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ÚVOD
Program, resp. Koncepce rozvoje obce Křenovice, je základním plánovacím

dokumentem dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se o hlavní nástroj systémového
řízení rozvoje obce. Koncepce formuluje dlouhodobé představy o budoucí podobě obce
a definuje způsoby, jak těchto představ dosáhnout.
Nová koncepce do roku 2028 navazuje na koncepci rozvoje od roku 2015 do roku 2018.
Reprezentace obce si plně uvědomuje možnosti, které skýtají programovací období po roce
2018 z hlediska čerpání dotací na realizaci investičních i neinvestičních záměrů obce. Zároveň
si však uvědomuje, že koncepce, zpracovaná v souladu s metodikou MMR ČR komunitním
způsobem za účasti široké veřejnosti, podnikatelských subjektů a neziskových organizací, je
základním předpokladem, aby se mohla o dotační prostředky ucházet.
Obce jsou základními jednotkami územní samosprávy v České republice. Zákon obce
vymezuje třemi základními principy, tedy územním, občanským a právním. Smíšený model
veřejné správy, který je v České republice využíván, v praxi znamená, že na úrovni obcí je
vykonávána jak státní moc v přenesené působnosti, tak také samospráva. Na základě
samostatné působnosti každá obec v České republice disponuje vlastním majetkem, vystupuje
v právních vztazích svým jménem a nese veškerou odpovědnost, která z těchto vztahů
vyplývá. Dále v rámci své samostatné působnosti mají obce napomáhat implementaci
regionální politiky, zejména pak vytvářením podmínek pro hospodářský, sociální a kulturní
rozvoj svého obvodu. Tuto povinnost obcím v České republice ukládá zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích.
Rozvoj a prosperita každé obce se odvíjí především od toho, zda a jak je místní
zastupitelstvo schopno analyzovat problémy a rozhodovat s uvážením všech rizik
v dlouhodobém časovém horizontu. Tyto činnosti mohou být usnadněny využitím
koncepčních dokumentů, jakými jsou strategický plán rozvoje obce či program rozvoje obce,
které v delším časovém horizontu vytyčují základní rozvojovou strategii dané obce. Důvodem
zpracování strategického plánu (koncepce) je především ekonomický zájem obce – přiblíží
možnosti získávání dotací nejrůznějšího druhu a lépe diferencuje rozpočtové možnosti obce.
Sekundárním jevem rozvojového plánu je pak důkladná analýza stavu, utřídění priorit
a návrhy řešení, což v uceleném pohledu vytvoří jasný koncepční materiál do budoucnosti.
Požadavkem dnešní doby je stanovit plán, kterým by se měla obec ubírat
v následujících několika letech. Zejména v malých obcích bývá běžné, že představitelé obce
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sice určité priority vnímají, ale pouze v myšlenkové rovině; nejsou uvedeny písemně,
tzn. přístupné všem. Přitom teprve až písemná podoba struktury cílů a priorit napomůže
k jejich snadnějšímu naplnění – jednak je stanovena hierarchie jednotlivých priorit (které
priority jsou důležitější než jiné) a časový plán jejich naplnění, jednak jsou v dokumentu
definovány realizační podmínky (konkrétní činnosti, odpovědný subjekt, využitelné zdroje
financí apod.).
Budoucnost obce je nejistá jen tehdy, pokud si její samospráva nestanoví cíle a priority
a nebude si počínat tak, aby co nejvíce využila příležitostí, které obec má ke svému rozvoji
a ku prospěchu všech jeho obyvatel i návštěvníků. Koncepce je potřebný dokument nejen pro
zastupitelstvo obce, ale dále pro každého občana, který chce znát záměry samosprávy.
Koncepce je nutnou podmínkou pro zpracovávání žádostí na čerpání dotací. Dodržování
priorit a realizace koncepce obci umožní lépe využívat finanční prostředky obce pro její
rozvoj a zvyšování kvality života jejích občanů. Každá obec je jedinečná a to především
lidmi, kteří ji utvářejí. Rozvoj obce je důležité realizovat pro ně, ale také s nimi. Obec
Křenovice má dobré předpoklady pro to, aby se i do budoucna rozvíjela jako obec klidná,
čistá a bezpečná, zajišťující základní potřeby svých občanů, podporující jejich kulturní,
sportovní a odpočinkové aktivity jakož i spolkový život a ohleduplně využívající okolní
přírodu. O rozvoj naší obce je proto důležité usilovat společně, s pochopením pro celek a bez
ohledu na osobní zájmy.
Všem, kteří se zapojili do tvorby dokumentu, patří za jejich aktivní spolupráci upřímné
poděkování.
Doufáme, že nám občané Křenovic pomohou realizovat tímto programem stanovené
náročné cíle. Rozvoj obce je totiž důležité realizovat nejen pro občany, ale také a především
s nimi.
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2

SCHVALOVCÍ DOLOŽKA
Program rozvoje obce schválilo v souladu s §84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000

Sb., o obcích, v platném znění, Zastupitelstvo obce Křenovice.
Datum schválení:

1. 2. 2018.

Číslo usnesení:

537/38

Text usnesení:

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje předložený dokument
Strategický plán (koncepce) rozvoje obce Křenovice 2018 - 2028.
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ANALYTICKÁ ČÁST

3.1

Charakteristika obce
Charakteristika obce shromažďuje základní faktické a statistické údaje o obci. Dále

podrobně hodnotí stav a vývoj jednotlivých oblastí života obce z hlediska podmínek či
problémů a jejich příčin.
3.1.1

Popis obce a regionu, ve kterém se nachází
Obec Křenovice leží v Olomouckém kraji v okrese Přerov jihozápadně od města

Kojetín, na pravém břehu řeky Hané. Jižní část katastru území tvoří hranice Olomouckého
a Zlínského kraje.
Přesnější charakteristika území – katastr obce o rozloze 904 ha se nachází na jižním
okraji nejúrodnější části Hanácké roviny, rozprostírající se mezi Prostějovem a Chropyní.
Katastrální území leží v prostoru mezi řekou Haná (195 m n. m.) a nejsevernějšími
pahorkatinami okraje Chřibů (295 m n. m.). Katastr obce má protáhlý tvar od severu k jihu.
Na jeho severním okraji je soustředěná zástavba a na jižním okraji se rozprostírá souvislý
lesní porost Křenovický les, les Doubrava a Stříbrnský les. Výraznou krajinnou dominantou
jsou Hradiska, která jsou bohatá na archeologické nálezy, Křenovské louky, které jsou
registrovány jako významný krajinný prvek ÚSES a vodoteče Korábka (Syrovátka),
Vlčidolka (Močidlo) a Kladka. Nemalý význam na charakter krajiny má dálniční těleso
dálnice D1 (250 km), který protíná katastr téměř v půli.
Křenovice jsou od roku 1990 administrativně a správně odděleny od Kojetína
a osamostatněny. Spádovost či výrazné vazby má obec na města Kojetín, Přerov, ale
i Kroměříž. Pověřeným městským úřadem je Kojetín, obec s rozšířenou působností je město
Přerov.
Zastavěné území obce lze jednotně charakterizovat převážně jako uliční zástavba, a to
ve vazbě na hlavní komunikační osu, kterou je silnice III/43328 Křenovice – Kojetín
a komunikaci I/47 Brno – Kroměříž – Přerov – Ostrava. Historické jádro obce si zachovalo
téměř neporušenou urbanistickou strukturu ulicové vsi s širokou a protáhlou návsí, jejíž
dominantou je kostel sv. Jana Nepomuckého. Na návsi se nachází většina občanského
vybavení jako je fara, areál základní a mateřské školy, odborné učiliště, obecní úřad. Dále
dům služeb, do jehož prostor se postupně přemístili přepážka Pošty Partner, prodejna
potravin, knihovna a výhledově kadeřnictví - pedikúra. Ostatní části občanského vybavení
7

jako je kulturní dům s veřejně přístupnou zahradou umožňující pořádání kulturně
- společenských akcí, hasičská zbrojnice, myslivecká chata, provozovna pohostinství,
sportoviště či hřbitov se nachází v jižní části zastavěného území obce. V této části obce se
také rozvíjí výstavba nových rodinných domů převážně městského typu. Vcelku slušná
dopravní obslužnost je zajištěna autobusovými linkami. Obec má přímé spojení s Přerovem,
Zlínem, Kroměříží, Vyškovem a Brnem. V obci je soustředěno několik provozoven služeb,
drobné výroby a výrobních služeb, jedná se především o autoopravny, truhlářskou dílnu,
obchod se smíšeným zbožím a provozovnu Snack bar, avšak zásadní hospodářskou činností,
v návaznosti na podnebí, krajinný potenciál a historii je v Křenovicích zemědělská
prvovýroba. Bývalý areál zemědělského družstva, lze v současnosti vnímat jako zemědělskou,
výrobní a skladovací zónu, neboť zde působí firmy, které se zabývají zemědělstvím,
dopravou, zásobováním a výrobou plastových oken a dveří. V obci působí zájmové spolky,
které se povětšinou starají o udržování tradic, organizaci kulturně - společenských akcí nebo
o hospodaření se svěřenými hodnotami. Jedná se o Myslivecké sdružení, Sbor dobrovolných
hasičů, Sokol Křenovice, Divadelní spolek Smotaná hadice Křenovice a Lesní singulární
společnost. Nedílnou součástí duchovního a společenského života v obci je Římskokatolická
farnost Křenovice.
Obec Křenovice je aktivním členem Mikroregionu Střední Haná. Mikroregion tvoří
14 obcí a s přibližně 23.500 obyvateli a rozlohou 17.500 ha patří mezi větší mikroregiony.
Hlavním pojítkem tohoto sdružení je vzájemná podpora při řešení zlepšování úrovně života,
rozvoji technické infrastruktury, samosprávy obcí, sociálních služeb a zdravotní péče včetně
společných příprav mikroregionálních projektů.
3.1.2

Historie obce
Nejstarší zmínka o Křenovicích je z let 1320 až 1322, kdy polovinu vsi prodal Záviš

z Potštátu olomouckému arcibiskupovi Konrádovi. Ten ji odkázal poslední vůlí (roku 1326)
metropolitní kapitule u sv. Václava na hradě olomouckém. Ta ji postoupila dalším. Roku
1375 jí již užívala kapitula sama. Zadávala ji, ale její důchody věnovala střídavě kanovníkům.
Koncem 14. století za domácích válek markrabat Jošta a Prokopa, druhý z nich a jeho straníci
statky kapitulní (Křenovice) úplně zpustošili. Druhou část vsi držel roku 1349 Záviš
z Bojanovic a daroval ji olomoucké kapitule, což přijal děkan kapitulní Orbzín a prohlásil ji
svým vlastnictvím. Postupně se majitelé měnili, až roku 1406 byla celá dědina sloučena se
statky olomoucké kapituly až do jejího zrušení. Křenovice bývaly přifařeny do Kojetína.
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Roku 1887 zbudovala si obec nákladem dobrodinců chrám sv. Jana Nepomuckého. Roku
1888 byl založen hřbitov a vystavěna fara na místě chalupy č. 17. Škola zde byla před rokem
1788 v č. 45. Roku 1849 koupila obec palírnu (č. 4) a upravila ji na školu, neboť dosavadní
nedostačovala. Roku 1883 byla rozšířena na dvojtřídní a pro ni byla roku 1885 postavena
nová školní budova. Byla zde i Hospodářská pokračovací škola chlapecká. Ze spolků zde
působily Hospodářská beseda od roku 1870, hasičský spolek od roku 1893, katolický od roku
1902, Omladina od roku 1909, Národní jednota od roku 1911, Sokol od roku 1922, Domovina
a Otčina od roku 1923, Charita od roku 1928, Sportovní klub od roku 1931, agrárních
zaměstnanců od roku 1935. Byl zde dvůr metropolitní kapituly Olomouc, mlýn v letech 1911
až 1931, Mlékařské družstvo v letech 1909 až 1939, stavitel v roce 1948, jedna záložna od
roku 1879, dvě roku 1900 a od roku 1939 opět jedna. Vycházel zde také časopis Zpravodaj
sokolské župy Petra Chelčického v letech 1920 až 1927.
Jihovýchodně od Křenovic je zajímavé hradisko, obehnané na severovýchodě příkrou
mezí, od jihu příkopem. Mez byla tři až pět metrů vysoká. Pod ní býval hluboký příkop,
v němž se mohl skrýt jezdec na koni. Příkop nechal vybudovat císařský generál Gallas, když
zde očekával útok švédského generála Lennaela Torstensona od Tovačova a Horní Moštěnice
v roce 1643. Na svahu pod hradiskem jsou patrné stopy starého osídlení z doby bronzové.
Bylo tu vykopáno mnoho střepin z nádob v ruce bez kruhu dělaných, s lesklým grafitovým
nátěrem a zdobených ornamentem. Nalezeny byly i pazourkové nože, kamenné sekyrky,
brousky, kostěné i parohové nástroje, bronzové jehlice, náramky a jiné ozdoby. V úvozové
cestě byla nalezena stříbrná mince císaře Gally. Nálezy svědčí, že zde bylo i sídliště keltské
a z doby římské, datované nálezem mince do 3. století před n. l.
3.1.3

