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Úvod

Program rozvoje obce (dále jen „PRO“) je rozvojový dokument zohledňující záměry obce Břestek na
období 6 let. Neomezuje se tedy pouze na jedno volební období a umožní tak představitelům obce i při
jejich obměně koncepční plánování. 

Podkladem pro vznik PRO byly současné potřeby obce i výhledové záměry, kterými se obec bude
postupně zabývat a dle možností řešit. PRO Vzniká na základě styku s veřejností, soukromou sférou,
občany, podnikateli, majiteli pozemků, odborníky, správou obce a státu. Usiluje o dosažení rovnováhy
mezi tím, co občané chtějí a tím, co je dosažitelné, mezi dalším rozvojem a ochranou stávajících
přírodních a kulturních hodnot.

PRO je podkladem pro rozvojové aktivity a územní plánování v obci, ale i v regionu. Přispívá k tomu, aby
obec efektivně využívala finanční prostředky jak z vlastního rozpočtu, tak i z vypsaných dotačních titulů.

PRO umožňuje:

naplňovat dlouhodobé cíle a strategickou vizi obce;
rozhodovat v zastupitelstvu v širším koncepčním rámci;
koordinovat aktivity a zájmy různých subjektů působících v obci;
prosazovat a chránit veřejný zájem;
stanovit priority obce, místních obyvatel, podnikatelských subjektů a následně investičního
programu;
posílit sounáležitost mezi lidmi navzájem;
posílit odpovědnost místních obyvatel za další rozvoj obce tak, aby přicházeli s konkrétními návrhy
a řešením daného problému.

PRO musí vycházet ze sociálně ekonomické analýzy současného stavu, zhodnotit silné a slabé stránky
obce, její rozvojové příležitosti a identifikovat existující rizika. PRO obce Břestek je zpracován dle
metodiky garantované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Kompletní metodiky, včetně dalších nástrojů
tvorby programů rozvoje obcí jsou k dispozici na www.obcepro.cz.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST

A.1 Charakteristika obce

1. Území

První  písemná  zmínka  o  obci  Břestek  pochází  z  roku  1141.  Představuje  typickou  venkovskou
obec Zlínského kraje, která se nachází poblíž okresního města Uherské Hradiště, ve správním obvodu
ORP  Uherské  Hradiště.  Venkov  lze  definovat  několika  možnými  způsoby,  neexistuje  pro  něj  jednotná
formulace. Přesto si při vyslovení slova venkov lidé nejčastěji představují vesnici, krajinu a přírodu, vodní
plochy  jako  jsou  rybníky,  pole,  louky,  lesy  a  další.  Venkovské  oblasti  bývají  často  zaměřeny  na
zemědělství a je pro ně typická nižší hustota zalidnění. V posledních letech venkovské obce, které se
nacházejí v blízkosti větších měst, zaznamenávají nárůst přistěhovalých v souvislosti se suburbanizací.
Naopak venkovské obce na periférii se potýkají s klesajícím počtem obyvatel a také stárnutím populace.

Obec Břestek leží v malebném údolí Zlechovského potoka, v nadmořské výšce 238 m.n.m. a je jednou z
nejseverněji položených vinohradnických obcí. Rozkládá se na celkové ploše 1 414,98 ha, a její součástí
je i osada Chabaně. K 1.1.2020 bylo v obci evidována 837 obyvatel.

Pro  velké  množství  kulturních  a  přírodních  krás  v  obci  i  v  nedalekém okolí  je  Břestek  oblíbenou
chatařskou a rekreační oblastí se širokými možnostmi zejména pro turistiku a cykloturistiku, v zimním
období je k dispozici také lyžařský svah se sjezdovkou.

Tabulka č. 1, Základní údaje:

Území Počet obyvatel
k 31.12.2019 Rozloha v km2

Hustota
zalidnění (počet
obyvatel na 1
km2

Břestek 837 14,15 59
ORP Uh. Hradiště 90117 517,87 174
Zlínský kraj 581862 3963 147

 Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

 

 Tabulka č. 2, Vzdálenost obslužných středisek po silničních tazích:

Obec Vzdálenost v km Vzdálenost v
min. Počet obyvatel

Buchlovice 2,2 4 2421
Tupesy 1,7 3 1148
Uherské Hradiště 10 14 25247
Zlín 34,2 42 74935

