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Program rozvoje obce Břežany

úvon

Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně

ě. 12812000 Sb., o obcích. Jedná se o hlavní nástroj rozvoje obce. Smyslem tvorby bylo na

základě popsání situace v obci, názoru občanů a pracovní skupiny formulovat představy

o budoucnosti obce včetně navržení aktivit, které pomohou tyto představy naplnit.

Hlavními řešiteli za obec byli paní starostka Jana Surovcová a místostarosta

Mgr. Milan Křápek. Dalšími členy realízačního týmu byli vybraní členové zastupitelstva.

oBť

Program rozvoje obce byl schválen zastupitelstvem obce dne 5. l0.2017

usnesením č.8
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1 ANALYTICKÁ ČÁsr

2,1 charakteristika obce

2,1,Iúzemí obce

Poloha obce

Obec Břežany se nachází v Jihomoravském kraji v jihovýchodní části jednoho z největších

okresŮ ČR Znojmo. Severním sousedem okresu Znojmoje okres Brno-venkov, východním je

okres Břeclav, na severozápadě okres Třebíč zkraje Vysočina a krátkou hranici má na zapadě

i s okresem Jindřichův Hradec z Jihočeského kraje. V délce 105 km sousedí svoujižní hranicí

s Rakouskem. Břežany svým územím sousedí celkem s 8 obcemi - ze severní strany

s Dolenicemi a Damnic emi , z východu s Litobratřicemi a Hrušovanami nad Jevišovkou, z jižní

strany s Pravicemi a Božicemi a ze západu s Čejkovicemi a Mackovicemi.

Obr ázek ! : Ú zemí obce Břežanv

: ] ialr,l 1.| ,,
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Zdroj : vnvw. go o gl e. com/m ap s

Obec leŽÍ v rovinaté krajině v jižní části Dyjsko-svrateckého úvalu, obec leží vnadmořské
výŠce 195 m,n,m. Katastr obce zaujímá I 647,09 ha. obec se rozkládápodél toku říčky
BřeŽankY, Na toku BřeŽanky je západně od obce vybudován rybník Ležák.
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U severozápadního okraje BŤežanústí do Břežanky Libický potok. Břežany Ieživ teplé ažvelmi

teplé klimatické oblasti, jak je ostatně pro jižní část Moraly typické. Průměrná teplota zde

dosahuje 9-10 stupňů, cožjsou nadprůměrné hodnoty oproti celé České republice. Obec leží

ve srážkovém stínu Českomoravské vrchoviny, a proto zde úhrn srážek dosahuje pouze

450-500 mm za rok.

Územi plán obce byl upraven v roce 2O1O. Komplexní pozemkovou úpravu má obec Břežany

hotovou od roku 2016.

Historie
První písemná zmínka o obci je z roku 1222, v tomto roce je zmíněn i původní kostel svatého

Bartoloměje. Původně se obec nazývala Fryšava či Vršava, současný nézevje z roku 1949,Ye

1 4. století byly Břežany povýšeny na Městečko a byla tu vybudov ánatvrz. Tvrzbyla na počátku

18. století přestavěna na barokní zámek.

Historické památky

Vobci se nachází původem barokní zámek z poloviny 17, století, přebudován ve stylu

empírovém a klasicistním. Zámek stojí na r,l,výšenině, je dvoupodtažní a postavený do tvaru

ČtYřúhelníku. Obklopuje jej rozsáhlý anglický park o rozloze ó ha se vzácnými dřevinami.

Zámek je vyuŽÍván jako Domov pro osoby s mentálním postižením. Dále se v obci nachází fara,

výklenková kaplička, sousoší Nejsvětější Trojice (1]14), socha sv. Floriána v zámeckémparku

(1749), socha sv. Jana Nepomuckého v zámeckémparku, famí kostel ZvěstováníPanny Marie
(17 7 I), pieta, železné Všíže.

Obrázek2: Historicképamátky v obci Břežarty

TI-I I]lIll

ffi

4

Zdroj : www. s oup isp am at ek. c om

,

!
?
!
,:;i

ř§
a,'i

,

a

ll



Program rozvoje obce Břežany

2,1,2 Obyvatelstvo

Břežany mají 856 obyvatel ařadi se ke středním obcím ČR. Pruměrný věk obywatel je 42,4let.

Jak je patmé z tabulky č. 1, počet obyvatel obce od roku 2006 postupně klesá, Přirozený

přírůstek obyvatel je až na rok 2005 stále v záporných číslech či na hodnotě 0. Migrační

přírůstek, kteý je v kladných číslech a znamená, že se více lidí do obce přistěhovalo, než

odstěhovalo, byl ve sledovaném období v 5 letec, vjednom roce na hodnotě 0 a v 7 letech

zápomý. Nelze tedy konstatovat, že by se lidé ve velké míře z obce chtěli odstěhovat či do obce

přistěhovat.

Tabulka 1: Vývoj populace v obci Břežany
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Graf 1: Vývoj počtu obyvatel v obce Břežany
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Spolková a informační činnost

V obci Břežany působí více spolků, které se starají o aktivní život občanů v obci. V obci působí

Spolek rodičů Břežany, ktery pořádá kultumí a sportovní akce, poskytuje materiální pomoc

zák|adní a mateřské škole, zejména ke zlepšení prostředí. Dále poskytuje finanční pomoc při

organizování mimoškolních a mimotřídních akcí. Dalším spolkem působícím v obci je

Myslivecký spolek Huber1 Čejkovice _ Bíežany, sdružuje své členy zejména ke společnému

provádění ýkonu práva myslivosti v honitbě. Rybářský spolek Břežany sdružuje aktivní

zájemce a odborníky v oboru rybářství a umožňuje svým členům podílet se na výkonu

rybářského práva, především v lovu ryb. Také se aktivně podílí na pořádání rybářských závodů.

