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1.

ÚVOD

Klíčovým procesem řízení rozvoje obce je plánování. Je nutné vnímání rozvoje obce v dlouhodobém
horizontu, kdy konkrétními kroky/projekty vždy obec směřuje k naplnění dlouhodobé vize a cílů. Proto
užíváme spojení strategické plánování.
Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, je program
rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj řízení rozvoje obce. Na základě poznání situace v obci a názorů a
potřeb občanů, podnikatelů, zájmových organizací a dalších subjektů v obci formuluje představy o
budoucnosti obce spolu s činnostmi vedoucími k naplnění dohodnutých představ.1
Strategický plán se skládá z analytické části a části návrhové. Analytická část obsahuje profil městyse,
ve kterém jsou popsány jednotlivé oblasti života městyse (např. obyvatelstvo, kulturní vyžití,
infrastruktura atd.), a dále výsledky průzkumu a potřeb obyvatel. Návrhová část pak obsahuje vlastní
strategii skládající se z vize, priorit a strategických cílů a dále seznam projektů, prostřednictvím kterých
budou strategické cíle naplňovány.

1

www.obcepro.cz
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2.
2.1

SOCIOEKONOMICKÁ ANALÝZA
ÚZEMÍ

Městys Troskotovice se nachází v Jihomoravském kraji, v okrese Brno-venkov a spadá pod obec
s rozšířenou působností a zároveň pověřenou obec Pohořelice.
Obrázek 1 Mapa okolí Troskotovic s vyznačením katastrálního území Troskotovic

Troskotovice

Zdroj: www.mapy.cz

Od Pohořelic jsou Troskotovice vzdáleny 15 km, od centra moravské metropole pak 41 km. Díky
rychlostní komunikaci R 52 trvá cesta automobilem do centra Brna asi 40 minut.
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Nadmořská výška obce je 193 m n. m. Katastrální území Troskotovice má rozlohu 1 805,5 ha a sousedí
s pěti katastrálními územími obcí. Na východě se jedná o Jiřice u Miroslavi, na severovýchodě Trnové
Pole, na severozápadě a západě Vlasatice, na jihozápadě Drnholec a na jihovýchodě Litobratřice.
V severovýchodním cípu katastru se nachází přírodní památka Troskotovický dolní rybník. Jedná se
o rybník s rákosinami a břehovými porosty, je to bohatá ornitologická lokalita.
Městys je členem Místní akční skupiny Podbrněnsko. Ten zahrnuje území 35 obcí vč. Troskotovic.
Hlavním cílem spolku je podpora členů a ostatních subjektů v území Podbrněnska v konkrétních
projektech, aktivitách, vedoucích k všestrannému udržitelnému rozvoji daného území.
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2.2

HISTORIE A PAMÁTKY

Řešené území je v zásadě osídleno od neolitu. Celá oblast byla odlesněna již v Obrázek 2 Erb městyse
prehistorických dobách a je dlouhodobě intenzivně zemědělsky Troskotovice
obhospodařovaná.
Troskotovice (původně německy Treskowitz) jsou velmi starobylou obcí, první
zmínka pochází již z roku 1046. Vznikly jako řadová ves. V roce 1538 byla obec
uváděna již jako městečko a z toho roku je pány z Kunštátu přidělena pečeť a
erb - černé trojčáří v bílém poli. Znak v této podobě je užíván dodnes.
Na mapě z prvního vojenského mapování je zřejmé, že už v druhé polovině 18. století tvořila většinu
území orná půda. Zeleň doprovázela jen vodní toky a ve větší míře se vyskytovala kolem Dolního
troskotovického rybníku. Kromě něj se v území nacházel Horní rybník a další dva u Jiřic. Vyskytovaly se
zde také poměrně rozsáhlé plochy vinohradů.
Obrázek 3 Mapa Troskotovic – 1. vojenské mapování

Zdroj: http://oldmaps.geolab.cz

V průběhu konce 18. a první poloviny 19. století došlo k některým změnám v krajině. Dvě jezera u Jiřic
úplně zanikla, Dolní rybník byl vypuštěn a zůstal pouze Horní rybník. Zánik rybníků je většinou spojován
s rozvojem cukrovarnictví a pěstováním cukrové řepy.
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Obrázek 4 Mapa Troskotovic – 2. vojenské mapování

Zdroj: http://oldmaps.geolab.cz

Na mapě je patrný meandrující tvar vodních toků. Ty byly v dobách socialismu regulovány a napřímeny.
Před druhou světovou válkou byly Troskotovice německé. Zdejší obyvatelstvo bylo pak odsunuto
a obec osídlena českým obyvatelstvem z různých koutů Československa či původně českým
obyvatelstvem z Rumunska.
Už v červnu 1945 přišlo šest rodin od Bystřice pod Pernštejnem z obcí Býšovec, Věchov a Rožná a šest
rodin z Tišnovska z obcí Maňová, Borač a Mašov. Vzápětí po ní 75 rodin z Moravských Kopanic,
především od Lopeníka ze Strání na Uherskobrodsku, z Březové a z Bystřice pod Lopeníkem a z Nové
Lhoty na Horňácku. Koncem listopadu 1945 přijelo na několika nákladních autech 46 rodin Valachů
z Prlova a tři rodiny z Pozděchova a další rodiny z dalších obcí (Unkovic, Valašské Senice, Újezdu
u Luhačovic, Bojkovic a Rožnova pod Radhoštěm). Část Prlova byla fašisty kvůli podpoře partyzánům
23. 4. 1945 vypálena. Obec Prlov obdržela za tuto podporu Řád Rudé Hvězdy a možnost dosídlení
v Troskotovicích.
V letech 1945-48 žilo v Troskotovicích zhruba 1020 obyvatel, do roku 1951 jejich počet klesl na 830 (dle
ČSÚ). Bylo to dáno značnou živelností v osídlování, která dovolovala to, že některý příchozí pouze
vyrabovali přidělený dům a odjeli zpět, odkud přišli. Tyto domy bylo nutné později zbourat a tak vznikly
v obci některé proluky. Dále se vraceli do svých původních obcí neúspěšní hospodáři. V roce 1946 přišly
do obce další skupinky Prlovanů a Lopeňáků. Velké množství obyvatel odešlo v suchém roce 1947.
V roce 1948 opustilo obec 35 rodin ze Strání z obav ze združstevňování. Na uvolněná místa přišli
v letech 1949-1950 postupně z Chomutovsku rumunští Slováci – Rusíni, původem z obce Skejuš
v Temešvárské župě v Rumunsku. 2

2

Troskotovický kurýr Číslo 3 Srpen 2016 Článek p. Jana Paulíka
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Původní národnost obyvatel připomíná například pomník obětem 1. světové války, na kterém je mj.
nápis: „ O! Herr, nimm alle Gefallenne Krieger in dein Reich auf.“ („Ó Pane, přijmi všechny padlé vojáky
do tvé říše.“). Dále německou minulost připomíná už jen pár německých hrobů na místním hřbitově.
V 50. letech 20. století zanikla v okolí Troskotovic řada hodnotných krajinných detailů (liniových
porostů, lad a drobných lesíků), zejména na zarovnaných, zemědělsky snadno sjednotitelných
plošinách, byla v průběhu 50. až 80. let zorněna.
Z architektury patří mezi historicky i architektonicky nejcennější kostel sv. Václava postavený roku
1840, památkově chráněný dům č. p. 159 s podloubím, z konce 17. století, socha sv. Jana
Nepomuckého z roku 1738 a boží muka u silnice do Vlasatic. Všechny tyto objekty jsou zařazeny mezi
nemovité kulturní památky. Historicky a architektonicky cennou je i budova obecního úřadu.
Nejvýznamnějším rodákem a absolventem místní školy byl Michal Sieber narozený 29. 8. 1724, pozdější
převor kláštera v Čechách, kam se uchýlil po zrušení kláštera v roce 1786. Je autorem historických knih,
které jsou dnes uložené ve Strakovské knihovně v Praze. Ryl také do mědi obrazy některých svatých a
klášterů svého řádu (klášter Obořiště v Čechách).
Z folklóru jsou nejtypičtější zdejší svatováclavské hody. V roce 2006 obec nechala ušít vlastní kroje. Od
roku 2013 se pořádají také tzv. babské hody.