Zdroj: ČSÚ, mapy.cz, vlastní zpracování
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Tabulka č. 3, Struktura půdy:  
Rozloha ha %
Celková plocha území obce 1414,978 ha 100
Výměra orné půdy 267,0915 ha 18,88
Výměra vinic 16,2546 ha 1,15
Výměra zahrad 21,7522 ha 1,54
Výměra ovocných sadů 3,7994 ha 0,27
Výměra trvalých travních porostů 135,3182 ha 9,56
Výměra zemědělské půdy celkem 444,2159 ha 31,39
Výměra lesní půdy 915,767 ha 64,72
Výměra vodních ploch 6,3224 ha 0,45
Výměra zastavěných ploch 13,2169 ha 0,93
Výměra ostatních ploch 35,4553 ha 2,5
Výměra nezemědělské půdy celkem 970,7616 ha 68,61

Zdroj: ČSÚ, mapy.cz, vlastní zpracování

Struktura půdy na území  obce Břestek je  složena ze 3/4 nezemědělské a  1/4 zemědělské výměry
z celkového půdního fondu. Ve srovnání s širším územím se zde prokazuje charakter čistě venkovské
obce s dominantní funkcí nezemědělské činnosti, umožňující investice ke zvyšování environmentálních a
společenských funkcí lesa s podporou činností využívajících společenského potenciálu lesů. Tato podpora
může být dále směřována na obnovu, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství a
lesnictví, zejména v oblasti předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou, co může mít vedlejší
efekt, např. obnovu, zachování a posílení biologické rozmanitosti, včetně oblasti Natura 2000.
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Zdroj: Mapy.cz

2. Obyvatelstvo

V  kapitole  obyvatelstvo  jsou  sledovány  základní  demografické  charakteristiky  obce  -  vývoj  celkového
počtu obyvatelstva, přirozený přírůstek a úbytek, přírůstek stěhováním, věková a vzdělanostní struktura
obyvatelstva. Údaje o počtu a složení obyvatelstva jsou získávány ze sčítání lidu (zhruba v desetiletých
intervalech)  a  z  navazujících údajů  o  pohybu obyvatelstva a  jejich  bilancí.  Tyto  údaje  vyplývají  ze
zpracování  statistických  hlášení  o  sňatcích,  rozvodech,  narozeních,  úmrtích  a  případech  stěhování,
poskytovaných matrikami.

Tabulka č. 4, Vývoj celkového počtu obyvatel v absolutních hodnotách 

Břestek 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Počet
obyvatel 795 806 798 793 803 807 814 816 808 811 829 837

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Vývoj celkového počtu obyvatel v průběhu sledovaného období (2008 – 2019) má s mírnými výkyvy
stabilní, mírně stoupající vývojovou charakteristiku. Celkový vývoj obyvatelstva ovlivňují dvě základní
složky tohoto ukazatele. První se týká mechanického pohybu obyvatel (vystěhování, přistěhování), ve
druhé se jedná o přirozené obměny obyvatel (narození,  úmrtí).  I  když se nejedná v obci Břestek o
skokové přírůstky, lze z dlouhodobého hlediska hovořit o pozitivním vlivu na udržení základních funkcí
obce.

Tabulka č. 5, Přehled údajů za přirozený a mechanický pohyb obyvatel mezi roky 2008 – 2019
v absolutních hodnotách

Rok Stav k
1.1. Narození Úmrtí Přistě-hovalí Vystě-hovalí Přírůstek

přirozený
Přírůstek
migrační

Přírůstek
celkový

Stav k
31.12.

2008 784 11 10 26 16 1 10 11 795
2009 795 10 5 20 14 5 6 11 806
2010 806 7 11 12 16 -4 -4 -8 798
2011 791 7 4 25 26 3 -1 2 793
2012 793 17 6 14 15 11 -1 10 803
2013 803 4 11 26 15 -7 11 4 807
2014 807 8 6 20 15 2 5 7 814
2015 814 4 8 23 17 -4 6 2 816
2016 816 5 9 13 17 -4 -4 -8 808
2017 808 4 5 15 11 -1 4 3 811
2018 811 5 4 21 4 1 17 18 829
2019 829 7 8 30 21 -1 9 8 837

 Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Přirozený přírůstek je výsledkem procesu rození a vymírání obyvatel. Z vývoje narozených je zřejmé
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ustálení hodnot na průměrné hodnotě 1 obyvatel/rok. Z trendů v oblasti reprodukčního chování obyvatel
ČR nelze předpokládat již větší pozitivní výkyvy, spíše se bude jednat o mírný pokles. To stejné již neplatí
pro hodnoty zemřelých, u kterých lze očekávat negativními výkyvy zapříčiněné silnými demografickými
vlnami poválečných ročníků, které budou mít přímý vliv na záporné hodnoty přirozeného přírůstku.