Dalším zásadním spolkem v obci je Sdružení rodičů a přénel klientů Zámku Břežany, jejímž

cílem je pomáhat lidem se zdravotním postižením (především pak s mentálním postižením

všech stupňů), jejich rodičům, příbuzným a jiným osobám či skupinám. Dále spolek

dobrovolných hasičů, šachoý klub, TJ Břežany a spolek Fryšaváci, z.s.

Spolky získávají finanční prostředky svojí činností, finančními dary či dotacemi. Obec přispívá

na spoleČenské akce a v rozpočtu vyhrazuje celkem cca 80 000 Kč ročně. Obec také poskytuje

sPolkŮm své prostory (kultumí dům, tělocvičnu, hasičskou zbrojnici, videoklub).

O vŠech aktivitách obec pravidelně informuje prostřednictvím místního rozhlasu

a intemetových stránek. Dále v novinách NIVA. které vydává Dobrovolný svazek obcí NIVA,
jehož členem je i obec Břežany.

Dle dotazníkového Šetření je v obci s kulturou spíše spokojeno 46 %o obyvatel,26 oÁje spíše
nespokojeno.

2.1.3 Hospodářství

V obci BřeŽanYje registrováno celkem 152 podniků.127 fyzickýchosob (z toho u 66byla
zjiŠtěna k31.12.2015 aktivita). Dále 25 právnických osob (l5 se zjištěnou aktivitou).
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Registrované
podniky

Podniky se

ziištěnou aktivitou
Celkem 152 81

A Zemědělstvío lesnictví, rybářství 15 10

B-E Průmysl celkem I4 9

F stavebnictví 63 29

G Velkoottchod a maloobchod; opravy a údržba
motorových vozidel

17 10

H Doprava a skladování 1 1

I Ubytování, stravování
a pohostinstvi

J 2

J Informační a komunikační činnosti 1

K Peněžnictví a pojišt'ovnictví 5 1

L Činnosti v oblasti nemovitostí 4 1

M Proťesnío vědecké a technické činnosti 6 2

J 2

p vzděIávání 1 1

Q Zdravotní a sociální péče 1 1

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 2 2

s ostatní činnosti 14 8

Program rozvoje obce Břežany

Tabulka 2: Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti

Zdroj : www.vdb.czdo, cz

MÍra Podnikatelské aktivity lyjadřuje počet podnikatelů - fyzickýchosob připadajících na 1000

obYvatel. Čim je míra podnikatelské aktivity v obci vyšší, tím lze obec pova žovat za
hosPodářsky silnějŠÍ. V Břežanech byla míra podnikatelské aktivity v roce 2013 143,2

a V roce 2015 bYla jiŽ 148,4. MŮžeme tedy konst atoyat, že u obyvatel Břežan stoupl zájem
o PodnikánÍ. Jak ale také vyplívá z tabulky č. 3, obec Břežany má nízkou míru podnikatelské
aktivitY ve srovnání se sousedními obcemi" Pouze jedna sousední obec má menší míru
podnikatelské aktivity než Břežany .

Tabulka 3: srovnánímíry podnikatelské aktivity se sousedními obcemi

Obec Míra
Břežan 148 4

Litobratřice 151 7
Damnice 149 8
Dolenice 119

Hrušovan nad Jevišovkou 1]9 8
Pravice 153 6
Božice I56

2I 7
Mackovice 204,9

llllllIli-..,
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Zdroj : vlastní zpracování nq základně dat z wltw. vdb. czs o, cz

O Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení
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Obec nevlastníýraznější plochy pro podnikání. Obec projevuje snahu o spolupráci s místními

podnikateli.

Obyvatelé BŤežanjsou s podmínkami pro podnikání spíše nespokojení. Dotazníkové šetření

ukáza\o,že32oÁ obyvatel jsou spíše nespokojeni, 39 % jsou podmínky pro podnikání lhostejné

a 18 oÁ obywatel je velmi nespokojeno, ale pouze 7 oÁ obyvatel by využilo finanční prostředky

obce na podporu podnikání.

cestovní ruch

V obci se nachíai barokní zámek, který byl přestavěn v polovině 19. století. Dnes je veřejnosti

nepřístupný. V oblasti cestovního ruchu je obec spojována s cykloturistikou. Obcí prochází

významná Znojemská vinařská síezka, trasa Hrabětice - Šatov. Sít'cyklotras pod společným

názvemZnojemské vinařské stezky procházív rozlehlé oblasti znojemského okresu aje nejdelší

vinařskou stezkou spojující pětapadesát vinařských obcí. Dále obcí prochází cyklostezkaMezi

poli a vinohrady. Cyklostezka je 25 km dlouhá a cykloturisté se přitom pohybují mírně

zvlněnou krajinou posetou poli a vinohrady.

