá dopravní dostupnost Holešova
(hromadná i individuální doprava)
Fungující služby v obci (obchod se
smíšeným zbožím, knihovna)
Udržovaná obecní zeleň
Aktivní spolky v obci

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Chybí sběrné hnízdo pro sběr odpadu
Špatný stav autobusové zastávky
Chátrající budova školy jako nevyhovující
prostor pro volnočasové aktivity
Chybí kulturně-společenské centrum pro
trávení volného času, mateřská škola,
dětská skupina, nebo družina
Dlouhodobě roste počet osob nad 65 let a
s tím spojený fenomén jednočlenných
domácností seniorů
Vyloučení seniorů z kulturního a
společenského života obce
Nadměrná (kůrovcová) těžba dřeva
v Kosteleckém polesí – dlouhodobý
dopad na krajinný ráz
Prázdné domy v centru obce (původní
zástavba)
Chybí pasport zeleně a plán její
dlouhodobé obnovy
Nevyhovující areál výletiště
Nedostatečné autobusové spojení na jiné
směry než na Holešov (Roštění, Přerov,
Bystřice p. H.)
Špatný stavebně technický stav polní cesty
C1 Pacetluky - Bořenovice
Nízký rozpočet obce
Lokality starých ekologických zátěží na
území obce
Nedostatek parkovacích ploch v obci
Špatný stav komunikace III. tř. Prusinovice –
Roštění a zanedbaná liniová zeleň kolem
této komunikace
Horší dostupnost vysokorychlostního
internetu a špatný signál mobilních operátorů
Chybějící sportoviště s odpovídajícím
zázemím - víceúčelový sportovní areál

Příležitosti (O)
•
•
•
•

Hrozby (T)
•
•

Využití dotačních titulů pro financování
rozvoje obce
Výhodná poloha v širším zázemí měst
(Holešov, resp. Bystřice pod Hostýnem,
Přerov)
Potenciál cyklotras a turistických stezek,
které procházejí obcí
Rozvoj hipoturistiky (turistika na koních)

•
•

Eroze půdy – sesuvy
Špatný stav ovzduší (nadregionální příčiny i
lokální topeniště)
Špatný stav čistoty podzemních vod
Odchod mladých obyvatel mimo obec

Zdroj: Vlastní návrh, 2021.

2. Zhodnocení plnění předcházejících rozvojových dokumentů
Principy strategické práce a strategického plánování mají v obci solidní tradici. První rozvojový
dokument vznikl již v roce 2006.
Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013 – 2022
Jednalo se o komplexní rozvojový dokument obce Pacetluky na období let 2013 – 2022.
Na základě provedeného vyhodnocení lze konstatovat, že Program rozvoje obce Pacetluky na období
2013 – 2022 je naplňován, a to relativně úspěšně. Z plánovaných 22 aktivit jich bylo na začátku roku
2021 splněno 10 (tj. 45 % aktivit), částečně splněny byly 3 aktivity (tj. 14 % aktivit) a nerealizováno
zůstávalo 9 aktivit (tj. 41 % aktivit). Realizace aktivit je limitována především jejich finanční
náročností, omezeným obecním rozpočtem a jeho volnými prostředky na investiční aktivity.

Splněné aktivity
Pozornost byla v uplynulém období věnována především dobudování technické infrastruktury v
lokalitách nové bytové zástavby, v oblasti životního prostředí byla významným počinem revitalizaci
lokality Žleby, kde vznikl nový biotop s 6 tůněmi, nebo rekonstrukce místní komunikace úseku kaplička
– les. Dále byla realizována řada menších, ale pro obec důležitých aktivit. Řada aktivit je realizována
svépomocí. Aktivit v oblasti podpory kulturních akcí, podpora spolkové činnosti a sportu má
kontinuální a dlouhodobý charakter.
Přestože řada aktivit byla spolufinancována významnou měrou z různých dotačních titulů, znamenala
jejich realizace pro obec značnou finanční zátěž a ovlivnila realizaci ostatních zamýšlených aktivit. Tyto
investice však významnou měrou přispěly ke zvýšení kvality života obyvatel obce.

Probíhající a připravované aktivity s realizací do roku 2022
V současné době probíhá Rekonstrukce budovy bývalé MŠ, která je realizována svépomocí, především
za účasti členů SK Pacetluky, kteří mají v budově klubovnu a je financována z finančních prostředků
obce.
V budoucnu je nutná rekonstrukce vnější obálky budovy, která však bude vzhledem k finanční
náročnosti muset být realizována prostřednictvím dotačních prostředků.

Nerealizované aktivity
Ve stanoveném období se nepodařilo realizovat rekonstrukci obecních chodníků, “Sběrné hnízdo“
které by mělo zastat funkci sběrného dvora (aktivita je zatím ve stádiu projektu), nepodařilo se provést
rekonstrukci autobusové zastávky, chybí pasport veřejné zeleně, dále je potřeba řešit především
problematiku nestabilního svahu na komunikaci C1 Pacetluky - Bořenovice a v lokalitě Pastviska.
Všechny tyto aktivity chce obec výhledově řešit. K realizaci aktivit nedošlo především z důvodu
chybějících finančních prostředků.
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Nerealizovaná zůstala aktivita Vybudování fotovoltaické elektrárny, která měla přinést snížení nákladů
na provoz čistírny odpadních vod.
Tab. 7: Vyhodnocení aktivit Programu rozvoje obce Pacetluky na období 2013 – 2022

Cíl

Opatření

1.1
Dobudování
a
rekonstrukc
e technické
infrastruktu
ry

Aktivita
Název
1.1.a Výstavba dešťové
kanalizace k nové bytové
výstavbě

Splněno

1.1.b Výstavba STL
plynovodního řádu k nové
bytové výstavbě

Splněno

1.1.c Výstavba veřejného
osvětlení a místního rozhlasu
k nové bytové výstavbě

Splněno

1.1.d Výstavba místní
komunikace k nové bytové
zástavbě

1. Rozvoj obce

1.1.e Rekonstrukce úseku
cesty kaplička – les
1.1.f Vybudování FVE-snížení
nákladů na provoz ČOV
1.1.g Rekonstrukce obecních
chodníků v místní části
Opleta a Dědina
1.2.a Regenerace rybníka
1.2.b Výstavba sběrného
dvora
1.2
Atraktivní
prostředí
pro život

1.2.c Protierozní opatření

1.2.d Pasport veřejné zeleně

2. Stabilizace počtu obyvatel,
dostupné služby a podpora
podnikatelských aktivit

1.2.e Revitalizace parku na
návsi
2.1.a Zasíťování pozemků pro
novou bytovou zástavbu (dle
2.1 Podpora
nového ÚP)
nové
bytové
2.1.b Výstavba místní
zástavby dle komunikace pro novou
nového ÚP bytovou zástavbu (dle
nového ÚP)
2.2
Dostupné
služby

Plnění

2.2.a Rekonstrukce budovy
bývalé MŠ (vybudování
kulturně-společenského
centra)

Nesplněno

Komentář k plnění aktivity
Odvod dešťových srážek v lokalitách nové bytové
výstavby. Předpokladem pro realizaci této aktivity
bylo zřízení nemalého úvěru obce a zatížení obecního
rozpočtu na několik let.
Plynofikace lokalit nové bytové zástavby. Důsledkem
finanční náročnosti této aktivity bylo i přes snahu
snížení nákladů svépomocnými pracemi nutnost
čerpání kontokorentního úvěru, který obec splácela
několik měsíců.
Zavedení veřejného osvětlení do lokalit nové
výstavby. Při realizaci této aktivity došlo také
k finanční úspoře díky možnosti uložení kabelu
vedení VO společně do výkopu při realizaci připojení
NN k rodinným domům.
Z důvodu chybějících finančních prostředků na
realizaci aktivity nedošlo.