Demografická situace
Ke dni 31. 12. 2017 žije v obci 433 obyvatel. Ze vzájemného porovnání počtu obyvatel

v letech 2011-2017 je patrné, že se počet obyvatel v obci ustálil přibližně na stejné výši,
průměrná hodnota se pohybuje okolo cca 430 obyvatel. Zásadní vliv na počet obyvatel má
tzv. pohyb obyvatelstva. Míra přirozeného přírůstku (narození) či úbytku (zemřelí) je ve
sledovaném období let 2012 – 2016 poměrně stabilní a vykazuje celkem vyrovnané hodnoty.
2012 narození 3 / zemřelí 5, 2013 narození 3 / zemřelí 3, 2014 narození 3 / zemřelí 5,
2015 narození 8 / zemřelí 5, 2016 narození 5 / zemřelí 3.
U migrace obyvatel (přistěhovaní / vystěhovaní) je ve sledovaném období let 2012
– 2016 situace naprosto odlišná, 2012 přistěhovaní 20 / vystěhovaní 9, 2013 přistěhovaní 12 /
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vystěhovaní 13, 2014 přistěhovaní 7 / vystěhovaní 6, 2015 přistěhovaní 4 / vystěhovaní 18,
2016 přistěhovaní 25 / vystěhovaní 10. Avšak celkově vykazuje statistika za roky 2012 –
2016 pozitivní bilanci. Sčítání lidu z roku 1921 uvádí nejvyšší počet přítomného obyvatelstva,
a to 760 obyvatel. Od tohoto roku počet obyvatel prakticky neustále klesá.
Věková struktura občanů obce k 31. 12. 2016 – ve věku od 0 – 14 bylo 50 obyvatel
(21 chlapců a 29 dívek), od 15 - 64 let 296 obyvatel (153 mužů a 143 žen), nad 65 let bylo 87
obyvatel (38 mužů a 49 žen). Průměrný věk obyvatel obce je 44 let. Vývoj věkové struktury
by neměl vykazovat dramatických změn, očekává se nárůst skupiny aktivních seniorů
a pozvolné stárnutí populace, které není v současnosti ve vztahu k celorepublikovému
průměru neobvyklým jevem. Situaci může do určité míry ovlivnit lehký nárůst porodnosti,
roste podíl domácností s dvěma dětmi.
Vzdělanostní struktura občanů obce dle sčítání lidu v roce 2011 - bez vzdělání
1, základní vzdělání 69, střední vzdělání 157, středoškolské vzdělání 112, vyšší
a vysokoškolské vzdělání 15 z 370 osob starších 15 let.
Na pozitivní demografický vývoj do budoucna má velký vliv atraktivita obce pro
potencionální trvale bydlící obyvatele. Konkrétně se jedná o tyto oblasti:


vytvoření příznivých podmínek pro rozvoj individuálního bydlení;



dostatečná kapacita nájemního bydlení;



zajištění dostatečných kapacit MŠ a ZŠ včetně kvalitního materiálního i personálního
zázemí;



zajištění úplného či alespoň standardního portfolia základních služeb v obci;



dostatek pracovních příležitostí v obci a jejím okolí;



zajištění dopravní obslužnosti, která bude korespondovat s dojížděním do škol vyšších
stupňů a do zaměstnání;



zajištění prostředků či zázemí pro aktivní odpočinek nebo volnočasové aktivity
občanů, ať již sportovní nebo kulturně – společenské;


3.1.4


podpora činnosti spolků.
Spolková činnost
Sokol Křenovice, z. s. - Křenovská Sokolská jednota stejně jako jednoty v Němčicích

nad Hanou a v Uhřičicích, vznikla na popud kojetínského Sokola jako mateřské jednoty
v době první republiky. Činnost tehdejšího Sokola byla daleko širší. Fotbalový oddíl - Fotbal
byl založen v Křenovicích v r. 1931 jako SK Křenovice. Hřiště bylo původně (1924 - 1945)
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za kulturním domem "na place pro mlátičku", nebo "Milíř". V letech 1945 - 1949 se hrál
fotbal za obcí. V roce 1956 byla činnost zahájena opět za kulturním domem. Prostor pro
současné hřiště byl získán v r. 1959, v tomto roce byly vysazeny topoly kolem hřiště, objekt
šaten byl postaven o 2 - 3 roky později svépomocí členů oddílu. V současnosti má fotbalový
klub Sokol Křenovice družstva mužů, mladších žáků a mladší přípravky. Činnost spolku je
velice různorodá a neupíná se jen na sport. Společenské a kulturní akce v obci se neobejdou
bez aktivního zapojení členů Sokola. Členská základna čítá 112 členů.
Více na http://sokol-krenovice.webnode.cz/


Sbor dobrovolných hasičů Křenovice - Sbor dobrovolných hasičů v Křenovicích byl

založen dne 30. července 1893. Stalo se tak po únorové schůzi, svolané kvůli důležitosti zřídit
sbor hasičský. Prvním starostou sboru byl zvolen tehdejší starosta obce František Řezníček.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů je zařazena do kategorie jednotek požární ochrany jako
JPO V. Zabezpečuje výjezdy v katastrálním území obce, tak i mimo tento katastr na vyzvání
operačního střediska. Jednotka je složena z členů, kteří tuto činnost vykonávají ve svém
volném čase a bez finančních nároků. Organizační řízení jednotky je podřízeno požadavku na
zabezpečení výjezdu jednotky do 10 minut od vyhlášení poplachu. Sbor disponuje
výjezdovou technikou CAS 25 Škoda 706 RTHP a DA L1Z Ford Transit. V současnosti sbor
pořádá velmi atraktivní a hojně navštěvované denní a noční soutěže v požárním sportu. Obě
soutěže jsou pro svou vysokou úroveň velmi kladně hodnoceny jak diváky, tak zúčastněnými
týmy. Právě v požárním sportu se sbor prezentuje již mnoho let výbornými výkony a skvěle
tak reprezentuje svou obec. Ve své dlouhé historii sbor neplnil jen své povinnosti na poli
požární ochrany, ale byl a dodnes je významným nositelem obecní kultury. Nelze nezmínit
aktivní činnost sboru při řešení nenadálých událostí v obci. Členská základna čítá 64 členů.
Více na https://www.facebook.com/Sdh Křenovice


Myslivecký spolek Háj Křenovice – Činnost Mysliveckého spolku vymezují

Stanovy. Hlavní činností spolku je společný výkon práva myslivosti v najaté honitbě
v souladu se schváleným plánem mysliveckého hospodaření a lovu a veřejně prospěšná
činnost. V praktické rovině se jedná např. o péči o zvěř, budování mysliveckých zařízení,
pořádání akcí pro občany, péče o krajinu. Kromě své hlavní náplně myslivecké činnosti
a stráže ochrany přírody se toto sdružení zapojuje do společenského života v obci. Pro děti
každoročně připravují první červnový pátek Dětský den. Pořádají jarní či podzimní zkoušky
a svody psů, zkoušky psů v norování a výstavy trofejí. Aktivně se podílí na kulturních akcích
v obci (Pytlácká noc) i na veřejně prospěšných brigádách. Probouzí v dětech zájem o přírodu,
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seznamují děti s pravidly chování v ní a učí je k zodpovědnosti k životnímu prostředí. Členská
základna čítá 16 členů.


Honební společenstvo Doubrava Křenovice – Toto společenstvo bylo založeno na

valné hromadě 18. 12. 1992. Hlavní náplní společenstva je spolupráce s Mysliveckým
spolkem Háj Křenovice, a to zejména v oblasti ochrany přírody, celkového stavu zvěře
a dohled nad činností mysliveckého spolku ve vazbě na smluvní podmínky smlouvy
o pronájmu honebních pozemků. Celková výměra honebních pozemků je 1039 ha. Tato
výměra je rozložena na k. ú. Křenovice u Kojetína, k. ú. Stříbrnice a v části k. ú. Kojetín.
Z celkové výměry je pronajato Honebnímu společenstvu Popůvky – Koválovice 47 ha (Klča),
naopak od Honebního společenstva Popůvky – Koválovice je pronajato 11 ha (orné pokosy).
Půda je pronajatá do roku 2023. Celková výměra, která tedy činí 1002 ha, je dále pronajatá
Mysliveckému spolku Háj Křenovice. Na základě rozhodnutí MÚ Přerov ŽP, ze dne
5. 3. 2003 byla uznána honitba na dobu 10 let (2003 - 2023) v celkové výměře 1002 ha.
Evidence vlastníků honebních pozemků je uložena u starosty honebního společenstva Zdeňka
Vrány. Organizaci řídí 5členný výbor a 3členná revizní komise. Honební společenstvo
Doubrava Křenovice u Kojetína má 284 členů z celkového počtu 315 vlastníků.
Informace o zařazení honitby do jakostních tříd stanovené OÚ Přerov z roku 2005
(kmenový stav):





srnčí 76 ks (46 ks pole, 30 ks les) poměr pohlaví 1:1 očekávaná produkce 0,5;



zajíc 150 ks (120 ks pole, 30 ks les) poměr pohlaví 1:1, očekávaná produkce 0.5;



bažant 100 ks, poměr pohlaví 1:3, koeficient očekávané produkce 0.5.
Divadelní spolek Smotaná hadice Křenovice - Divadelní soubor Smotaná hadice

založily členky místní hasičské jednoty v roce 2008 a do dnešní doby se stále jedná o ryze
ženský soubor. První premiérou, inspirovanou scénářem Formanova filmu, byla autorská hra
Jakuba Šírka a Hany Hásové „Rozpalme to, má panenko“, a svůj debut slavili až na národní
přehlídce Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém nad Jizerou. Shodou životních událostí
se

několik

hereček

ze

souboru

již

z

Vysokého

do

rodné

vísky

nenavrátilo

a herecký kádr se dosti zúžil. Je nutné dodat, že se nejednalo o žádnou tragédii, nýbrž došlo
k několika milostným vzplanutím. V roce 2011 vyměnily hasičské mundůry za vojenské a na
divadelní prkna uvedly komedii na motivy Divadla Sklep „Křenovické mlýny“, s kterou
objížděly region. Do třetice všeho dobrého byla komedie slovenského dramatika Viliama
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Klimáčka „Nízkotučný život“ velkou změnou pro křenovické herečky - konečně hrají ženské
z masa, sádla a kostí. Divadelní spolek je aktivní zejména na poli kulturně společenském,
a to především při organizaci tradičních akcí. Členská základna čítá 10 členů.
Více nahttp://www.smotanahadice.cz.


Římskokatolická farnost Křenovice - Nedílnou, velmi důležitou a tradiční součástí

venkovského života je spojení s vírou. Tuto duchovní oblast plně zajišťuje administrátor
farnosti – farář. Hlavní činností farnosti je organizovat dvakrát týdně pravidelné bohoslužby,
dále péče o faru a kostel sv. Jana Nepomuckého. Mimo duchovních aktivit pořádají farníci
společná setkání či organizují návštěvy významných poutních míst při různých příležitostech.
V křenovském kostele se také konají pravidelné každoměsíční setkání modlitby Večeřadla,
kde se setkávají lidé z blízka i z dáli ke společné modlitbě již více jak 25 let. Pravidelné
bohoslužby navštěvuje v průměru 35 občanů. Při příležitostných slavnostech je kostel zaplněn
zcela. Pokřtěných, čili členů farnosti je 290 osob.
Více na http://dekanatprerov.cz.


Lesní singulární spolek Křenovice – je sdružením vlastníků lesa, jenž vznikl za

účelem společného hospodaření s lesním majetkem jednotlivých členů, který dohromady tvoří
celek o rozloze 127 ha. Spolek hospodaří na základě stanov, a to s lesními pozemky či
pozemky určenými k plnění funkce lesa. Jedná se o hospodaření v rámci schváleného lesního
hospodářského plánu. V majetku spolku je lesní chata, která slouží jako sklad materiálu, ale
i jako přístřeší pro hospodářské pracovníky v případě náhlé změny počasí. Chata uprostřed
lesa je cílem tradičního novoročního výšlapu, jehož tradici založili občané spontánně bez
cílené organizace. Objekt je ve slušném technickém stavu, který odpovídá zmíněným
potřebám.
3.2

Infrastruktura

3.2.1

Sítě

Tabulka přehledu zasíťování obce:
Název sítě

Rok
realizace

Popis

Splašková
kanalizace

2017

Splašková kanalizace je v majetku obce. Systém
kanalizace je gravitační s následným čištěním na
mechanicko - biologické ČOV. V současnosti celá
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technologie pracuje v režimu zkušebního provozu. V obci
nelze odkanalizovat několik nemovitostí, a to z důvodu
technické a finanční náročnosti.
Elektřina

1947

Rozvod elektrické energie zajišťuje společnost ČEZ.
V současnosti jsou v obci 4 trafostanice, které zajišťují
dostatečnou dodávku energie do domácností. Další
2 trafostanice dodávají energii pro výrobní zónu a ČOV.

Plyn

1996

GasNet, s.r.o., je provozovatel distribuční soustavy (PDS)
a technické infrastruktury. Rozvod plynu je zajištěn v celé
obci. Síť je dostatečná.