Vývoj migračního přírůstku v posledních deseti letech převážně určuje růst celkového počtu obyvatel. Z
trendu vývoje počtu obyvatel je patrná potřeba posílení atraktivity území obce z hlediska rozvoje bydlení
(obytné funkce).

 Tabulka č. 6, Věková struktura obyvatel

 Počet obyvatel

 Počet bydlících obyvatel
k 31.12.2015

Počet obyvatel ve věku Střední stav
obyvatel k 1.7.20150-14 let 15-59 let 60-64 let 65 a více let

Celkem 816 127 495 46 148 813
Muži 398 61 261 26 50 400
Ženy 418 66 234 20 98 413

Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování

Věková struktura obyvatel je sledována na základních věkových skupinách, které jsou svým rozložením
ekonomické povahy. Jedná se o složku tzv. předproduktivní 0 až 14 let, produktivní 15 až 64 let a
poproduktivní 65 let a více. Index stáří má kolísavý vývoj. Nejvyšší hodnota byla zaznamenána v roce
2011,  kdy na osobu ve věku 0-14 let  připadalo 1,207 seniorů.  V obci  převažuje počet  obyvatel  v
postproduktivním věku nad skupinou osob v předproduktivním věku.

Tabulka č. 7, Vybrané ukazatele za Zlínský kraj – demografický vývoj  

Vývoj Zlínského kraje
v letech 2008–2019 jednotka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Počet obcí celkem  304 305 305 305 307 307 307 307 307 307 307 307
Hustota obyvatelstva osoby/km2 149,2 149,1 149,0 149 148,3 147,9 147,7 147,5 147,3 147,1 147,1 147,0

Počet obyvatel k
31.12.2019 osoby 591

412
591
042

590
361

589
030

587
693

586
299

585
261

584
676

583
698

583
056

582
921

582
555

0–14 let osoby 82 609 82 375 82 751 83 903 84 163 84 554 84 963 85 652 86 293 87 104 87 958 88 411

z toho ženy  40 061 39 990 40 161 40 707 40 812 40 961 41 182 41 636 41 908 42 305 42 766 42 944

15–64 let osoby 417
291

415
061

411
904

406
257

401
633

397
208

393
025

388
916

384
285

380
106

376
378

372
805

z toho ženy  206
758

205
540

203
928

200
394

197
982

195
655

193
384

191
127

188
510

186
254

184
087

181
974

65 let a více osoby 91 512 93 606 95 706 98 870 101
897

104
537

107
273

110
108

113
120

115
846

118
585

121
339

z toho ženy  55 984 57 140 58 296 59 968 61 549 62 894 64 334 65 757 67 425 68 720 70 185 71 688
Průměrný věk
obyvatel (k 31. 12.) roky 40,7 40,9 41,2 41 41,7 42,0 42,2 42,5 42,7 42,9 43,1 43,3

 

Z  podkladů  ČSÚ  lze  vyčíst  sestupné  obsazení  věkových  kategorií,  které  naznačuje  prohlubující  se
nepoměrné věkové rozložení obyvatelstva ve Zlínském kraji. Při hodnocení budoucího vývoje je patrné,
že přírůstky obyvatel do produktivních skupin věku se budou snižovat a návazně na tuto situaci silně
posílí kategorie důchodového věku. U kategorie 65 + zároveň bude tento vývoj podpořen růstem střední
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délky života populace v ČR obecně. V kategoriích 0 - 14 bude docházet ke stabilizaci na současných
hodnotách,  ale  v  poměru  populace  budou  tyto  kategorie  nedostatečně  velké  vzhledem  k
socioekonomickým vazbám a potřebám vyšších věkových kategorií. V rozvojových souvislostech obce
Břestek je třeba tomuto trendu věnovat zvýšenou pozornost.