Rekonstrukce komunikace, která byla v havarijním
stavu. Přetrvává však provoz těžkých vozidel a
Splněno
devastace komunikace v souvislosti s těžbou dřeva
v Kosteleckém lese. Snaha obce na ochranu této
komunikace stojí mnoho úsilí.
Tato aktivita se stala postupem času pro obec
Nesplněno
bezvýznamnou.
Nesplněno Pro realizaci a možnost získat dotace plánujeme
v budoucnu nechat vypracovat projekt.
Aktivita s příznivým dopadem na vodní režim
Splněno
krajiny. Aktivita realizována díky dotaci MŽP na
revitalizaci celé oblasti Žleby kde se biotop nachází
Namísto sběrného dvora má obec vypracovaný
Nesplněno projekt “Sběrné hnízdo“, který by měl funkci
sběrného dvora zastat.
Je stále potřeba problematiku řešit především na
Nesplněno komunikaci C1 Pacetluky - Bořenovice a v lokalitě
Pastviska.
Pasport veřejné zeleně nebyl proveden. Je potřeba
Nesplněno se obecní zeleni věnovat neustále, vysazovat,
ořezávat a kácet nebezpečné a nemocné stromy.
Došlo k revitalizaci a částečné obnově zeleně i celého
centrálního prostoru návsi. Díky svépomocným
Splněno
pracím místních občanů se podařilo parky
zrevitalizovat.
Částečně
splněno

Dle ÚP již zbývají pouze pozemky v soukromém
vlastnictví, které vlastníci nechtějí prodat.
Jelikož je potřeba, aby zemina po výkopových
pracích byla řádně uhutněna a těžká doprava, která
Nesplněno stavebníkům přiváží materiál, neničila novou
komunikaci, je tato aktivita plánována jako poslední
projekt v této lokalitě.
Na rekonstrukci se neustále pracuje svépomocí,
Částečně především za účasti členů SK Pacetluky, kteří mají
splněno
v budově klubovnu a je financována z finančních
prostředků obce. Je nutná rekonstrukce vnější části
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3. Rozvoj kulturního života, spolková
činnost, sport

budovy, která se však bez dotačních prostředků
neobejde.
Tento projekt se stal postupem času bezvýznamný, je
2.2.b Rekonstrukce a úprava
však nově v plánu vytvoření zázemí pro např. dětské
půdních prostor OÚ na
Nesplněno
skupiny v jiných místech obce, ať už novou výstavbou
prostory MŠ
nebo rekonstrukcí některé z budov v majetku obce.
Realizace této aktivity je neustále odsouvána
2.2.c Rekonstrukce
Nesplněno z důvodu realizace jiných, potřebnějších aktivit. Její
autobusové zastávky
rekonstrukce je plánována svépomocí.
Kulturně-společenských akcí je v obci, nebo jejím
3.1.a Zachování a rozšíření
okolí dostatek. Není tudíž prioritou navýšit počet
kulturních akcí, podpora
Splněno
kulturních akcí v obci, ale zaměřit se na ty stávající a
3.1 Podpora spolkové činnosti v oblasti
pomoct organizátorům finančně na propagaci a
kultury
kultury
realizaci akcí.
V roce 2014 a 2015 byly oba kamenné kříže
3.1.b Revitalizace místních
Splněno
památek, kamenné kříže
rekonstruovány.
Realizace dětského hřiště na východním okraji obce.
3.2.a Vybudování dětského hřiště
Splněno
V současné době se zvažuje přemístění dětského
hřiště z okraje obce do areálu MŠ.
3.2 Podpora
Aktivita je připravována. Sportovní hřiště je jeden
3.2.b Vybudování víceúčelového
Částečně
sportu
sportovního hřiště
splněno
z projektů, na který obec v roce 2021 žádala o dotaci.
Aktivita má kontinuální charakter. Podpora spolkové
3.2.c Podpora spolkové činnosti
Splněno
ve sportu
činnosti a sportu je neustále potřeba.
Zdroj: Obec Pacetluky: „Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013 – 2022“. 2012, vlastní vyhodnocení.

Místní program obnovy venkova obce Pacetluky (období let 2006 až 2010)
Jednalo se o pětiletý plán platný pro období let 2006 až 2010, který definoval rozvojové priority obce
v 6 oblastech, v rámci nichž byly stanoveny konkrétní aktivity, které jsou průběžně naplňovány.
Stěžejním úkolem přitom bylo dobudování chybějící technické infrastruktury. Celkově bylo v obci od
roku 2006 v rámci jednotlivých aktivit proinvestováno přes 37,5 mil. Kč. Podrobné vyhodnocení
naplňování tohoto dokumentu je obsaženo v navazujícím „Programu rozvoje obce Pacetluky na období
2013 – 2022“.

3. Vybrané související rozvojové dokumenty na mikroregionální, krajské a národní úrovni
Níže je předkládán stručný přehled vybraných rozvojových dokumentů, které Program rozvoje obce
Pacetluky přiměřeným způsobem reflektuje, a které se svým obsahem dotýkají témat rozvoje venkova.

Národní úroveň
Strategický rámec Česká republika 2030
Strategický rámec Česká republika 2030 je dokument stanovující priority a cíle pro rozvoj České
republiky do roku 2030. Navazuje na Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR z roku 2010 a zároveň
zohledňuje Cíle udržitelného rozvoje OSN z roku 2015.
Je tvořen šesti kapitolami, přičemž jedna z nich je orientována na problematiku obcí a regionů. Ta je
orientována na kvalitu života v obcích, dostupné garantované veřejné služby, jako je doprava, vzdělání
nebo lékařské služby, ale i na otázky adaptace na změny klimatu.
Elektronická verze dokumentu dostupná zde: https://www.cr2030.cz/strategie/

Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
Národní strategický dokument v oblasti regionálního rozvoje, jehož ambicí je stanovit hlavní cíle
regionálního rozvoje v horizontu 7 let, resp. definovat hlavní cíle regionální politiky státu v období
2021-2027 s ohledem na podporu dynamického, vyváženého a udržitelného rozvoje území.
Elektronická
verze
dokumentu
dostupná
zde:
https://mmr.cz/cs/microsites/uzemnidimenze/strategie-regionalniho-rozvoje-cr-2021

24

Koncepce rozvoje venkova
Koncepci rozvoje venkova zpracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako základní koncepční
materiál pro strategické řízení rozvoje venkova tak, aby byl zajištěn dynamický a vyvážený rozvoj
regionů ČR. Koncepce rozpracovává územní dimenzi podpory regionálního rozvoje ve vztahu k
venkovu, a to i s ohledem na různorodost venkova. Cílem implementace Koncepce by kromě dosažení
vyšší úrovně hospodářského a sociálního rozvoje venkova mělo být i zlepšení image českého venkova.
Elektronická verze dokumentu dostupná zde: https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/regionalnirozvoj/regionalni-politika/koncepce-a-strategie/koncepce-rozvoje-venkova

Koncepce Smart Cities – odolnost prostřednictvím SMART řešení pro obce,
města a regiony
Koncepce Smart Cities je zastřešujícím dokumentem pro problematiku SMART řešení v České
republice. Tato Koncepce vznikla zejména za účelem naplnění Inovační strategie České republiky 2019–
2030: The Country For The Future. Z pohledu obcí, měst a regionů přináší návrhy oblastí pro nová
řešení tak, aby byl zajištěn kvalitní život lidí a Česká republika byla atraktivní zemí a
konkurenceschopným partnerem v mezinárodním kontextu. Cílem je vytvořit dobré podmínky pro
život lidí jakéhokoli věku, vzdělání nebo postavení, kdekoli v ČR, ve velkých městech stejně jako v
malých obcích. Velmi úzkou vazbu má tento dokument na Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti
Smart City (SMART Česko), což je strategie vytvořená v rámci projektu, který realizoval SMO ČR.
Elektronická verze dokumentu dostupná zde: https://mmr.cz/cs/microsites/sc/metodiky/koncepcesmart-cities