Veřejný vodovod

1975

Majitelem a provozovatelem podstatné části vodovodu je
VaK Přerov. Rozvod vody je zajištěn v celé obci. Síť je
dostatečná, avšak stav vodovodu v obci je tristní. Během
výkopových prací při budování splaškové kanalizace se
prokázal použitý materiál vodovodu jako nevyhovující.

Dešťová kanalizace 1978

Odvádění povrchových vod je v obci řešeno částečně za
pomoci odvodňovacích příkop nebo dešťové kanalizace.
Kanalizace byla vybudována v 80. letech minulého
století, ovšem chybí dokumentace. Její technický stav je
pro potřeby odvádění povrchových vod vyhovující.
V určitých částech obce je nutné současný stav a způsob
odvádění vod přehodnotit. Nezbytné jsou do budoucna
dílčí rekonstrukce nebo opravy systému.

Veřejný rozhlas

2010

V roce 2010 bylo provedeno pořízení nového
bezdrátového veřejného rozhlasu. V koncepci rozvoje
obce je zahrnuto průběžné doplňování o novější systémy
či přijímače a reproduktory.

Internet

2005

Dostupnost internetového připojení bezdrátově či
telefonní linkou je zajištěna v celé obci. Vzhledem
k rovinnému charakteru polohy obce je internetové
připojení ve všech částech obce bezdrátově možné, ale lze
se připojit pomocí telefonní linky. Pokrytí obce může být
považováno za zcela vyhovující, prioritou však zůstává
uložení optického kabelu do země.

Telefon

1980

Pokrytí signálem všech mobilních operátorů je ve všech
částech obce. Kabelový rozvod pro telefonní přípojky je
zřízen na celém území obce. Prioritou v rámci ucelené
koncepce rozvoje obce řeší přemístění sdělovacích kabelů
z nadzemního vedení na dřevěných sloupech na vedení
podzemní.

Veřejné osvětlení

1978

V současné době je veřejné osvětlení na konci své
životnosti. Kabelové vedení je z 80. let minulého století,
také některé sloupy už dosluhují. Koncepce proto řeší
kompletní výměnu veřejného osvětlení, kabelových
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rozvodů, sloupů a samotných svítidel. V případě
veřejného osvětlení jako celku se dá hovořit o havarijním
stavu.
Zásobování teplem

3.2.2

Pro stávající zástavbu včetně budov v majetku obce je
charakteristický decentralizovaný způsob vytápění
s
individuálním
vytápěním
rodinných
domů
a samostatnými domovními kotelnami pro objekty
vybavenosti a podnikatelských nebo výrobních aktivit. Ze
statistických neúplných údajů vyplývá, že tepelná energie
k vytápění bytů je v současné době z většiny zajišťována
spalováním plynu, doplňkovým médiem je elektrická
energie. U zbývajících bytů se předpokládá využití
pevných paliv (např. dřevo, uhlí).

Informovanost občanů o dění v obci
Informování občanů o dění v obci je zajištěno prostřednictvím:



tištěného Obecního zpravodaje (2 x ročně);



webových stránek obce;



veřejných zasedání zastupitelstva obce;



místního rozhlasu;



přímých dotazů občanů na zodpovědné pracovníky obce;



veřejných setkání s členy zastupitelstva (2x ročně);



nástěnek a plakátovacích ploch.

3.2.3


Komunikace, dopravní obslužnost

Komunikace
Na katastru obce se nacházejí následující komunikace:

Dálnice D1
Úsek Vyškov – Kroměříž je ve správě ŘSD. Dálnice je dostatečně vzdálena od
zástavby, tudíž nedochází k obtěžování obyvatel nadměrným hlukem.
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Tabulka intenzity dopravního zatížení dálnice D1 v úseku Vyškov - Kroměříž:
Stan.
č.
68860

Sil.č.

Rok

D1

2005
2010
2016
2030

T
(těžká motorová
vozidla
a přívěsy)

1660
2323
2132

O
(osobní a
dodávkové
automobily)

6632
9124
9839

M
(jednostopá
motorová
vozidla)

29
13
29

Voz./24hod.
(součet)

8321
11460
12000

S dramatickým zásahem do krajiny se životní prostředí pomalu vyrovnává. Migrační
koridory zvěře se ustálily a přizpůsobují se novým podmínkám.
Silnice I/47
Silnice ve směru Brno – Kroměříž – Přerov – Ostrava je ve správě ŘSD. Silnice svými
parametry vyhovuje pro dané i výhledové dopravní zatížení.
Tabulka intenzity dopravního zatížení silnice I/47:
T

Stan.
č.

70280

Sil. č.

Rok

I/47

2005
2010
2016
2030

(těžká
motorová
vozidla a
přívěsy)
2010
332
396
361

O
(osobní a
dodávkové
automobily)
4384
569
1411
728

M
(jednostopá
motorová
vozidla)
31
0
62
0

Voz. /
24hod.
(součet)
6425
901
1869
1089

Na této komunikaci se nachází jediný přechod pro chodce v obci, který však
neodpovídá parametrům současných norem.

V roce 2017 byla provedena celková

rekonstrukce živičného povrchu vozovky, a to ve vazbě na budovanou kanalizaci. Na základě
komunikace obyvatel s vedením obce je patrné, že občané žijící v těsné blízkosti uvedené
silnice situaci s hlukem nevnímají negativně do té míry, že by vznášeli na obec požadavky na
její nápravu.
Silnice III/43328
Silnice Křenovice – Popůvky je ve správě SSOK. Silnice svými parametry odpovídá
komunikaci III. třídy, avšak její stav je v některých úsecích v obci nevyhovující. Jedná se
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především o špatné odvodnění, vyjeté koleje od těžké nákladní dopravy, nesouvislá obrusná
vrstva atd. V roce 2017 byla provedena rekonstrukce vozovky, a to v částech zasažených
výstavbou kanalizace.
Místní komunikace
Místní komunikace jsou v majetku a správě Obce Křenovice. Navazují na silniční síť
a tvoří dohromady dopravní kostru obce. Zcela chybí aktualizovaný pasport místních
komunikací. Celková délka místních komunikací je 3 km, a to v různé šíři, skladbě povrchů
a technického stavu. Celkově lze popsat stav místních komunikací jako uspokojivý. Po
výstavbě kanalizace v roce 2017 došlo k plošným opravám komunikací zasažených stavbou.
Obslužné komunikace
Obslužné komunikace jsou v majetkové správě Obce Křenovice. Jedná se především
o komunikace umožňující přístup či přiléhající k tělesu dálnice D1. Dále stávající účelové
komunikace ve formě polních a lesních cest, které slouží především ke zpřístupnění
jednotlivých polních, lesních a jiných soukromých pozemků, případně zástavby situované
mimo dosah místních komunikací a silničních průtahů (kaple sv. Anny, stavba pro rodinnou
rekreaci v lokalitě Skaly). Navazují na síť místních komunikací i na silniční průtahy.
V souladu s Komplexní pozemkovou úpravou v k. ú. Křenovice u Kojetína jsou pro
zajištění komunikačního přístupu k jednotlivým zemědělským a lesním pozemkům
v územním plánu navrženy úseky nových účelových komunikací – pro tyto komunikace jsou
již v mapách evidence nemovitostí vymezeny pozemky, přestože komunikace dosud nebyly
vybudovány.
Cyklostezky – cyklotrasy
Cyklistická doprava je realizována po komunikacích vozidlových a hospodářských,
s výstavbou samostatných cyklistických stezek nebo cyklotras se aktuálně uvažuje po roce
2019, a to v návaznosti na realizaci zpevněných komunikací polních cest po komplexní
pozemkové úpravě. Jedná se zejména o vybudování mostu přes řeku Hanou, čímž dojde
k propojení katastrů Křenovic a Měrovic n. H. s úmyslem dalšího napojení na první dálkovou
Moravskou cyklotrasu v Bezměrově.
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Parkoviště odstavné plochy
Parkovací stání je v obci umožněno u kulturního domu (5 stání), u obchodu
s potravinami (5 stání), u základní a mateřské školy (8 stání), u bytovky (5 stání). Tyto
parkovací plochy jsou primárně určeny pro zákazníky zařízení, personál, rodiče dětí nebo
obyvatel bytů. U hasičské zbrojnice (20 stání) je vybudována parkovací plocha pro obyvatele
přilehlých nemovitostí. Garáže pro majitele staré zástavby bez dostatečného pozemku pro
stavbu vlastní garáže se nachází v lokalitě Na dole (4) a u hasičské zbrojnice (19). Kromě
toho se parkuje na vozovkách místních komunikací a tam, kde to místní podmínky umožní.
Zcela nevyhovující až kritická je situace s parkováním vozidel v lokalitě Kojetínská ulice.
S nárůstem počtu vozidel na jednu domácnost není možné bez většího zásahu poskytnout
dostatečné plochy pro parkování. Zcela chybí možnost bezpečného parkování u hřbitova.
Komunikace pro chodce - chodníky
Chodníky jsou v zastavěném území Křenovic vybudovány podél převážné části obytné
zástavby, a to v 80. letech minulého století. V ostatních případech chodci využívají zpevněné
i nezpevněné části krajnic místních a účelových komunikací. V konečném součtu se jedná
o 4,5 km souvislých komunikací pro pěší, které odpovídají stáří a tehdejším podmínkám
výstavby. V některých částech obce došlo k dílčím opravám, které ne příliš vhodně navazují
na původní chodníky. Celkově lze popsat stav chodníků v obci za uspokojivý, avšak je
zřejmé, že komplexní opravy, rekonstrukce či budování nových chodníků jsou nevyhnutelné.
V zásadě se předpokládá, že chodníky jsou nebo budou realizovány v prostorech místních
komunikací jako jejich součást dle místní potřeby a v souladu se zásadami stanovenými dle
ČSN 73 6110.
Poznámka
K uvedeným komunikacím v majetku a ve správě obce chybí aktualizovaný pasport
komunikací. Většina komunikací je udržována obcí na vlastní náklady. V zimním období
využívá obec spolupráci s místním zemědělcem (odklízení sněhu). Po zbytek roku je obec
schopna personálně, materiálně i technicky zajistit údržbu sama.


Dopravní obslužnost
Dopravní obslužnost obce Křenovice je na slušné úrovni. V současné době jsou

Křenovice zahrnuty do integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Hromadná
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doprava osob je zajišťována pravidelnou dálkovou a příměstskou autobusovou dopravou,
a to přímými spoji v trase Brno – Kroměříž – Zlín – Luhačovice, Stříbrnice – Přerov, Kojetín
– Stříbrnice s návazností na vlakové spoje s odjezdem ze ŽST Kojetín, kdy se dojezdové
destinace rozšiřují na přímé spojení s městy Olomouc, Bystřice pod Hostýnem a Ostrava.
Pravidelné autobusové spoje t. č. provozují společnosti Vojtila trans, s.r.o. a KRODOS BUS,
a.s. V obci se nacházejí tři autobusové zastávky: Křenovice - důl; Křenovice - Na Zabrání
a Křenovice - restaurace. Technický stav přístřešků pro cestující a autobusových zálivů je
uspokojivý, ovšem výhledově je nutné zabývat se otázkou rekonstrukce uvedených zařízení.
3.3

Vybavenost obce

3.3.1

Zdravotní péče
Prioritou vedení obce je dostupná zdravotní péče. Do obce pravidelně dojíždí praktický

lékař (1 x za čtyři týdny), a to na hromadnou návštěvu pacientů obtížně pohyblivých či
s chronickými onemocněními. Nejblíže je lékařská péče dostupná v Kojetíně (4,5 km). Zdejší
poliklinika nabízí nejen ošetření praktickým lékařem a pediatrem, ale i další specializace –
zubní lékařství, neurologii, kožní, oční, ortopedii, soukromou chirurgickou ordinaci s centrem
žilní chirurgie, odborného lékaře pro nemoci vnitřní, diabetologii a endokrinologii,
psychiatrii, klinickou psychologii, urologickou ambulanci, gynekologii, alergologii,
ambulanci klinické logopedie, dále rehabilitaci a manuální medicínu, relax centrum, rentgen
a ultrazvuk. Nejbližší nemocnice jsou v Přerově (23 km), Prostějově (24 km) a Kroměříži
(14 km), kde také občané vyhledávají služby specialistů. Pokud občan přivolá záchrannou
službu, vyráží z města Kroměříž. V případě potřeby letecké záchranné služby přilétá Letecká
záchranná služba Olomouckého kraje.
3.3.2

Sociální péče a sociální služby
Sociální služby v obci pro místní potřebné občany (seniory, popř. zdravotně

handicapované) zajišťuje Charita Kojetín. Službou ze strany obce ve smyslu sociální péče je
dovoz léků či zajištění donášky obědů do domácnosti potřebného. Občané si péči Charity
Kojetín sjednávají individuálně, obec nevede žádný přehled o využívání této služby a nijak
dále neupravuje podmínky pro život seniorů v této oblasti. Pro výše zmíněné skupiny občanů
jsou odpovídající zejména služby Domu svatého Josefa (centrum denních služeb) a Charitní
ošetřovatelská služba. Nově Charita Kojetín poskytuje Terénní odlehčovací služby, což je ve
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zkratce péče o potřebného v jeho vlastním domácím prostředí. Charita umožňuje také
zapůjčení kompenzačních pomůcek.
3.3.3

