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ÚVOD
Program rozvoje obce Svárov je dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové priority obce Svárov.
Podkladem pro vznik Programu rozvoje obce byl zejména zpracovaný „Program obnovy vesnice obce
Svárov“, územní plán obce, současné potřeby obce, dotazníkové šetření a výhledové záměry, kterými
se obec bude postupně zabývat a dle možností řešit.
Představitelé obce vnímali a brali v potaz priority i před vypracováním tohoto dokumentu.
Nejaktuálnější dokument sledující priority obce je výše zmíněný „Program obnovy vesnice obce
Svárov“. Tento dokument lze označit jako zastaralý (1999), je zde však množství užitečných
informací. Chybí zde však opora v odborných analýzách, dále bylo třeba sjednotit koncepční
zpracování a vytvořit komplexní plánovací dokument. Sjednocená písemná podoba struktury cílů
a priorit napomůže k jejich snadnějšímu naplnění – jednak je stanovena časová hierarchie jednotlivých
priorit (které priority jsou důležitější než jiné) a časový plán jejich naplnění, dále jsou v dokumentu
definovány realizační podmínky (konkrétní činnosti, odpovědný subjekt, využitelné zdroje financí
apod.). Program rozvoje obce bude oporou pro lepší a efektivnější plánování dílčích úkolů a řízení
obce. Bude rovněž oporou pro rozhodovací procesy, tak aby obec efektivněji využívala finanční
prostředky z vlastního rozpočtu i dostupné dotace. Představitelé obce se budou moci kromě běžných
operativních činností (řešení každodenních problémů) věnovat detailně také dlouhodobějšímu
plánování a řízení rozvoje obce.
Program rozvoje obce:






zachycuje hlavní problémy a předpoklady 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 je hlavním nástrojem řízení rozvoje obce. Program vznikl na základě poznání
situace v obci, názorů a potřeb občanů, kteří měli možnost se svobodně vyjádřit i na veřejném
projednání návrhu Programu rozvoje obce, který formuluje představy o budoucnosti obce spolu
s činnostmi vedoucími k naplnění dohodnutých představ.
Program rozvoje obce Svárov byl vypracován v období listopad – prosinec 2015 na šestileté plánovací
období 2016 – 2021.
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A ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE
1 Území
Poloha obce
Obec Svárov se nachází ve Zlínském kraji pod západními vrcholky Vizovické vrchoviny asi 17 km od
Uherského Hradiště. Průměrná nadmořská výška obce je 290 m nad mořem. Na katastrálním území o
rozloze 191 ha žije dnes v klidném prostředí 245 obyvatel. Obec leží ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností Uherské Hradiště, je součástí svazku obcí Region Za Moravú a místní akční
skupiny Dolní Poolšaví . Národopisně patří do historické oblasti Slovácka.
Celková výměra katastru obce je 190,87 ha, přičemž převažuje zemědělská půda, která zabírá 86,3 %
celkové výměry a je tvořena převážně podílem orné půdy (74,8 %) a trvalým travním porostem (19,4
%). Lesní pozemky tvoří pouze 2 % plochy obce. Součástí obce je i místní část V Obcách, do níž vede
nově vybudovaná lesní cesta. Směrem na Zlámanec se nacházejí dva rybníky.

Obr. 1: Poloha obce Svárov v rámci nejbližšího okolí.
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Historie
První písemná zmínka o existenci Svárova pochází z roku 1375. Podle legendy byl prvním majitelem
středověké tvrze ve Svárově Jakub, pro svou zlou a nepřátelskou povahu zvaný „Svárlivý“. Obec
údajně vznikla mezi 10. a 11. stoletím, za její zakladatele jsou považováni Svárovci ze Svárova, kteří
patřili k nejstarším vladyckým rodům na Moravě. V neklidné polovině 15. století (1468 - 1470) za dob
války českého krále Jiřího z Poděbrad s uherským králem Matyášem byly tvrz i obec spolu s vedlejším
Zlámaným Újezdem (dnešním Zlámancem) vypáleny a úplně zpustošeny.
Osada byla znovu osídlena za vlády Janaurů ze Strachnova. Václav mladší Janaur ze Strachnova
předal v roce 1597 nově zbudovanou ves s tvrzí Štěpánu Ledenickému z Ledenic. V roce 1590 získal
Štěpán Ledenický z Ledenic (+1604), šlechtic slavonsko-chorvatského původu, moravský inkolát.
Inkolát zařazoval svého nositele mezi „zemskou šlechtu“ v zemích Koruny české. Za Ledenických (do
roku 1647) tvořil Svárov malý samostatný statek s tvrzí, ale nový majitel Jan Jakartovský ze Sudic jej
připojil natrvalo k březolupskému panství. Tvrz ztratila svou obytnou funkci a záhy zanikla. Přilehlý
rybník přetrval do roku 1920.

Současnost
V roce 2015 obec oslavila 640. výročí první písemné zmínky o obci. K občanské vybavenosti patří
obecní vodovod, kanalizace (prozatím bez ČOV), plynofikace, veřejné osvětlení a obecní rozhlas.
Obec rovněž disponuje čtyřmi obecními byty. Pracovní příležitosti nabízí zejména firma zabývající se
výrobou plastů. V areálu bývalého zemědělského družstva podnikají dva soukromníci.
Svárov nemá vlastní kostel, k dochovaným sakrálním památkám patří šest křesťanských křížů, troje
boží muka a pomník obětem 1. světové války. Novější stavbou je zvonička uprostřed návsi. Do školy
jezdí místní děti do 5 km vzdálených Březolup, mateřskou školku navštěvují v sousední obci
Zlámanec. V provozu je obchod se smíšeným zbožím a hospoda. Možnost sportovního vyžití mají
zájemci ve sportovním areálu s fotbalovým a tenisovým hřištěm, jehož součástí je i malé dětské hřiště.
V dolní části obce je situováno poutní místo Panny Marie. Pravidelně od května do října se zde každý
25. den v měsíci slouží mše svaté.
Svárov je bohužel jedinou obcí v okrese, která nemá knihovnu.
Pilířem bohatého kulturního života v obci jsou Slovácké hody s právem, které se pyšní účastí mladších
a starších stárků. V roce 2015 byla založena tradice společného sečení trávy. Mezi další akce patří
společné rozsvěcování vánočního stromu, adventní kavárna, pálení čarodějnic a stavění máje.
Zajímavou kulturní a zároveň kulinářskou akcí jsou zvěřinové hody pořádané místními myslivci
každoročně začátkem října.
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2 Obyvatelstvo
Demografický vývoj
Ke dni 31. 12. 2014 žilo v obci Svárov celkem 245 obyvatel, což koresponduje s venkovským
charakterem obce. Analýzou demografického vývoje, jejíž výsledky jsou znázorněny v následujícím
grafu, bylo zjištěno, že vývoj populace v obci v posledních letech spíše stagnuje. Počet obyvatel trvale
žijících v obci v uvedeném období kolísal kolem hodnoty 250 obyvatel. Ze zjištěných výsledků tak
vyplývá, že v obci v posledních letech nedošlo ke změnám životních podmínek – ty se nezhoršily,
zároveň však obec není atraktivní z pohledu migrace. Podobnou situaci však lze pozorovat i v dalších
obcích podobné velikosti.
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Graf 1: Vývoj počtu obyvatel v obci Svárov v období 2005 až 2014 (k 31.12.).
Zdroj: ČSÚ, Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
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Graf 2: Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v obci Svárov v období 1869 – 2011.
Zdroj: ČSÚ, Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
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Na základě výsledků sčítání lidu, domů a bytů byl analyzován rovněž dlouhodobý vývoj počtu
obyvatel obce. Jak je patrné z výše uvedeného grafu, populace měla od začátku minulého století spíše
rostoucí charakter, který byl narušen pouze úbytkem obyvatelstva v roce 1950, což lze odůvodnit
důsledky 2. světové války. Maximálního počtu obyvatel bylo dosaženo v roce 1970, kdy jich v obci
žilo 379. Od té doby se trend vývoje počtu obyvatelstva obrátil a má klesající charakter – do roku
2011 počet obyvatel poklesl téměř o třetinu. Je to důsledek vylidňování venkova. Jedním z cílů do
nejbližšího plánovacího období bude stabilizace počtu obyvatel.