2.3

OBYVATELSTVO

V Troskotovicích bylo k 1. 1. 2017 přihlášeno k trvalému pobytu 673 obyvatel, z toho 266 dospělých
mužů a 284 dospělých žen, zbytek děti do 18 let.
2.3.1 Populační vývoj
Koncem 19. a začátkem 20. století měly Troskotovice, tehdy ještě nazývané německy Treskowitz,
vysoko přes 1 000 obyvatel. Do života městyse však osudově zasáhla druhá světová válka. Troskotovice
patřily mezi sudetské obce s naprostou většinou německy mluvících obyvatel. Ti byli po druhé světové
válce s výjimkou tři českoněmeckých rodin vysídleni a nahradili je nově příchozí obyvatelé. Mezi lety
1930 a 1950 se tak počet obyvatel snížil ze1359 na 780. Během druhé poloviny 20. století počet
obyvatel dále mírně klesal až na 573 obyvatel v roce 2001 (dle ČSÚ).
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Obrázek 5 Vývoj počtu obyvatel Troskotovic 1869-2011
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Zdroj: Historický lexikon obcí České republiky 1869- 2011, ČSÚ

Novodobější populační vývoj je patrný z následujícího grafu. První desetiletí 21. století znamenal pro
Troskotovice pomalý nárůst počtu obyvatel, od roku 2010 do roku 2013 počet obyvatel stagnoval, pak
v letech 2014 a 2015 mírně klesl a v roce 2016 opět vzrostl.
Obrázek 6 Vývoj počtu obyvatel Troskotovice 2007-2016
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Zdroj: ČSÚ, data vždy k 1.1.

Z následující tabulky je zřejmé, že počet zemřelých v celém období 2006-2015 s výjimkou let 2009
a 2015 převažoval nad počtem narozených. Migrační přírůstek byl za všechny roky kladný, jen v roce
2013 byl nulový, tzn., že se přistěhovalo stejné množství lidí, jako se odstěhovalo.
Tabulka 1 Bilance počtu obyvatel v Troskotovicích

Rok

Narození

Zemřelí

2006

Stav
1.1.
620

11

Přistěhovalí
20

Vystěhovalí
9

Přírůstek
přirozený
-6

Přírůstek
migrační
11

Přírůstek
celkový
5

Stav
31.12.
625

5

2007

625

6

5

30

16

1

14

15

640

Stránka 10 z 38

2008

640

6

8

21

11

-2

10

8

648

2009

648

10

5

31

19

5

12

17

665

2010

665

2

4

8

5

-2

3

1

666

2011

657

7

9

8

7

-2

1

-1

656

2012

656

5

7

23

16

-2

7

5

661

2013

661

4

11

11

11

-7

-

-7

654

2014

654

4

8

9

6

-4

3

-1

653

2015

653

11

8

16

9

3

7

10

663

Zdroj: ČSÚ

2.3.2 Věková struktura obyvatel
Z tzv. populační pyramidy je patrné, že v městysi je nejvyšší počet obyvatel ve věku 35-44 let. Tento
výkyv lze sledovat celorepublikově je dán zvýšenou porodností v 70. letech minulého století v důsledku
zakládání rodin jinou silnou populační vlnou – lidmi narozenými po 2. světové válce a také tehdejší
propopulační politikou (tzv. Husákovy děti). Malý je naopak podíl dětí a mladistvých ve věku do 14 let.
Obrázek 7 Populační pyramida občanů městyse Troskotovice k 31. 12. 2015
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Zdroj: ČSÚ

Průměrný věk obyvatel byl k 1. 1. 2016 41,3 let (38,9 u mužů a 43,6 u žen). Jedná se o hodnotu vyšší,
než je průměr za ORP Pohořelice (40,9 let) i okres Brno – venkov (40,8). Hodnota je naopak nižší, než
je průměr pro Jihomoravský kraj (42,0 let) a celorepublikovým průměr (41,9 let). Pokud průměrný věk
obyvatel Troskotovic srovnáme s průměrným věkem obyvatel okolních obcí, zjistíme, že většina obcí
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má nižší věkový průměr (Vlasatice 40,5, Jiřice u Miroslavi 39,3, Branišovice 39,8, Olbramovice 40,0),
výjimkou jsou Damnice (42,3) a Trnové Pole (43,9).
Z následujícího grafu je také zřejmé, že Troskotovice mají nízký podíl obyvatel v předproduktivním
věku. Tento podíl je nižší než republikový i krajský průměr a je také nižší než v okolních obcích. Vyšší
než v okolních obcích je naopak podíl obyvatel v postproduktivním věku. Je obdobný jako republikový
a krajský průměr.

Obrázek 8 Porovnání věkové struktury Troskotovic a okolních obcí a dále průměru za SOU, kraj a celou ČR (k 31.12.2015)
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Vzdělanostní struktura obyvatel
Vzdělanostní struktura obyvatel Troskotovic je poměrně nepříznivá. Zatímco podíl obyvatel jen se
základním vzděláním je o více než 10 procentních bodů vyšší, než je republikový průměr, počet
obyvatel s vysokoškolským vzděláním je téměř třikrát nižší než republikový průměr. Srovnání s dalšími
územními celky jsou zřejmé z následující tabulky.
Tabulka 2 Porovnání vzdělanostní struktury Troskotovic s okolními obcemi a s vyššími územními celky (k 26. 3. 2011) –
obyvatelstvo ve věku 15 a více let

bez vzdělání
základní včetně
neukončeného
střední vč. vyučení (bez
maturity)
úplné střední (s maturitou)
nástavbové studium
vyšší odborné vzdělání
vysokoškolské