Kultura, společenské a sportovní akce, zázemí pro zájmovou činnost a sport,
památky místního významu



Kalendář pravidelných společenských akcí

Tabulka pravidelně pořádaných společenských akcí v obci:
Název akce

Termín

Novoroční výšlap

Leden

Ples Křenovic

Leden

Vodění medvěda,
pochovávání paní Basy,
Únor
šibřinky a dětský
karneval
Slivkošt

Březen

Jarní setkání seniorů

Březen

Ukliďme Česko

Duben

Stavění Máje

Duben

Divadelní premiéra

duben květen

Hodová zábava

květen

Vítání občánků

květen

Kácení Máje

květen

Boží tělo

červen

Norování

červen

Denní soutěž
v požárním sportu o
pohár obce Křenovice
Opékání špekáčků
s rodiči v zahradě ZŠ
a MŠ

červen
červen

Popis akce
Spontánní sousedské setkání „ U bódy“ (singulární
chata) v křenovském lese.
Jedná se o taneční zábavu, kterou si organizují spolky
dohromady.
Sokol Křenovice ve spolupráci s divadelním spolkem
a místními občany udržují tuto dlouholetou tradici i pro
další generace.
Divadelní spolek pořádá pravidelné sousedské setkání
s koštem slivovice.
Obec
organizuje
setkání
seniorů
s muzikou
a doprovodným programem, o který se starají děti
z místní ZŠ a MŠ.
Obec organizuje úklid katastru ve spolupráci
s křenovickou omladinou, odměnou je opékání špekáčků
v zahradě kulturního domu.
Sbor dobrovolných hasičů pečuje a pořádá tuto tradiční
akci.
Divadelní spolek povětšinou v tuto dobu chystá
premiéru svého představení.
Sbor dobrovolných hasičů každoročně uspořádá tuto
lidovou veselici v rámci hodových oslav.
Obec organizuje důstojné vítání našich nejmenších mezi
občany obce. O kulturní program se postarají místní děti.
Sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s divadelním
spolkem každoročně připravují program kácení Máje.
Farnost Křenovice udržuje tuto pradávnou tradici
obcházení gruntů s připravenými oltáříky.
Každý druhý rok jsou pořádány mysliveckým spolkem
zkoušky loveckých psů a jejich upotřebitelnosti.
Každoroční zápolení soutěžních týmu hasičských sborů.
Trať, zázemí i hodnotné ceny, vše na skvělé úrovni.
Akce v režii sboru dobrovolných hasičů.
ZŠ a MŠ pořádá na ukončení školního roku společné
setkání s rodiči a rodinnými příslušníky žáků a dětí.
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Zahájení prázdnin –
stanování na hřišti

červenec

Pytlácká noc

srpen

Noční soutěž
v požárním sportu

září

Oblíbená akce pro děti pořádaná ve spolupráci členů
Sokola a sboru dobrovolných hasičů.
Taneční zábava pod širým nebem s mysliveckou
kuchyní a vyhlášenou tombolou.
Soutěž, o které se mluví jen v superlativech. Vše v režii
sboru dobrovolných hasičů.

Podzimní zájezd
seniorů a přátel
Křenovic

září

V současnosti velmi oblíbená akce. Jedná se o cestování
a poznávání zajímavých koutů naší země.

Naháňka na černou
zvěř

listopad
prosinec

Adventní dny

listopad
prosinec

Turnaj ve stolním
tenise

prosinec

Mistrovská utkání ve
fotbale

březen říjen

Pravidelné mše

leden prosinec

Životní jubilea

leden prosinec



Myslivecký spolek pořádá každoročně hojně
navštěvované leče. Členové mysliveckého spolku
sezvou hosty z okolí ať již jako střelce nebo honce.
Závěrečná veselice je vždy pojata jako setkání přátel
Hubertova cechu.
Obec organizuje ve spolupráci se ZŠ a MŠ slavnostní
rozsvěcení stromečku, ve spolupráci se ZUŠ Kojetín
pořádá vánoční koncert, v knihovně probíhá tematická
výstava a vrcholem Vánoc je tradiční Půlnoční mše.
Dlouholetá sportovní akce, kterou pořádá místní
nadšenec, a která vyplňuje dobu mezi Vánocemi
a příchodem nového roku.
Na fotbalovém hřišti probíhají víkendová utkání
jednotlivých družstev dle rozpisu OFS Přerov.
V kostele sv. Jana Nepomuckého je každou neděli od
10.30 hodin a každou středu v letních měsících od 18.00
hodin v zimních měsících od 17.00 hodin sloužena mše
svatá.
Členové kulturní komise za předchozího souhlasu
jubilantů přichází do domácností. Popřejí jménem obce
občanům nad 60. let k jejich významnému jubileu,
zároveň předávají dary s věnováním.

Zázemí pro pořádání společenských akcí, zázemí pro zájmovou činnost
Centrem kulturních aktivit v obci je především kulturní dům s přilehlou zahradou, kde

je umístěn taneční parket a dále také areál fotbalového hřiště.
Kulturní dům
Prostory kulturního domu jsou členěny na malý a velký sál. Velký sál je uzpůsoben
spíše ke sportovnímu vyžití. V současnosti je velký sál k dispozici fotbalovým žákovským
týmům k jejich zimní přípravě. Občané mají možnost využívat velký sál k provozování
sportů, jako jsou florbal, badminton, softbal, stolní tenis a jiné. Malý sál s jevištěm vybavený
barem a kuchyňkou je určen spíše pro pořádání kulturních a společenských akcí jako jsou
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koncerty, divadelní představení, taneční zábavy, výroční schůze. Malý sál je rovněž
poskytován občanům pro pořádání rodinných oslav, setkání rodů nebo smutečních hostin.
Využití malého sálu je daleko širší. Obec jej pravidelně využívá k setkání zastupitelů obce
s občany nebo jarnímu setkávání seniorů. Svůj tradiční adventní program zde uvádí základní
a mateřská škola. Odborné učiliště využívá malého sálu ke slavnostnímu předávání výučních
listů. Součástí kulturního domu je jediné pohostinské zařízení v obci. V prostorách kulturního
domu našli své zázemí členky divadelního spolku Smotaná hadice Křenovice. Ansábl, fundus
i kostymérna jsou součástí prostorné šatny. Budova kulturního domu v současnosti prochází
opravou (rekonstrukcí), která je prováděna po dílčích částech s ohledem na finanční náročnost
realizace a možnostech obce.
Zahrada kulturního domu
V zahradě kulturního domu probíhají všechny tradiční akce. Stavění či kácení Máje,
taneční zábavy a hodové oslavy. K zahradě kulturního domu přiléhá myslivecká chata
a hasičská zbrojnice s klubovnou sboru dobrovolných hasičů, čím vzniká uzavřený prostor,
který lze využít k dalším aktivitám. Mezi něž patří, tradiční letní taneční zábava „Pytlácká
noc“, setkání při jarním nebo podzimním svodu psů. Zázemí zahrady je také využíváno jako
shromaždiště lovců a honců před a po podzimní naháňce na černou zvěř.
Myslivecká chata
Myslivecká chata umístěná v areálu zahrady kulturního domu je využívána především
členy sdružení nebo jejich rodinnými příslušníky pro uspořádání rodinných akcí. Zařízení
a vybavenost je ve velmi solidním stavu, a to především díky obětavosti a píli členů spolku.
Velmi významným a věhlasným zázemím pro zájmovou činnost mysliveckého spolku je
bezesporu areál umělé nory ve Skalách, která slouží pro pořádání zkoušek loveckých psů
a jejich upotřebitelnosti. Tato akce je v širokém okolí ojedinělá a svou podstatou a úrovní
organizace je vyhlášená. Areál umělé nory je využíván k pořádání dětského dne s myslivostí.
Všechny objekty umělé nory jsou v dobrém technickém stavu, a to díky obětavé péči členů
mysliveckého sdružení.
Hasičská zbrojnice
Objekt hasičské zbrojnice ve vlastnictví obce je z valné části v havarijním stavu.
Zejména střešní krytina a střešní konstrukce vykazují jisté nedostatky. Díky obětavé práci
členů hasičského sboru se stav budovy výrazně nezhoršuje, avšak životnost stavby nelze tímto
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způsobem prodlužovat donekonečna. Obec Křenovice má zpracovanou projektovou
dokumentaci na celkovou rekonstrukci objektu, nicméně zahájení stavebních prací je odvislé
od zajištění finančních prostředků. Součástí hasičské zbrojnice je přístavba klubovny sboru,
která je ve velmi dobrém technickém stavu a je využívána jak členy sboru, tak občany,
a to především za účelem společenských setkání.
Areál fotbalového hřiště
Dalším prostorem pro pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí je areál
fotbalového hřiště v současné době ve výpůjčce Sokola Křenovice, z. s. K dispozici je zázemí
šaten, které jsou vybudovány, jak již bylo popsáno, za dobrovolného přispění členů sokola
a z materiálu, který byl v danou dobu zrovna k dispozici. Nově byla v areálu fotbalového
hřiště vybudovaná plocha pro požární sporty. Zájmem obce je podpora přestavby zázemí
a úprava travnatého povrchu, tak aby hřiště odpovídalo dnešním standardům. Za velký
nedostatek areálu lze považovat absenci víceúčelového hřiště, byť prostor a vůle by byla.
Hřiště ožívá při tréninku či mistrovských utkáních zdejších fotbalových družstev, při tréninku
hasičů a soutěžích v požárním sportu, při každoročním zahájení prázdnin, které je spojené se
stanováním na hřišti, při sportovním setkání se spřátelenou obcí Křenov, při hodových
oslavách atd.
Knihovna a klub
Novým neméně atraktivním společenským místem jsou prostory knihovny v budově
domu služeb, které mohou sloužit zároveň jako klub či místo pro setkávání, diskuze,
přednášky nebo workshopy. Aktuálně mohou občané využít místní knihovny jednou týdně
(středa 15.00 - 17.00 hod.), zde mají možnost využít půjčování knih a časopisů. Nabídka
titulů je atraktivní, neboť obec je zapojena do meziknihovní výpůjční služby prostřednictvím
střediskové knihovny v Kojetíně. V rámci služeb knihovny mohou občané využít přístupu na
internet a kopírování.


Památky místního významu

Kostel, fara, kříže, Boží muka, kaple
Dominantou obce je kostel sv. Jana Nepomuckého. Kostel pro svůj datum vzniku není
z hlediska památkové péče nijak významný. Význam má především pro místní obyvatele,
neboť ke stavbě kostela přispěla velkou měrou hanácká nátura místních obyvatel tehdejší
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doby. Kostel je průběžně opravován, běžná údržba je z velké části na bedrech místních
farníků. Obec každoročně přispívá na opravu kostela částkou, která ovšem v konečném
důsledku napomůže pouze k dílčí opravě. Svatostánek trpí především všudypřítomnou
vlhkostí. Taktéž nesouvislá fasáda objektu má již svá nejlepší léta za sebou. Ke kostelu patří
neodmyslitelně budova fary s rozlehlou zahradou. Za velkého úsilí a dobrovolných příspěvků
místních farníků je tato stavba v dobrém technickém stavu. Zřízení veřejného pohřebiště bylo
další podmínkou pro založení farnosti. V současnosti má hřbitov v dlouhodobém pronájmu
obec. Převážná část vybavení hřbitova je původní. Jedná se o hřbitovní zídku, obě brány či
kaple kde jsou uloženy ostatky někdejších farářů. V minulosti došlo k výstavbě smuteční síně
či přístavbě sociálního zázemí. Pro areál hřbitova je zpracovaná projektová dokumentace
dláždění, ale tento záměr nebyl nikdy realizován. Potřeba rekonstrukce hřbitovní zdi a krypty
je víc než patrná, nutnost vydláždění komunikací hřbitova je evidentní zejména za deštivého
období. V obci a v katastru obce se nachází další sakrální stavby místního významu, jako jsou
kříže a Boží muka. V minulosti nebyl kladen příliš velký důraz na péči o tyto památky.
Z tohoto a jiných důvodů je většina objektů v dnešní době v žalostném stavu. Restaurování,
což je jediná správná a možná cesta k nápravě, je velice nákladné. Obec v roce 2015 započala
s restaurováním jednotlivých objektů. V současnosti se lze pochlubit zdařilou renovací
centrálního kříže před kostelem sv. Jana Nepomuckého. Kaple sv. Anny v hájku ve východní
části katastru je společně s vyvěrajícím pramenem výrazným prvkem krajiny. Kaple je
v majetku obce a je průběžně udržovaná.
3.3.4

Služby, obchod a pohostinství
Služby a obchod jsou v současnosti situovány do jediného objektu, kterým je budova