Trh prdce

V obci Břežany je nizká nabídka pracovních příležitostí a někteří oběané jsou nuceni za prací

dojíŽdět. Dle SLDB z roku 20II vyjíždí celkem 103 lidí do zaměstnání.Yyjíždí do nedalekých

HruŠovan nad Jevišovkou (7 km), okresního města Znojma Qa k@ či do města Mikulov
(28 km). Jelikož obec Břežany leží v pohraničí s Rakouskem,mnozí obyvatelé obce využívají
moŽnosti práce v Rakousku. Nejvyšší počet pracovníků v Rakousku je od jara do podzimu, kdy
lidé využívají možnosti sezónních prací v zemědělství.

Jako druhou nejČastějŠÍ odpovědív dotazníkovém šetření naotázku: co se vám ve vaší obci
nejvíce nelíbÍ? byla. že se obyvatelům nelíbí dostupnost pracovních příležitostí.

Nezaměstnanosí

Podíl nezaměstnaných osob v obci je, v porovnání s vyššími,územními celky, na střední úrovni.
V BřeŽanech je podíl nezaměstnanosti2 k červnu,2016 6,3 oÁ, v okresu Znojmo ],I yo

2 Za obdobiIet20I2- 2013 nejsou známa data o nezaměstnanosti kvůli odstávce Integrovaného porlálu MpSV. V těchto letech
doŠlo ke změně rliPoČtu ukazatele registrované nezaměstnanosti. Registrovaná mira nezaměstnanosti (dosud zveřejňovaná)byla nahrazena výpoČtem, kte{Í uvádí podÍl nezaměstnaných osob vúč] obyvatelstvu ve věku 15 - 64 1et.

alltllll
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a v Jihomoravském kraji 5,6 %o. V červnu roku 2015 byl podíl nezaměstnaných osob v obci

7 oÁ av roce 2OI4 5,g Yo, což znamená, že podíl nezaměstnaných osob oproti minulému roku

klesá a je to pozitivní směr ývoje nezaměstnanosti.

Tabulka 4: Nezaměstnanost v Břežanech

Obec
Dosažitelní uchazeči

1,5 - 64I'et
Obyvatelstvo

15 - 64let

Podíl
Volná místa

Břežarry 648 6,3 oÁ

Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz, data k červnu2)] 6

V porovnání se sousedními obcemí majíBřežany nejnižší podíl nezaměstnaných. Litobratřice

II oÁ, Damnice 6,7 Yo, Dolenice 6,5 oÁ, Hrušovany nad Jevišovkou 6,7 oÁ,Pravice,BoŽice

6,7 Yo, Čejkovice 8,6 Yo, Mackovice 9,8 Yo.

2,|,4 Inírastruktura

Tec hnic ká infrastruktura

Zajlštění kvalitních podmínek pro bydleni je základní podmínkou udržitelného rozvoje

venkova. Bez dostupnosti základni technické infrastruktury bude i nadále docházet

k postupnému vylidňování zejména u mladší generace, kterápožaduje lyšší standardy bydlení,

než mnohé obce v současnosti nabizejí. Mezi technickou infrastrukturu je zahrnuto především

napojení regionu na rozvod elektrického proudu, úroveň vodovodních sítí a kanalizace,

v neposlední řadě je také velmi významným bodem úroveň plynofikace.

Obec Břežany je vybavena vodovodem, plynem ,kanalizací i ČOV. Obec si spraluje vodovod

sama pod firmou Břežanský vodovod, s.r,o. Zásobování plynem v Jihomoravském kraji

zajlšťuje firma Jihomoravská plynárenská, a. s.

V BřeŽanech se také od roku 2005 nachází 5 věžových elektráren Vestas V52 - 850 kW.

Situování parku je paralelně s železniční tratí částečně krytou náletovými dřevinami ave znaěné

vzdálenosti od hlavní zástavby obce.

l II1"llll
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Otázka pokrytí internetovým a telefonním signálem je problémem jen zěástl. Telefonní signál
je dostaČuj ÍcÍ, je zde pokrytí všemi operátory ,, ČR. Internetový signál je v obci horší. Je zde

14I



Program rozvoje obce Břežany

možnost připojení pouze přes pevnou telefonní linku nebo pomocí wifi routeru. Optický kabel

se v obci plánuje zavést v nové zástavě.

Odpady v obci

Svoz odpadů v obci zajišťuje společnost AVE CZ. Nejbližší skládka odpadu je v obci Ú.ra.rorr,

vzdíů,ená 26 kn a poté skládka v Žabčicích (3a Km). V obci je zajištěna možnost třídění

odpadu. Na 5 místech jsou zajištěny kontejnery na sklo, plast a papír. Obec provozqe

kompostárnu. Nebezpečný odpad je organtzován2x ročně a zveřejněn obecním rozhlasem.

D oprav ní i nfrastr u ktur a

Podle obrázku č. 3 do obce (obec znázoměna četvenou šipkou) prochází obcí pouze silnice III

třídy. Příjezďových cest do obce je celkem 5. V obci je střední dopravní zátěžaje nahlavní

silniění strace Hrušovany nad Jevišovkou - Znojmo.