ORP
Pohořelice
0,6%
23,9%

Jihomorav
ský kraj
0,4%
18,3%

ČR

0,9%
30,4%

Jiřice
u
Miroslavi
1,1%
23,0%

41,8%

45,1%

48,9%

42,7%

33,7%

34,8%

23,4%
1,2%
0,8%
3,4%

16,6%
1,6%
0,9%
4,4%

20,1%
2,0%
0,0%
4,9%

22,8%
2,0%
1,0%
7,0%

28,0%
2,9%
1,3%
15,3%

28,6%
2,9%
1,4%
13,2%

Troskotovi
ce
0,4%
29,1%

Vlasatice

Zdroj: ČSÚ
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0,5%
18,6%

2.4

HOSPODÁŘSTVÍ

2.4.1 Sektorové rozdělení
Hlavní hospodářskou činností v katastru je zemědělství a to ve velmi intenzivní formě. Na více než 90 %
orné půdy katastru hospodaří Zemědělské družstvo Jiřice u Miroslavi, které je součástí společnosti
Rhea Holding. Družstvo se zaobírá zemědělskou výrobou jak rostlinnou, tak živočišnou a kromě k.ú.
Troskotovice hospodaří v rámci dalších pěti katastrálních území. Z rostlinné výroby se zabývá
pěstováním obilovin (pšenice ozimá, ječmen jarní), řepky, kukuřice silážní i na zrno, a pícnin. Co se týče
živočišné výroby, chová ZD Jiřice skot a prasata. Pozemky na celém katastru byly sceleny do velkých
bloků, z nichž některé přesahují i sto hektarů.
V katastrálním území se nachází také dva rybníky. Ty jsou obhospodařovány Rybníkářstvím Pohořelice
a jsou intenzivně rybochovně využívány. U Dolního troskotovického rybníku (viz kapitola Životní
prostředí) jakožto přírodní památky je sledováno a regulováno vysekávání litorálních porostů, kolísání
vodní hladiny, odbahňování, hnojení a přikrmování ryb.
Krajina byla ovlivněna těžbou písku, po které vznikla v západní části katastru velká prohlubeň. Území
bylo rekultivováno. Na ploše 3 ha bylo vytvořeno lokální biocentrum se začleněním do územního
systému ekologické stability (ÚSES). Na plošině pod stěnou na jílovitém zhutněném podkladu byl
vytvořen mokřad po obvodu biocentra byly vysázeny autochtonní druhy křovin a stromů. Plocha 7 ha
byla navrácena do zemědělského půdního fondu a byly zde obnoveny polní kultury.
Z průmyslových závodů má v katastru obce, v areálu zemědělského družstva, výrobní halu společnost
BOMAR, spol. s r.o., výrobce pásových pil.
2.4.2 Trh práce a nezaměstnanost
Pracovních příležitostí je přímo v městysi velmi málo. Největšími zaměstnavateli přímo v obci jsou výše
uvedené Zemědělské družstvo Jiřice u Miroslavi a BOMAR, spol. s r.o. Většina obyvatel dojíždí za prací
do blízkých Pohořelic, Miroslavi nebo do Brna.
V Pohořelicích se nachází průmyslová zóna Pohořelice - Dolní Štignary. Sídlí zde například firma DHL
Supply Chain s.r.o, DHL Packaging s.r.o., dále papírenský výrobce CPI Moravia Books s.r.o.
a francouzská společnost zabývající se lisováním a svařováním kovových dílů pro automobilový průmysl
s. n. o. p. cz . V Branišovicích sídlí spediční společnost Cross Speed s.r.o. (Zpráva o situaci na krajském
trhu práce, o realizaci APZ v roce 2015 a strategie APZ pro rok 2016). Největší zaměstnavatelé na
Pohořelicku jsou uvedeni v následující tabulce.
Krajské město Brno je vzdáleno 40 km a dopravní dostupnost je dobrá, jelikož je městys začleněn do
Integrovaného systému Jihomoravského kraje. Ve všední dny jezdí do Brna 18 spojů denně, z toho je
11 přímých a 7 s přestupem v Pohořelicích.
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Obrázek 9 Největší zaměstnavatelé v soukromém sektoru podle počtu zaměstnanců (2015) na Pohořelicku

1
2-3
2-3

Název podniku
DHL Supply Chain s.r.o.
CPI Moravia Books s.r.o.
s.n.o.p. cz a.s.

Počet zaměstnanců
500-999
250-499
250-499

4-5
4-5

DHL Shoe Logistics s.r.o.
Manuli Hydralics Europe s.r.o.

100-199
100-199

6-9

50-99

6-9

Jednota, spotřební družstvo
v Mikulově
NERIA a.s.

6-9
6-9

Rybníkářství Pohořelice
SUŠÁRNA POHOŘELICE

50-99
50-99

10

SP Power s.r.o.

25-49

50-99

Předmět činnosti
Skladování, logistika
Polygrafická výroba
Lisování a svařování dílů
pro automobilový průmysl
Skladování, logistika
Výroba a prodej
hydraulických a
klimatizačních hadic
Obchodní společnost
Výroba radiátorů a kotlů
k ústředím topení
Chov ryb
Zemědělská výroba, výroba
krmiv
Servis parních a
horkovodních kotlů

Zdroj: Plán rozvoje města Pohořelice 2015-2023. Město Pohořelice 2015. 57 s.

Co se týče vyjížďky do zaměstnání, více než polovina vyjíždějících vyjíždí do jiného okresu, tzn.
především do Brna. Více než třetina pak vyjíždí do jiné obce okresu, tedy především do Pohořelic.
Do škol vyjíždí mimo obec celkem 48 žáků a studentů, 90 % z toho mimo obec.
Tabulka 3 Podíl zaměstnaných, žáků a studentů dojíždějících za prací a do škol (k 26. 3. 2011)

Vyjíždějící celkem
v
vyjíždějící do zaměstnání
to
v
v rámci obce
m
tom

148
100
3

do jiné obce okresu

37

do jiného okresu kraje

55

do jiného kraje

2

do zahraničí

3

vyjíždějící do škol
v
v rámci obce
tom
mimo obec

48
5
43

Zdroj: SLBD 2011

Nezaměstnanost v Troskotovicích je výrazně nad průměrem okresu Brno – venkov (v průměru
o 3,3 p.b.) a cca o 2 p.b vyšší než pro území ORP Pohořelice. Za poslední tři roky můžeme sledovat
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pozitivní vývoj. Zatímco v březnu 2014 byl podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu Troskotovice
11,2 %, v březnu 2016 to bylo 7,8 %.
Tabulka 4 Vývoj podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu v Troskotovicích a vyšších územních celcích

Podíl nezaměstnaných osob na obyvatelstvu
12,00%

11,20%

10,00%

9,60%

8,00%

8,30%

6,00%

9,50%
7,20%
7,10%
6,10%

7,30%

7,80%
6,10%
5,90%
5,10%

4,00%

Troskotovice
ORP Pohořelice
okres Brno - venkov
ČR

2,00%
0,00%
březen 2014

březen 2015

březen 2016

Zdroj: Portál MPSV
Pozn.: Od ledna 2013 je zveřejňován tzv. podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů
o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku.

Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání je zobrazen v následující tabulce. Vidíme z ní, že od roku 2014 do
roku 2016 počet uchazečů o zaměstnání klesl o 31 %.
Tabulka 5 Počty uchazečů o zaměstnání v městysi Troskotovice

Rok

Dosažitelní
uchazeči celkem

Ekonomicky aktivní Míra
registrované
obyvatelstvo
nezaměstnanosti

Březen 2014

49

436

11,2%

Březen 2015

41

433

9,5%

Březen 2016

34

434

7,8%

Zdroj: Portál MPSV
Pozn.: Dosažitelní uchazeči 15-64 - uchazeči o zaměstnání ve věku 15-64, kteří mohou bezprostředně nastoupit
do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa
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2.5

VYBAVENOST MĚSTYSE

2.5.1 Bydlení
V Troskotovicích se dnes nachází přes 200 domů, čímž se dostáváme k obdobnému počtu, jako měly
Troskotovice v roce 1869. Počet staveb dosáhl svého vrcholu před 2. světovou válkou a po válce kvůli
odsunutí německého obyvatelstva rapidně klesl. Od 70. let se počet domů v Troskotovicích opět
postupně zvyšuje.
Obrázek 10 Vývoj počtu domů v Troskotovicích (data dle sčítání lidu, domů a bytů)

Vývoj počtu domů v Troskotovicích
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313

300
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250 217

245

235
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147

152
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213

178

189

1991

2001

150
100
50
0
1869

1880

1890
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1910

1921

1930

1950

2011

Zdroj: SLBD dle ČSÚ

Intenzita výstavby nových bytů je patrná z následujícího grafu. Je zřejmé, že počet dokončených bytů
se ročně pohybuje v řádu jedné až tří jednotek. Výjimkou byly roky 2004 a 2011. V roce 2011 bylo
zbudováno 24 obecních bytů.
Obrázek 11 Počet dokončených bytů v městysi v letech 2004-2015

Počet dokončených bytů v Troskotovicích v daném roce
30
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11
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5

3
0

1

0

3

2

1

3
1

1
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0
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2005

2006

2007

2008

2009
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Zdroj: ČSÚ
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2011