č. p. 52 (bývalá prodejna potravin Jednota). Nachází se zde pošta a prodejna potravin.
Výhledově přibude v budově domu služeb provozovna kadeřnictví a pedikúry, na kterou byli
občané zvyklí, a která v současnosti citelně chybí.
Pošta
V prostorách domu služeb se nachází provozovna Pošty Partner, kterou provozuje obec.
O služby přepážky pošty je v obci velký zájem především ze strany starších občanů.
Zachování poštovních služeb si vedení obce zařadilo mezi své priority. Obsluha přepážky
Pošty Partner provádí standardní úkony v rámci listovních, doručovatelských i bankovních
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služeb. Otevřeno je v pracovní dny pondělí a středa 14.30 – 17.30 hodin, úterý a čtvrtek
8.00 – 11.00 hodin a v pátek 13.00 - 16.00 hodin.
Prodejna potravin
Další provozovnou umístěnou v objektu č. p. 52 je prodejna potravin a smíšeného zboží.
Obec obchod pronajímá soukromému subjektu. Nabídka zboží odpovídá poptávce a lze
konstatovat, že sortiment i kvalita poskytovaných služeb jsou na velmi dobré úrovni.
Otevírací doba se přizpůsobuje ročnímu období a pružně reaguje na poptávku obyvatel.
Místo příležitostného prodeje
Do obce pravidelně zajíždí různí prodejci, kteří na prodejním místě před budovou domu
služeb nabízí své zboží. Sortiment je různorodý. Čerstvým pečivem, ovocem, zeleninou,
uzeninou či masem počínaje, koloniálem, oděvy, obuví, domácími zvířaty, krmivy
a čerstvými rybami konče. Prodejci přijíždí v pravidelných intervalech. Zájem o tento způsob
prodeje je velký.
Pohostinství
V obci je v současnosti provozováno pouze jedno pohostinství, a to v budově kulturního
domu. Provozovna Snack Baru je ve vlastnictví obce. Obec prostory pronajímá soukromému
subjektu. Nabídka a poskytování služeb jsou na velice dobré úrovni. Součástí Snack Baru je
letní předzahrádka s grilem a hracími prvky pro děti. V letních měsících je prostor
předzahrádky Snack Baru místem každodenního společenského života v obci. Otevírací doba
se přizpůsobuje ročnímu období, zpravidla je otevřeno od 16.00 do 22.00 hodin.
3.3.5

Bydlení
Počet obvykle obydlených bytů v řešeném území je na začátku roku 2016 odhadován na

cca 155, při celkovém počtu cca 195 bytů. Podle definitivních výsledků sčítání bylo v roce
2011 v řešeném území celkem 198 bytů (v r. 2001 celkem 173 bytů), z toho 156 obvykle
obydlených (v r. 2001 147 trvale obydlených bytů) a 42 „neobydlených bytů“, které často
slouží k některé z mnoha forem druhého bydlení, u menších obcí nejčastěji k rekreaci.
Celkový rozsah druhého bydlení (jehož největší část tvoří tzv. neobydlené byty) je na začátku
r. 2016 odhadován na cca 10 - 20 domů. Obec v současnosti řeší, v souladu s územním
plánem, přípravu ploch pro bytovou zástavbu v lokalitě Na rybníku v jihovýchodní části obce.
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Obec vlastní nebo je spoluvlastníkem nemovitostí určených k bydlení, a to konkrétně č. p. 63
(nájemní smlouva od r. 2015 - stav objektu dobrý), č. p. 168 (nájemní smlouva od r. 2016 –
stav objektu dobrý), č. p. 139 (bez nájemní smlouvy – stav objektu neobyvatelný), č. p. 120
(bez nájemní smlouvy – stav objektu neobyvatelný), č. p. 90 (spoluvlastnictví, bez nájemní
smlouvy – stav objektu částečně obyvatelný), č. p. 92 (bez nájemní smlouvy – stav objektu
neobyvatelný).
3.3.6

Školství a vzdělávání
Obec je zřizovatelem Základní a mateřské školy Křenovice, a to jako své příspěvkové

organizace.
Základní škola
ZŠ poskytuje vzdělání na úrovni prvního stupně základních škol, tzn. od 1. do
5. ročníku.

Zcela typické pro základní školy v malých obcích je vzdělávání formou

malotřídek. Ani škola v Křenovicích není výjimkou. Velkou výhodou malotřídek je přirozená
pospolitost, spontánní sociální kontakt a vzájemná podpora žáků i vyučujících. Základní škola
tak působí dojmem „velké rodiny“. Výuka probíhá na základě schváleného školního
vzdělávacího programu. Za vzděláním dojíždí do Křenovic žáci z okolních obcí, a to ze
Stříbrnic, Koválovic, Popůvek nebo Kojetína. V přízemí základní školy se nachází tělocvična,
jídelna a šatna. Základní škola zajišťuje odpolední program pro žáky formou školní družiny,
která se taktéž nachází v přízemí budovy. Všechny třídy školy jsou pro výuku velmi dobře
vybaveny. Počítače, interaktivní tabule, ergonomické lavice a židle, odpočinkové zóny. Školu
v současnosti navštěvuje 36 žáků. Druhý stupeň vzdělávání, ať již formou základní školy
nebo formou víceletého gymnázia, žáci absolvují nejčastěji v Kojetíně, Kroměříži nebo
Přerově. Od roku 2015 je pravidelně v odpoledních hodinách budova školy k dispozici ZUŠ
Kojetín jako odloučené pracoviště pro výuku hry na hudební nástroje. Budova školy je
průběžně udržována. Během posledních pěti let došlo k několika významným opravám či
rekonstrukcím, avšak její stav není zdaleka stoprocentní, a to vzhledem ke stáří budovy
a omezené výši investic.
Mateřská škola
MŠ poskytuje předškolní vzdělávání dětem ve věku od 2 do 7 let. Výuka probíhá na
základě schváleného vzdělávacího programu. Z důvodu velkého zájmu rodičů o mateřskou
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školu v Křenovicích (celkem 34 přihlášených dětí) byl ve školním roce 2017 / 2018 provoz
rozšířen na dvě oddělení, jedno oddělení pro nejmenší v přízemí a druhé oddělení pro děti
předškolního věku v prvním patře budovy. Každé oddělení má vlastní sociální zázemí,
výdejnu stravy, hernu s odpočinkovou zónou, společná je pouze šatna v přízemí. Mateřskou
školu navštěvují děti z okolních obcí Stříbrnice, Koválovice, Popůvky a Kojetín. Rodiče dětí
oceňují a kladně hodnotí přístup pedagogických pracovníků a pomocného personálu a fakt, že
školka neztratila nic ze své domácí atmosféry venkovského prostředí. Zároveň je nutné
zdůraznit, že vybavení školky je na velmi slušné úrovni. Budova je dílem akce „Z“ a byla
postavena před 45 lety pro potřeby místního JZD. Tomu odpovídá situace objektu. Obec
přistoupila v roce 2016 k dílčím opravám technického zázemí školky, neboť ty byly již
nevyhnutelné.
Nádvoří a zahrada ZŠ a MŠ
Budova školy a školky společně s budovou technického zázemí, nádvořím a zahradou
tvoří ucelený areál. Nádvoří je po celkové rekonstrukci, která proběhla v roce 2015 za
finanční pomoci z fondu MMR ČR. Nové bezbariérové dláždění s herními prvky (skákací
panáci, dráha pro soutěže koloběžek, tříkolek atd.), veřejné osvětlení, brány a branky, krmítka
pro ptactvo. Na nádvoří volně navazuje zahrada, která je opatřena pískovištěm, skluzavkou,
houpačkami a průlezkami. Dětské hřiště využívá jak školní družina, tak děti z mateřské školy.
Od rekonstrukce v roce 2011 je v odpoledních hodinách a o víkendech přístupné veřejnosti.
Příležitostně se zde cvičí i v hodinách tělesné výchovy.
Více informací o ZŠ a MŠ Křenovice lze nalézt na http://www.zsmskrenovice.skolniweb.cz/
Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice
Škola vznikla sloučením Základní školy Kojetín, Sladovní 492 a Odborného učiliště,
Křenovice 8, s účinností od 1. 7. 2017. Stalo se tak rozhodnutím Zastupitelstva Olomouckého
kraje, které po projednání na 4. zasedání dne 24. 4. 2017 schválilo svým usnesením
č. UZ/4/23/2017 sloučení s tím, že všechen majetek a všechna práva, povinnosti, závazky
a

pohledávky

Základní

školy

Kojetín, Sladovní

492

přechází

na

nástupnickou

organizaci Odborné učiliště a Základní školu, Křenovice. Součástí školy je střední škola
s kapacitou 168 žáků, internát s kapacitou 29 lůžek a školní jídelna s kapacitou 400 jídel,
kterou využívají místní občané, a to na adrese Křenovice 8 a základní škola s kapacitou 90
žáků a školní družina s kapacitou 12 žáků na odloučeném pracovišti na adrese Sladovní 492,
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Kojetín. Odborné učiliště nabízí vzdělávání v oborech kuchař, pekař, prodavač, pečovatel
a zahradník - aranžér. Zřizovatelem školy je Olomoucký kraj, v jehož kompetencích jsou
veškeré investice spojené s údržbou či rekonstrukcí budovy a příslušenstvím školy. Obec
s učilištěm aktivně spolupracuje, a to v rámci nabídky poskytovaných služeb, ale i v rámci
organizace slavnostního předávání výučních listů. Spolupráce je na vysoké úrovni.
Více informací lze nalézt na http://www.oukrenovice.cz/
3.3.7

Nakládání s odpady
Nakládání s odpady v obci Křenovice se řídí OZV č.1/2015. Směsný komunální odpad

je svážen firmou Technis Kojetín 1x za 14 dní. Odpad je ukládán na skládku v Němčicích
nad Hanou. Firma má v kompetenci i svoz ostatních druhů odpadu: papír (svoz
1× měsíčně), plasty (svoz každý týden), sklo (barevné i bílé sklo je sváženo dle naplněnosti
kontejnerů). Kontejnery jsou rozmístěny na třech stanovištích v obci. Svoz nebezpečného
odpadu zajišťuje dvakrát ročně (na jaře a na podzim) firma Biopas Kroměříž. Obec je
zapojena do systému zajištění sběru tříděného odpadu EKO – KOM, a.s. Ke svozu kovového
odpadu dochází většinou 2× ročně a to prostřednictvím členů sboru dobrovolných hasičů.
Biologicky rozložitelný odpad je řešen formou kompostování v jednotlivých nemovitostech
nebo ukládáním do kontejnerů, které jsou pravidelně vyváženy do kompostárny
v Polkovicích. V zahradě domu č. p. 56 je navíc občanům k dispozici velkoobjemový
kontejner. V prostoru za obecním úřadem jsou umístěny velkoobjemové kontejnery na kov
a objemný komunální odpad. Občané mohou využívat za předem určený poplatek sběrný dvůr
v Kojetíně. K ukládání stavební suti vznikající při rekonstrukcích nemovitostí, je k dispozici
areál specializované firmy RestaDakon v Kojetíně.
3.4

Životní prostředí, zemědělství

3.4.1

Charakter krajiny
Území se nachází v podsoustavě Středomořských Karpat, celku Litenčické pahorkatiny,

podcelku Bučovické pahorkatiny. Bučovická pahorkatina je členitá, má rozlohu 415 km2,
střední výšku 281,9 m n. m. a střední sklon 6,1%. Reliéf Bučovické pahorkatiny je
charakterizován plochými hřebeny a široce rozevřenými údolími úvalovitého tvaru. V reliéfu
převládají roviny s mírným sklonem, oddělené mělkými terénními brázdami. Severní část
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katastru je tvořena po staletí naplavovanou půdou, která tvoří rovinu řeky Hané s velmi
pozvolným spádem k východu. Jižním směrem, na úrovni silnice Stříbrnice – Křenovice Kroměříž, přechází zřetelným terénním stupněm ve sprašnou oblast. Tvoří ji mírně skloněné
roviny s převažující expozicí k severu. Při přechodu do terénních prohlubní nebo zmolí je
sklon větší a vykazuje mírnou až větší svažitost. Místy dochází k narušování půdotvorného
procesu vodní erozí. Na svazích jsou půdy smyté, v prohlubních a na úpatích jsou pak půdy
akumulované. Průměrná nadmořská výška je 240 m n. m. Nejnižší je 195 m n. m. v nivní
poloze při řece Hané, odkud se terén zvedá jižním směrem a dosahuje nejvyšších míst
350 m n. m. v Křenovickém lese. Sklon terénu je většinou do 8 %, na plochách menšího
rozsahu 8 – 10 %.
Dnešní podobu krajiny podstatně ovlivnila intenzifikace zemědělství - scelování
pozemků, chemizace, velkoplošné odvodnění. K nejvýraznějším negativním projevům
intenzifikace zemědělství patří v krajině snížení její prostupnosti (díky zrušení řady polních
cest), pokles podílu rozptýlené dřevinné vegetace (na mezích, kolem zrušených cest apod.),
zrychlený odtok vody spojený s rozvojem půdní eroze a se zvýšenou pravděpodobností
výskytu povodňových jevů, celková nadměrná eutrofizace krajiny (obohacení živinami)
spojená se šířením ruderální (plevelné) vegetace. Vegetační kryty jsou ze 75 % produkční
společenstva kulturních plodin na orné půdě, dalších 25 % jsou lesní porosty. Významnou
krajinotvornou a ekologickou hodnotu mají v katastru Křenovic území vedle zmíněných
lesních porostů, dále především náletové porosty dřevin na dochovaných mezích kolem
vodních toků. Náletové porosty dřevin se vyznačují převážně pestrou, místně proměnlivou
dřevinnou skladbou, s převahou geograficky původních druhů (duby, olše, bříza, trnka, růže
šípková, bez černý, svída aj.). Intenzivně zemědělsky využívaná krajina trpí především
nadměrnou erozí půdy, která vede k její degradaci. Závěr hodnocení, v rámci analýzy
vyhodnocení stávajícího stavu před komplexní pozemkovou úpravou, které se zabývá
ohrožením zemědělské půdy erozí v Křenovicích: lze předpokládat, že v řešeném území
nejsou pozemky ohroženy větrnou erozí. Kdežto faktor vodní eroze je, vzhledem k reliéfu
a stavu zemědělských pozemků, celkem zásadním jevem. Eliminace vodní a větrné eroze
může být dosaženo realizací prvku Územního systému ekologické stability (ÚSES) v rámci
komplexních pozemkových úprav. Závažným lokálním problémem jsou přívalové srážky, při
nichž dochází k poškozování zemědělských půd splachem úrodné vrstvy půdy do vodních
toků či do zastaveného území obcí a vzniku povodňových situací. Celkové úpravy krajiny
katastru musí být především záležitostí zpracování komplexních pozemkových úprav
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a vytváření územního systému ekologické stability (ÚSES). Jen tak lze dosáhnout
požadovaného účinku, kterým je vytvoření harmonické kulturní krajiny, se zabezpečenými
ekologickými a estetickými funkcemi.
Klimatické, srážkové a teplotní poměry
Katastrální území Křenovice u Kojetína patří podle Quittovy klasifikace do oblasti teplé
W2. Pro tuto oblast je charakteristické dlouhé, teplé léto, velmi krátké přechodné období
s teplým až mírně teplým jarem a podzimem a krátkou, mírnou zimou s velmi krátkou dobou
sněhové pokrývky.
Klimatická charakteristika území:


Počet letních dní

50-60



Počet dní s průměrnou teplotou 10oC a více

160-170



Počet dní s mrazem

100-110



Počet ledových dní

30-40



Průměrná lednová teplota

-2 až -3



Průměrná červencová teplota

18-19



Průměrná dubnová teplota

8-9



Průměrná říjnová teplota

7-9



Počet dní se srážkami 1mm a více

90-100



Suma srážek ve vegetačním období

350-400



Suma srážek v zimním období

200-300



Počet dní se sněhovou pokrývkou

40-50



Počet zatažených dní

120-140



Počet jasných dní

40-50
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Půdní poměry
V katastrálním území Křenovice jsou zastoupeny půdy převážně hlinité (30 - 45 %
jílových částic). Převládající půdotvorný proces je černozemní, ve větší nadmořské výšce (od
240 m n. m.) se vyskytují hnědozemě. Přechod od černozemí k hnědozemím je velmi
pozvolný. V trati Hradisko, východně od obce, se vyskytují svažité půdy středně těžké
s různou štěrkovitostí a kamenitostí. Na nivních naplaveninách řeky Hané se vytvořily nivní
a lužní půdy. Na katastrálním území Křenovice se vyskytují tito genetičtí půdní představitelé:

3.4.2



černozem degradovaná;



černozem lužní karbonátová;



hnědozem;



hnědozem slabě oglejená;



lužní půda glejová;



nivní půda glejová karbonátová;



nivní půda glejová;



lužní půda.

Půdní eroze
Intenzivně zemědělsky využívaná krajina trpí především nadměrnou erozí půdy, která

vede k její degradaci. Závěr hodnocení, v rámci analýzy vyhodnocení stávajícího stavu před
komplexní pozemkovou úpravou, které se zabývá erozním ohrožením zemědělské půdy
v Křenovicích: lze předpokládat, že v řešeném území nejsou pozemky ohroženy větrnou
erozí. Kdežto faktor vodní eroze je vzhledem k reliéfu a stavu zemědělských pozemků celkem
zásadním jevem. Eliminace vodní a větrné eroze může být dosaženo realizací prvku
Územního systému ekologické stability (ÚSES) v rámci komplexních pozemkových úprav.
Závažným lokálním problémem jsou přívalové srážky, při nichž dochází k poškozování
zemědělských půd splachem úrodné vrstvy půdy do vodních toků či do zastaveného území
obcí a vzniku povodňových situací. Celkové úpravy krajiny katastru musí být především
záležitostí zpracování komplexních pozemkových úprav a vytváření územního systému
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ekologické stability (ÚSES). Jen tak lze dosáhnout požadovaného účinku, kterým je vytvoření
harmonické kulturní krajiny, se zabezpečenými funkcemi ekologickými a estetickými.
3.4.3

Vodní toky, plochy
Katastrální území Křenovice u Kojetína patří k povodí řeky Moravy a k dílčímu povodí

řeky Hané. Je částí dílčího povodí č. 4-12-02-064/1 o rozloze 17,995 km2. Hladina řeky Hané
je větší část roku pod úrovní okolních pozemků, přesto část pozemků v nivě je sezónně
zamokřena – většinou luční pozemky. Ty jsou níže položeny, a proto jsou sezónně
zamokřovány spodní vodou, hlavně v jarních měsících. Ve sprašové oblasti jsou sezónně
zamokřeny terénní deprese vodami, které stékají z výše položených pozemků. Řeka Haná je
hrázovaná, aby se nevylévala z koryta. Je pravým přítokem řeky Moravy. Katastrálním
územím protékají toky Vlčidolka (Močidla), Syrovátka (Korábka) a několik méně
významných toků. Vlčidolka přitéká do Křenovic z jižní strany, a to z obce Vlčí Doly.
Protéká z jihu na sever celým katastrem až do zastavěné části obce. Zde se prudce lomí a část
vody je odvedena zatrubněním do řeky Hané. Další část vod pokračuje dále jako otevřený tok
východním směrem k obci Popůvky. Od místa se zatrubněnou částí se tok označuje jako
Močidla. U Kojetína se vlévá se do řeky Hané. Na toku, jižně od zastavěné části, je v rámci
výstavby dálničního tělesa D1 a jeho odvodnění, vybudována suchá nádrž (poldr), která
zachycuje extrémní průtoky. Syrovátka přitéká z jižní strany z komplexu lesů Doubrava.
Syrovátka je v prostoru Skaly a U sv. Anny dotována z vydatných pramenů. V rámci
výstavby dálničního tělesa D1 a jeho odvodnění byl před obcí vybudován umělý obchvat
toku, který má zamezit extrémním průtokům, neboť se Syrovátka vlévá se do Vlčidolky
v obytné zástavbě. Tyto toky odvádějí přebytečné vody při jarním tání a po přívalových
deštích. V extrémně suchých létech posledních let koryto Vlčidolky pravidelně vysychá.
V lokalitě Skaly je stávající vodní plocha rybník Klča o rozloze cca 0,5 ha. Rybník leží na
toku a slouží k rekreačním, případně rybářským účelům. V 70. letech byl v obci Křenovice
proveden geoprůzkum pro zjištění zdrojů pitné vody. Byly provedeny vrty do hloubky
až 70 m. Zdroj vody nebyl dostatečně vydatný pro další využití. Na území katastru zůstaly
4 pozorovací vrty, které nejsou nijak využívány, nemají stanoveny ochranná pásma. Vrty jsou
v lokalitách Vinice (u silážního žlabu), u Kapličky, Hradisko, Louky.
Na území katastru obce Křenovice nejsou vyhlášena ochranná pásma vodních zdrojů.
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3.4.4

Komplexní pozemková úprava
V obci proběhly komplexní pozemkové úpravy, které byly zahájeny dle žádosti

vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v katastrálním území Křenovice u Kojetína.
Důvodem bylo vytvoření a zajištění podmínek pro racionální hospodaření vlastníků půdy
a zlepšení ochrany zemědělského půdního fondu a životního prostředí. Návrh komplexní
pozemkové úpravy v katastrálním území Křenovice u Kojetína byl schválen Ministerstvem
zemědělství ČR, Pozemkovým úřadem Přerov v roce 2016.
3.4.5

Ekologická stabilita území
Ekologická stabilita území je nízká. Jedná se většinou o zemědělsky obhospodařované

pozemky sjednocené do celistvých bloků. Pro vytvoření bloků byla zrušena velká část polních
cest, zrušení velké části rozptýlené zeleně kolem polních cest, na mezích. Půda je využívána
z většiny jako orná. Mimolesní zeleň je zastoupena jen minimálně, a to převážně podél
liniových prvků. Dochází k zrychlenému odtoku povrchové vody a tím ke zvýšenému rozvoji
půdní eroze. Je snížena estetická hodnota krajiny a možnost jejího rekreačního využití. Pro
území Křenovice byl zpracován „Generel lokálního územního systému ekologické stability
krajiny“ (autor RNDr. Tomáš Ehl, 1992), který byl podkladem pro zapracování ÚSES do
územního plánu obce. Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je vybraná
nepravidelná síť ekologicky významných segmentů krajiny. Stávající ÚSES představuje
většinou neúplná - nepravidelná síť prvků ekologické stability, navržený ÚSES je potom
účelné doplnění stávajícího stavu do funkčně a prostorově optimální podoby tvořené
soustavou biocenter, biokoridorů a interakčních prvků.
3.4.6

Zemědělská a lesní výroba
V katastru obce Křenovice je dle údajů z katastru nemovitostí 638,7815 ha zemědělské

půdy, což představuje 71 % z výměry celého katastru. Pozemky jsou obdělávány tradiční
agrotechnikou. Živočišnou výrobu provozuje Hrušák Pavel, chov prasat má v zastavěné části
obce a Bureš Ondřej, chov skotu má na pozemcích ve východní části obce (Skaly).
Hospodařící subjekty: Agropos s. r. o., Kojetín; Agrodružstvo Morava, Kojetín; Černý
Libor, Křenovice; Černá Lenka, Křenovice; Hrabal Jiří, Praha; Ptáček Vratislav, Měrovice
nad Hanou; Olšanský Jiří, Měrovice nad Hanou; Šebesta Milan, Měrovice nad Hanou;
Šebesta Libor, Měrovice nad Hanou; Vrána Ondřej, Křenovice; Bureš Ondřej, Švábenice;
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Krybus Čeněk, Kojetín; ZOD Agrispol, Mořice; Agrodružstvo Morkovice, Morkovice –
Slížany.
V katastru Křenovice je 210 ha lesních pozemků. Majiteli lesa jsou: společenství
vlastníků Singulární společnost Křenovice, v této části lesa hospodaří Doubravales, s. r. o.
a dále jednotliví vlastníci žádným způsobem neorganizovaní. Velká část výměry lesů je
v jižní části katastru (místní část Doubrava, Křenovický les, Stříbrnický les), další lesní
pozemky se táhnou kolem Vlčidolky k zastavěné části obce. Lesy jsou převážně listnaté,
menší část jsou lesy smíšené. Při mapování Natura 2000 byly lesní porosty kolem toku
Vlčidolka a komplex lesů v jižní části katastru – místní část Doubrava, Křenovický les,
Stříbrnický les, ohodnoceny jako cenné.
Struktura půdního fondu
Tabulka rozdělení zemědělské a nezemědělské půdy:
Zemědělská půda:

Nezemědělská půda:

orná půda

560,7398 ha

lesní pozemky

210,5859 ha

zahrada

23,1572 ha

vodní plocha

5,8952 ha

ovocný sad

3,0114 ha

zastavěná plocha

10,8646 ha

Trvale travnaté

51,8731 ha

ostatní plocha

38,2699 ha

celkem
plochy

638,7815 ha

celkem

265,6156 ha

3.5

Správa obce

3.5.1

Obecní úřad a kompetence obce
Obec Křenovice leží ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Kojetín.

Jedná se o územně samosprávný celek I. stupně s právní subjektivitou. Rozsah správního
obvodu je vymezen katastrálními hranicemi obce. Od roku 1976 byly Křenovice částí
Kojetína. Od komunálních voleb v roce 1990 jsou opět samostatnou obcí. Obec vznikla dle
zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, současně svou funkci a činnost vykonává a plní dle zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů. V oblasti státní správy je obec
pověřená přenesenou působností ve věci základní evidence obyvatel, ve věci povolování
kácení mimolesních dřevin a poskytováním veřejných služeb prostřednictvím kontaktního
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místa veřejné správy – místního pracoviště CzechPOINT, agendou přestupků (veřejnoprávní
smlouva se statutárním městem Přerovem).
Zastupitelstvo obce je včetně starosty a místostarosty 9členné. V Měrovicích nad Hanou
působí 3členný finanční výbor a 3členný kontrolní výbor. Dále 3členná zemědělská komise,
3 členná stavební komise a 2členná sociální komise. Zaměstnanci obce jsou dvě osoby (účetní
a hospodářsko-technický pracovník). Mimo to využívá obec osoby na veřejně prospěšné
práce, podle potřeby 2 - 3 osoby.
Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace zabývající se vzděláním – Základní školy
a Mateřské školy Křenovice. Základní škola má 6 zaměstnanců a kapacitu 60 dětí. V mateřské
škole pracují 3 zaměstnanci, její kapacita představuje 25 dětí. Součástí školy jsou také dvě
školní jídelny - výdejny, do kterých se strava dopravuje ze školní jídelny při Odborném
učilišti a Základní škole Křenovice.
Organizační složkou obce je zásahová jednotka Moravské hasičské jednoty - hasičského
sboru Křenovice spadající do kategorie JPO V. Má 11 členů.
3.5.2

Hospodaření a majetek obce
Příjmy obce měly ve sledovaném období (2011 - 2017) převážně vzestupnou tendenci.