Krajská úroveň
Strategie rozvoje Zlínského kraje 2030
Jedná se o základní strategický rozvojový dokument Zlínského kraje pro období do roku 2030.
Dokument reflektuje formování podoby nové kohezní politiky po roce 2020 a reaguje na strategické
dokumenty na národní úrovni – Strategický rámec Česká republika 2030 a Strategie regionálního
rozvoje ČR 2021+ a Národní RIS3 strategie.
Oblast podpory rozvoje venkova reflektuje především její Pilíř III. Infrastruktura a kvalita prostředí,
specifický cíl 3.5 Zajistit vyvážený rozvoj území, resp. prioritní oblast 3.5.1 Zajistit vyvážený rozvoj
venkova. V rámci této prioritní oblasti je řešena problematika rozvoje infrastruktury a dostupnosti
občanské vybavenosti na venkově, potřeba diverzifikace ekonomických činností a podpora spolupráce
aktérů rozvoje venkova.
Elektronická verze dokumentu dostupná zde: https://www.kr-zlinsky.cz/strategie-rozvoje-zlinskehokraje-2030-cl-4623.html

Chytrý kraj – Strategie rozvoje chytrého regionu Zlínského kraje 2030
Strategie rozvoje chytrého regionu Zlínského kraje 2030 svým zaměřením rozšiřuje o prvky SMART
základní strategický rozvojový dokument Zlínského kraje, tedy Strategii rozvoje Zlínského kraje 2030.
Proto je zařazena mezi základní koncepční rozvojové dokumenty kraje. Relevantním tématem
v kontextu Strategie venkova je rozvoj konceptu SMART Village.
Elektronická verze dokumentu dostupná zde: https://www.kr-zlinsky.cz/chytry-kraj-strategie-rozvojechytreho-regionu-zlinskeho-kraje-2030-cl-5150.html

Strategie rozvoje venkova Zlínského kraje 2030
V prosinci 2021 byla schválena Strategie rozvoje venkova Zlínského kraje s horizontem platnosti do
roku 2030, která navazuje na Aktualizaci Strategie rozvoje venkova ve Zlínském kraji na roky 2016 –
2020. Účelem dokumentu je identifikovat rozvojové problémy v území a nalézt možnosti jejich řešení
cílenou podporou relevantních rozvojových aktivit s využitím dostupných finančních zdrojů
(evropských, národních, regionálních a krajských).
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Strategie je směrována na venkovské obce, které mají – ve Zlínském kraji i obecně – horší možnosti
rozvoje než města, což vyplývá z jejich menších rozpočtů, menších kapacit lidských zdrojů a často i z
jejich prostorové odlehlosti od významných center.
Elektronická verze dokumentu dostupná zde: https://www.kr-zlinsky.cz/strategie-rozvoje-venkova2016-2020-cl-3766.html

Mikroregionální úroveň
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2021-2027 „Náš region – naše
radost II“
Strategie je střednědobým strategickým dokumentem regionu MAS – Partnerství Moštěnka, o.p.s., na
roky 2021-2027, který reaguje na konkrétní potřeby území a obsahuje konkrétní kroky k rozvoji regionu
ve všech směrech.
Definuje 3 strategické cíle:
1. Investování do obcí pro zvýšení jejich vybavenosti a kvality života a spokojenosti místních
obyvatel, zlepšení spolupráce v území MAS pro využití potenciálu regionu a jeho celkový rozvoj
• Důraz kladem na spokojenost občanů s vybavením obcí, nabídkou služeb, na zajištění
podmínek pro příjemný život.
2. Zvýšení konkurenceschopnosti místních podniků, místní produkce k potravinové soběstačnosti
a posílení zaměstnanosti v regionu
• Důraz kladen na příznivé podmínky pro podnikání a zvýšení zaměstnanosti s důrazem
na využívání místních zdrojů, na aktivity s přidanou hodnotou a přínosem pro místní
společenství.
3. Zvýšení kvality a ochrany životního prostředí a smysluplné využívání přírodních zdrojů pro
jejich zachování dalším generacím
• Důraz je kladen na naplňování principů dlouhodobé udržitelnosti při rozvoji území,
udržení či zvyšování kvality životního prostředí a životních podmínek místních
obyvatel.
Elektronická
verze
dokumentu
dostupná
zde:
http://mas-mostenka.cz/wpcontent/uploads/2021/08/mas-mostenka.cz-koncepcni-cast-sclld-mas-pm-27082021.pdf

4. Shrnutí podkladů pro návrhovou část
Pro získání podkladů pro formulaci návrhové části byla použita celá řada nástrojů a prostřednictvím
pracovní skupiny byli do tvorby PRO Pacetluky zapojeni také občané obce.
Na základě provedených šetření a analýz se podařilo pojmenovat zásadní témata, která obec i její
občané chtějí v následujících letech řešit. Mezi klíčové úkoly budou patřit investice do infrastruktury a
občanské vybavenosti, zajištěním dostupnosti odpovídajícího spektra služeb přímo v obci, zajištěním
kulturního a sportovního vyžití a dobré dopravní dostupnosti. Důležité bude udržení kvalitního
životního prostředí, a to i přes nadměrnou kůrovcovou těžbu v kosteleckém polesí, která sice probíhá
mimo katastr obce, nicméně má výrazný negativní vliv nejen na místní komunikace v obci. Bude nutno
řešit problémy související se stárnutím obyvatel – vyloučení seniorů z kulturního a společenského
života v obci, ale také problém neobydlených domů v centru obce. Nejen proto bude důležitá podpora
spolků, které v obci působí.
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST

Vize obce Pacetluky
Pacetluky jsou v roce 2027 obcí, která je pro své obyvatele dobrým a udržitelným místem pro
život. Soužití všech generací je podpořeno kvalitní infrastrukturou, dobrou dostupností,
přiměřenými službami, bohatými volnočasovými aktivitami a smysluplným využíváním chytrých
řešení. Rozvojové aktivity jsou realizovány za účasti obyvatel. Aktivní přístup a spolupráce
pozitivně ovlivňuje celkovou atmosféru a sounáležitost v obci.

B.1 PRINCIPY NAPLNĚNÍ VIZE A STRUKTURA NÁVRHOVÉ ČÁSTI
Návrhová část dokumentu předkládá smysluplné a dlouhodobě udržitelné směřování rozvoje
v podmínkách a možnostech malé obce tak, aby poskytla svým obyvatelům dobrou kvalitu života.
Pro naplnění Vize byla nastavena struktura cílů, opatření a konkrétních aktivit. Návrhová část Programu
rozvoje obce se opírá především o poznané potřeby daného území (situační analýza, SWOT analýza,
analýza plnění předcházejících dokumentů). Pozornost byla věnována především prioritám
identifikovaným v rámci SWOT analýzy.
Získané poznatky o rozvoji obce byly konfrontovány se směry rozvoje na úrovni místní akční skupiny,
krajské a národní, specifikovanými v příslušných strategických dokumentech. Zohledněny byly také
finanční možnosti realizace navržených aktivit, a to z vlastních zdrojů obce i z různých dotačních
programů. Návrhová část je specifikována tak, aby byla efektivně a konstruktivně naplněna vize rozvoje
obce a formulované cíle.
Tab. 8: Přehled cílů, opatření a aktivit návrhové části PRO Pacetluky