2012
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2.5.2 Školství
V obci působí Mateřská a Základní škola Troskotovice, příspěvková organizace. Mateřská škola má
kapacitu 25 míst. Ve školním roce 2015/2016 do MŠ docházelo 21 dětí.
Základní škola, která zajišťuje vzdělávání pro 1. stupeň (1-5. třída) má kapacitu 60 míst. Ve školním roce
2015/2016 do ní docházelo 16 žáků.
ZŠ disponuje družinou o kapacitě 24 žáků. Školní jídelna ZŠ má kapacitu 60 míst.
Ve školním roce 2015/2016 působilo na škole přepočteno na úvazky 6,96 pracovníků. 2,45 učitelů ZŠ,
0,62 vychovatelů školní družiny, 1,71 učitelek MŠ, 1.18 správních zaměstnanců a 1 správní
zaměstnanec školní jídelny.
2.5.3 Zdravotnictví
Vzhledem k počtu obyvatel městyse musí obyvatelé využívat zdravotnické služby v okolních městech a
obcích. Nejbližší lékařka působí ve 3 km vzdálených Jiřicích u Miroslavi, ta do Troskotovic každou středu
na 2 hodiny dojíždí. Dále občané využívají služeb zdravotního střediska v Pohořelicích.
Široká nabídka zdravotních služeb je v 45 km vzdáleném krajském městě.
2.5.4 Sociální služby
V roce 2011 byl v Troskotovicích dostaven penzion s chráněnými bytovými jednotkami, jenž slouží
lidem, kteří jsou v důchodu a jsou schopni se o sebe postarat bez pečovatelské služby.
Do konce roku 2016 působil v Troskotovicích Soukromý výchovný ústav s.r.o. určený pro chlapce
s nařízenou ústavní výchovou nebo s předběžným opatřením s kapacitou 16 chlapci.
2.5.5 Komerční služby
V obci se nachází prodejna COOP a soukromá prodejna paní Horákové. V objektu fary, který je
v pronájmu obce, jsou v současnosti nabízeny kosmetika a pedikúra. Další komerční služby jsou
dostupné ve větších městech, především v Pohořelicích a Miroslavi.
Obec nedisponuje pobočkou České pošty. Troskotovice spadají pod poštu Jiříce u Miroslavi.
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2.6

INFRASTRUKTURA

2.6.1 Vodovod
Obec Troskotovice má vodovod pro veřejnou potřebu, který je majetkem obce a provozován společností
VAS, a.s. Znojmo. Obec je zásobována pitnou vodou ze skupinového vodovodu Damnice, jehož je obec
Troskotovice součástí. Obec Troskotovice je zásobována pitnou vodou přívodným řádem DN 125, z VDJ
Dolenice 650 m3. Z důvodu nevyhovujících tlakových poměrů v obci je před obcí šachta s redukčním
ventilem. Rozvodná vodovodní síť byla budována postupně a je z trub DN 50 –125. Vodovodní síť je
kompletní, ale vzhledem ke stáří a nevyhovující dimenzi některých úseků vodovodní sítě v současné době
(říjen-prosinec 2017) probíhá rekonstrukce z trub DN 100 v dl. 1.200,0 m.
2.6.2 Kanalizace a ČOV
Obec má asi ze 70 % vybudovanou dešťovou kanalizaci, kterou jsou odváděny jednak dešťové vody,
a částečně i splaškové odpadní vody z obce předčištěné v domovních septicích příp. i bez jakéhokoliv
předčištění. Provozovatelem kanalizace je obec. Zcela chybí splašková kanalizace a zatím není
zbudována čistírna odpadních vod. V současné době je zpracován projekt na výstavbu splaškové
kanalizace a ČOV. Čeká se na vydání územního rozhodnutí.
2.6.3 Elektřina a plyn
Správcem elektrického vedení v obci je společnost E-ON. V části obce již proběhla kabelizace
elektrického vedení spojená s výměnou sloupů veřejného osvětlení, kabelizace elektrického vedení na
většině území obce je plánována na rok 2018.
Obec je zhruba 15 let plynofikována, přičemž většina místních obyvatel se na plyn připojila. Velké
množství obyvatel však využívá vytápění tuhými palivy. Dodavatelem plynu do obce je společnost RWE,
plynové sítě patří do inventáře obce.
2.6.4 Doprava
Městys Troskotovice leží mimo významné dopravní tahy. Obcí prochází komunikace III. třídy III/39612
Vlasatice – Troskotovice - Jiřice. Tato silnice propojuje silnice II. třídy, a to na západě katastru II/415
Branišovice – Hrušovany nad Jevišovkou – Hevlín – st. Hranice, na východe II/386 Rouchovany –
Branišovice – Nová Ves. Obec je silnicí III/39611 a II/398 připojena na silnici I/52 a dálnici D 52 Brno –
Mikulov, a tím na směry Mikulov a krajské město Brno. Silnicí II/415 na silnici I/ 53 Pohořelice – Znojmo.
Obec je dobře obsloužena hromadnou dopravou. Městys Troskotovice je součástí Integrovaného
dopravního systému Jihomoravského kraje, který zaručuje efektivní napojení obcí Jihomoravského kraje
na veřejnou dopravu. V obci leží tři zastávky autobusu. Obcí prochází dopravní linka 104, zabezpečující
spojení zejména s Brnem, s Pohořelicemi a s okolními obcemi. Přímé autobusové linky do Brna (přes
Pohořelice) jezdí ve všední den ráno od 4:21 do 7:46 ve zhruba půlhodinových intervalech. Poté jezdí
s přestupem v Pohořelicích v intervalech jedné až dvou hodin. Z Brna je zajištěno přímé spojení od 13:10
do 18:15 v hodinových intervalech. Celkem je možno se dostat denně do Brna a z Brna celkem 18 spoji.
V obci se nachází tři zastávky hromadné dopravy. Časová dostupnost Brna hromadnou dopravou je 45
minut a individuální automobilovou dopravou cca 35 minut.
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2.7

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Celková rozloha katastrálního území Troskotovice je 1 805,5 ha. Území je intenzivně zemědělsky
využíváno, naprostou většinu území (přes 83 %) zabírá orná půda. Daný podíl je vysoce nadprůměrný,
a to jak ve srovnání s okresem Brno-venkov (57 %), tak s Jihomoravským krajem (59 %), potažmo celou
ČR (54 %). 5 % území tvoří větrolamy, vinice pak 2 %.
Tabulka 6 Druhy pozemků v katastrálním území Troskotovice

Druhy
pozemků

31. 12. 2015

Orná půda
Vinice
Zahrada
Ovocný sad
Trvalý travní
porost

1 500,51
35,29
7,53
4,56
9,97

83,1%
2,0%
0,4%
0,3%
0,6%

Lesní
pozemek
Vodní plocha
Zastavěná
plocha
a
nádvoří

89,65

5,0%

41,69
19,93

2,3%
1,1%

Ostatní
plocha

96,34

5,3%

Zdroj: ČSÚ

Dle Klimatické rajonizace (Quitt, 1971) se dotčené území nachází v teplé oblasti T4, která je v ČR
nejteplejší. Podnebí je výrazně teplé a nejsušší na Moravě, neboť se zde uplatňuje srážkový stín
Českomoravské vrchoviny. Vzhledem k plochému reliéfu je celá oblast vystavena převážně západnímu
proudění. Významné jsou též jihovýchodní větry, přinášející v zimě déšť a v létě sucho nebo bouřky.
Chráněných míst s odlišnými místními poměry je málo.
Území patří do povodí Miroslávky (s Olbramovickým a Suchým potokem). Na k.ú. Troskotovice se
nachází dva rybníky: Troskotovický horní rybník a Troskotovický dolní rybník, který je přírodní
památkou. Ze širšího hydrogeologického hlediska je území řazeno do oblasti výskytu nepravidelných
obzorů podzemních vod, vázaných na písčité vrstvy v neogenních sedimentech. Pro celé katastrální
území platí tzv. „Nitrátová směrnice“, tj Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. o stanovení zranitelných oblastí
a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních
opatření v těchto oblastech. Směrnice se týká především opatření ve vztahu k hnojení dusíkatými
hnojivy, což přesahuje problematiku řešenou územním plánem. Ve vztahu k územnímu plánu je
důležité ustanovení § 12 odst (1), podle kterého je třeba na všech pozemcích přiléhajících k vodnímu
toku nebo jiným vodním útvarům zachovat břehové porosty a tam, kde se tyto porosty nenacházejí, je
třeba udržovat ochranný nezorněný pás o šířce nejméně 1 m od břehové čáry vodního toku a jiných
vodních útvarů.