Obrázek 3: Doprava na ORP Znojmo

Legtnda

-- 
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Zdroj: Rozbor udťžitelného rozvoje území SO ORP Znojmo 20}1

Dopravní obslužnost

Yýznamným datem pro zlepŠení situace v oblasti veřejné dopravy naúzemí So oRp Znojmo
se stal 1, Červenec 2010, kdy bylo celé území, jako poslední z ce|ého Jihomoravského kraje,

Pokryto linkami zaÍazenými do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.
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Katastrem obce prochází jednokolejná a neelektrifikovaná regionální železniění trať č. 246

Brno - Střelice - Moravské Bránice - Hrušovany na Jevišovkou. Vlak jezdí ve všední dny

pouze 3 spoje ráno naBrno a 3 spoje odpoledne zBrna. uzpůsobeno občanům, dojíždějících do

škol a zaměstnání. O víkendech jezdívlakkaždé 2 hodiny.

Obcí procházi 2 autobusové linky, a to linka č. 822 a linka č. 158. Obrázek č. 4 znézorňuje

umístění obce Břežany do zóny 550. Linka 822 je nejvíce využívána občany, kteří se chtějí

autobusem nejrychleji dopravit do okresního města Znojma. Dále na této lince mohou

přestoupit v obci Lechovice a dopravit se do krajského města Brna. Autobus jezdí ve všední

dny skoro každou hodinu a o víkendech jedou 4 spoje. Druhým směrem této linky se mohou

obyvatelé Břežan dopravit do města Hrušovany nad.Ievišovkou. Na lince 158 jsou Břežany

konečnou/počáteční stanicí. Po této trase se obyvatelé mohou dostat do Tavíkovic. Ve všední

dny autobus jede zhruba 10x a o víkendech linka do Břežannezajíždí.

Obrázek4: Autobusová doprava na ORP Znojmo

f,Ir l
Illl
Eťwry
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Zdroj: vluw.idsjmk.cz

Dle dotazníkového Šetření je 50 oÁ obyvatel spíše spokojených a 24 oÁ velmi spokojených
s veřejnou doPravou v obci. Pouze 6 oÁ obyvatel by investovalo finanční prostředky obce do
zařízení častějších spojů veřejné dopravy.
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2.1.5 Vybaveno§t obce

Bydlení

Obec má klasický rurální charakter, o čemž svědčí mnohonásobně převažující počet rodinných

domů nad domy bytovými. V obci se nachéuí 227 obytných domů, z nichž 3 jsou neobydlené.

K rekreačním účelům slouží 3 domy, Počet bytoých domů k roku 2011 byl 7. V obci se také

nacházi 1 byt pro učitelku základní školy. Podíl neobydlených domů mápozitivní směr vývoje,

za |0let se snížil o necelé 4 oá.

Tabulka 5: Domy v Břežanech

Zdroj: Podklady pro Rozbor udržitelného rozvoje území SO ORP Znojmo 20l4

S bydlením je v obci spíše spokojeno 46 oZ respondentů a 35 % jich je velmi spokojeno. 18 %

obyvatel by investovalo finanční prostředky obce do bytové výstavby.

Obec bY se měla zaměřit na rekonstrukce a vybavení školských budov. Tato potřeb a vyplívá
z dotazníkŮ, kde 52 o/o resPondentŮ je velmi nespokojeno se stavem školství v obci a 28 oÁ je
spíše nespokojeno.

![lř.Ti

ffi

Domy

celkem

Trvale obydlené domy Neobydlené domy
Slouží k

rekreaciCelkem
Rodinné

domy

Bytové

domy
Celkem Podí| (%)

2001, 201l 20ll 200t 201l 20o1 201l 2001 20ll 20ll 2001 2Otl
Břežany 206 207 178 181 I67 l78 7 7 28 20 í3,6 o7 9

12

školsní a vzdětúvúní

Obec BřeŽany zŤizuje Základní školu a mateřskou školu Břežany - příspěvkovou organizaci.

Základní Školaje rozdělena do dvou budov, v první sídlí 1. stupeň a ve druhé budově 2. stupeň.

BudovY Školy se postupně rekonstruují. V budově 2. stupně se také nacházímalá školní jídelna.

Ve Školním roce 207412015 byla kapacitaMŠ Břežany 60 míst a její obsazenost byla na 80 yo,

coŽ je 48 míst. V BřeŽanech tedy nemají problém s nedostačující kapacitou mateřské školy.
Základní škola má kapacitu 230 žáků a její obsazenost bývá mezi 78 - IOO žáky .

Obec

2001 2001

8
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Obrázek 5: Zaplněnost mateřských škol v Břežanech a okolí
,r:faa|] i] Ýrat &lj
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Zdroj: http:/hnvw.rozhlas.cz/zpravy/data/_zprava/preplnene-materske-skoly-podivejte-se-na-mapu-kde-jich-
jenejvic-- 1 495469

Obrázek 6: Budoly škol v Břežanech

Zdroj : www. zs - a-m s-b re zany. cz/fo to ga l erie/

Socidlní péče

V BřeŽanech se nachází jeden poskytovatel sociálních služeb, ato ZámekBřežany,příspěvková
organizace. ZámekBřeŽany poskytuje tři registrované sociální služby. Jedná se o dvě pobytové
sluŽbY - domov Pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení (v obci Šanov) a jednu
ambulantní službu denní stacionář. Kdatu 31. 12, 2O15žito vdomově lsoklientů a
v chráněném bYdlení 11 klientŮ. Ambulantní služba denní stacionář byla k tomuto datu
poskytována 7 klientům.