Pohyb obyvatelstva v obci
Přirozený přírůstek obyvatelstva, tedy rozdíl mezi počtem živě narozených a zemřelých obyvatel obce
Svárov se v posledních letech pohybuje převážně v kladných hodnotách. To odpovídá současné situaci
ve společnosti, kdy se prodlužuje délka života. V posledních letech byly v případě tohoto ukazatele
zaznamenány fluktuační hodnoty, a přestože se v letech 2008 – 2013 pohyboval v kladných
hodnotách, neměl ve výsledku výrazný vliv na celkový počet obyvatel Svárova.
Podobnou situaci lze pozorovat také u výsledků analýzy migračního přírůstku obyvatelstva, který je
rozdílem počtu přistěhovalých a vystěhovalých obyvatel. Podobně jako předchozí ukazatel, také tento
měl v posledních letech značně kolísavý charakter a růst populace nijak výrazně neovlivnil. Výsledky
pohybu obyvatelstva obce tak dokládají populační stagnaci. Vzhledem k poloze obce a venkovskému
charakteru se dá očekávat, že do budoucna se stagnační trend nezmění, naopak počet obyvatel by mohl
nadále mírně klesat.
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Graf 3: Přírůstek počtu obyvatelstva obce v letech 2005 až 2014.
Zdroj: ČSÚ Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
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Věková struktura obyvatelstva obce
Ke dni 31. 12. 2014 žilo v obci 126 mužů a 119 žen, což vypovídá o poměrně vyvážené struktuře
obyvatelstva obce podle pohlaví. Podle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů provedeného v roce 2011,
žilo v obci pouze 29 obyvatel ve věku do 14, což představuje přibližně 12 % všech obyvatel obce.
Ekonomicky aktivních obyvatel v produktivním věku zde ve stejném období žilo 173, což je 70 %
obyvatelstva. Zbylých 44 obyvatel Svárova, tedy asi 18 % z celkového počtu obyvatel obce, pak
spadalo do věkové kategorie 65 a více let. Na základě srovnání s výsledky předchozího sčítání
obyvatelstva, které jsou znázorněny v následujícím grafu, pak lze tvrdit, že v obci dochází
k výraznému stárnutí obyvatelstva.
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Graf 4: Věková struktura obyvatelstva obce letech 2001 a 2011.

Za účelem ověření výše uvedeného tvrzení pak byl ke zhodnocení věkové struktury obyvatelstva
vypočten také index stáří, který vyjadřuje poměr počtu obyvatel starších 65 let k obyvatelstvu ve věku
0 – 14 let). Jak je možné vyčíst z přiložené tabulky, v obci v posledních letech skutečně dochází
k výraznému stárnutí populace.
Tab. 1. Index stáří obyvatelstva obce v letech 2005 – 2014.
Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Počet obyvatel
255
256
250
248
252
250
244
244
250
246

Průměrný věk
39,7
40,0
41,2
41,3
41,4
42,6
42,9
43,3
42,6
42,6

Zdroj: Český statistický úřad.
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Index stáří
88,4
97,4
125,8
122,6
125,0
144,8
155,6
176,9
176,7
151,7
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V roce 2013 dosáhl index stáří v obci Svárov hodnoty 176,7 %, zatímco průměrná hodnota v České
republice byla ve stejném roce 138,5 %. Nárůst hodnot indexu stáří lze pozorovat dlouhodobě – v roce
2005 dosahoval hodnoty pouze 88,4 %. Hodnoty indexu stáří korespondují s úbytkem obyvatel ve
věku 0 – 14 let a nárůstem počtu obyvatel v důchodovém věku. Teprve v roce 2014 se situace zlepšila,
hodnoty indexu stáří v obci však stále zůstávají poměrně vysoké.
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Graf 5: Vzdělanostní struktura obyvatelstva obce.
Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů; Český statistický úřad.
Na základě analýzy výsledků Sčítání lidu, domů a bytů provedeného v roce 2011 bylo zjištěno, že
většina obyvatelstva obce Svárov dosáhla středního vzdělání (včetně vyučení, bez maturity). Celkem
se jednalo o 35,3 % všech obyvatel obce. Tato hodnota odpovídá průměru zjištěnému za správní
obvod ORP Uherské Hradiště (31,2 %). Druhá největší skupina obyvatelstva pak dosáhla základního
vzdělání – celkem se jedná o 59 obyvatel starších 15 let, což představuje 23,9 % obyvatelstva obce.
Naopak pouze 9 obyvatel (3,6 %) dosáhlo vysokoškolského vzdělání; průměr zjištěný ve správním
obvodu ORP Uherské Hradiště byl 9,8 %. Rozdělení vzdělanostní struktury odpovídá venkovskému
charakteru obce, koresponduje s analyzovanou věkovou strukturou a pro obce tohoto typu není nijak
neobvyklé.
Jak vyplývá z výše uvedeného grafu (ve srovnání s předchozím Sčítáním lidu, domů a bytů
provedeným v roce 2001), došlo k mírnému nárůstu počtu obyvatel s vysokoškolským vzděláním, a
také s úplným středním vzděláním. Naopak se téměř nezměnil podíl obyvatel se základním vzděláním.
Vzhledem k věkové struktuře obyvatelstva lze předpokládat, že nositelé tohoto vzdělání budou
především lidé ve věku 65 a více let.
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Prognóza populačního vývoje
Populační vývoj obce, který je důležitým aspektem pro budoucí rozvoj obce, je značně
ovlivňován tím, jak atraktivní je její prostředí pro život obyvatelstva. Prognóza budoucího
vývoje počtu obyvatel v obci Svárov počítá s pokračováním trendu mírného úbytku obyvatel.
Do budoucna se však nepředpokládá masívní vylidňování obce.
Naplnění demografické prognózy bude záviset na vývoji věkové struktury obyvatelstva,
přirozené obměně obyvatel a na migračních tendencích, tzn. emigraci obyvatel ze sídla do
měst nebo naopak. S tím jsou spojené nároky na bydlení a občanskou vybavenost.
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3 Hospodářství
Ekonomická situace
Největší firma INVOS zaměstnává téměř 30 občanů obce. Firma se zabývá vývojem a výrobou plastů
a na trhu působí od roku 1991. Další skupina ekonomicky aktivních občanů jsou částečně drobní
živnostníci a částečně občané vyjíždějící za prací mimo obec. Většina dojíždějících směřuje do
okolních měst, kde je více pracovních příležitostí – především jde o větší města jako Zlín nebo
Uherské Hradiště.