CÍL

OPATŘENÍ

1.1 Dobudování a
rekonstrukce technické
infrastruktury a podpora
bydlení

1. Zdravá a
udržitelná
obec
(infrastruktura
a životní
prostředí)

AKTIVITA
1.1.a Zasíťování pozemků pro novou bytovou zástavbu
1.1.b Výstavba a rekonstrukce obecních chodníků
1.1.c Místní komunikace
1.1.d Řešení dopravy v klidu
1.1.e Rozvoj vysokorychlostního internetu (optická síť)
1.1.f Aktivní přístup obce k problematice vytváření nabídky neobydlených
nemovitostí
1.1.g Rekonstrukce komunikace C1 Pacetluky – Bořenovice
1.2.a Zlepšení systému třídění a hospodaření s odpady
1.2.b Realizace protierozních opatření
1.2.c Pasporty veřejné zeleně

1.2 Dobré prostředí pro
život

1.2.d Provedení komplexní pozemkové úpravy
1.2.e Obnova komunální techniky na údržbu obce
1.2.f Péče o veřejná prostranství a zeleň
1.2.g Provést sanaci lokalit se starou ekologickou zátěží

1.2.h Udržení vody v krajině a péče o krajinnou zeleň
1.3 Bezpečnost a odolnost 1.3.a Nákup hasičského vozidla
obce - podpora složky IZS 1.3.b Obnova požární techniky (výzbroj)
1.4.a Vybudování víceúčelového sportovního hřiště
1.4.b Vybudování dětského hřiště v areálu výletiště
1.4 Sportovní a
1.4.c Rekonstrukce klubovny a herny pro indoorové sporty
volnočasová
1.4.d Obecní rozhledna
infrastruktura v obci
1.4.e Podpora turistiky a ploch individuální rekreace
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2.1.a Rekonstrukce budovy bývalé MŠ
2.1.b Vytvoření podmínek pro vznik školky nebo dětské skupiny v obci

2. Dostupná a
vybavená obec
(služby a
dostupnost)

3. Živá obec
(kultura, sport,
partnerství)

2.1 Dostupné služby
v obci

2.1.c Rekonstrukce autobusové zastávky
2.1.d Zajištění dostupnosti terénních sociálních služeb
2.1.e Sociální bydlení pro seniory
2.1.f Zajištění dostupnosti prodejny smíšeného zboží v obci

2.2 Dobrá dostupnost
okolních center a obcí
3.1 Kultura, péče o
památky a podpora
spolkové činnosti
3.2 Podpora mládeže a
sportu

2.2.a Zajištění dostupnosti obce veřejnou hromadnou dopravou
3.1.a Udržování tradic, podpora kultury, sportu a spolkové činnosti (podpora
činnosti Aktivního klubu, SK Pacetluky a SDH Pacetluky)
3.1.b Revitalizace místních památek
3.2.a Doplňkové aktivity v oblasti sportu a trávení volného času

3.2.b Sportovní výchova mládeže (fotbalová miniškolička a mladí hasiči)
3.3 Posilování partnerské 3.3.a Rozvoj spolupráce s okolními obcemi
spolupráce s ostatními
3.3.b Podpora sportovních akcí pořádaných subjekty mimo obec
subjekty