Venkovské oblasti se potýkají s několika problémy, které musí v současné době řešit. V důsledku jednoho
z nich dochází k migraci především mladých lidí, kteří se stěhují za prací do atraktivnějších oblastí v zemi.
Dochází ke zhoršení podmínek ekonomického růstu a ke stárnutí populace na venkově. Za 20 let bude
charakterizována poměrně silným zastoupením obyvatel ve věkových skupinách 65 a více let. Věkové
kategorie obyvatel do 14 let se budou pohybovat na dlouhodobě ustálených hodnotách (uvažováno bez
silné migrační vlny). Venkovské oblasti musí řešit, jak stabilizovat své obyvatelstvo.

 

Vzdělanostní struktura obyvatel obce Břestek

Zdroj: ČSÚ

Prognóza populačního vývoje

Populační vývoj obce je ve značné míře odrazem atraktivity pro její obyvatelstvo a výrazně ovlivňuje její
budoucí vývoj. Je proto důležitým aspektem pro další rozvoj obce. Reálná prognóza počítá s mírným
nárůstem obyvatelstva,  ve  kterém je  zohledněn  očekávaný  růst  počtu  obyvatel  jak  migrací,  tak  i
přirozeným  přírůstkem.  Naplnění  demografické  prognózy  bude  záviset  na  vývoji  věkové  struktury
obyvatelstva, přirozené měně obyvatelstva a na migračních tendencích, tzn. emigraci obyvatel ze sídla
do měst a naopak. S tím jsou spojené zvýšené nároky na bydlení a občanskou vybavenost.

 

3. Hospodářství



PROGRAM ROZVOJE OBCE BŘESTEK 8 / 31

 

Ekonomická situace

V této kapitole jsou analyzovány popisné a vývojové charakteristiky municipální ekonomiky obce Břestek.
Jedná se o analýzu podnikatelských subjektů,  zaměstnanosti  resp. trhu práce a mobility pracovních
sil. Většina zaměstnaných obyvatel vyjíždí za prací mimo obec, především do Uherského Hradiště a Zlína.

Tabulka č.7 , Ekonomické indikátory obce Břestek

Ekonomické
indikátory

Index
ekonomického
zatížení

Podíl
nezaměstnaných
osob

Intenzita
podnikatelské
aktivity

Přijaté dotace

 % % počet/1000
obyvatel

počet/1000
obyvatel

2008 44,81 5,8 98,11 .
2009 45,23 8,6 . .
2010 44,04 9,9 . 3,498
2011 44,71 8,9 . 4,584
2012 50,37 . 107,1 0,388
2013 48,89 9 115,24 1,989
2014 50,46 9,4 115,48 5,367
2015 50,83 8,5 116,42 7,945
2016 52,45 6,5 118,81 1,556
2017 51,59 3,21 130,7 1,437
2018 50,73 3,74 126,66 1,927
2019 51,36 . 235,36 xxx

Zdroj: ČSÚ

Index ekonomického zatížení

Index ekonomického zatížení uvádí kolik osob ve věku 0-14 let a 65 a více let, tedy osob v ekonomicky
neaktivním věku, připadá na 100 osob ve věku 15-64 let, tzn. v ekonomicky aktivním věku. Jinými slovy
výsledek představuje počet seniorů a dětí, kteří připadají na ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Data pro
výpočet indexu byly získány z ČSÚ, měrnou jednotkou je procento. Typ indikátoru indexu ekonomického
zatížení je MIN, neboť je pro rozvoj lepší, pokud je číslo co nejmenší, tzn. co nejméně lidí je závislých na
pracujících.

Z přehledu vyplývá, že index ekonomického zatížení je rostoucí, i když méně intenzivně, což znamená, že
více lidí je závislých na pracujících. V rozvojových souvislostech obce je třeba tomuto trendu věnovat
zvýšenou pozornost.

Podíl nezaměstnaných osob

Index představuje podíl osob bez zaměstnání, který je vyjádřen jako podíl dosažitelných uchazečů o
zaměstnání, kteří jsou ve věkové skupině 15 - 64 let. Nepříznivý výsledek indikátoru by měl nepochybně
negativní vliv na rozvoj nejen obce. Data pro výpočet pramení z evidence úřadů práce, které jsou dále
zpracovávány ČSÚ. Z ČSÚ jsou data čerpána pro vyhodnocení  ekonomického stavu obcí.  Jednotkou
ukazatele je procento [%] a cílem je, aby byl indikátor, co nejnižší. Typ indikátoru je tedy MIN.
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Procento nezaměstnanosti se v regionu dlouhodobě drží pod tři procenta, což hovoří o dobré poloze obce
s ohledem na nabídku pracovních míst.