Tab. 2: Obyvatelstvo podle dojížďky do zaměstnání.
Vyjíždějící do zaměstnání - v rámci obce
Vyjíždějící do zaměstnání - do jiné obce v rámci okresu
Vyjíždějící do zaměstnání - do jiné obce v rámci kraje
Vyjíždějící do zaměstnání - do jiného kraje
Vyjíždějící do zaměstnání - do zahraničí
Vyjíždějící do zaměstnání celkem

10
19
27
2
0
58

Zdroj: Sčítání lidu, domů a bytů 2011; Český statistický úřad.

Ekonomické subjekty v obci
Celkově je v obci evidováno 51 ekonomických subjektů, přičemž přibližně z 80% jde
o fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona. Nejvíce podnikatelských subjektů se realizuje
v oboru stavebnictví, průmysl a také obchodní činnost (velkoobchod a maloobchod). Mezi další
podnikatelské činnosti patří ubytování a stravování, peněžnictví a pojišťovnictví
a také profesní či technická činnost.
Tab. 3. Subjekty podle ekonomické činnosti v obci.
Subjekty podle ekonomické činnosti
Zemědělství, lesnictví
Zpracovatelský průmysl
Stavebnictví
Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel
Doprava a skladování
Ubytování, stravování a pohostinství
Činnosti v oblasti nemovitostí
Profesní, vědecké a technické činnosti
Kulturní, zábavní a rekreační činnost
Ostatní činnosti
Celkem
Zdroj: Administrativní registr ekonomických činností, Český statistický úřad.
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Pozemkové úpravy
Aktuální územní plán obce Svárov byl pozměněn s nabytím účinnosti 29. 12. 2012, kdy zastupitelstvo
obce Svárov, jako příslušný správní orgán obce, rozhodlo o změně územního plánu obce Svárov.
Předmětem změny byla změna funkčního využití území v jedné lokalitě, konkrétně změna plochy
„zahrady, sady, záhumenky a vinice“ na plochu „obytné výstavby“. Od této změny neproběhly žádné
nové pozemkové úpravy. Obec se výstavbově nerozrůstá, o tom svědčí i celkový úbytek obyvatelstva
(-5 za rok 2014). Zastupitelstvo schválilo na svém jednání dne 8. 2. 2016 nový územní plán obce.

Cestovní ruch
Obec Svárov z hlediska atraktivity cestovního ruchu nepatří mezi turisticky vyhledávané oblasti. Obec
zapadá do relativně atraktivního okolí, ovšem s nedostatečným turistickým vyžitím.
Nachází se na západě pod Vizovickou vrchovinou s velkým pokrytím lesů a cyklostezek v okolí obce.
Vrchovinný charakter je vhodný především pro aktivní trávení volného času
– pěší turistika, cykloturistika a další formy krátkodobé rekreace. Středem rekreačních aktivit
a turisticky vyhledávaných míst je území mimo obec, především Březolupy nebo Uherské Hradiště a
to i z hlediska chybějícího zajištění letních aktivit – například koupaliště či další vhodné prostory.
Turistické trasy a cyklotrasy
Cyklotrasy kolem obce Svárov vedou do okolních vesnic – Kelníky, Částkov, Březolupy, Šarovy,
Bílovice.

Obr. 2: Turistické trasy a cyklotrasy v okolí obce Svárov.
Zdroj: www.mapy.cz

— 12 —

Program rozvoje obce Svárov 2016 – 2021
Trh práce
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Graf 6: Vývoj míry registrované nezaměstnanosti v letech 2005 – 2011.
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky.
Jak již bylo zmíněno, obec Svárov nepatří mezi obce s přebytkem pracovních míst, proto většina
občanů dojíždí za prací do okolních obcí (viz část Ekonomická situace). Rok od roku lze pozorovat
prudký nárůst míry nezaměstnanosti, přičemž rostoucí trend lze je zachycen od roku 2008, což mohlo
mít souvislost s nástupem ekonomické krize. Ke dni 31. 12. 2010 dosáhla míra registrované
nezaměstnanosti hodnoty 11,2 %.
Podle nové metodiky Českého statistického úřadu se v současné době nezaměstnanost posuzuje podle
podílu nezaměstnaných osob na celkové populaci tvořené ekonomicky aktivním obyvatelstvem. Ke
dni 31. 12. 2014 dosahoval podíl nezaměstnaných osob hodnoty 6,6 %, v okrese Uherské Hradiště to
pak ve stejném období bylo 6,4 %. Naopak ke dni 31. 12. 2015 patří obec s hodnotou 3,1 % k obcím
s nejnižší hodnotou nezaměstnaností v okrese i v kraji.

4 Infrastruktura
Technická infrastruktura
Obec Svárov je vybavena základní technickou infrastrukturou – bytová zástavba je napojena na obecní
vodovod, zároveň je v obci vybudována kanalizační síť, která však dosud nebyla napojena na čistírnu
odpadních vod. Čištění odpadních vod je tedy zajištěno především v septicích a žumpách, které mají
přepady ústící do kanalizační sítě, popř. přímo do recipientu. Obec je plně plynofikována a má zajištěn
sběr tuhých komunálních odpadů. Distribuci elektrické energie zde zajišťuje převážně společnost
ČEZ, která je zároveň majitelem přenosové sítě. Dále je na území celé zastavěné části obce
vybudováno veřejné osvětlení. To je v majetku obce, která rovněž zabezpečuje jeho provozování a
údržbu.
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Dopravní infrastruktura
V obci jsou z velké části vybudovány místní komunikace a téměř na celém zastavěném území obce
také chodníky. Celou obcí prochází silnice III. třídy, a to ze směru Zlámanec nebo Nedachlebice.
Místní komunikace navazuje na silniční síť a tvoří tak společnou základní komunikační kostru
zástavby. Díky průběžným rekonstrukcím, které na silnicích probíhají, jsou ve většině případů
v uspokojivém technickém stavu.

Napojení na hlavní silniční síť
Obec Svárov je prostřednictvím silnice III/49711 (Březolupy – Svárov – Zlámanec) a III/49712
(Svárov – průtah) napojena na hlavní silniční síť. Jedná se o spojnici silnice II/497 (Uherské Hradiště
– Jarošov – Bílovice – Březolupy). Nejbližší napojení na dálniční síť České republiky je dostupné u asi
22 km vzdálených Otrokovic, kde začíná dálnice D55. Tato dálnice je dále napojena na dálnici D1,
a to u města Hulína, které je od obce Svárov vzdáleno přibližně 37 kilometrů.