Za ostatními sociálními sluŽbami musí obyvatelé aoPact. V okresním městě Znojmě
vzdáleném24km se nachéat denní stacionář, azylovédomy (2), zařizent pro krizovou pomoc,
nízkoPrahové zařízeníPro děti amládež,noclehárna, sociální poradny (3), sociálně terapeutická
dílna a centrum sociálně rehabilitaČních sluŽeb. V Hrušovanech nad Jevišovkou (10 km) se také
nachází domov se zvláŠtním režimem a v Šanově (10 km) senacházidomov pro seniory.

13
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zdravotnictví

V obci se nachází zďravotní středisko. 2x týdně zde ordinuje praktický lékař a 1x týdně zde

ordinuje dětský lékař. Zadalšími lékařskými službami musí obyvatelé dojíždět do Božic (7 km)

či do Hrušovan nad Jevišovkou (10 km). Za specializovanou péčí občané dojíždějí do

okresního města Znojma a jen částečně do města Hrušovany nad Jevišovkou, např. se zde

nachází oční lékař, rehabilitační lékař, ordinace neurologie a stomatologie.

Se zdravotnictvím, jak vyplívá zdotazníkového šetření, je vobci spíše spokojeno 43 %

obyvatel a26 %o obyvatel je se zdravotnictvím spíše nespokojeno.

Sport a volnočasové aktiviý

V obci se nacházi venkovní sportovní areál a dětské hřiště, Na fotbalovém hřišti se konají

zápasy aktivního íbtbalového družstva mužů TJ Břežany (Břežanští havrani).

Se sportovním vyŽÍtím v obci je spíŠe nespokojen o 35 oÁ respondentů a 32 o/o respondentů je

spíše spokojeno,

2.1,6 Živ otní prostředí

Půda

PŮda je jednou ze základních složek životního prostředí ovlivňující celý ekosystém. obec
BřeŽanYmají 1 647,09 hapozemkůk31,12.2}15.Jakje zřejméztabulky č.6nejvícepozemků
zaujímá orná PŮda (77 %), V obci by1 ve sledovaných letech (2012 -2014) zaznamenánjeden

z největŠÍch nárŮstŮ podílu zemědělské půdy na celkové výměře území(více než o t%),

Tabulka 6: Druhy půd v obci Břežany

l"T TI ,

ll l l l

W

Druh pozemku

Omá půda I260,82

Vinice 0 03

Zaltrada 7873,

Ovocný sad 5,30

Trvalý travní porost 4,7I

Výměra

Celková výměra 1,641,09

zemědělská půda 1

I4
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Nezemědělská půda 356,44

Lesní pozemek 2I0,57

Vodní plocha 13,87

Zastavěná piocha a nádvoří 17,20

Ostatní plocha 1 14,81

Zdroj : vnuw.vdb. czso,cz

Ovzduší

Výběr parametrů pro hodnocení kvality ovzduší byl veden snahou o zjednodušení složité

problematiky za účelem podání rychlé a srozumitelné informace o stavu ovzduší ve smyslu

platné legislativy. Hodnocení bylo hodnoceno na období 5 let, a to v období 2008 - 2012.

Hodnoceno bylo pouze překračování imisních limitů pro ochranu zdraví lidí. Indexace

hodnocení: -21-1 l0lI l2(-2nejhorší, Oneutrální,2nejlepší). V obciBřežanybylohodnocení

2,cožznamená,ženaúzemí obce nebyly překročeny imisní limity pro ochranuzdravíobyvatel.

Území obce je podprůměrně lesnaté oproti ORP Znojmo. Lesnatost v obci dosahuje pouze

l2,8 oÁ v porovnání s ORP Znojmo 22,8 Yo je to nizkáhodnota. Pozitivním jevem ovšem je, že

Procento lesnatosti v obci roste. V roce 2012byla lesnatost 12,6 oÁ a v roce 2014 je lesnatost
již 12,8 %.

Vodní plochy a veřejná zeleň

Obci Protéká potok Břežanka, původně Mackovský potok pramenící na katastru obce. Na něm
je zbudován nad vesnicí rybník Na Husáku a pod vesnicí rybník Na Lukách. Veřejná

Prostranství prochází postupně úpravou, budují se dětská hřiště, parky, vysazují se stromy, keře
a květiny.

chráněnó území

V obci se nachází evropsky významnálokalita potok Břežanka a Břežanský rybník.

V dotazníkovém Šetření byla jako nejčastěji uváděná odpověď na otázku: co se vám na vaší
obci nejvícelíbÍ? blízkost přírody a čtvrtou nejčastější odpovědí bylo přízni vé životniprostředí.
Také 40 oá resPondentŮ uvedlo, Že jsou s životním prostředím spíše spokojeni. 19 % jich
uvedlo, Že jsou s Životním Prostředím velmi spokojeni a dalších 19 % jes životním prostředním
spíše nespokojeno.

tTItllal
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2,1,7 Bezpcčnost

Obec Břežany spadají do obvodního oddělení Policie ČR Hrušovany nad Jevišovkou. Na

obrázku ě.7 je znázoměnindex kriminality. Obvodní oddělení Policie ČR Hrušovany n. J. patří

k oblastem se střední kriminalitou (na obrázku je územi vyznačeno šipkou) spolu

i s obvodem Mikulov. V okolním obvodu jako, je Moravský Krumlov, je velmi nizká

kriminalita. Naopak v sousedním obvodu Znojmo a Pohořelice je kriminalita vyšší než na

Hrušovansku. Na Hrušovansku, během roku 2015, došlo k 244 trestním činům (144

objasněných), na Znojemsku k I23i trestním činům (631 objasněných) a na Mikulovsku k339

trestným činům (183 objasněných). V procentechje objasněnost trestních činů na Hrušovansku

59 oÁ cožje o 8 oÁ vice než na Znojmesku a o 5 oÁ více než na Mikulovsku. Břežany se tedy

nacházi v regionu se střední kriminalitou, ale s vysokou objasněností trestních činů.