Hospodaření je přehledně řazeno v tabulce.

Tabulka hospodaření obce:
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Daňové příjmy

3.604

3.716

4.729

4.996

5.590

5.693

6.484

Nedaňové příjmy

398

486

327

436

457

548

917

Kapitálové příjmy

132

589

9

0

113

242

74

Přijaté dotace

582

489

1.228

1.057

2.064

1.117

63.664

Konsolidace příjmů

0

0

85

334

628

205

31.198
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Příjmy celkem po konsolidaci

4.716

5.281

6.291

6.155

7.596

7.395

39.940

Běžné výdaje

4.473

4.463

5.353

4.782

5.627

4.758

36.620

Kapitálové výdaje

1.077

803

137

734

2.382

6.615

51.646

Konsolidace výdajů

0

0

85

333

628

205

31.198

Výdaje celkem

5.549

5.266

5.405

5.183

8.381

11.168

57.068

Saldo příjmů a výdajů

-833

+14

+801

+972

-786

-3.773

-17.128

Seznam vybraných investic za sledované období:


rok 2011: oprava chodníku na Zabrání 105.000,- Kč, rozšíření inženýrských sítí
v lokalitě Na rybníku 400.000,- Kč;



rok 2012: oprava chodníku od hřbitova 220.000,- Kč, podřezání objektu obecního
úřadu, částečná výměna oken 600.000,- Kč, dětské hřiště 280.000,- Kč;



rok 2013: výměna vstupních dveří v budově mateřské školy 124.140,- Kč, sanace
zdiva budovy základní školy 760.543,- Kč, výměna zbývajících oken budovy
obecního úřadu 46.177,- Kč;



rok 2014: výměna svítidel veřejného osvětlení 57.727,- Kč, výsadba dřevin 49.827,Kč, nákup stanů a pivních setů pro pořádání kulturních akcí;



rok 2015: restaurování kříže před kostelem sv. Jana Nepomuckého 195.221,- Kč,
oprava sociálního zázemí v budově obecního úřadu 111.498,- Kč, modernizace
malého sálu kulturního domu 215.054,- Kč, oprava nádvoří základní a mateřské školy
686.000,- Kč, projektová příprava kanalizace a ČOV Křenovice 943.215,- Kč;



rok 2016: v roce 2016 započala výstavba kanalizace a ČOV Křenovice 4.676.735,Kč, výměna oken a dveří, nátěr střech kulturního domu – 512.591,- Kč, vodovod
v ulici Za mateřskou školou – 220.643,- Kč;



rok 2017: v roce 2017 pokračovala výstavba kanalizace a ČOV Křenovice
49.699.227,- Kč, oprava mateřské školy rozšíření kapacity 100 728,- Kč, výmalba
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základní školy – učebny v prvním patře 28.794,- Kč, vybudování knihovny
700.000,- Kč.
Objekty ve vlastnictví obce
Tabulka seznam objektů ve vlastnictví obce:
č.

Objekt

1.

Budova OÚ

Křenovice 18

uspokojivý sídlo Obecního úřadu

2.

Mateřská škola

Křenovice 69

uspokojivý docházka dětí spojená s výukou

3.

Základní škola

Křenovice 4

uspokojivý povinná školní docházka

4.

Požární
zbrojnice

Adresa / p. č.

Stav

Způsob využívání

Křenovice 100 havarijní

slouží pro potřeby SDH a zásahové
jednotky

5.

Dům služeb

Křenovice 52

dobrý

prodejna potravin, pošta, knihovna

6.

Kulturní dům

Křenovice 24

dobrý

sportovní – společenské aktivity

7.

Budova ČOV

Křenovice

výborný

provozování ČOV

8.

Obytný dům

Křenovice 56

špatný

sklad materiálu

9.

Sklad

Křenovice 189 dobrý

sklad materiálu

10. Obytný dům

Křenovice 139 špatný

pronájem, prodej

11. Obytný dům

Křenovice 120 špatný

pronájem, prodej

12. Obytný dům

Křenovice 92

špatný

pronájem, prodej

13. Obytný dům

Křenovice 90

špatný

pronájem, prodej

14. Obytný dům

Křenovice 63

dobrý

pronájem

15. Obytný dům

Křenovice 168 dobrý

pronájem

3.5.3

Bezpečnost
Obec je začleněna do integrovaného záchranného systému prostřednictvím jednotky

požární ochrany, spadající do kategorie JPO V. Je tvořena z členů Moravské hasičské jednoty
- hasičského sboru Křenovice. V případě nebezpečí jsou občané varováni místním rozhlasem.
Míra kriminality v obci je velmi nízká, z toho důvodu obec neiniciuje žádné aktivity
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zaměřené na prevenci kriminality. Do roku 2015 spadala obec pod přestupkovou komisi
v Kojetíně, od roku 2016 je to přestupková komise v Přerově.
3.5.4

Vnější vztahy a vazby
Obec nemá žádný partnerský region na území České republiky ani v zahraničí. Obec

Křenovice je členem:


Sdružení místních samospráv České republiky;



Místí akční skupiny Střední Haná, o. p. s.;



Svazku obcí mikroregionu Střední Haná, členský příspěvek 30,- Kč / 1 obyvatel obce
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4
4.1

NÁVRHOVÁ ČÁST
SWOT analýza
Předchozí kapitola se věnovala popisu socioekonomické charakteristiky obce

Křenovice. Významné faktory rozvoje obce byly následně shrnuty do SWOT analýzy, jejímž
cílem bylo určit jednoduchou a co možná nejobjektivnější charakteristiku obce Křenovice.
SWOT analýza je metoda, jejíž pomocí lze identifikovat silné a slabé stránky, příležitosti
a hrozby, které jsou spojeny s rozvojem obce. Díky této analýze je možné komplexně
vyhodnotit stávající situaci spojenou s rozvojem obce a zjistit nové možnosti rozvoje. Tuto
analýzu je proto možné považovat za součást strategického plánu (koncepce) obce.
Silné a slabé stránky hodnotí vnitřní parametry, podmínky a znaky obce, které jsou
změnitelné nebo ovlivnitelné aktivitou subjektů v daném území. Silné stránky jsou proto
komparativní a konkurenční výhody pro rozvojové aktivity, slabé stránky naopak představují
faktory a skutečnosti, které limitují nebo ohrožují tyto aktivity. Sestavení silných a slabých
stránek obce a jejího rozvoje lze označit také jako „vnitřní analýza“. Opačnou stranou je
tzv. „vnější analýza“, která monitoruje příležitosti a hrozby, jež se vztahují k vnějšímu
prostředí. V této vnější analýze se vyhodnocují faktory, procesy a okolnosti, které nejsou
v převážné míře ovlivnitelné. SWOT analýza bývá vhodným podkladem pro stanovení
základních cílů, priorit, opatření a rozvojových aktivit. Společně s přehledem plánovaných
akcí také výchozím podkladem pro návrhovou část. Aby bylo možno zajistit relevanci
návrhové části, bude formulace jednotlivých priorit a cílů adekvátně reagovat na silné a slabé
stránky obce, a zároveň bude zohledňovat vnější příležitosti a hrozby.
Tabulka SWOT analýzy obce:
SILNÉ STRÁNKY
(pozitiva, rozvojové faktory)

SLABÉ STRÁNKY
(negativa, problémy)

1. dostatek kulturního a sportovního vyžití;
2. příroda v okolí (úrodná Haná);
3. zdravý rozpočet obce;
4. většina obce není v záplavovém území;
5. výhodná poloha - dostupnost větších měst
(Kroměříž, Vyškov, Přerov, Olomouc, Brno,
Zlín);
6. MŠ a ZŠ přímo v obci;
7. nová výstavba rodinných domů;

1. špatný technický stav Obecního úřadu
a hasičské zbrojnice, potřebná modernizace;
2. nevyhovující stav části obecních
komunikací;
3. chybějící cyklostezky ve směru na sousední
obce (propojení s obcemi Měrovice,
Stříbrnice, Popůvky);
4. málo příležitostí pro podnikání;
5. chybějící zdravotní a sociální služby
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8. ochota a vstřícnost občanů;
9. malá kriminalita, vandalismus;
10. převaha bydlení v rodinných domech;
11. řada aktivních spolků přispívajících ke
společenskému životu obce;
12. dobrá dostupnost zdravotnických služeb;
13. dostatečné možnosti likvidace
komunálního odpadu;
14. zajištění základních služeb pro občany
(obchod, pohostinství, pošta atd.);
15. sportovní aktivity;
16. konání kulturních akcí;
17. velmi dobře fungující meziobecní
spolupráce;
18. dokončené pozemkové úpravy;
19. dokončena digitalizace katastru;
20. vybudovaná splašková kanalizace;
21. vydaný územní plán Křenovice.

v obci;
6. nedokončené doplnění zeleně v obci;
7. nutnost vyjížďky za službami, vzděláním či
prací;
8. nedostatek pracovních příležitostí;
9. nedostatek objektů pro bydlení seniorů;
10. špatný technický stav veřejného osvětlení,
stará, mnohdy havarijní kabeláž, staré sloupy,
stará svítidla;
13. málo využívané a nevzhledné vedení
nadzemního telekomunikačního kabelu;
14. zastaralá obecní technika;
15. nedostatečná technika pro údržbu svahů
a dlouhých pásů okolo cest a stezek;
16. zastaralá hasičská technika pro výjezdy
JPO;
17. špatný technický stav obecních budovy;
18. chybějící části chodníků;
19. nekompletní a nejednotný obecní
mobiliář;
20. špatný stav soch, božích muk a křížů;
21. horší stav kostela (jedné z dominant obce)
ve vlastnictví farnosti;
22. zanedbaný stav areálu hřbitova;
23. špatný stav povrchu hřiště včetně zázemí;
24. některé nemovitosti nelze připojit
k veřejné kanalizaci.

PŘÍLEŽITOSTI

1. rekonstrukce a dobudování chodníků;
2. zlepšení stavu obecních komunikací;
3. vybudování cyklostezek směr Měrovice,
Stříbrnice a Popůvky;
4. kompletní rekonstrukce Obecního úřadu
a hasičské zbrojnice;
5. průběžné doplňování, péče a nová výsadba
zeleně;
6. využití zdrojů ze strukturálních fondů EU,
dotací od kraje, ministerstev, jednotlivých
fondů a z MAS;
7. pořádání akcí na "spojení občanů";
8. zajištění kroužků a dalších aktivit pro děti,
dospělé i seniory;
9. propagace obce;

OHROŽENÍ

1. odliv obyvatelstva dojížděním za prací či
studiem;
2. odliv služeb z obce;
3. vznik havarijních stavů pozemních
komunikací;
4. demografický vývoj – stárnutí populace;
5. znečišťování životního prostředí ze strany
občanů a návštěvníků obce;
6. zadlužení obce;
7. dopravní dostupnost – rušení spojů.
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10. podpora péče o místní zvyky a tradice;
11. rozvoj vysokorychlostního internetu;
12. vytvoření příznivých podmínek pro
rozvoj individuálního bydlení;
13. dostatečná kapacita nájemního bydlení;
14. zajištění dostatečných kapacit MŠ a ZŠ
vč. kvalitního materiálního, i personálního
zázemí;
15. zajištění úplného portfolia základních
služeb v obci;
16. dostatek pracovních příležitostí v obci
a jejím okolí;
17. zajištění dopravní obslužnosti, která bude
reflektovat dojezd do škol vyšších stupňů
a zaměstnání;
18. zajištění čištění odpadních vod
z nemovitostí, které nelze napojit na centrální
ČOV.