Doprava v klidu
Parkování v obci je umožněno u obecního úřadu nebo podél místních komunikací – jde spíše o menší
plochy k parkování. Celkově v obci nejsou přímo vyhrazena místa k parkování, vzhledem
k chybějícím sociálním zařízením (škola, domov pro seniory apod.) je možné parkování na
soukromých pozemcích občanů. Problematickým se jeví parkování zaměstnanců společnosti INVOS.
Firemní parkovací plochy jsou poddimenzované, a tak mají zaměstnanci tendence stát na komunikaci
III. třídy, což je podle vyhlášky o bezpečnosti silničního provozu nepřípustné.

Dopravní obslužnost
Většina zaměstnaných obyvatel vyjíždí za prací mimo obec. Podobná situace je i u dětí a mládeže,
která vyjíždí z obce do školek a škol, protože v obci není zavedena mateřská škola ani základní škola.
Studenti tedy musí dojíždět do mateřských, základních, středních i vysokých škol. Vyjížďka se
uskutečňuje do okolních měst, ve kterých se nachází školy a školky.
Nejbližší mateřská školka se nachází v obcích Březolupy, Zlámanec a Nedachlebice, základní školy
v obcích Březolupy a Bílovice, střední školy v Uherském Hradišti a ve Zlíně. Obec Svárov doposud
není napojena na žádný integrovaný dopravní systém.

Autobusová doprava
Veřejná linková autobusová doprava je v obci zabezpečována společností ČSAD Uherské Hradiště,
a je zajišťována pravidelnými autobusovými linkami ze Svárova ve směru Zlámanec, Březolupy,
Bílovice a Nedachlebice. Počty spojů na těchto linkách v pracovních i mimopracovních dnech je
znázorněny v následující tabulce:
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Tab. 4. Dopravní obslužnost obce autobusovou dopravou.
Směr

Dny
Počet spojů denně
pracovní
13
Svárov – Zlámanec
mimopracovní
2
pracovní
13
Svárov – Březolupy
mimopracovní
3
pracovní
7
Svárov - Nedachlebice
mimopracovní
2
pracovní
11
Svárov – Bílovice
mimopracovní
4
Zdroj: http://jizdnirady.idnes.cz; stav ke dni 05. 01. 2016.

Dopravní napojení na autobusovou dopravu do obce Zlámanec (mateřská škola) a do obce Březolupy
(mateřská i základní škola) je v pracovní dny obstojné. Časově je dojíždějí do okolních obcí
výhodnější osobním automobilem, kdy dojíždění zabere 10 – 20 minut, autobusovou dopravou je doba
dojíždění značně delší. Za aktuální problém lze označit skutečnost, že žádná ze stávajících
autobusových zastávek neodpovídá technickým normám.

Železniční doprava
Obec Svárov neleží na žádné železniční trase. Nejbližší železniční trať je na trase Uherské Hradiště
– Otrokovice. Nejbližší železniční stanice v Uherském Hradišti je vzdálená přibližně 16 km.
Nejvhodnějším typem dopravy je pro obyvatele obce Svárov jednoznačně autobusová nebo
automobilová doprava.
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5 Bydlení
Obytná zástavba obce
Zástavba v obci Svárov je převážně nízkopodlažní, tvořená původními zemědělskými usedlostmi
s hospodářským zázemím, novějšími rodinnými domky izolovanými, popřípadě dvojdomky. Hlavní
funkcí je bydlení doplňované chovem drobného hospodářského zvířectva a využíváním užitkových
zahrad a záhumenků. V současné době se i do obce Svárov promítá trend úbytku chovaných
hospodářských zvířat a převládá rekreační využití zahrad (altány, pergoly, bazény, posezení apod.).
V obci se nezachovalo mnoho objektů nesoucích rysy původní zástavby. Zástavba je na mnoha
místech poznamenaná pozdějšími úpravami. Část hospodářských budov je dosud zachována, některé i
v původních stavech, bez následných úprav a dostaveb.
Původní náves byla téměř celá přestavěna, některé objekty byly zbourány a byl zavezen žleb vinoucí
se od severu k jihu. Náves si však dosud uchovala původní urbanistickou stopu. Nová zástavba se na
rozdíl od původní odlišuje svou výškovou hladinou – a to o jedno a půl až dvě obytná podlaží.
Společně se změnou výškové hladiny došlo i ke změnám půdorysu nově stavěných domků, který
přešel z původně dvorově uspořádané zemědělské usedlosti na solitér výstavbu, kdy jsou samostatné
jak obytné objekty, tak i objekty hospodářské, většinou stavěné dodatečně a bez návaznosti na hlavní
objekt bydlení.
Nová výstavba je situována zejména do proluk ve stávající zástavbě a na její okraje. Větší lokality jsou
navrženy v jihozápadní části obce pod areálem Panny Marie. Další kapacity v rozšiřování a
zkvalitňování bytového fondu jsou i nadále v části starší zástavby, která by mohla být citlivě
rekonstruována a modernizována.

Domovní a bytový fond
V obci se nachází celkem osmdesát domů, z nichž 67 je trvale obydlených. Většina obyvatelstva žije
v rodinných domech, kterých se zde nachází 79. Z uvedených informací vyplývá, že styl obytné
zástavby je spíše venkovský, což koresponduje s charakterem obce. Většina všech domů v obci byla
vybudována v letech 1921 – 1970 (celkem 31 domů, což představuje 24, % všech domů), a dále
v letech 1970 – 1980 (celkem 13 domů, což představuje 10,4 % zástavby).
Ve starších zástavbách v posledních letech dochází k rekonstrukcím, především pak k výměně oken,
zateplování fasád nebo výměně střech.

Domovní a bytový fond
Dne 8. 2. 2016 byl schválen nový územní plán obce, který počítá s rozrůstáním obce o další bytovou
zástavbu. V roce 2012 byl dostavěn 1 byt a 2 rodinné domy. Vzhledem k chybějícím sociálním
zařízením (mateřská a základní škola) se obec nerozrůstá a celkový přírůstek obyvatel je v záporných
hodnotách.
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6 Občanská vybavenost
Vybavenost obce
Vzhledem k populační velikosti v obci nejsou zajištěny základní služby občanské vybavenosti, jako je
například mateřská škola, základní škola, dům s pečovatelskou službou, koupaliště, ordinace
praktického lékaře pro děti a dorost ani knihovna. Nejbližší praktický lékař pro děti a dorost se nachází
v obci Bílovice. Nejbližší praktický lékař pro dospělé je v Březolupech. V obci není zřízena pobočka
České pošty. Nachází se zde pouze menší obchod se smíšeným zbožím a hospoda.

Školství a vzdělávání
Jak již bylo zmíněno, v obci se nenachází žádné školské ani vzdělávací zařízení. Vyjížďka do
mateřských škol se koná do obce Zlámanec, Březolupy a Nedachlebice, do základních škol také do
obce Březolupy a Bílovice, do středních škol do města Uherské Hradiště nebo Uherský Brod,
popřípadě do Zlína.