Obrázek 7: Kriminalita v Hrušovansku a v okolí

5*iT§ , i!.§"
llrt}*m

Zd roj : www. m ap akriminal tty, cz

Z Živelného ohroŽení lze uvést přívalové deště, bouřky, bleskové povodně ataké požáry
vyvolané extrémním suchem. ÚzemíBŤežanpatří k nejsušším místům v ČR.

Obrázek ě, 8 zobrazuje oblasti s nejvyšší mírou ohrožení větmou erozí v čR a územ í jižní části
Jihomoravského kraje, spoleČně s Břežany, patří k velmi na:chylnym území.při větrné erozi je
Povrch PŮdY rozruŠován pŮsobením větru, kteý vyvolává pohyb půdních částic, někdy i na
znaČné vzdálenosti- Proto je třeba dbát na výsadbu stromů a alejí a narušovat tak roviny
v krajině, ObYvatele lze Yarovat před nebezpečím prostřednictvím sirény nebo místním

1', ;§-_

rozhlasem.
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Obrázek 8: Potenciální ohrožení půdy větrnou erozí v ČR
Potenciální ?rložení tmédělské ptldy vétmou erczí

Zdroj : www. vitej t enaz emi. cz

2.1.8 §práya obce

Obecní úřad a kompetence obce

Obec je základnímúzemním samosprávným společenstvím občanů. Obecní úřad je orgán obce

a r,ykonává Úkoly samostatné pŮsobnosti obce. V obci je uvolněný starosta, neuvolněný

místostarosta a 4 stálí zaměstnanci, další 3 zaměstnanci jsou zaměstnáni u firmy Břežanský

vodovod, s.r.o. V obci je 9 zastupitelů. Obec spadá pod Hrušovany nad Jevišovkou, jako pod

obec s Pověřeným úřadem. Matrika i stavební úřad se nachází ve městě Hrušovany nad

Jevišovkou. Finanční úřad je v okresním městě Znojmo.

68 % resPondentŮ je spíše spokojeno s rozvojem obce Břežany, 54 % respondentů je spíše

spokojeno,jak se obec stará o své prostředí.

§t
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Hospodaření a majetek obce

V následujících grafechě.2 a 3 jsou znázoměny příjmy avýdaje obce Břežany.

Graf 2: Příjmy obce Břežany
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Zdroj : vlastní zpracování, vry)w.rozpocetobce,cz

Graf 3: Výdaje obce Břežany
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Vnější vztahy a vazby obce

Obec Břežany je členem dobrovolného svazku obcí DSO Niva, ktery má 7 členských obcí

a vznikl v roce 1991, Y roce 2000 vznikl Mikroregion Hrušovansko, jehož členem je

i analyzovaná obec. Bíežany jsou od roku 2013 také členem MAS Hrušovansko.

19
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2,! §WOT analýza

SWOT analýzaje metoda hodnocení současné situace obce v různých odvětvích. Představuje

důležitý souhrn specifikovaného potenciálu vnitřních a vnějších faktorů. Úkolem SWOT

malýzy je. aby přimělo obec se nad těmito prvky zamyslet a lyvodila z nich příslušné důsledky.

SWOT analýza je založena na principech j ednoduchosti, přehlednosti a výstižnosti. Účelem j e

předložení objektivních charakteristik silných (Strengths), slabých (Weaknesses) stránek,

příležitostí (Opporlunities) a hrozeb (Threats) obce. Silné a slabé stránky se řadí k vnitřním

faktorům k intemí analýze a jsou definované vnitřrrími vlivy - lidským kapitálem, zkušenostmi,

duševním vlastnictvím společnosti, vybavením a kapacitami. Příležitosti ahrozby jsou vnější

faktory externí analýzy. Do značné míry jsou ovlivňovány intemími ťaktory. Důležité je, aby

se obec svým smysluplným usilováním a všestranným rozvojem zaměřila na posílení silných

stránek obce a omezil se rozsah a intenzitu stránek slabých. Tím se vytváŤí příležitosti ke

zvyŠování kvality života občanů obce i zlepšování podmínek pro podnikání.Hrozby je třeba

minimalizovat prostřednictvím příležito stí.

Tabulka 7: SWOT analýza

SILNE STT,ÁNI<Y SLABE STRÁNI(Y
Relativně čisté životní prostředí stav místních komunikací
Dobrá obslužnost železnlční stanice daleko od zastavěné části obce
Okolní

další
Aktivní činnost
Zámek T stav školních budov
Informovanost obecním úřadem Absence hřiště děti všech

školní v
kácení stromů

S.r.o.
Příjem do rozpočtu zvětmých elektráren naúzemi
obce

HRoZBY
stavu místních komunikací Zíráta

vodních Odchod do sousedních škol
komunitního životav obci personální Z

Rozšíření aktivit Uzavření
Rekonstrukce we stránek obce
Aktivní spolupráce s obcemi v mikroregionu
Hrušovansko

zhoršováníkvali§ životního prostředí v důsledku
individuální automobilovénarustu

Zkvalitnění zák\adni nedostatek srážkovéa

20

2 hTÁvRHovÁ čÁsr

Absence víceúčelového hřiště
Technický stav sportovní haly
Kvalita základní školy