Horninné podloží tvoří nezpevněné sedimenty mořského neogénu – jíly, písky, štěrky, místy pevněji
stmelené a v různé míře vápnité. Jsou však většinou pohřbeny pod pleistocénními terasovými
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štěrkopísky. Oba typy hornin jsou pak z převážně části kryty zpravidla málo mocnými vrstvami spraše.
Území je charakteristické plochým reliéfem, dominují slabě zvlněné plošiny.
Dle zařazení (Culek, 1996) se nachází dotčená oblast v lechovickém bioregionu 4.1. Celý bioregion leží
v černozemní oblasti – převažují typické černozemě na spraších a dále modální černice.
Bioregion je starosídelní oblastí, proto je dnes biodiverzita nízká, je zde však přítomna řada mezních
prvků a probíhá tudy řada okrajů areálů. Významné zastoupení mají submediteránní a pontické druhy.
V bioregionu dnes dominují pole, travinobylinná lada jsou vzácná, lesíky jsou téměř výhradně akátové,
v luzích vrbové a topolové (Culek, 1996).
Koeficient ekologické stability území obce je 0,12 (ČSÚ, 2014), patří tedy mezi území nadprůměrně
využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur, základní ekologické funkce musí být soustavně
nahrazovány technickými zásahy.
Tabulka 7 Územní systém ekologické stability (funkční prvky-zeleně, navrhované prvky-fialově)

Na území troskotovického katastru jsou vytvořena tři biocentra: Troskotovický dolní rybník,
Troskotovický horní rybník a pískovna. Další biocentrum je navrženo v jižní části katastru.

Chráněná území - Troskotovický dolní rybník
Troskotovický dolní rybník byl v r. 1998 vyhlášen přírodní památkou. Je významným refugiem řady
zvláště chráněných druhů obojživelníků a ptáků. Je tu významné hnízdiště mokřadních ptáků
s potápkou roháčem, p. malou, bukačem velkým, husou velkou, kopřivkou obecnou, zrzohlávkou
rudozubou, motákem pochopem, chřástalem vodním, moudivláčkem lužním, sýkořicí vousatou,
cvrčilkou slavíkovou, rákosníkem velkým a dalšími významnými druhy hnízdícím v břehových
porostech: žluvou hajní, ťuhýkem obecným nebo slavíkem obecným. Na lokalitě bylo během
ornitologického průzkumu v roce 2015 zjištěno celkem 94 druhů ptáků, 28 zjištěných druhů patřilo
mezi zvláště chráněné (v kategorii ohrožení 12 druhů, silně ohrožený 13 druhů, kriticky ohrožený
3 druhy), z toho 19 druhů na lokalitě hnízdilo. Lokalita je dále místem rozmnožování obojživelníků.
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Najdeme zde kuňku obecnou, rosičku zelenou, blatnici skrvnitou, ropuchu obecnou, ropuchu zelenou,
skokana ostronosého nebo skokana skřehotavého. I přes ochranu rybníka dochází k postupné
degradaci ekosystému vlivem intenzifikace rybníkářství a nevhodné manipulaci s vodní hladinou.
Rákosiny se zazemňují, jsou pohlcovány dřevinnou vegetací, makrofytní vegetace se prakticky nevyvíjí
a mizí ochranářsky významné druhy organizmů (Plán péče o přírodní památku Troskotovický dolní
rybník na období 2017-2026, 2015).
V jižní části k.ú. Troskotovice se vyskytuje zvláště chráněný druh živočichů s národním významem Otis
tarda (drop velký), kriticky ohrožený druh. V lokalitách výskytu nutno zachovat podíl orné půdy
a trvalých travních porostů.
Dle Územně analytických podkladů ORP Pohořelice se v Troskotovicích vyskytuje stará zátěž území –
skládka.

2.8

KULTURA A SPOLKOVÁ ČINNOST

Kulturní vybavení
Městys disponuje kulturním domem, který je využíván pro konání kulturně společenských akcí, jako
jsou hody, karnevaly, vystoupení kapel či soukromé oslavy. K pořádání plesů a dalších akcí je využívána
také budova myslivny ve vlastnictví Mysliveckého sdružení Troskotovice – Kormorán.
Spolky
V Troskotovicích působí následující spolky:
•
•
•
•
•
•
•

Myslivecké sdružení Troskotovice – Kormorán
Český červený kříž
TJ Sokol Troskotovice
Sbor dobrovolných hasičů
Český svaz chovatelů drobného zvířectva
Spolek Vitas
Sbor dobrovolných hasičů (SDH)
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•
•

Svazarm
Svaz důchodců ČR z.s., MO Troskotovice p.s.

Sport
V obci se nachází velké fotbalové hřiště, multifunkční hřiště a dětské hřiště.

2.9

SPRÁVA MĚSTYSE

2.9.1 Fungování městyse
Městys Troskotovice je samosprávným subjektem se základní působností.
Zastupitelstvo městyse je devítičlenné. Obec zastupuje uvolněný starosta a neuvolněná
místostarostka.
Vedoucí úřadu a účetní jsou zaměstnány na plný úvazek. Dále je na plný úvazek celoročně zaměstnán
jeden zaměstnanec na údržbu obce.
Městys je zřizovatelem Mateřské a základní školy Troskotovice, příspěvkové organizace. Dále zřizuje
jednotku sboru dobrovolných hasičů Troskotovice
2.9.2 Nařízení a obecně závazné vyhlášky
Městys má účinné čtyři veřejně závazné vyhlášky:
OZV č. 1/2018 o místních poplatcích
OZV č. 2/2018 o systému nakládání s odpady
OZV č. 1/2017 o nočním klidu
OZV č. 2/2015 pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
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3. VÝSLEDKY PRŮZKUMU SPOKOJENOSTI A POTŘEB
OBYVATEL
3.1
3.1.1

ÚVOD

Cíl průzkumu

Průzkum spokojenosti proběhl jako jedna z fází analytické části tvorby Strategického plánu rozvoje
městyse Troskotovice 2018-2022. Cílem bylo zjistit názor občanů na fungování městyse a jejich priority
dalšího rozvoje Troskotovice. Výsledky posloužil jako jeden ze zdrojů pro stanovení prioritních oblastí
rozvoje.
3.1.2

Organizace průzkumu

Průzkum mezi občany městyse byl realizován prostřednictvím papírového dotazníku v listopadu 2016.
Do každé domácnosti byly rozdány dotazníky podle počtu občanů nad 15 let žijících v domácnosti.
Dotazník vyplnilo 122 respondentů, tedy 22,4 % obyvatel městyse starších 15 let.
3.1.3

Podoba dotazníku

Dotazník obsahoval celkem 16 otázek, 11 otázek meritorních (zjišťující údaje o předmětu šetření)
a 5 otázek identifikačních (pohlaví, věk, vzdělání, ekonomické postavení, délka bydlení v městysi).
Poslední část byla ponechána případným komentářům či jiným sdělením ze strany respondenta.
POZN.: PODÍL RESPONDENTŮ JE VYPOČTEN VŽDY JEN Z POČTU RESPONENTŮ, KTEŘÍ ODPOVĚDĚLI
NA DANOU OTÁZKU.

3.2
3.2.1

STRUKTURA RESPONDENTŮ

Struktura dle pohlaví

Šetření se zúčastnilo celkem 122 osob. Dotazník vyplnilo 42 mužů a 72 žen, zbylí pohlaví neuvedli.
Dotazník tedy vyplnilo 63,2 % žen a jen 36,8 % mužů. Ve skutečnosti žije v Troskotovicích 50,5 % žen a
49,5 % mužů (k 31. 12. 2015). To svědčí o mnohem vyšším zájmu žen vyplnit dotazník.
3.2.2

Struktura dle věku

Věkové rozložení respondentů je možné vidět na následujícím grafu. Je patrné, že více se průzkumu
účastnilo obyvatelstvo ve vyšších věkových kategoriích. Ve výsledcích je nejčastěji zastoupen názor
obyvatel ve věku 61 a více let. Respondentů v tomto věku bylo 33 %, zatímco v Troskotovicích je
25,5 % obyvatel v tomto věku (ze všech obyvatel nad 15 let). Respondentů ve věku 51-60 let bylo 20
%, ve skutečnosti je podíl obyvatel v této věkové skupině 13 %. Naopak respondentů v nejmladší
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skupině 15-20 let bylo dvakrát méně oproti skutečnému stavu (4% respondentů vs. 8 %). Zastoupení
skupiny 21-30 let bylo také nižší oproti skutečnému rozložení populace (13 % respondentů vs. 21%).
Zastoupení zbylých dvou skupin odpovídalo skutečnosti.
Graf 1 Rozložení respondentů dle věku