Zdravotnictví a sociální péče
V obci se nenachází žádná ordinace, tudíž zde nejsou dostupné služby praktických nebo
specializovaných lékařů, ani lékaře pro děti a dorost. Za těmito službami musí obyvatelé dojíždět do
okolních obcí, stejně tak jako za sociální péčí pro seniory.

— 17 —

Program rozvoje obce Svárov 2016 – 2021
7 Spolková činnost, kultura a sport
Kultura a spolkový život
V obci působí celkem tři místní spolky a sdružení. Mezi aktivní spolky a sdružení patří rybáři, místní
skupina ČČK a Myslivecké sdružení. Činnost většiny z nich je spojena s obnovou vesnice, a to
zejména v rámci pomoci při organizacích společenských, kulturních a sportovních akcí. Pilířem
obecního kulturního života v obci jsou Slovácké hody s právem, které se pyšní účastí mladších i
starších stárků. Každoročně jde o velmi zajímavou akci, na kterou se připravují všichni občané obce.
Hody začínají tradiční svatou mší v sále kulturního domu, následují tanečky krojovaných před
obecním úřadem, kladení věnce k památníku padlých, průvod krojovaných celou obcí a ve večerních
hodinách následuje hodová zábava, která je v neděli ukončena voděním berana a dozvuky.
Mezi další společenské akce patří rozsvěcování vánočního stromu a adventní kavárna, Mikulášská
pochůzka, dětský karneval, pálení čarodějnic a stavění máje, lampionový průvod apod. Kulturní a
zároveň kulinářskou akcí jsou zvěřinové hody pořádané místními myslivci začátkem října. Kulturní
komise v obci hraje nezastupitelnou roli ve věci organizování kvalitních programů pro občany.
Například první společné sečení trávy ve Svárově se v roce 2015 uskutečnilo na výslovné přání
občanů.
V zimním období bývalo pořádáno několik plesů, tato tradice však upadá. Problémem je nezájem o
tento typ společenských akcí. Stejně tak i taneční zábavy pořádané v letním období na venkovním
parketu, jinak v kulturním domě.

Sport
Obec Svárov nabízí ke sportovním činnostem cyklostezky okolo obce, které jsou využívány především
v letních měsících. Obec nenabízí žádné sportovní atrakce, za letním koupáním musí obyvatelé do
okolních obcí, stejně tak jako za dalšími sportovními aktivitami. Kulturní komise plánuje, že naváže
na oblíbená sportovní klání z dřívějších let Ve Stráni, a v roce 2016 hodlá v rámci Dne dětí uspořádat
sportovní odpoledne, které by mohlo založit novou tradici.
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8 Životní prostředí
Po zhodnocení celkového stavu životního prostředí v obci byl použit tzv. koeficient ekologické
stability (KES). Koeficient ekologické stability je poměrové číslo, které stanovuje poměr ploch tzv.
stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků ve zkoumaném území podle vzorce. V obci Svárov byl
tento koeficient vypočítán v roce 2014 na hodnotu 0,36 %, což krajinu obce charakterizuje jako území
intenzivně využívané, zejména zemědělskou výrobou Oslabení autoregulačních pochodů
v ekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové
energie.
V obci Svárov v současnosti neexistuje žádná hrozba staré ekologické zátěže a v současnosti v obci
nejsou žádné rozvojové ani průmyslové plochy.
Velkým problémem je však zavážení odpadů do polních cest. Občané zneužívají této možnosti a okolí
polních cest je silně znečištěné. V obci se nachází sběrný dvůr pro různé druhy odpadů. Občané zde
mají možnost bezplatně odložit odpad vyčleněný z běžného komunálního odpadu. Sběrný dvůr má
však nedostačující kapacitu a bude třeba dvůr modernizovat či vybudovat zcela nový.
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9 Správa obce
Obecní úřad a kompetence obce
Subjekt obce Svárov vznikl na základě zákona č. 367/1990 Sb., o obcích a je územním samosprávním
celkem s právní subjektivitou. Je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří
územní celek, který je vymezen hranicemi obce Svárov. Obec Svárov je spravována zastupitelstvem
obce, v jehož čele se nachází starosta obce. Obec Svárov má zřízeny 4 výbory – finanční výbor,
kontrolní výbor, kulturní výbor a výbor lesního hospodářství. Obec zajišťuje správu a údržbu obce
a také podporuje kulturní a společenské události v obci.

Hospodaření obce
V rámci rozpočtu má obec každoročně vyčleněny finanční prostředky, které slouží k zabezpečení
rozvoje obce, její infrastruktury a služeb.
Výdaje obce za rok 2015 byly investovány do všeobecné veřejné správy a služeb a to částka 1 028 000
Kč, služby pro obyvatelstvo v částce 476 000 Kč, průmyslových a ostatních odvětví hospodářství
243 000 Kč a do zemědělství, lesního hospodářství a rybářství 30 000 Kč. Rozpočet obce Svárov
v roce 2015 byl 5,8 milionů Kč a byl vyrovnaný.
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Graf 7: Poměr složek příjmu rozpočtu obce v letech 2010 až 2013.
Zdroj: www.rozpoceobce.cz
Nejvyšší příjmy měla obec v roce 2010 a to celkem 3 343 120 Kč, v roce 2011 nejnižší a to
2 383 660 Kč, v roce 2013 3 120 142 Kč. Kapitálový přísun příjmů byl pouze v roce 2011, v dalších
letech tyto příjmy již nebyly.
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Komunikace s občany
Komunikace obce s veřejností je obecně 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 jakákoli jiná omezení. Kromě osobního
kontaktu s občany na veřejných projednáních jsou využívány také obecní rozhlas, webové stránky
obce http://obec-svarov.cz/ a také od roku 2015 profil obce na sociální síti facebook.

Vnější vztahy a vazby
Obec Svárov je členem svazku obcí s názvem Region za Moravú, do kterého se řadí společně s dalšími
desíti obcemi okresu Uherské Hradiště. Předmětem činnosti tohoto svazku obcí je koordinace a
kooperace aktivit vedoucích k harmonickému rozvoji regionu, a aktivit v oblasti příhraniční
spolupráce s partnerskými organizacemi v Trenčianském kraji.