Existence MŠ a ZŠ,
Dostupnost zdravotní péče

Kompostárna

PRILEZITOSTI



Možno st zamě stnálú obyvate l na Zámku BŤ ežarty Kontaminace povrchových a podzemních vod v
důsledku havárií

Vytvoření náhradních zdrojů pitné vody Odliv vzdělaných mladých liďí za lepšími
příležitostmi do měst

Možnosti wužiti dotaci
Výsadba nové zeleně

Program rozvoje obce Břežany

2,2, §trategickávize, programové cíleo opatření a aktivi§

Ylze

Obec Břežany bude usilovat o zvýšení kvality života místních obyvatel. Rozvoj obce bude

směřovat do oblasti rozvoje bydlení, trávení volného času, zajištění kvalitního zék|adního

vzdělání dětí, zajištění kvalitní dopravní a technické infrastruktury, zajištění kvalitního

životního prostředí a posílení podnikatelských aktivit a příležitostí.

Opatření

o zlepšení zázemí a vzhledu obce

o udržitelný rozvoj školství v obci

o zdokonalování veřejné správy

o Rozšíření nabídky aktivit a modemizace volnočasových zaíízení

. podpora aktivit obce a spolků

o Rozvoj partnerských vztahů a spolupráce

. Rozvoj drobného podnikání

laaI
,l l l l
l
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Název
aktivitv Náklady Zďroje

financování
Oprava

místních
komunikací a

chodníků

5 201,7-2022 5000000
Obec,
dotace

Odkup
vodních
ploch

2 2017-2022
zastupitelstvo,

vlastník
4500000

Obec,
dotace

Rekonstrukce
zdravotního

střediska
J 2017-2022 Zastupitelstvo 500000

Obec,
dotace

Zajištění
pozemků

k ýstavbě
RD

5 2017-2022 Zastupitelstvo 10000000
Obec,
dotace

Rekonstrukce
a

modernizace
čov

aJ 2011-2022 Zastupitelstvo 1 5000000
Obec,
dotace

Výsadba
zeleně v obci

a
J 2017-2022 Zastupitelstvo 500000

Obec,
dotace

Opraqz
sakrálních

staveb
2 Zastupitelstvo 250000

Obec,
dotace

Název
aktivity Termíny Zdroje

financování
Modernizace

školských
zařízení

5 2017-2022
zastupitelstvo

ředitel(ka)
8000000

Obec,
dotace

Rešení
kapacity
školských
zaíízení

5 2017-2022
zastupitelstvo,

ředitel(ka) 500000

personální
zajištění

školských
zaŤízení

5 2017-2022
Zastupitelstvo,

ředitel(ka) 5000000 Obec
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Název
aktivity Důležitost Termíny Náklady Zdroje

financování
Podpora

oboustranné
komunikace
mezi obci a
obwateli

J 2017-2022
zastupitelstvo

100000
obec
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Název
aktivity Důležitost Termíny Náklady Zdroje

íinancování
Zíizení
veřejně

přístupných
hřišť pro děti

imládež

4 z0I7-2022
zastupitelstvo

1000000
Obec,
dotace

Modernizace
zaŤízení

sloužících k
využití

volného času

J 2017-2022
zasfupitelstvo,

2000000
Obec,
dotace

Vybudování
víceúčelového

hřiště
J 2017-2022 Zastupitelstvo, 2000000

Obec,
dotace

é)9
o

CBlroa
tr
lo

z
tí],ú
Fi
fo
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Název
aktivity Důležitost Termíny NákIady Zdroje

financování
Podpora
klubů a

spolků v obci
J

zastupitelstvo,
spolky 500000

Obec

Orgu^tizování
tradičních i

nových
kultumích

akcí

J 2017-2022
zastupitelstvo,

spolky 500000
Obec,
spolky

Rekonstrukce
místa pro
pořádání

kultumích
akcí

2 2017-2022 Zastupitelstvo 1000000 Obec,
dotace
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Odpovědnost

Odpovědnost

Odpovědnost

z0I1-2022
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100000 Obec

Aktivní
spolupráce

v rámci
mikroregionu
Hrušovansko,

MAS
Hrušovansko
a DSO NIVA

z0I,7-2022

100000 Obec

Spolupráce
s vedením
Zémkl
BŤežany

J 20í7-2022
zastupitelstvo

Podpora
drobného

podnikání na
území obce

a
J 2017-2022 50000

prezentace
drobného

podnikání na
webu obce

2017-2022 20000 Obec

9

q)
tro€)á95 .cB
lr trcBa

šřocÉ
ý.=

=§,a'
F-

Název
aktivitv Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady Zdroje

financování

J zastupitelstvo

Y.Ň
Nř
4E

Zaíi -É>l( .q)

<§a-o

Název
aktivitv Důležitost Termíny Odpovědnost Náktady Zdroje

financování

zastupitelstvo Obec

2
zastupitelstvo
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l

Jste?

Muž

žena

Váš věk?