Zdroj: vlastní návrh

B.2 POPIS DEFINOVANÝCH CÍLŮ, OPATŘENÍ A AKTIVIT
Cíl 1 Zdravá a udržitelná obec
Cílem je stabilizace a pozvolný růst počtu obyvatel obce prostřednictvím dobudování a rekonstrukce
technické infrastruktury v obci, která je důležitá pro udržení kvality života obyvatel obce, a to nejen
v souvislosti s podporou nové bytové výstavby. Jedním z hlavních úkolů je také péče o životní prostředí
a krajinu. Důležitá je také odolnost obce v kontextu krizových situací a její připravenost na takové
situace přiměřeně reagovat především prostřednictvím jednotky SDH, jako součásti IZS. Významnou a
finančně velmi náročnou aktivitou bude zajištění odpovídajícího stavu polní cesty C1 Pacetluky Bořenovice.
Opatření 1.1: Dobudování a rekonstrukce technické infrastruktury
Navržené aktivity tohoto opatření směřují k zajištění kvalitní a vzhledem k velikosti obce adekvátní a
udržitelné technické infrastruktury obce.
1.1.a Zasíťování pozemků pro novou bytovou zástavbu
Jedná se o přivedení inženýrských sítí a umožnění napojení nových rodinných domů v nových lokalitách
pro bydlení, a to v části obce Dubany. Jedná se především o vodovodní řád, plynovod, rozvod elektrické
energie nízkého napětí, splaškové a dešťové kanalizace.
1.1.b Výstavba a rekonstrukce obecních chodníků
Povrch chodníků je v nevyhovujícím technickém stavu a rekonstrukce nebyla doposud provedena kvůli
chybějícím finančním prostředkům, případně u nové nebo plánované obytné zástavby doposud chybí.
Jedná se konkrétně o rekonstrukce obecních chodníků v části obce Opleta a Dědina a vybudování
nového chodníku v části obce Dubany kolem nové bytové zástavby.
V souvislosti s rekonstrukcemi chodníků v obci je obecně uvažováno o zasíťování jednotlivých částí
obce optickým kabelem (přípolože chrániček), a v případě potřeby také obnovou stávající
infrastruktury.
1.1.c Místní komunikace
Povrch místních komunikací zejména u křižovatky před hasičskou zbrojnicí a autobusovou zastávkou je
v nevyhovujícím technickém stavu a rekonstrukce nebyla doposud provedena kvůli chybějícím
finančním prostředkům.
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V souvislosti s rekonstrukcemi místních komunikací v obci je obecně uvažováno o zasíťování
jednotlivých částí obce optickým kabelem (přípolože chrániček), a v případě potřeby také obnovou
stávající infrastruktury.
1.1.d Řešení dopravy v klidu
Problematika parkování podél cest a na obecních pozemcích je poměrně závažným problémem obce,
odstavená vozidla brání především údržbě cest (odklízení sněhu, čištění krajnic) a pokud jde o stání na
zeleni, tak její poškození a znečištění, např. v důsledku úniku provozních kapalin. Je potřeba navrhnout
odpovídající řešení v podobě vhodných parkovacích stání a zamezit nevhodnému stání vozidel
v nepřehledných místech.
Prostor pro parkování je třeba hledat na obecních pozemcích (před domy, volné plochy) zejm. v částech
obce Dubany a Opleta, případně v dalších částech obce. Vhodné lokality bude třeba vytipovat
jednoduchým pasportem. Na vybudování parkovacích míst se počítá s finanční spoluúčastí občanů,
kteří by parkovací místo chtěli využívat.
1.1.e Rozvoj vysokorychlostního internetu (optická síť)
Stabilní a rychlé internetové připojení má velký význam z hlediska měnících se forem práce (flexibilní
formy práce, home office, vysoce kvalifikovaná pracovní síla, slaďování pracovního a rodinného života).
V budoucnu bude rychlé a stabilní internetové připojení důležitou konkurenční výhodou obce. Umožní
obyvatelům obce vykonávat práci na dálku z domova. Tato aktivita může být vhodně spojena
s rekonstrukcemi, nebo budováním další technické infrastruktury tak, že mohou být v rámci těchto
investičních akcí pokládány pouze chráničky optických kabelů a ke zprovoznění bude docházet až
následně, dle potřeby. Žádoucí je v budoucnu pokrytí obce novou 5G sítí.
1.1.f Aktivní přístup obce k problematice vytváření nabídky neobydlených nemovitostí
Hlavním motivem je předcházení vzniku neobydlených a chátrajících nemovitostí, především v centru
obce. Aktivita v sobě zahrnuje jednání s majiteli neobydlených objektů a aktivní přístup k vytváření
nabídky volných nemovitostí. V závislosti na finančních možnostech obce se může jednat o výkup
takovýchto nemovitostí do vlastnictví obce. Následně bude těmto nemovitostem hledáno nové,
vhodné využití (pro potřeby obce, využití pro sociální bydlení, služby, apod.), v případě nevyhovujícího
stavu pak rekonstrukce, případně demolice.
1.1.g Rekonstrukce komunikace C1 Pacetluky - Bořenovice
Cílem aktivity je udržení polní cesty C1 Pacetluky – Bořenovice na území katastru obce Pacetluky
v takovém stavu, aby umožňovala zachovat stávající režim provozu především pro občany obce.
V současné době se polní cesta nachází v nevyhovujícím stavebně technickém stavu.
Polní cesta C1 Pacetluky – Bořenovice je v několika úsecích, díky svažitosti terénu a nestabilnímu,
podmáčenému podloží, na hranici životnosti. Vjezd na tuto komunikaci je umožněn pouze na základě
povolení, které vydávají obce Bořenovice a Pacetluky. Je třeba hledat prostředky na celkovou
rekonstrukci polní cesty C1 v katastru obce a zachovat tak výrazně rychlejší dostupnost Holešova pro
občany obce. Investiční náklady na rekonstrukci této komunikace se budou pohybovat v rozmezí
desítek milionů korun a budou závislé na zvolené náročnosti a komplexnosti stavebního zásahu. Rozsah
rekonstrukce tak bude určen dostupností především dotačních zdrojů a dalších podmínek, které
mohou podobu rekonstrukce významným způsobem ovlivnit. Z tohoto důvodu tato aktivita nevstupuje
do navrženého finančního rámce ani přehledu akčního plánu.
Opatření 1.2 Dobré prostředí pro život
Jedná se o aktivity, které přispějí k udržení kvalitního životního prostředí obce, jako „zelené obce“,
která je příjemným a zdravým místem pro život jejích občanů.
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1.2.a Zlepšení systému třídění a hospodaření s odpady
Hlavním úkolem je vybudování sběrného hnízda pro tříděný odpad a bioodpad ve východní části obce.
Zachovány budou taktéž sběrné nádoby na tříděný odpad v obci.
1.2.b Realizace protierozních opatření
V rámci nedokončené pozemkové úpravy byla navržena řada společných zařízení. V rámci možností
obce budou v závislosti na vyhodnocení erozní ohroženosti v území navrhována protierozní opatření.
V rámci společných zařízení vodohospodářského charakteru budou řešeny zejména zařízení k odvádění
povrchových vod z území, retenční schopnosti krajiny a zpomalení povrchového odtoku.
1.2.c Pasporty veřejné zeleně
Budou provedeny pasporty zeleně pro řešené lokality a revize stavu zeleně zejména v intravilánu, ale i
extravilánu (stromořadí, obecní sady, solitérní stromy, apod.) obce. Ten bude podkladem pro další péči
a obnovu zeleně v obci.
1.2.d Provedení komplexní pozemkové úpravy
V roce 2013 byly zahájeny přípravy na realizaci pozemkové úpravy pro katastrální území obce
Pacetluky. Tato pozemková úprava však nebyla dokončena a práce na ní byly zastaveny v roce 2019.
Je žádoucí na tyto aktivity navázat a usilovat o provedení komplexní pozemkové úpravy na území obce.
1.2.e Obnova komunální techniky na údržbu obce
Jedná se především o pořízení techniky nezbytné pro údržbu obce. Jde prioritně o pořízení plošiny,
travní sekačky/traktoru, zametacího stroje, případně nákup komunální techniky, např. křovinořezy,
sekačky (případně i na bateriový pohon).
1.2.f Péče o veřejná prostranství a zeleň
Aktivita je úzce navázána na aktivity 1.2.b, c, d, e. Zejména jde o zachování dobrého vzhledu obce a
krajiny v okolí obce. Bude třeba řešit především zdravotní stav zeleně a její obnovu, včetně provádění
pravidelných arboristických zásahů.
Závažným problémem je napadení vzrostlých stromů jmelím. Je to především problém ovocných alejí
kolem silnice III. třídy, která prochází obcí, a také vzrostlých lip na území obce.
Problémem je také celkově zanedbaný stav ovocných alejí kolem výše zmíněné silnice III. třídy, které
vyžadují odborné ošetření.
1.2.g Provést sanaci lokalit se starou ekologickou zátěží
Na katastrálním území obce se nacházejí dvě plochy bývalých skládek, jež jsou dle ÚAP evidovány jako
staré ekologické zátěže. Jedná se o lokality Oulehlova skala (p. č. 220) severovýchodně od obce a
lokalitu Velímek (p. č. 109/11) na východním okrajem obce a v menší míře také lokalita Vymyslov (p. č.
213/2). Je třeba zajistit dokončení sanace a rekultivace těchto lokalit.
1.2.h Udržení vody v krajině a péče o krajinnou zeleň
Je třeba navázat na dosavadní aktivity v této oblasti. Jedná se především o údržbu stávajících zařízení
(tůně) a realizaci dalších opatření (obnova sadů, stromořadí, travnaté údolnice/pásy, remízky,
mokřady, apod.) ideálně ve vazbě na návrhy komplexní pozemkové úpravy. Součástí opatření je i
údržba cestní sítě v extravilánu obce – nezpevněné polní cesty.
Předmětem aktivity je také realizace větrolamů, ploch krajinné zeleně (biocentrum, biokoridory
v rámci USES) dle územního plánu.
Opatření 1.3 Bezpečnost a odolnost obce - podpora složky IZS
Je třeba zajistit odpovídající technické vybavení ke zvládání katastrof antropogenního a přírodního
původu a dalších nahodilých událostí, nebo rizik plynoucích z nahodilých meteorologických jevů.
Současné vybavení neodpovídá současným potřebám. Důležitá je v tomto směru i osvěta obyvatel, jak
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reagovat v krizových situací. V tomto směru je možno realizovat i malé projekty, včetně těch zahrnující
např. problematiku bezpečnosti chodců v silničním provozu, atp.
1.3.a Nákup hasičského vozidla
Jedná se o aktivitu směřující k nákupu hasičského vozidla pro potřeby SDH Pacetluky.
1.3.b Obnova požární techniky
Jedná se o aktivitu směřující k obnově hasičské techniky a vybavení (výzbroje).
1.4 Sportovní a volnočasová infrastruktura v obci
Prioritou obce Pacetluky je vytvářet příznivé podmínky pro děti a všechny aktivní občany, zejména
v oblasti sportu a trávení volného času. Aktivity v rámci tohoto opatření mají úzkou vazbu na PLÁN
ROZVOJE SPORTU OBCE PACETLUKY na roky 2021 – 2027.
1.4.a Vybudování víceúčelového sportovního hřiště
Prioritou obce Pacetluky je vytvářet příznivé podmínky pro děti a všechny mladé občany, zejména
v oblasti sportu a trávení volného času. Ačkoliv v obci Pacetluky existuje malé fotbalové hřiště, pro
ostatní sporty chybí zázemí. Cílem v této oblasti je vybudování víceúčelového sportovního hřiště.
1.4.b Vybudování dětského hřiště v areálu výletiště
V obci se v současné době nachází dětské hřiště, které svou polohou, ani vybavením neodpovídá
současným požadavkům obce. Aktivita navazuje na snahu vedení obce formovat obec jako přívětivé
místo pro život rodin s dětmi. Proto je snaha situovat hřiště do centrální části obce, blíže lokalitám
s novou výstavbou rodinných domů, kde právě bydlí mladé rodiny s dětmi.
1.4.c Rekonstrukce klubovny a herny pro indoorové sporty
V budově bývalé MŠ jsou v současné době využívány prostory pro vnitřní sporty, jako je stolní tenis
apod. Tyto prostory však svým stavebně technickým stavem ani vybavením nevyhovují současným
potřebám sportovců.
1.4.d Obecní rozhledna
Jedná se o uvažovanou aktivitu spojenou s výstavou rozhledny na severním okraji katastru obce na
pozemku p.č. 170/2 či 170/1, které jsou ve vlastnictví obce. Rozhledna má ambici zvýšit atraktivitu
obce pro její občany v oblasti trávení volného času a také povede ke zvýšení atraktivity obce v oblasti
cestovního ruchu ve vazbě na stávající naučnou stezku vedenou Kosteleckým lesem.
1.4.e Podpora turistiky a ploch individuální rekreace
Aktivita reaguje jak na potřebu údržby zastavení a značení naučné stezky vedené Kosteleckým lesem,
tak na možnost nové výstavby objektu (nebo dvou) individuální rekreace na p.č. 170/5.
Tab. 9: Přehled aktivit v rámci Cíle 1 a jejich priorizace