4.2

Strategické vize

4.2.1

Výchozí podmínky strategie
Strategický plán rozvoje obce Křenovice je primárním koncepčním dokumentem

rozvoje obce v letech 2018 - 2028. Tato koncepce (plán) navazuje na koncepci z roku 2015.
Na tvorbě strategické koncepce obce Křenovice se podíleli občané obce a obecní
zastupitelstvo, dále zástupci podnikatelského i neziskového sektoru. Strategie je založená na
uspokojování potřeb občanů obce. Cílem je vyvážený a trvale udržitelný rozvoj na poli
ekonomickém, sociálním a environmentálním. Dokument jako takový vychází z obecně
platných a uznávaných metodik tvorby strategických plánů regionů a obcí a je s nimi
v souladu.
4.2.2

Tvorba strategie
Strategický plán obce Křenovice je vytvořen ze dvou částí. První část je analytická

a mapuje výchozí podmínky a současný stav obce z hlediska demografického,
environmentálního, ekonomického, atd.
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Analytická část vychází z dotazníkového šetření a dostupných statistických údajů
o obci. Součástí koncepce rozvoje obce Křenovice je zhodnocení pomocí SWOT analýzy.
Průběžné výsledky byly zveřejňovány a připomínkovány občany na veřejných zasedáních
zastupitelstva. Byly pořádány besedy k jednotlivým tématům a občané mohli své podněty
a připomínky osobně projednat s jednotlivými členy pracovního týmu, kteří je pak předávali
k řešení a zapracování na pravidelných poradách. Proces strategického plánování není
krátkodobou záležitostí, ale je neustále se rozvíjející, otevřený a flexibilní.
Obec Křenovice se řadí vzhledem ke své výhodné geografické poloze, kvalitnímu
životnímu prostředí, a dlouholeté tradici osídlení, založené na klidné poloze v dosahu
správním center nacházejících se v Olomouckém kraji, mezi poklidné obce umožňující
kvalitní bydlení a život.
Obec Křenovice si také vytyčila pro následující období několik cílů, mj. zajistit lepší
podmínky vhodné jak pro život obyvatel obce, tak pro rozvoj podnikatelských aktivit na
území obce s ohledem na zachování kvality životního prostředí. Mezi další cíle bezesporu
patří podpora společenského, kulturního a sportovního života obyvatel obce. Obec bude
i nadále rozvíjet dobré vztahy se sousedními městy a obcemi, stejně tak bude i nadále řádným
a aktivním členem SMO ČR, MAS Střední Haná, DSO Střední Haná a MRG Střední Haná.
Strategie rozvoje obce také počítá s udržením a zlepšením stávající infrastruktury, a to nejen
kvalitních komunikací, ale také technické infrastruktury. Cílem udržení a zlepšení
infrastruktury je udržení kvalitního životního prostředí v obci.
Zároveň bude obec i nadále podporovat podnikatelské aktivity v obci tak, aby byly
průběžně vytvářeny vhodné podmínky pro rozvoj podnikání v obci.
4.2.3

Vize
Vize dává základní představu o budoucnosti obce. Zohledňuje ideální cíle, ke kterým by

měly směřovat plánované projekty, úsilí a finanční prostředky. Křenovice jsou obcí, jejímž
cílem je ve zdravém, příjemném a klidném prostředí umožnit lidem spokojený život a nadále
zachovat obci ráz venkovského sídla s dostatečnou nabídkou volnočasových aktivit pro
všechny věkové kategorie. K zajištění těchto cílů budou využívány místní stavby (obecní
i spolkové), jako je hasičská zbrojnice, budova obecního úřadu, místní sakrální stavby, hřiště
a další.
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V obci budou funkční inženýrské sítě, opraveny komunikace a dobré pokrytí
telekomunikačními sítěmi a internetem. Obyvatelé, místní podnikatelé a spolky jsou a budou
aktivní součástí obce a budou se podílet na jejím životě v souladu s principy ochrany
životního prostředí a udržitelného rozvoje.
4.3

Stanovení priorit, definování specifických cílů
Ve věcné a časové rovině jsou definovány specifické cíle a vedou ke konkrétnímu

zajištění rozvoje obce Křenovice. Z časového hlediska jsou cíle definovány na období
2018 – 2028. Finanční náklady budou specifikovány v rámci jednotlivých projektů. Tato část
strategického dokumentu vytváří podmínky pro operativní řízení obce Křenovice se
zaměřením na hledání zdrojů k naplňování stanovených cílů.

Priority

chápe

obecní

zastupitelstvo jako významově časové nebo věcné přednosti jistých úkolů a činností před
ostatními. Součástí strategického dokumentu obce je stanovení základních priorit, které se
průběžně rozpracovávají do dílčích specifických cílů. Priority jsou v souladu se Strategickým
plánem Olomouckého kraje a jsou stanoveny v těchto oblastech:


udržitelný rozvoj obce;



občanská společnost;



zdravé životní prostředí.

Tabulka rozpracování jednotlivých priorit:
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4.3.1

Specifické cíle priority „A“ – udržitelný rozvoj obce

A1: Péče a údržba komunikací a inženýrských sítí


aktualizace pasportu komunikací;



oprava a údržba místních komunikací v celém katastru obce včetně okrajových
oblastí;



rekonstrukce místních komunikací;



odvodnění komunikací a údržba silničních příkop;



oprava a údržba chodníků v obci;



rekonstrukce chodníků;



oprava a údržba autobusových zastávek;



kvalitní a včasná zimní údržba komunikací a chodníků, vypracovat plán zimní
údržby;



kompletní oprava a optimalizace veřejného osvětlení s cílem zajištění správného
osvětlení v průběhu noci a celkové úspory energie, výměna kabeláže VO, výměna
všech stožárů a svítidel;



rozvod

optických

kabelů

v obci

pro

internet,

zajištění

dostupnosti

telekomunikačních sítí (telefon, internet);


rozvod NN po katastru obce pro potřeby obce a její údržby;



vyřešení majetkových vztahů k pozemkům, po kterých vedou místní komunikace,
chodníky, inženýrské sítě;



vyřešení majetkových vztahů k obecním pozemkům, které využívají soukromý
uživatelé;



celková revitalizace po výstavbě kanalizace.
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A2: Rozvoj občanské vybavenosti – využití stávajících budov


oprava či rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice Křenovice, sídla obecního úřadu
Křenovice, kulturního domu, základní školy, mateřské školy;



vytvoření podmínek a podporování spolků při údržbě jejich zařízení a objektů průběžně rozšiřovat a doplňovat fotbalový areál (multifunkční sportoviště),
zařízení pro myslivost, divadelní činnost nebo společné zařízení pro pobyt
v přírodě (chata, odpočinková zařízení při cyklotrasách);



realizace úplného dokončení započatého projektu Dům služeb Křenovice;



doplňování a udržování místa k setkávání občanů, zohlednit všechny věkové
generace; udržovat a doplňovat dětské hřiště, a vhodně pečovat o zeleň;



rekonstrukce a vybavení hasičské zbrojnice ve prospěch JPO, jejímž zřizovatelem
je obec Křenovice.



údržba obecních bytů a domů.

A3: Péče o kulturní a historické dědictví obce


údržba kaple u sv. Anny;



údržba a rekonstrukce kulturního dědictví obce (Božích muk, křížů, soch,
pomníků, pamětních desek apod.);



úprava a následná údržba pomníku padlých v II. světové válce;



celková revitalizace prostoru hřbitova;



spolupráce s představiteli Římskokatolické církve při zajišťování prostředků na
opravu kostela a fary.

4.3.2

Specifické cíle priority „B“ – občanská společnost

B1: Vytváření podmínek pro zapojování občanů do rozhodovacích procesů v obci


podpora a rozvoj rodinné politiky obce, dodržování plánu rodinné politiky obce;



organizování pravidelných setkání s občany, nejen na veřejných zasedáních ZO;
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úprava

webových

stránek

obce

Křenovice,

s ohledem

na

provozování

interaktivních webových stránek s možností komunikace občanů s obcí a obecním
úřadem;


využívání dotazníkového šetření při zjišťování potřeb občanů;



vytváření podmínek pro aktivity občanů vedoucí k rozvoji obce;



umožnění aktivní spoluúčasti občanů na připravovaných projektech.

B2: Zapojování občanů a neziskových organizací do aktivit v obci


podpora dobrovolnictví občanů při realizaci akcí ve prospěch obce;



podpora aktivit neziskových organizací ve prospěch obce a jejich občanů;



podpora komunitního života v obci, návrat k tradicím;



podpora neziskových organizací, při získávání prostředků z nadačních fondů;



vytváření podmínek pro organizace poskytující sociální služby pro občany obce;



pořádání kulturních, sportovních a informačních akcí pro občany obce.

B3: Zkvalitňování veřejné správy


podpora vzdělávání v oblasti veřejné správy pro členy zastupitelstva a složek
zřizovaných obcí Křenovice;



vytváření podmínek pro efektivní komunikaci mezi občany a orgány obce
s využitím webových stránek, obecního rozhlasu, emailových schránek, letáků do
domovních schránek, vydávání zpravodaje či informačních brožur;



pomocí grantových žádostí hledání zdrojů pro financování projektů k dosažení
stanovených cílů;



vytváření podmínek pro spolupráci se všemi zainteresovanými stranami, zejména
sousedními obcemi, Olomouckým krajem, místními podnikateli, vedoucí k rozvoji
obce Křenovice.
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4.3.3

Specifické cíle priority „C“ – životní prostředí

C1: Snižování škodlivých vlivů na životní prostředí


rozvoj a udržování podmínek pro třídění komunálního odpadu v celé obci;



snížení znečištění potoka Vlčidolka a Syrovátka, pořízení traktoru ramenové
sekačky pro pravidelnou údržbu břehů;



pravidelná údržba silničních příkop - pořízení traktoru a ramenové sekačky;



zabránění úniku tepla z budov obecního úřadu, základní školy, mateřské školy,
kulturního domu a hasičské zbrojnice v majetku obce, případně změnou způsobu
vytápění, zajistit snížení spotřeby energií a emisní zátěže;



zajištění čištění odpadních vod pro nemovitosti, které mají problém s připojením
na centrální ČOV.

C2: Péče o krajinu a šetrné využívání krajinného a přírodního potenciálu


v souladu s vypracovaným ÚSES podporovat výsadbu zeleně a při vypracování
všech projektů respektovat krajinný a přírodní potenciál;



vhodnou údržbou revitalizací zeleně podpořit vzhled obce v souladu s principy
zachování přirozeného přírodního prostředí;



lepší údržba míst kontejnerů na tříděný odpad a jejich úprava tak, aby
nenarušovala vzhled okolí;



podporování využití půdy v souladu s principy ekologického zemědělství;



spolupráce se zemědělci a příslušným odborem ŽP, zabránit splavování půdy;



řádné udržování a vhodné doplňování mechanizace – komunální stroje pro
snadnější řádnou údržbu a péči o intravilán nebo extravilán obce;



v rámci krajinného potenciálu realizovat výstavbu místa aktivního odpočinku
(rozhledna).
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C3: Posilování ekologického povědomí obyvatel


pořádání informačních akcí v oblasti nakládání s odpady, ekologicky šetrného
bydlení a dalších oblastí ekologického chování pro občany všech věkových
kategorií;



k informování obyvatel v oblasti ekologického chování pravidelné využívání
webové stránky, zpravodaje obce a odborných přednášek;



ve spolupráci s Asekol provozování sběrného místa pro separaci elektroodpadu
a sběr drobných elektrozařízení, světel, světelných zdrojů a světelných zařízení;



umožnění dočasného uložení biologicky rozložitelného odpadu na obecních
plochách a následně podle potřeby odvoz do kompostáren;


4.4

provozování kontejnerů na drobné elektrické spotřebiče.
Způsob financování koncepce rozvoje obce a podpora realizace

Základním zdrojem pro financování jednotlivých rozvojových aktivit jsou vlastní zdroje
obce. Vzhledem k vytvoření Programu koncepce rozvoje obce se také předpokládá možnost
spolufinancování z veřejných rozpočtů (kraje, ČR, ministerstva, fondy ministerstev, fondy
EU, přes zahraniční spolupráce). Obec a její představitelé budou usilovat o zapojení
soukromého sektoru či nevládních neziskových organizací. V průběhu naplňování koncepce
rozvoje obce bude docházet ke zpřesňování informací o možnostech finančních zdrojů na
jednotlivé aktivity. Program rozvoje obce je základním stavebním kamenem pro tvorbu
finančního plánu, finančního výhledu, ale i rozpočtu obce na následující roky.
4.5

Monitoring a hodnocení realizace (plánu) koncepce rozvoje obce
Garantem koncepce rozvoje obce Křenovice na období 2018-2028 bude starosta obce,

který bude zodpovídat za realizaci a aktualizaci programů. Dokument bude zveřejněn na
webových stánkách obce a zároveň bude k nahlédnutí v listinné podobě na obecním úřadě.
Kontrola a hodnocení realizace plnění plánu rozvoje obce Křenovice budou uskutečňovány
zejména:


porovnáváním navrhovaných projektů a zásadních rozhodnutí orgánů obce se
strategickým plánem rozvoje obce;
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ročním zhodnocením naplňování strategie koncepce ve vazbě na plnění plánu
práce na jednotlivá období, včetně upozornění na zaostávání oproti původním
záměrům;



tvorba aktualizace dle potřeb obce.

Monitoring bude prováděn průběžně, hodnocení a aktualizace jednou ročně.
Veškeré změny tohoto dokumentu podléhají projednání a schválení zastupitelstvem
obce Křenovice.
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MÉNĚ ZNÁMÉ POUŽITÉ ZKRATKY
ČOV

čistička odpadních vod

DSO

dobrovolný svazek obcí

JPO

jednotka požární ochrany

MAS

místní akční skupina

MMR ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

MRG

mikroregion

NN

elektrické rozvody silnoproud

OFS

Okresní fotbalový svaz

OZV

obecně závazná vyhláška

PDS

provozovatel distribuční soustavy

ŘSD

Ředitelství silnic a dálnic

SDH

sdružení dobrovolných hasičů

SMO

svaz měst a obcí

SSOK

Správa silnic Olomouckého kraje

ÚSES

územní systém ekologické stability

VO

veřejné osvětlení

ZO

zastupitelstvo obce

ZUŠ

základní umělecká škola

ŽP

životní prostředí
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