Respondenti dle věku

5; 4%

15‐20

17; 15%

21‐30

38; 33%

31‐40
15; 13%

41‐50
51‐60

3.2.3

61 a více

17; 15%

23; 20%

Struktura dle vzdělání

Na dalším grafu je zobrazené srovnání vzdělanostní struktury respondentů a skutečné populace
Troskotovic. Zde se projevil obecný trend, kdy vyšší zájem o průzkum mají lidé s vyšším vzděláním s vysokoškolským a vyšším odborným vzděláním. Naopak lidé s nižším vzděláním o vyplnění dotazníku
větší zájem neprojevili.
Graf 2 Struktura respondentů dle nejvyššího dosaženého vzdělání vs. populace městyse

Rozložení dle nejvyššího dosaženého vzdělání

skutečnost

29,2%

24,7% 0,8% 3,4%

41,9%

základní
střední bez maturity
střední s maturitou
vyšší odborné

respondenti

11,4%

0%

40,4%

20%

40%

33,3%

60%

3,5% 11,4%

80%
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100%

vysokoškolské

3.2.4

Struktura dle ekonomického postavení

Do průzkumu se zapojily všechny kategorie respondentů dle ekonomického postavení. Nejvíce
zastoupenou skupinu v šetření tvoří zaměstnaní (39,7 %) a důchodci (36,2 %), další nejčastější skupinou
byli lidé v domácnosti a na RD/MD.
Graf 3 Struktura respondentů dle ekonomického postavení

Struktura respondentů dle ekonomického postavení
v domácnosti /
na MD/RD;
8,6%

jiné; 0,0%

podnikatel
(zaměstnavatel,
živnostník);
7,8%

zaměstnaný;
39,7%
důchodce;
36,2%
nezaměstnaný;
2,6%

student; 5,2%

3.2.5

Struktura dle doby bydlení v městysi

Největší podíl respondentů (68,7 %) patří mezi „starousedlíky“, kteří bydlí v městysi více než 21 let.
Druhou nejpočetnější skupinou respondentů jsou naopak „novousedlíci“ bydlící ve městysi nejdéle
5 let (11,3 %).
Graf 4 Struktura respondentů dle doby bydlení v Troskotovicích

Struktura respondentů dle doby bydlení v Troskotovicích
méně než 5 let;
11,3%
6‐10 let; 9,6%

11‐20 let; 10,4%
21 let a více;
68,7%
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3.3

VÝSLEDKY PRŮZKUMU

3.3.1

Spokojenost obyvatel se životem v městysi

Graf 5 Spokojenost se životem v městysi

Jak jste celkově spokojeni s životem v městysi?vůbec
ne
0,9%

spíše ne
9,8%
velice
17,9%

spíše ano
71,4%

První otázka dotazníku zjišťovala obecnou spokojenost obyvatel se životem v městysi. Celková
atmosféra spokojenosti v městysi je velmi příznivá. 89 % obyvatel je se životem v Troskotovicích velice
či spíše spokojeno. Jen 1 % se cítí velmi nespokojeně. Průměrná známka hodnocení spokojenosti na
stupnici 1-4 byla 1,93; medián (střední hodnota) a zároveň nejčastější známka byla 2 – spíše spokojen.

Graf 6 Spokojenost dle pohlaví

Spokojenost dle pohlaví

ženy

22,9%

67,1%

10,0%

0,0%
velice
spíše ano
spíše ne

muži

9,5%

0%

78,6%

20%

40%

9,5%

60%

80%

2,4%

vůbec ne

100%

Z hlediska pohlaví jsou ženy s životem v Troskotovicích spokojenější než muži, avšak rozdíl není nijak
dramatický. Spokojených je 90 % žen a 89,1 % mužů. Ženy častěji volily variantu velmi spokojen/a.
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Graf 7 Spokojenost dle věku

Spokojenost dle věku
61 a více

24,3%

51‐60

13,6%

41‐50
31‐40

67,6%
81,8%

17,6%

17,6%

78,6%
23,5%

5,9%
0,0%

60,0%
10%

20%

30%
velice

40,0%
40%
spíše ano

0,0%

14,3% 0,0%
70,6%

15‐200,0%
0%

4,5%
0,0%

64,7%

7,1%

21‐30

5,4%2,7%

50%

60%

spíše ne

70%

80%

0,0%
90%

100%

vůbec ne

Z hlediska věku je nejspokojenější věková skupina obyvatel 21-30 let (91,9 %). Takto věková skupina
také často uvádí, že je spokojena velice. Druhou nejspokojenější skupinou je věkové skupina 61 a více,
v této skupině je spokojeno 89,9 % a téměř čtvrtina obyvatel tohoto věku uvádí, že je velice spokojena.
Nejméně spokojení jsou lidé do 20 let, spokojenost v této věkové kategorii uvádí jen 60 % respondentů.
3.3.2

Prioritní oblasti

Nejdůležitější oblasti, na které by se podle odpovědí respondentů mělo vedení městyse zaměřit, jsou
uvedeny v následující tabulce. Oblast, kterou zmínilo téměř 69 % respondentů je modernizace
technické infrastruktury. Jako druhou nejvýznamnější oblast vnímají respondenti údržba místních
komunikací a chodníků. Občané by rádi zlepšili občanskou vybavenost městyse – přejí si zřídit pobočku
pošty a zlepšit nabídku obchodů. Dále se na předních místech objevila výsadba a údržba zeleně a
podpora kulturního vyžití.

Tabulka 8 Oblasti života v městysi dle priorit

Pořadí

Počet a podíl
respondentů, kteří
zvolili oblast jako
prioritní

Oblasti dle priorit
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

3.3.3

modernizace technické infrastruktury
údržba a opravy místních komunikací a chodníků
zřízení poštovního úřadu
rozšíření provozoven obchodů a služeb v obci
výsadba a údržba zeleně
podpora kulturního vyžití
obnova památek
podpora sociálních služeb (pro seniory, startovací byty)
budování cyklostezek, turistických stezek
podpora sportovního vyžití
podpora individuálního bydlení (nabídka pozemků pro pro
výstavbu RD, RD na klíč)
vytváření nových pracovních míst v městysi
rozšíření ordinačních hodin lékaře v městysi
podpora bezpečnosti (obecní policie, hasiči, bezp. kamery)
podpora spolků
podpora malého a středního podnikání
jiné
zajištění větší četnosti spojů veřejné dopravy do městyse
modernizace obecních objektů a budov
podpora bytové výstavby

82
60
54
48
29
28
24
22
21
21

68,9%
50,4%
45,4%
40,3%
24,4%
23,5%
20,2%
18,5%
17,6%
17,6%

18
18
17
17
17
15
12
10
10
9

15,1%
15,1%
14,3%
14,3%
14,3%
12,6%
10,1%
8,4%
8,4%
7,6%

Hodnocení jednotlivých oblastí života v městysi

Další otázka zjišťovala, jak jsou občané spokojeni s jednotlivými oblastmi na hodnotící škále 1 (velmi
spokojen) až 4 (velmi nespokojen). Nejhorší známky byly uděleny oblastem mezilidské vztahy
v městysi a dostupnost a kvalita pracovní péče. Špatně byla hodnocena také nabídka obchodů
a úroveň technické infrastruktury.
Naopak spokojeni jsou občané s mateřskou a základní školou, nabídkou dětských hřišť a hřišť
pro mládež, stavem veřejných prostranství a veřejnou dopravou.
Hodnocení všech oblastí můžete vidět v následující tabulce.