Aktivita
1.1.a Zasíťování pozemků pro
novou bytovou zástavbu
1.1.b Výstavba a rekonstrukce
obecních chodníků
1.1.c Místní komunikace

Období
realizace

Odhadované finanční
náklady
(zdroje financování)

Důležitost

Zodpovědnost
za řešení

2023

500 000 Kč (rozpočet obce)

1

obec

2

obec

1

obec

2024-2025
2022

4 000 000 Kč (rozpočet
obce)
1 000 000 Kč (rozpočet
obce + dotační zdroje)

31

1.1.d Řešení dopravy v klidu
1.1.e Rozvoj
vysokorychlostního internetu
(optická síť)
1.1.f Aktivní přístup obce k
problematice vytváření
nabídky neobydlených
nemovitostí
1.1.g Rekonstrukce
komunikace C1 Pacetluky –
Bořenovice
1.2.a Zlepšení systému třídění
a hospodaření s odpady
1.2.b Realizace protierozních
opatření
1.2.c Pasporty veřejné zeleně
1.2.d Provedení komplexní
pozemkové úpravy
1.2.e Obnova komunální
techniky na údržbu obce
1.2.f Péče o veřejná
prostranství a zeleň
1.2.g Provést sanaci lokalit se
starou ekologickou zátěží
1.2.h Udržení vody v krajině a
péče o krajinnou zeleň
1.3.a Nákup hasičského
vozidla
1.3.b Obnova požární techniky
1.4.a Vybudování
víceúčelového sportovního
hřiště
1.4.b Vybudování dětského
hřiště v areálu výletiště
1.4.c Rekonstrukce klubovny a
herny pro indoorové sporty

průběžně

1 000 000 Kč (rozpočet
obce + občané)

3

obec + občané

2023-2027

500 000 Kč (rozpočet obce
+ dotační zdroje)

3

obec

dle nabídky
nemovitostí*

1 500 000 Kč (rozpočet
obce)

1

obec

dle
finančních
možností*

Desítky milionů Kč
(rozpočet obce, případně
dotační zdroje)
3 500 000 Kč (rozpočet
obce + dotační zdroje)
3 000 000 Kč (rozpočet
obce + dotační zdroje)
1 000 000 Kč (dotační
zdroje)
1 500 000 Kč (dotační
zdroje)

1

obec

1

obec

3

obec

2

obec

3

obec

2024
průběžně
průběžně
2025-2027
průběžně

500 000 Kč (dotační zdroje)

1

obec

průběžně

600 000 Kč (rozpočet obce)

1

obec

2025

500 000 Kč (dotační zdroje)

3

průběžně

300 000 Kč (rozpočet obce)

1

2022
průběžně

1 000 000 Kč (rozpočet
obce + dotační zdroje)
300 000 Kč (dotační zdroje)

1

obec
obec
obec

1

obec
Obec, SK
Pacetluky

2022

2 000 000 Kč
(rozpočet + dotace)

1

2023

250 000 Kč (dotační zdroje)

1

2022-2023

300 000 Kč (rozpočet obce)

2

SK Pacetluky

3

obec

3

obec

1.4.d Obecní rozhledna

2026

1.4.e Podpora turistiky a ploch
individuální rekreace

2027

1 500 000 Kč (dotační
zdroje)
3 000 000 Kč (rozpočet
obce)

obec

*Aktivita není součástí akčního plánu
Zdroj: vlastní návrh

Cíl 2 Dostupná a vybavená obec
Cílem je zajištění dostupných služeb a v rámci možností obce přispívat k rozvoji podnikání. Důležitá je
také dobrá dostupnost okolních center a obcí. Prioritou obce je udržet mladé lidi v obci a zabránit jejich
odchodu mimo obec.
2.1 Dostupné služby
Navržené aktivity tohoto opatření směřují k zajištění dostupné sítě základních služeb, které odpovídají
velikosti obce (ekonomická efektivita tržních služeb a vybrané služby zajišťované obcí – např. školka,
dětská skupina).
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2.1.a Rekonstrukce budovy bývalé MŠ
Aktivita sleduje vybudování objektu, kde by byl jak obecní úřad, tak sociální zázemí pro výletiště,
prostory pro oslavy a možnost rychlého přebudování na MŠ nebo dětskou skupinu, dle aktuální potřeby
obce, případně prostory pro nebytový pronájem - služby (kanceláře (coworking), holičství, atp.)
2.1.b Vytvoření podmínek pro vznik školky nebo dětské skupiny v obci
Vzhledem k předpokládanému demografickému vývoji spojeného s novou bytovou výstavbou v obci
(mladé rodiny) lze v období platnosti tohoto Programu rozvoje obce předpokládat početní růst dětské
složky obyvatelstva v předškolním věku. Na tento vývoj chce obec reagovat podporou zřízení dětské
skupiny, případně obnovením mateřské školy, která v obci historicky byla.
2.1.c Rekonstrukce autobusové zastávky
V současné době je autobusová zastávka v nevyhovujícím stavu. Cílem je poskytnout občanům obce
odpovídající zázemí při čekání na autobusový spoj.
2.1.d Zajištění dostupnosti terénních sociálních služeb
V současné době dochází k procesu transformace sociálních služeb, kdy je kladen důraz na poskytování
sociální služby v přirozeném prostředí seniorů a zdravotně postižených. Obec bude usilovat o zajištění
dostupnosti těchto služeb, které zajišťují třetí subjekty (např. charita).
2.1.e Sociální bydlení pro seniory
Jedná se o výstavbu bytů pro seniory, nebo v případě vzniku přírodní pohromy, poskytnutí dočasného
azylu pro zasažené osoby. Nabízí se možnost přestavby některého staršího domu na bytové jednotky,
alternativně se může jednat o přemístění OÚ do školky (možná přístavba k budově MŠ a přestavba
budovy OÚ na 2 až 3 bytové jednotky).
2.1.f Zajištění dostupnosti prodejny smíšeného zboží v obci
Mezi základní služby v obci patří prodejna potravin a smíšeného zboží. Vzhledem k tomu, že stávající
prodejna je součástí soukromé sítě prodejen, je třeba případné prostředky pro zachování jejího
provozu hledat primárně mimo rozpočet obce.
2.2 Dobrá dostupnost okolních center a obcí
Zajištění kvalitní dostupnosti okolních center dojížďky do zaměstnání, škol a za službami je pro obec
prioritou. Jedná se o zajištění obslužnosti veřejnou dopravou.
2.2.a Zajištění dostupnosti obce veřejnou hromadnou dopravou
Ve směru Holešov je obslužnost hodnocena jako plně dostačující. Ve směru Bystřice p. H. se jeví jako
žádoucí posílit přímé spoje. V současné době chybí časově vyhovující spojení ve směru Přerov a zcela
chybí spojení veřejnou dopravou se sousední obcí Roštění.
Tab. 10: Přehled aktivit v rámci Cíle 2 a jejich priorizace

Aktivita

2.1.a Rekonstrukce budovy
bývalé MŠ
2.1.b Vytvoření podmínek
pro vznik školky nebo
dětské skupiny v obci

Období
realizace
2024-2025
2025

Odhadované finanční
náklady
(zdroje financování)
30 000 000 Kč (rozpočet
obce + dotační zdroje)
200 000 Kč (dotační zdroje)
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Důležitost