Místní akční skupina Dolní Poolšaví je občanským sdružením, které dobrovolně sdružuje fyzické a
právnické osoby v působnosti 17 obcí. Členy jsou subjekty veřejné (obce), soukromé (živnostníci,
firmy) a neziskové (občanská sdružení). MAS Dolní Poolšaví charakterizuje úsilí všech tří sektorů o
rozvoj území slováckého venkova. Důležitým prostředkem k jejímu naplňování jsou finanční
prostředky z evropských zdrojů, z nichž některé jsou určeny přímo na rozvoj venkovského prostoru a
můžou je díky deklarovanému partnerství veřejného, neziskového a soukromého sektoru čerpat pouze
MAS.
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A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
Obec Svárov je malá obec venkovského charakteru, čemuž odpovídá jak malý počet obyvatel, tak také
charakter zástavby, infrastruktura a občanská vybavenost obce. Počet obyvatel obce v posledních
letech stagnuje, z dlouhodobého hlediska však postupně klesá. Zároveň zde dochází ke značnému
stárnutí obyvatelstva; poměr mezi obyvateli v předproduktivním a postproduktivním věku zde není
vyvážený. Značným problémem obce je nedostatek pracovních příležitostí, který nutí značnou část
obyvatelstva vyjíždět za prací, a který ovlivňuje míru nezaměstnanosti. Tuto skutečnost značně
ovlivňuje právě velikost obce, přičemž podobné problémy se vyskytují i řadě dalších obdobných sídel.
Venkovský charakter obce však nutně nemusí znamenat nevýhodu – je zárukou zdravého životního
prostředí příznivého pro život a pro aktivní trávení volného času na řadě cyklistických a turistických
tras. Přestože se obec nachází v poměrně atraktivním prostředí podhůří Vizovické vrchoviny, cestovní
ruch zde není nijak rozvinutý, neboť chybí turisticky atraktivní cíle. V obci rovněž není vybudováno
dostatečné zázemí pro sportovní činnost obyvatelstva.
V obci je vybudována kanalizace, která však v současné době není napojena na čističku odpadních
vod. Jedná se o kanalizaci jednotnou, jejíž kvalita neodpovídá požadavkům na vodotěsné provedení
kanalizačních stok. Právě projekt odkanalizování obce je zásadním krokem pro zkvalitnění technické
infrastruktury v obci. Obec se snaží být aktivní v hledání finančních prostředků z vnějších zdrojů,
dotace však stále tvoří poměrně malou část každoročního rozpočtu.
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1. SWOT analýza

SILNÉ STRÁNKY (S)
-

-

-

SLABÉ STRÁNKY (W)

Podpora rozvoje obce (vytvoření ploch

-

Absence čističky odpadních vod

pro novou výstavbu)

-

Stárnutí obyvatelstva

Příznivé životní prostředí a atraktivní

-

Nedostatek pracovních příležitostí

okolí

-

Nedostatek turisticky zajímavých cílů

Příležitosti pro aktivní trávení volného

-

Nedostatečné sportovní zázemí

času

-

Příjemci menšího objemu dotací (jak ze

(množství

cyklistických

a

turistických tras)

státních,

tak

také

ze

-

Dostatečná dopravní obslužnost

a investičních fondů EU)

-

Tradice kulturních a společenských akcí

strukturálních

obyvatelstva během celého roku

PŘÍLEŽITOSTI (O)

HROZBY (T)

-

Vybudování čističky odpadních vod

-

Vylidňování a stárnutí obyvatelstva

-

Širší využívání dotačních titulů

-

Odliv mladých obyvatel mimo obec

-

Vyčleněné plochy v územním plánu na

-

Nárůst znečištění v okolí polních cest

novou výstavbu

-

Nedostatek

-

Vybudování sportovního zázemí pro

financí

k budování

příhodných podmínek pro podnikání

aktivní životní styl obyvatelstva
-

Potenciál využití zachované přírody pro
rekreační účely

-

Využití neobývaných domů

Na základě provedené SWOT analýzy byla definována prioritní témata pro návrhovou část. Ostatní
podněty byly rovněž vnímány jako podstatné, proto při formulaci návrhové části budou z hlediska
dlouhodobé perspektivy zohledněny.
V souvislosti s využitím výstupů SWOT analýzy je nutno zohlednit faktory, které obec může jen
obtížně ovlivnit. Jsou to především stavy komunikací, na které je obec napojena a které nejsou v jejím
vlastnictví, nebo snížení dopravní dostupnosti veřejnou dopravou.
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2 Dotazníkové šetření
Dotazníky byly umístěny na webových stránkách obce Svárov. Dotazníkové šetření probíhalo
v období listopad až prosinec 2015. Jako forma výzkumu byla zvolena metoda uzavřeného dotazníku
o dvanácti otázkách. U každé otázky byla také možnost vyjádřit se ke konkrétním důležitým aktivitám
a oblastem, které považovali za nejdůležitější (viz konec kapitoly). Dotazníky byly k dispozici
v elektronické podobě, což umožnilo zjednodušený přístup k dotazníkům.
Všech 12 otázek je uzavřených s možností doplnění podrobnějších informací. Otázky komplexně
zahrnují všechny oblasti rozvoje obce a dotazovaní se mohou vyjádřit ke každé oblasti zvlášť.
Vyhodnocení dotazníků:
1. Podpora rozvoje malého podnikání


Nejdůležitější

2



Důležité

10



Nejméně důležité

1

2. Sociální služby


Nejdůležitější

4



Důležité

6



Nejméně důležité

3

3. Bezpečnost v obci

4.



Nejdůležitější

3



Důležité

10



Nejméně důležité

0

Spolupráce obce s neziskovými organizacemi


Nejdůležitější

0



Důležité

6



Nejméně důležité

7

5. Uchování kulturního dědictví a spolkový život


Nejdůležitější

7



Důležité

5



Nejméně důležité

1

6. Občanská vybavenost
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Nejdůležitější

6



Důležité

7



Nejméně důležité

0

7. Zlepšení stavu silniční infrastruktury


Nejdůležitější

4



Důležité

6



Nejméně důležité

2

8. Zlepšení stavu technické infrastruktury (kanalizace, ČOV)


Nejdůležitější

9



Důležité

3



Nejméně důležité

1

9. Zlepšení stavu cyklostezek


Nejdůležitější

1



Důležité

3



Nejméně důležité

8

10. Zlepšení stavu ŽP


Nejdůležitější

7



Důležité

5



Nejméně důležité

0

11. Rozvoj cestovního ruchu


Nejdůležitější

0



Důležité

4



Nejméně důležité

8

12. Podpora zemědělských činností


Nejdůležitější

1



Důležité

6



Nejméně důležité

4
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Dále respondenti vypsali tyto oblasti či jednotlivé aktivity, které považovali za důležité:














regulace vodního toku pod Svárovem,
regulace toku proti povodním,
vybudování čistírny odpadních vod (2 x),
nutnost obdělávat své pozemky (nenechávat ladem),
horní dětské hřiště,
pedikúra,
zamezení volnému pohybu psů,
podpora podnikání – výroba košíků, drátenická výroba, kovářské řemeslo,
sociální služby – minimálně 2 x ročně návštěva starších občanů,
obnova a zachování tradic,
občanská vybavenost – širší využití stávajících prostor (např. budova u hřiště),
sanace sesuvů – zalesnění nevyužitých a svažitých terénů,
uchování tradic a podpora kulturního života – Slovácká zabijačka, domácí tvaroh, výroba sýra