Tabulka 9 Hodnocení jednotlivých oblastí života v městysi (1 - velmi spokojen až 4 - velmi nespokojen)

Hodnocení respondentů
mezilidské vztahy v městysi
nabídka pracovních míst přímo v Troskotovicích
dostupnost a kvalita zdravotní péče
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Celkem
3,1
3,1
3,0

nabídka obchodů
úroveň technické infrastruktury (vodovody, kanalizace, zásobování plynem a el. energií)
možnosti pro výstavbu bydlení
stav místních komunikací a chodníků
dostupnost a kvalita sociálních služeb (služby pro seniory, pro potřebné)
nabídka sportovních volnočasových aktivit
nabídka pracovních míst v okolí
počet a dostupnost odpadkových košů
kvalita poštovních a doručovacích služeb
nabídka kulturního vyžití
stav památek a historických budov
kvalita bydlení (prašnost, hluk)
kvalita životního prostředí, stav krajiny
počet a dostupnost sběrných míst na tříděný odpad
Bezpečnost
stav obecních objektů a budov
komunikace mezi obcí a občany
množství parkovacích míst
veřejná doprava
stav veřejných prostranství
nabídka dětských hřišť a hřišť pro mládež
základní škola
mateřská škola
3.3.4

2,8
2,8
2,7
2,7
2,6
2,5
2,5
2,5
2,4
2,4
2,3
2,3
2,1
2,1
2,1
2,0
2,0
2,0
1,9
1,9
1,8
1,7
1,6

Silné stránky městyse

Jako silné stránky Troskotovic uvádí občané nejčastěji kvalitní údržbu veřejných prostranství,
současné vedení obce a fungování obecního úřadu a dále v poslední době v obci provedené opravy
(rekonstrukci chodníků, obecních budov, zastávek a úpravu prostranství hřbitova). Občané dále
oceňují fungování mateřské a základní školy a akce pro děti, zlepšující se možnosti kulturního vyžití
a také polohu Troskotovic a jejich dopravního spojení s Brnem.
Tabulka 10 Silné stránky městyse (uvedeny jsou všechny, které byly zmíněny více než dvěma respondenty)

SILNÉ STRÁNKY
Údržba veřejných prostranství

Počet respondentů, kteří
uvedli tuto silnou stránku
36

Současné vedení obce, fungování obecního úřadu

24

Oprava chodníků, obecních budov, školy, hřbitova

20

Práce s dětmi, fungování MŠ a ZŠ

16

Kulturní vyžití (organizace hodů, akce pro seniory)

15

Dobrá poloha, dopravní dostupnost, veřejná doprava

13

Komunikace s občany, informovanost občanů

8

Okolí obce

8

Odpadové hospodářství (kontejnery, kompostéry)

7
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Sportovní vyžití (umělka, TJ Sokol)

7

Pohoda, klid

6

Kostel

4

3.3.5

Slabé stránky městyse

Nejčastěji uváděnou slabou stránkou městyse jsou mezilidské vztahy, dále stav místních komunikací,
chybějící kanalizace a také chybějící restaurace „na úrovni“. Dále lidem chybí pošta. V následující
tabulce jsou uvedeny slabé stránky, které uvedly nejméně tři respondenti.
Tabulka 11 Slabé stránky městyse (uvedeny jsou všechny, které byly zmíněny více než dvěma respondenty)

SLABÉ STRÁNKY
Mezilidské vztahy
Stav místních komunikací
Chybějící kanalizace
Chybějící restaurace
Chybějící pošta
Bývalý starosta
Dostupnost a kvalita zdravotní péče
Málo kulturního vyžití
Stav krajiny
Zanedbané multifunkční hřiště
Současné vedení obce
Nedostatek zboží v obchodě
Stav chodníků
Chybějící sběrný dvůr
Zeleň v obci
Vodovod v havarijním stavu
Elektrické vedení v havarijním stavu
Chybějící stavební místa
Záměr vybudovat sběrný dvůr

3.3.6

Počet respondentů, kteří uvedli tuto slabou stránku
23
12
11
11
9
6
6
6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3

Očekávání tendence vývoje života v městysi

Další otázka byla zaměřena na očekávání tendence vývoje života v městysi v budoucích deseti letech.
84,5 % respondentů očekává pozitivní změny, 11,8 % předpokládá, že se život v městysi během
následujících deseti let nezmění. 3,6 % respondentů se domnívá, že se život v městysi zhorší.
Naladění obyvatel městyse tak lze považovat za velmi pozitivní.
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Graf 8 Očekáváte, že se změní život ve městysi v následujících 10 letech?

Očekáváte, že se změní život v městysi v následujících 10 letech?
ne, zůstane stejný
11,8%

ano, zhorší se
3,6%

ano, zlepší se
84,5%

3.3.7

Třídění odpadu

86 % respondentů uvedlo, že třídí odpad.
Graf 9 Druh tříděného odpadu

Druh tříděného odpadu
plast

80,0%

sklo

79,0%

papír

75,2%

bioodpad

64,8%

textil

56,2%

kovy
0,0%

52,4%
20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Podle výsledků průzkumu nejvíce občanů třídí plast a sklo (80 % a 79 %), 75,2 % třídí papír. Téměř dvě
třetiny respondentů třídí bioodpad, 56,2 % textil a 52,4 % kovy.
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3.3.8

Úvahy o odstěhování z městyse

Další otázka se zabývala tím, zda občané zvažují stěhování z Troskotovic či nikoliv.
Více než 76 % respondentů o vystěhování neuvažuje. Téměř 15 % už o této možnosti přemýšlelo a 9 %
respondentů by se odstěhovat chtělo.
Jako důvody úvah o vystěhování byly uváděno:
-

Mezilidské vztahy (4x)
Nabídka pracovního místa (4x)
Nedostatek pozemků k výstavbě domu (3x)
Rodinné důvody (2x)
Studium (2x)

Graf 10 Zvažujete, že se z městyse odstěhujete?

Zvažujete, že se z Troskotovic odstěhujete?
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3.3.9

Informační zdroje o dění v městysi

Poslední otázka byla zaměřena na informační zdroje, prostřednictvím kterých lidé čerpají informace
o městysi. 92,9 % respondentů uvedlo jako zdroj získávání informací o dění v městysi Zpravodajský
měsíčník, 71,4 % místní rozhlas. Tyto zdroje předčí dokonce informování od přátel a známých (57,1 %).
Téměř polovina respondentů sleduje webové stránky městyse a úřední desku. Necelá čtvrtina vznáší
dotazy přímo na úřad. 9 % se účastní jednání zastupitelstva a shodné procento uvádí jako zdroj
informací sociální sítě. Žádné jiné zdroje respondenti neuvedli, zároveň žádný respondent
neodpověděl, že dění v městysi nesleduje.
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Graf 11 Prostřednictvím kterých zdrojů sledujete dění v městysi?