Zodpovědnost
za řešení

1

obec

3

obec

2.1.c Rekonstrukce
autobusové zastávky
2.1.d Zajištění dostupnosti
terénních sociálních služeb
2.1.e Sociální bydlení pro
seniory
2.1.f Zajištění dostupnosti
prodejny smíšeného zboží
v obci
2.2.a Zajištění dostupnosti
obce veřejnou hromadnou
dopravou

2022

500 000 Kč (dotační zdroje)

1

obec

průběžně

60 000 Kč (rozpočet obce)

1

obec

2025-2027

1 500 000 Kč (dotační
zdroje)

3

obec

průběžně

Bez finančních nároků

2

obec

průběžně

138 000 Kč Tj. 100
Kč/obyv./rok (rozpočet
obce)

1

obec

Zdroj: vlastní návrh

Cíl 3 Živá obec
Cílem je vytvořit příznivé podmínky pro děti, mladé lidi i seniory, zejména v oblasti trávení volného
času. Obec se zaměří na zajištění a rozvíjení kulturního a sportovního života v obci, podporu spolkové
činnosti. Důležité je partnerství fungující s ostatními obcemi, ať už v rámci MAS Partnerství Mošťenka,
Mikroregionu Holešovsko, nebo na individuální bázi mezi jednotlivými obcemi.
Opatření 3.1 Kultura, péče o památky a podpora spolkové činnosti
Důležitou součástí života obec jsou sportovní akce a činnost spolků v oblasti kultury a sportu.
V Pacetlukách se koná řada kulturních akcí, které mají v obci dlouhou tradici a nachází se zde i několik
památek místního významu. Některé aktivity v rámci tohoto opatření mají úzkou vazbu na PLÁN
ROZVOJE SPORTU OBCE PACETLUKY na roky 2021 – 2027.
3.1.a Udržování tradic, podpora kultury, sportu a spolkové činnosti (podpora činnosti Aktivního klubu,
SK Pacetluky a SDH Pacetluky)
Obec bude každoročně finančně přispívat stanovenou částkou na podporu spolkové činnosti v oblasti
zachování a rozšíření kulturních akcí (jako např. masopust, pálení čarodějnic, dětský den, hodové
slavnosti, melounožraní, mikulášská nadílka spojená s rozsvěcením vánočního stromu a podobně). V
oblasti kulturních akcí garantem jejich realizace především aktivní Aktivní klub.
Neméně důležitá je podpora spolková činnost v oblasti sportu. Obec proto bude každoročně finančně
přispívat stanovenou částkou na podporu spolkové činnosti ve sportu SK Pacetluky (hodový fotbalový
turnaj, volejbalový turnaj, cykloturistika, vánoční turnaj ve stolním tenise a podobně), a SDH Pacetluky.
3.1.b Revitalizace místních památek
Jedná se o zajištění dlouhodobé péče o místní památky, tedy kaple Nanebevzetí Panny Marie, kamenný
kříž na návsi u autobusové zastávky a kamenný kříž umístěný u silnice III/4905 mezi obcemi Pacetluky
a Prusinovice.
Opatření 3.2 Podpora mládeže a sportu
Důležitou součástí života obec jsou sportovní akce. Důležitá je v tomto směru i práce s mládeží. Aktivity
v rámci tohoto opatření mají úzkou vazbu na PLÁN ROZVOJE SPORTU OBCE PACETLUKY na roky 2021
– 2027.
3.2.a Aktivity v oblasti sportu a trávení volného času
Přes obec vede cykloturistická trasa. V minulosti byla ve spolupráci s MAS Partnerství Moštěnka tato
turistická trasa v terénu vyznačena dřevěnými cedulkami, které jsou dnes často v havarijním stavu.
Stejně tak na území obce zasahuje naučná stezka, jejíž značení i informační tabule je třeba obnovit.
Uvažuje se také o pořízení informačních tabulí o pamětihodnostech a zajímavostech v obci.
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V obci se také začíná rozvíjet jako soukromá aktivita hipoturistika a agroturistika. Obec v tomto směru
může být nápomocná propagací různých forem turistiky např. v rámci internetových stránek obce.
3.2.b Sportovní výchova mládeže (fotbalová miniškolička a mladí hasiči)
Pro dlouhodobý rozvoj SK Pacetluky i SDH Pacetluky je důležitá dlouhodobá a cílená podpora práce
s mládeží. Práce s mládeží má v obci neformální podobu. Kromě finanční podpory bude také důležité,
aby se děti a mládež staly členy výše uvedených spolků.
Opatření 3.3 Posilování partnerské spolupráce s ostatními subjekty
Obec si uvědomuje důležitost spolupráce s ostatními obcemi a dalšími subjekty, což má pozitivní dopad
nejen na kulturní a sportovní vyžití občanů obce.
3.3.a Rozvoj spolupráce s okolními obcemi
Podpora partnerství s obcemi a spolky v oblasti sportu při pořádání nebo účasti na různých sportovních
akcí, ale i v ostatních oblastech.
3.3.b Podpora sportovních akcí pořádaných subjekty mimo obec
Obec Pacetluky může poskytovat součinnost pořadatelům různých sportovních akcí, které procházejí
územím obce. Jedná se např. o bike maraton Rohálovská 50 a podobné akce.
Tab. 11: Přehled aktivit v rámci Cíle 3 a jejich priorizace
Období
realizace

Odhadované finanční
náklady
(zdroje financování)

Důležitost

průběžně

450 000 Kč (rozpočet obce)

1

obec

průběžně

100 000 Kč (rozpočet obce)

2

obec

2022

25 000 Kč (rozpočet obce)

3

obec

průběžně

60 000 Kč (rozpočet obce)

1

3.3.a Rozvoj spolupráce
s okolními obcemi

průběžně

Bez finančních nároků

1

3.3.b Podpora sportovních
akcí pořádaných subjekty
mimo obec

průběžně

Bez finančních nároků

2

Aktivita

3.1.a Udržování tradic,
podpora kultury, sportu a
spolkové činnosti (podpora
činnosti Aktivního klubu SK,
Pacetluky a SDH Pacetluky)
3.1.b Revitalizace místních
památek
3.2.a Aktivity v oblasti
sportu a trávení volného
času
3.2.b Sportovní výchova
mládeže (fotbalová
miniškolička a mladí hasiči)

Zdroj: vlastní návrh
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Zodpovědnost
za řešení

SK
Pacetluky/SDH
Pacetluky
SK
Pacetluky/SDH
Pacetluky
SK
Pacetluky/SDH
Pacetluky

C. PODPORA REALIZACE PROGRAMU
(IMPLEMENTAČNÍ ČÁST)

C.1 ŘÍDÍCÍ STRUKTURA IMPLEMENTACE
Pro úspěšnou realizaci PRO Pacetluky je důležité nastavení jeho postupného naplňování. V budoucnu
bude důležitá efektivní spolupráce zapojených aktérů – obce, spolků, občanů i subjektů vně obce.
Tab. 12: Zajištění řízení a naplňování Programu rozvoje obce Pacetluky
Realizační role
Kompetentní pozice
Garant
Starosta obce
Koordinátor
Místostarostka obce
Zdroj: vlastní návrh

•

•

Garant zodpovídá za věcné naplňování aktivit programu a vytváří podmínky pro jejich řízení.
Řeší problematiku realizace aktivit v čase a návaznosti na aktuální podmínky a možnosti obce.
Navrhuje a iniciuje změny vyplývající z nutnosti adaptovat program na nové podmínky, ať už
na národní, krajské či místní úrovni. Předkládá zastupitelstvu zprávy o realizaci programu a
navrhuje jeho případné aktualizace. Svolává případná jednání pracovní skupiny.
Koordinátor zodpovídá za všechny činnosti spojené s administrativní podstatou činností
spojenou s naplňováním a aktualizací programu. Zodpovídá za dodržení harmonogramu
vyhodnocování a monitoring. Řídí přípravu podkladů pro rozhodování zastupitelstva obce a
Garanta programu. Zodpovídá za zpřístupnění dokumentů a vypořádání připomínek a
podnětů, které se v průběhu platnosti programu vyskytnou. Zodpovídá za proškolení osob,
které budou zapojeny do realizace programu. Zodpovídá za přípravu aktualizací, souhrnů,
zpráv a dalších podkladů v návaznosti na využití programu. Podílí se na zajištění dodržování
harmonogramu a přípravě podkladů pro vyhodnocování. Zajišťuje sběr podkladů pro
monitoring programu.