Ř 15-29

30_49

50-64

65 a více
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3,1 Yýsledky dotazníkové šetření

-- 
1

38%



35%

PřistěhovaI jsem se v
dospělosti před více

než pěti Iety
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to%
Lz%

Přistěhoval jsem se v
dětství spolu s rodiči

V obci:
1B

16

14

1,2

].0

6

4

2

0

43%

4...
zul oo narozenl Přistěhova|.jsem se v

dospělosti v
posledních pěti letech

Typ domácnosti

§ Domácnost bez dětí

Domácnost s
nezaopatřenými dětmi

Jiné

Jak se Vám v obci žije?

e velmi dobře

Spíše dobře

Ani dobře ani špatně

Spíše špatně

Velmi špatně

27
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Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?
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Byd!ení
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VeImr spokojen Spíše spokojen

73%

Spíše
nespokojen

Velmi
nespokoj en

je mi to
Ihostej né
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1,4

12

10

8

6

A

2

0

školství

13%

Velmi spokojen Spíše spokojen

28%

5píše
nespokojen

52%

Velmi
nespokojen

Je mito
lhostej né
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43%
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Spíše
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29

0.#

]



20

18

I5

I4

10

8

6

4

2

0

50%

24%

Velmi spokojen Spíše spokojen

Veřejná doprava
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1,3%

Ku|tura a společenský život

L0%

Spíše
nespokojen

Velmi
nespokojen

je mi to
l hostej né

je mi to
lhostej né

I6

1,4

12

10

8

6

4

2

0

46%

1,L%

Velmispoko.jen Spíšespokojen

32%

L0%

Sportovní vyžití

26%

Spíše
nespokojen

Ll%

Velmi
nespokojen

12

].0

ó

6

4

2

0

36%

Sp íše

nespokojen

16%

Velmi
nespokoje n

.]e mi to
l hostej nó

Velmi spokojen 5píše spokojen

30

j'



Program rozvoje obce Břežany

Životní prostředí
j.8

16

1,4

12

10
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4
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0

49%

23%

Velmi spokojen Spíše spokojen

23%

Spíše
nespokojen

Velmi
nespokojen

,J.L%

Velmi
nespo koj e n

Je mito
lhostej né

je mito
i hostej né

Péče obce o své prostředí
2a

18

I6

1-4

1,2

10

B

6

4

2

0

54%

t9%
t6%

Velmi spokojen 5píše spokojen 5píše nespokojen

1,2

10

a

6

4

2

0

Podmínky pro podnikání

32%

Veimi
nespokojen

18%

39%

le mi to
l hostej né

Velmispokojen 5píšespokojen Spíšenespoko.jen
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Rozvoj obce
25

20

15

10

20

15

5

0

10

5

0

68%

t9%

I

Velmi spokojen Spíše spoko.jen Spíše nespokojen Velmi
nespol<ojen

65%

24%

Velmi spokojen Spíše spokojen Spíše nespokojen VeImi
nespoko.jen

b,

25

Je mi to
{hostej né

]e mito
l hostej né

*;: Ve|mi dobřé

Docela dobré

:x Ne moc dobré

Špatné

Nedovedu posoudit

&

I

Mezilidské vztahy v obci považujete za:

32

lnforrnovanost o děnív obci



Sledujete informace o dění v obci na
webových stránkách či na úřední vývěsce?

Program rozvoje obce Břežany

Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí
ke vzájemnýrn společenským kontaktů m?

* Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

,Rozhodně ne

Nedovedu posoudit

:* Pravidělně (1x týdně)

Občas (1x měsíc)

Vůbec

Jste ochoten udělat něco pro rozvoj obce
Břeža ny?

]

33
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,* Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

; Rozhodně ne

Nedovedu posoudit
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Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních
finančních prostředků. Na co byste je přednostně využiI?

30

25

)n

1ElJ

10

Zle pše n í

podmínek pro
podniká ní

8%

t4%

zřízenída|ších
provozoven
obchodu a

služeb

30%

Reko nstru kce
místních

komu n ikací

12%

Pod pora

ku ltu rn ích,
spoIeče nských
a sportovních

a kt jVit

11 %

Péče o
veřejnou zeleň
a prostření v

obci

18.%

5

0

t

Obyvatelé obce se také lyjádřilri, že se jim na obci konkrétně nelíbí špatné třídění odpadů,

stárnutí parku, chybějící výsadba nových stromů, rozbité kurty, rozbíté cesty, chybějící

chodníky podél komunikací, chátrqící stavby, chování zastupitelů a parkování aut na

chodnících.

Služby, které obyvatelům nejvíce chybí jsou bankomat, kvalitní prodejna potravin, noční

podnik, restaurace, lékař, kvalitnější pitná voda, lybavená místnost pro pořádání kulturních

akcÍ, Čerpací stanice, lékérna, tělocvična pro veřejnost, přímé spoje veřejné doprar,y, zájmové

kroužky pro děti, dětské hřiště.

ObČané by investovali obecní finanční prostředky na opravy školských zaíízení, na dětská

hřiŠtě, lavičky v parku, odpočinkové místo pro seniory, na zpeynění lesních cest, lesopark,

výsadbu stromŮ, na vytvoření cyklostezky, na fasádu OÚ a školských zařízení, na zajištění

omezenó rychlosti v obci.

34

Podpora Častější spoje
bytové veřejné

výstavby dopravy
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3.2 Prezenční listina covní sku * foto

prezenční listina
z veř"ejného projednávání PRO Břežany

27.9.2a17 v Břežanech

Jméno Padpis
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Obrázek 9: Veřejné projednávání PRO Břežany

Zdroj: vlastnífoto
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