Podpora zemědělství

9

Zlepšení stavu cyklostezek

8

55
25

Spolupráce s neziskovými organizacemi

67

46

Silniční infrastruktura

54

33

50

Spolkový život

17

54

Rozvoj CR

38

33

Občanská vybavenost

46

54
58

Podpora malého podnikání

42

15

Sociální služby

77

31

Bezpečnost v obci

8

46

23

23

77

Technická infrastruktura

69
0%

8

67

Zlepšení stavu ŽP

Nejdůležitější

36

20%

Důležité

40%

23
60%

80%

8
100%

Nejméně důležité

Obr. 8: Zhodnocení důležitosti témat z hlediska rozvoje obce Svárov v %.
Celkem bylo posuzovaných 12 oblastí rozvoje obce. Téměř všichni dotazovaní považují za důležité
bezpečnost v obci, ačkoliv konkrétní opatření v dotaznících chybělo. Občané dále považují za důležité
zlepšení stavu technické infrastruktury v obci. Mezi konkrétní navrhovaná opatření patří zejména
vybudování čistírny odpadních vod, regulace toku a úpravy proti povodním. Značnou podporu mají
také opatření vedoucí ke zlepšení životního prostředí, podpoře uchování tradic a kulturního života.
Mezi nejméně důležité oblasti v rozvoji obce považují dotazovaní podporu zemědělství, stav
cyklostezek a podporu cestovního ruchu.
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3 Vyhodnocení předchozího období
Obec Svárov měla v minulosti zpracován rozvojový dokument s názvem „Program obnovy vesnice
obce Svárov“ vydaný v roce 1999. Jednalo se o místní program rozvoje, který definoval rozvojové
priority, v rámci nichž byly stanoveny konkrétní aktivity, které byly průběžně naplňovány. Stěžejním
úkolem přitom bylo doplnění technické infrastruktury. Finančně nejnáročnější projekty minulého
období byly vybudování zpevněné příjezdové cesty k místní části V Obcách, plynofikace objektu
Obecního úřadu, vybudování hřiště na kopanou a basketball pod Svárovem. Svárov je menší obec,
jejíž rozsah rozpočtu musí být adekvátní k množství investovaných peněz do rozvoje obce. Lze
očekávat, že projekty a aktivity budou i do budoucna spíše malého rozsahu.

Pro získání podkladů pro formulaci návrhové části byla použita celá řada nástrojů a významným dílem
byli do tvorby PRO Svárov zapojeni zastupitelé obce v rámci pracovní skupiny. Občané byli zapojeni
pomocí dotazníkového šetření a také byli informováni krátkou tiskovou zprávou.

Na základě provedených šetření a analýz se podařilo pojmenovat zásadní témata, která obec i její
občané chtějí v následujících letech řešit. Mezi klíčové úkoly bude patřit podpora nových i stávajících
obyvatel mimo jiné podporou nové bytové zástavby a pokračující rekonstrukcí technické
infrastruktury, rekonstrukcí obecních domů, ale i zajištěním dostupnosti odpovídajícího spektra služeb
přímo v obci, zajištěním kulturního a sportovního vyžití a udržením kvalitního životního prostředí.

4 Shrnutí podkladů pro navrhovanou část
Pro získání podkladů pro formulaci návrhové části byla použita celá řada nástrojů. V prvé řadě byla
provedena komplexní socioekonomická analýza území obce, v níž byly aplikovány statistické a
kvantifikační metody výzkumu. Dále byla aplikována metoda SWOT analýzy a metody spojené se
zpracováním dat dotazníkových šetření. Významným dílem byli do tvorby PRO Svárov zapojeni
zastupitelé obce v rámci pracovní skupiny. Občané byli informováni krátkou tiskovou zprávou a
zúčastnili se dotazníkového šetření.
Na základě provedených šetření a analýz se podařilo pojmenovat zásadní témata, která obec i její
občané chtějí v následujících letech řešit. Mezi klíčové úkoly bude patřit dobudování a rekonstrukce
technické infrastruktury, zajištění dostupnosti odpovídajícího spektra služeb přímo v obci, zajištění
kulturního a sportovního vyžití, podpora cestovního ruchu a infrastruktury pro cestovní ruch.
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B NÁVRHOVÁ ČÁST
STRATEGICKÁ VIZE
Obec Svárov směřuje v budoucnosti k atraktivní a dynamicky se rozvíjející obci s aspektem udržitelného
rozvoje, založená na udržování tradic a pokojné spolupráci spolků, občanů a drobných podnikatelů. Obec
se bude soustřeďovat zejména na rozvoj technické infrastruktury prostřednictvím rekonstrukce obecního
majetku, modernizací veřejného rozhlasu a osvětlení. Obec se v následujícím období bude zaměřovat na
environmentální udržitelnost, a to prostřednictvím založením nového sběrného dvora a vybavením obce
sběrnými hnízdy.
Tab. 5: Přehled cílů, opatření a aktivit návrhové části PRO Svárov.
CÍL

1 Rozvoj
obce

2 Občanská
vybavenost

OPATŘENÍ
1.1 Dopravní
infrastruktura

1.2 Technická
infrastruktura

2.1 Služby a opatření
vedoucí k modernizaci
občanské vybavenosti

2.2 Revitalizace
veřejných ploch

3 Rozvoj
sportu a
kultury

4 Životní
prostředí

AKTIVITA
1.1.1 Postupná rekonstrukce obecních komunikací
1.1.2 Rekonstrukce autobusových zastávek
1.2.1 Vybudování ČOV
1.2.2 Rekonstrukce veřejného rozhlasu
1.2.3 Nové topení v kulturním domě, úprava interiérů KD
1.2.4 Rekonstrukce veřejného osvětlení
1.2.5 Kabelizace telefonní sítě
1.2.6 Vybudování rozvodů pitné vody a plynofikace hasičské
zbrojnice
1.2.7 Sanace sesuvů
2.1.1 Modernizace rozhlasu
2.1.2 Oprava objektu hasičské zbrojnice a rekonstrukce
klubové místnosti
2.1.3 Rekonstrukce výčepu sálu
2.1.4 Výstavba nového sběrného dvora
2.1.5 Stavební úpravy a vybavení sběrných hnízd v celé obci
2.1.6 Generální oprava střechy hasičské zbrojnice
2.2.1 Celková revitalizace středu obce
2.2.2 Dovybavení středu obce mobiliářem
2.2.3 Zřízení obecního sadu
2.2.4 Revitalizace zázemí dolního hřiště