C.2 PLÁN ŘÍZENÍ RIZIK IMPLEMENTACE
Naplňování PRO Pacetluky je spojeno s určitou mírou rizik. Cílem řízení rizik je předcházet situacím,
které by mohly ohrozit úspěšnou implementaci dokumentu.
Je důležité rizika včas identifikovat a zavést vhodná opatření pro jejich eliminaci či řízení. Obvykle se
dynamicky vyvíjí, nová se objevují a jiná naopak mohou zanikat.
Řízení rizik je v gesci Koordinátora, který tato rizika průběžně monitoruje, pracuje s nimi a přijímá
vhodná opatření, které přiměřeně komunikuje s ostatními zainteresovanými aktéry. Mezi
nejvýznamnější rizika úspěšné implementace dokumentu patří rizika členěná do následujících okruhů:
A. Organizační rizika
• Nedostatečné personální zajištění nebo nedostatečná časová kapacita realizačního týmu
implementace.
• Prosazování vlastních zájmů jednotlivých aktérů bez ohledu na stanovené cíle.
• Nízká (politická) podpora vedení obce k naplňování dokumentu.
• Neochota nebo nedostatečná míra spolupráce subjektů na implementaci.
• Neplnění aktivit v důsledku nejasně stanovených odpovědností za dílčí aktivity.
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B. Legislativní rizika
• Legislativní změny na národní úrovni, např. Stavební zákon, apod.
C. Finanční rizika
• Změna rozpočtového určení daní v neprospěch obcí.
• Tlak na rozpočet obce v důsledku nákladů vyvolaných daňovými změnami.
• Výpadek v daňových příjmech obce v důsledku SARS – Cov 2.
• Nevhodné nastavení dotačních zdrojů ESIF 2021-2027 v oblasti podpory obcí a venkova.
D. Společenská rizika
• Pokles zájmu obyvatel o dění v obci.

C.3 NASTAVENÍ RÁMCOVÉHO ROZPOČTU A ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ
Nastavení rámcového rozpočtu je provedeno u jednotlivých opatření v rámci návrhové části včetně
předpokládaného zdroje financování.
Níže je uveden přehled předpokládané náročnosti jednotlivých cílů PRO Pacetluky.
Tab. 13: Přehled rámcového rozpočtu a zdrojů financování cílů PRO Pacetluky pro roky 2022 - 2027
Cíl
Odhadované finanční náklady
1. Zdravá a udržitelná obec
27 750 000 Kč
2. Dostupná a vybavená obec
32 735 000 Kč
3. Živá obec
635 000 Kč
Zdroj: vlastní návrh

Mezi předpokládané zdroje financování budou bezesporu patřit zdroje obecního rozpočtu. U finančně
náročných aktivit bude bezpodmínečně nutné zapojit finanční zdroje z evropské národní, ale i krajské
úrovně.
Dle rozpočtového výhledu obce Pacetluky na roky 2021 – 2025, který byl schválen 16. 6. 2020, jsou pro
rok 2022 plánovány příjmy ve výši 2 770 000 Kč, na roky 2023 ve výši 2 820 000 Kč a na roky 2024 a
2025 ve výši 2 870 000 Kč. To jen podtrhuje potřebu hledat zdroje financování rozvojových aktivit
mimo rozpočet obce.

C.4 AKČNÍ PLÁN - HARMONOGRAM PLÁNOVANÝCH AKTIVIT PRO PACETLUKY
Akční plán PRO Pacetluky má tabulkovou formu a je zpracován na tříleté období. Do PRO Pacetluky je
zařazen jako Příloha 1. Obsahuje pouze ty aktivity návrhové části, které budou realizovány přímo Obcí
Pacetluky, případně místními spolky a je reálné je v tomto časovém horizontu naplnit, případně jejich
realizaci započít. Hodnocení a aktualizace Akčního plánu je součástí kapitoly C.5.

C.5 MONITORING A HODNOCENÍ PLNĚNÍ PROGRAMU
•
•
•

Program, resp. jeho Akční plán bude každé 3 roky vyhodnocován a bude sledováno
naplňování aktivit. Výsledná zpráva bude předložena zastupitelstvu obce.
Součástí zprávy budou informace předané řešiteli jednotlivých aktivit. Ti předají informace a o
činnosti na výzvu koordinátora v dohodnuté struktuře a čase.
Souběžně s hodnocením (ale v případě potřeby i nezávisle na něm) bude aktualizován Akční
plán - Harmonogram plánovaných aktivit PRO Pacetluky.

C.6 ZPŘÍSTUPNĚNÍ DOKUMENTU
Dokument bude dostupný z webových stránek obce Pacetluky, v tištěné podobě pak bude k dispozici
u starosty obce a na obecním úřadě.
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PŘÍLOHY
PŘÍLOHA 1: AKČNÍ PLÁN – VOLNÁ PŘÍLOHA
PŘÍLOHA 2: METODIKA ZPRACOVÁNÍ
Program rozvoje je hlavním nástrojem řízení rozvoje obce, vznikl na základě poznání situace v obci,
názorů a potřeb občanů. Dokument tak formuluje představy o budoucnosti obce spolu s činnostmi
vedoucími k naplnění dohodnutých představ.
Program rozvoje obce Pacetluky byl vypracován v období září 2020 – prosinec 2021.
Tvorbou strategického plánu byl pověřen starosta obce, pan Bc. Roman Darebníček. Metodické vedení
procesu tvorby a vlastní zpracování strategického rozvojového dokumentu zajišťoval pan
Mgr. Stanislav Jaša.
Do procesu tvorby dokumentu byla zapojena také pracovní skupina složená ze zástupců obecního
zastupitelstva a spolků, tvorba dokumentu byla také průběžně komunikována s občany obce.
Metodickým východiskem zpracování je METODIKA TVORBY PROGRAMU ROZVOJE OBCE, (MMR
2014).
Analytická část je především informační a datovou oporou pro formulaci Návrhové části, která tak řeší
srozumitelně formulované, specifické a s lokálními aktéry projednané reálné rozvojové potřeby obce
s jasnou vizí jejich naplňování a hodnocení v období platnosti tohoto dokumentu. Implementace
navržených cílů a opatření je zajištěna prostřednictvím aktivit, které jsou časově rozvrženy do tříletých
akčních plánů.

Schéma 2: Struktura Programu rozvoje obce
Zdroj: MMR, 2015.

Hlavním východiskem pro vznik Programu rozvoje obce byl „Program rozvoje obce Pacetluky na období
2013 - 2022“ a územní plán obce, současné potřeby obce a výhledové náměty, kterými se obec bude
postupně zabývat a dle možností řešit.
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Proces zpracování dokumentu byl s občany obce komunikován prostřednictvím internetových stránek
obce www.pacetluky.cz, proběhlo také veřejné projednání. Zastupitelstvo obce bylo pravidelně
informováno o průběhu zpracování.
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PŘÍLOHA 3: KATASTR OBCE PACETLUKY

Zdroj: Geoportál ČÚZK, 2021.
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OBEC PACETLUKY
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Pacetluky 10
768 43 Kostelec u Holešova
Telefon: 573 386 149
E-mail: starosta@pacetluky.cz
IČ: 00287571