Prostřednictvím kterých zdrojů sledujete dění v městysi?
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3.4 SHRNUTÍ
Z průzkumu vyplynulo, že celková atmosféra spokojenosti v městysi je velmi příznivá. 89 % obyvatel je
se životem v Troskotovicích velice či spíše spokojeno. Jen 1 % se cítí velmi nespokojeně. Také očekávání
do budoucna je v naprosté (84,5 % respondentů) většině pozitivní.
Nejdůležitější oblasti, na které by se podle odpovědí respondentů mělo vedení městyse zaměřit, jsou
modernizace technické infrastruktury, údržba místních komunikací a chodníků a občanská
vybavenost. S tím korespondují slabé stránky, které občané vnímají. Kromě technické infrastruktury a
údržby komunikací a chodníků a občanské vybavenosti jsou to také mezilidské vztahy: Občané jsou
rozděleni na přívržence současného vedení a bývalého vedení městyse. Lidé vnímají negativně nabídku
pracovních míst přímo v obci, což se však vzhledem k velikosti obce dá jen těžko změnit.
Jako hlavní pozitiva městyse naopak lidé hodnotí údržbu veřejných prostranství, současné vedení obce
a fungování obecního úřadu a opravy, které byly v poslední době provedeny (rekonstrukce chodníků,
obecního úřadu, zastávek, kulturního domu, školy a hřbitova). Lidé oceňují také práci s dětmi, kulturní
vyžití a dobrou dostupnost Brna.
Významným indikátorem spokojenosti se životem v městysi jsou úvahy o stěhování z městyse.
76 % obyvatel o odstěhování neuvažuje. 9 % je již rozhodnuto se odstěhovat. Důvody pro úvahy
o odstěhování jsou především mezilidské vztahy, nabídka pracovního místa jinde a nedostatek
pozemků k výstavbě domu.
86 % obyvatel třídí odpad, nejčastěji tříděnými druhy odpadu jsou plast, sklo a papír.
Nejčastěji využívanými zdroji informací o dění ve městysi jsou zpravodajský Troskotovický kurýr,
přátelé a známí a místní rozhas.
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4. SWOT ANALÝZA
SWOT analýza (anglická zkratka pro slova silné stránky – strengths, slabé stránky – weaknesses,
příležitosti – opportunities a hrozby – threats) byla použita pro definování vnějších a vnitřních faktorů
městyse.
SWOT analýza má původ v podnikovém managementu a pomáhá organizovat a zdůraznit základní
problémy subjektu ve vztahu k jeho prostředí. SWOT analýza je klíčovou technikou pro formulování
strategií budoucího rozvoje. Používá se k analýze výchozího stavu a při použití této metody jsou
identifikovány vnitřní silné a slabé stránky (vnitřní faktory) a zjišťovány příležitosti a ohrožení z vnějšího
prostředí (vnější faktory). Identifikované faktory jsou následně analyzovány a vyhodnoceny.
SWOT analýza vznikla na základě informací obsažených v socioekonomické analýze a průzkumu
spokojenosti a potřeb obyvatel.
Silné stránky
Slabé stránky
- Dobrá poloha v blízkosti Brna
- Havarijní stav elektrického vedení
- Dobrá dopravní dostupnost
- Havarijní stav vodovodu
- Příhodné podmínky pro zemědělství
- Chybějící kanalizace
- Vysoký podíl osob do 15 let (oproti
- Nízká ekologická stabilita krajiny
okresnímu i krajskému průměru)
- Špatné mezilidské vztahy
- Jedna z nejstarších obcí na Moravě
- Špatný stav místních komunikací
- Přítomnost mateřské školy a prvního
- Nepřihlášení některých obyvatel k
stupně základní školy
trvalému pobytu
Příležitosti
Hrozby
- Využití dotačních titulů
- Zhoršující se stav komunikací
- Zájem mladých lidí o bydlení na venkově
- Další nárůst individuální automobilové
- Příznivá poloha městyse pro rozvoj
dopravy a problémů s parkováním
podnikatelských aktivit
- Legislativní změny – změny v
- Spolupráce s dalším obcemi (např.
rozpočtovém určení daní – zhoršení
prostřednictvím MAS Pohořelicko)
finanční situace městyse
- Legislativní změny – změny v
- Zvyšující se nároky na sociální služby
rozpočtovém určení daní – zlepšení
spojené se stárnutím populace
finanční situace městyse
- Odstěhování mladých obyvatel z obce
- Rozvoj cestovního ruchu, využití
- Stárnutí populace
vinařské tradice
- Odliv žáků do městských škol
- Nárůst sociálně-patologických jevů
- Riziko povodní
- Riziko eroze
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5. STRATEGIE
5.1

STRATEGICKÁ VIZE DO ROKU 2022

Městys Troskotovice bude v roce 2022 obcí s moderní technickou infrastrukturou, rozvinutými
službami, upravenými veřejnými prostranstvími a obecními objekty, bohatým kulturním
a spolkovým životem a kvalitním životním prostředím.

5.2

PRIORITY A STRATEGICKÉ CÍLE

Na základě výsledků analytické části byly vytyčeny následující priority a strategické cíle:
PRIORITY
1. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURA

2. OBČANSKÁ VYBAVENOST

3. VYŽITÍ OBYVATEL A PÉČE O OBECNÍ
OBJEKTY
4. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

STRATEGICKÉ CÍLE
Zajistit výstavbu kanalizace
Zajistit provedení kabelizace elektrického
vedení a zároveň zrealizovat nové veřejné
osvětlení
Zajistit rekonstrukci místního vodovodu
Rekonstruovat chodníky
Opravit místní komunikace
Poskytovat podporu provozovatelům drobných
služeb
Podporovat modernizaci a vybavení školy
Podporovat kulturní a sportovní vyžití obyvatel
Podporovat činnost spolků
Udržovat obecní objekty
Zvýšit ekologickou stabilitu krajiny
prostřednictvím provedení komplexních
pozemkových úprav
Udržovat a vysazovat zeleň v obci

První prioritou je Technická a dopravní infrastruktura. Jako nejslabší stránky městyse byly totiž
identifikovány především nedostatečná technická infrastruktura. Troskotovicím chybí dosud splašková
kanalizace, vodovod i vedení elektrického napětí je v některých místech v havarijním stavu. Je třeba
provést kabelizaci elektrické sítě. Také místní komunikace a chodníky v některých částech obce
zasluhují rekonstrukci. Strategické cíle se zaměřují na řešení všech těchto problémů.
Druhou prioritou jsou Občanská vybavenost. Především z průzkumu potřeb a spokojenosti vyplynulo,
že lidem v Troskotovicích chybí některá základní občanská vybavenost. Nabídka obchodů je
nedostatečná, zcela chybí pošta a např. drobné služby typu kadeřnictví či pedikúra. Je třeba si
uvědomit, že nabídka služeb závisí na poptávce a úřad městyse má jen velmi omezené možnosti, jak
situaci zlepšit. Může např. nabízet zvýhodněný nájem pro podnikatele v drobných službách, aby se jim
vyplatilo v městysi službu provozovat. Ačkoliv byla mateřská a základní škola v Troskotovicích
hodnocena v průzkumu potřeb a spokojenosti obyvatel velmi pozitivně, je potřeba dále podporovat
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modernizaci a vybavení škol tak, aby škola nezaostávala za většími školami v okolí a udržela si tak
konkurenceschopnost.
Třetí prioritou je Vyžití obyvatel, péče o obecní objekty. Městys má zájem podporovat kulturní
i sportovní vyžití obyvatel nejen např. poskytnutím prostor, ale i přímou podporou spolků. Každý rok
je plánováno vyhlašovat program na podporu spolků. Dále je třeba udržovat obecní budovy v takovém
stavu, aby prostředí umožňovalo zajistit vysokou kvalitu v nich organizovaných kulturních akcí.
Čtvrtou prioritou je Životní prostředí a údržba veřejných prostranství. Městys se snaží udržovat
a zvelebovat veřejná prostranství, aby se zde všichni obyvatelé i návštěvníci městyse cítili dobře.
Troskotovice jsou umístěny v zemědělsky velmi intenzivně využívané krajině, proto je třeba dbát
na ochranu životního prostředí, zejm. na výsadbu zeleně nejen v intravilánu, ale i extravilánu.
Prostřednictvím komplexních pozemkových úprav je potřeba zajisti ochranu půdy proti erozi, větší
biodiverzitu krajiny, zamezení prašnosti apod.

Stránka 36 z 38

6.

ZÁSOBNÍK PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ

• Zásobník projektových záměrů seskupuje všechny záměry, jejich realizace se plánuje až do roku
2022. Jedná se o záměry, které jsou postupně sbírány. Zásobník projektových záměrů slouží jako
podklad k výběru projektových záměrů do akčního plánu. Jejich přítomnost v zásobníku nutně
neznamená, že projekt bude ze strany městyse finančně podpořen.
• Zásobník projektů by měl být minimálně každoročně aktualizován. K tomu slouží pravidelné
každoroční setkání s občany.
Zásobník projektových záměrů je přílohou č. 1 tohoto dokumentu.

7.

AKČNÍ PLÁN

• Akční plán seskupuje projektové záměry, které má městys v plánu realizovat v následujících dvou
letech. Obsahuje také předpokládanou výši výdajů na jednotlivé projekty.
• Akční plán bude stejně jako zásobník projektových záměrů každoročně aktualizován po diskuzi
s občany.
Akční plán je přílohou č. 2 tohoto dokumentu.
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