3.1 Podpora sportovních
3.1.1 Obnova horního dětského hřiště
aktivit v obci
3.2.1 Podpora tradičních a kulturních akcí v obci, popř.
podpora zavedení nových
3.2 Podpora rozvoje
3.2.2 Vydávání periodického rozvoje obce
kultury v obci
3.2.3 Vznik brožury o historii obce
3.2.4 Zřízení knihovny v obci
4.1.1 Zpracování pasportu zeleně v obci
4.1.2 Zpracování koncepce revitalizace vodních toků
4.1 Úpravy v krajině
4.1.3 Ochrana významných stromů
4.1.4 Regulace toku proti povodním
4.1.5 Územní studie k plochám pro nové rodinné domy
4.2.1 Komplexní pozemkové úpravy
4.2 Podpora
zemědělských aktivit
4.2.2 Plán lesního hospodářství
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Tab. 6: Jednotlivé aktivity a možné zdroje financování z aktuálních dotačních titulů.
AKTIVITA
1.1.1 Postupná rekonstrukce obecních komunikací
1.1.2 Rekonstrukce autobusových zastávek
1.2.1 Vybudování ČOV
1.2.2 Rekonstrukce veřejného rozhlasu
1.2.3 Nové topení v kulturním domě, úprava interiérů KD
1.2.4 Rekonstrukce veřejného osvětlení
1.2.5 Kabelizace telefonní sítě
1.2.6 Vybudování rozvodů pitné vody a plynofikace hasičské zbrojnice
1.2.7 Sanace sesuvů
2.1.1 Modernizace bezdrátového rozhlasu
2.1.2 Oprava objektu hasičské zbrojnice a rekonstrukce klubové místnosti
2.1.3 Rekonstrukce výčepu sálu
2.1.4 Výstavba nového sběrného dvora
2.1.5 Stavební úpravy a vybavení sběrných hnízd v celé obci
2.1.6 Generální oprava střechy hasičské zbrojnice
2.2.1 Celková revitalizace středu obce
2.2.2 Dovybavení středu obce mobiliářem
2.2.3 Zřízení obecního sadu
2.2.4 Revitalizace zázemí dolního hřiště
3.1.1 Obnova horního dětského hřiště
3.2.1 Podpora tradičních a kulturních akcí v obci, popř. podpora nových
3.2.2 Vydávání periodického rozvoje obce
3.2.3 Vznik brožury o historii obce
3.2.4 Zřízení knihovny v obci
4.1.1 Zpracování pasportu zeleně v obci
4.1.2 Zpracování koncepce revitalizace vodních toků
4.1.3 Ochrana významných stromů
4.1.4 Regulace toku proti povodním
4.1.5 Územní studie k zastavitelným plochám pro nové rodinné domy
4.2.1 Komplexní pozemkové úpravy
4.2.2 Plán lesního hospodářství
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Zdroje
financování
SFDI, MMR
SFDI
OPŽP, MZe
OPŽP
OPŽP
EFEKT
vlastní zdroje
vlastní zdroje
OPŽP
OPŽP
IROP
vlastní zdroje,
krajské dotace
OPŽP
OPŽP
IROP, JPO II, III
IROP, OPŽP
IROP
OPŽP
MMR, MŠMT
MMR
OP ČR – SK
vlastní zdroje
OP ČR – SK
MMR
OPŽP
OPŽP
vlastní zdroje
OPŽP
vlastní zdroje
SPÚ
vlastní zdroje

Žadatel
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
obec
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Přehled operačních programů
Pro dotační období 2014 – 2020 byly schváleny programy, které byly vymezeny v návaznosti na 8
tematických okruhů stanovených na národní úrovni, které představují „převodník“ mezi úrovní
národních rozvojových priorit a cílů a prioritních os jednotlivých programů. Tyto okruhy se opírají o
řádně zdůvodněné problémové analýzy zpracované resorty, kraji a zástupci měst a obcí a byly
podrobeny dlouhé, důkladné a detailní debatě a systematickému ověřování potřeb ze strany partnerů.
Největší množství alokovaných prostředků vykazuje „OP Doprava“, společně s „Integrovaným
regionálním OP“ a „OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“.
Další skupinu, s podobně velkým množstvím alokovaných prostředků, tvoří čtyři programy. Jedná se o
„OP Výzkum, vývoj a vzdělávání“, „OP Životní prostředí“, „Program rozvoje venkova“ a „OP
Zaměstnanost“.
V novém programovém období 2014 – 2020 se současných sedm regionálních operačních programů a
Integrovaný operační program sjednotí do jednoho Integrovaného regionálního operačního programu
(IROP). Je druhým největším programem v České republice co do objemu spravovaných prostředků.
Přehled specifických cílů v rámci IROPu, u kterých bude moci obec žádat o finanční dotaci:
Prioritní osa 1 - Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony
Specifický cíl 1.2 - Zvýšení podílů udržitelných forem dopravy
Prioritní osa 2 - Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Specifický cíl 2.1 - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi
Specifický cíl 2.2 - Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního
podnikání
Specifický cíl 2.3 - Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví
Specifický cíl 2.4 - Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení
Prioritní osa 3 - Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Specifický cíl 3.1 - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
Specifický cíl 3.3 – Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje

V rámci Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 budou moci obce žádat o finanční dotaci na
lesnickou infrastrukturu, přesněji na podporu rekonstrukcí a budování lesnické infrastruktury vedoucí
ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty lesních cest. Dále je pak možnost čerpat dotační finance
z dílčího opatření na podporu investic do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů,
jejich mobilizaci a uvádění na trh.
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OP Životní prostředí 2014 – 2020 se zaměřuje na ochranu a udržitelné využívání zdrojů, ochranu
klimatu a zlepšení kvality ovzduší, ochranu přírody a krajiny, bezpečné prostředí. A to pomocí
opatření podporujících zlepšování kvality vody, snižování rizika povodní (výstavba suchých poldrů),
zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech a ochrana klimatu, omezování množství odpadů a
efektivní materiálové toky, snižování ekologických zátěží, ochranu a péči o přírodu a krajinu.
Přehled specifických cílů v rámci OP ŽP, u kterých bude moci obec žádat o finanční dotaci:
PO 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika povodní
SC 1.2 Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství
SC 1.3 Zajistit povodňovou ochranu intravilánu
SC 1.4 Podpořit preventivní protipovodňová opatření
PO 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
SC 2.1 Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva
koncentracím znečišťujících látek
SC 2.2 Snížit emise stacionárních zdrojů podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním
znečišťujících látek
SC 2.3 Zlepšit systém sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a
meteorologických aspektů
PO 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika
SC 3.1 Prevence vzniku odpadů
SC 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů
SC 3.3 Rekultivovat staré skládky
SC 3.4 Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže
SC 3.5 Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení
PO 4 Ochrana a péče o přírodu a krajinu
SC 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území
SC 4.2 Posílit biodiverzitu
SC 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny
SC 4.4 Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech
PO 5 Energetické úspory
SC 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie
SC 5.2 Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov
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C PODPORA REALIZACE PROGRAMU
Pro úspěšnou realizaci PRO Svárov je důležité nastavení jeho postupného naplňování. V budoucnu
bude důležitá efektivní spolupráce zapojených aktérů – obce, spolků, občanů i subjektů vně obce.

Tab. 7: Zajištění řízení a naplňování Programu rozvoje obce Svárov.
Realizační role
Garant
Koordinátor





Kompetentní pozice
Starosta obce
Místostarosta obce

Jméno
Věra Matějková
Ivana Hubáčková

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.

Zpřístupnění dokumentu:
Dokument bude dostupný z webových stránek obce Svárov, v tištěné podobě pak bude k dispozici u
starosty obce a na obecním úřadě.

Monitoring a hodnocení plnění programu:




Program bude každé 2 roky vyhodnocován a bude sledováno naplňování aktivit. Výsledná
zpráva bude předložena zastupitelstvu obce.
Součástí zprávy budou informace předané řešiteli jednotlivých aktivit. Ti předají informace o
činnosti na výzvu koordinátora v dohodnuté struktuře a čase.
Souběžně s hodnocením (ale v případě potřeby i nezávisle na něm) bude aktualizován
Harmonogram plánovaných aktivit a finanční části PRO Svárov.
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