Intenzita podnikatelské aktivity

Ukazatel intenzity podnikatelské aktivity představuje počet podnikatelských subjektů v obci, u kterých
byla zjištěna aktivita. Počet je přepočten na 1000 obyvatel. Výsledek zobrazuje možnosti zaměstnání a
nabízené produkty a služby v obci. Výsledek vypovídá o tom, jak je kvalitní podnikatelské prostředí v
obci. Počet malých, středních či velkých podnikatelských subjektů je důležitý nejen pro rozvoj obce.
Měrnou jednotkou je počet na 1000 obyvatel. Zdrojem dat byl ČSÚ, typ indikátoru je MAX, neboť čím je
intenzita podnikatelských subjektů vyšší, tím má obec možnost rozvoje a ekonomické stability.

Z přehledu v tabulce vyplývá, že počet podnikajících osob roste, čímž nabízí obci možnost rozvoje a
ekonomické stability, pro občany pracovní místa.

Přijaté dotace

Přijaté dotace představují  finanční  příjmy ze státního rozpočtu,  z  fondů EU a dalších jiných zdrojů.  Tyto
finanční prostředky, které jsou obci poskytnuty, mají stanovený účel. Indikátor představuje aktivitu obcí,
která  se  projevuje  v  získávání  finanční  podpory  z  různých dotačních  titulů.  Získané finanční  prostředky
slouží  k  financování  či  alespoň  spolufinancování  aktivit  v  rámci  obce.  Nevýhodou  ukazatele  je
nehodnocení využití  dotace. Měrnou jednotkou je Kč na obyvatele. Typ indikátorů je MAX. Čím více
přijatých dotací,  tím lepší má obec možnost rozvíjet se, zajišťovat stav a vývoj podmínek pro život
obyvatel v obci.

Index přijaté dotace je kolísavý, a je odvislý od připravenosti projektů. Z přehledu vyplývá, že nejvyšší
index byl v roce 2010/2011, kdy obec realizovala strategický projekt „Čistý zlechovský potok“

 Struktura zaměstnanosti

Struktura zaměstnanosti v obci Břestek podle odvětví v roce 2011 (%)

 Zemědělství a lesnictví Průmysl a stavebnictví Služby
Břestek 5,03% 45,28% 45,91%
UHERSKÉ HRADIŠTĚ 2,49% 42,86% 46,74%
Zlínský kraj 2,55% 40,80% 46,94%
ČR 2,74% 32,23% 53,87%
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Zdroj: ČSÚ

Hospodářská činnost

Podniky, které mají největší zastoupení v regionu, spadají do oblasti velkoobchodu a maloobchodu, patří
mezi ně také opravy a údržba motorových vozidel, značné zastoupení má také zpracovatelský průmysl a
stavebnictví. V oblasti zemědělství je podle údajů ČSÚ aktivních 19 subjektů. Subjekty se zaměřují na
živočišnou a rostlinnou výrobu, sady a samozřejmě vinařství. V území chybí subjekt, který by patřil do
skupiny velkých podniků, tedy podnik, který by zaměstnával více než 250 zaměstnanců. Převažují fyzické
osoby, které ke své činnosti nepotřebují další zaměstnance. Dále je zde několik mikropodniků, malých či
středních podniků.

Zemědělství, lesnictví, rybářství  19
Zpracovatelský průmysl 39
Stavebnictví 31
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 37
Doprava a skladování 2
Ubytování, stravování a pohostinství 6
Činnosti v oblasti nemovitostí 4
Profesní, vědecké a technické činnosti 15
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 5
Ostatní činnosti 18
Nezařazeno 3
Státní organizace - počet subjektů 1
Akciové společnosti - počet subjektů 0
Obchodní společnosti - počet subjektů 12
Družstevní organizace - počet subjektů 0
Podnikatelé - fyzické osoby - počet subjektů       135
Svobodná povolání - počet subjektů 11
Ostatní právní formy - počet subjektů 12
Počet subjektů bez zaměstnanců 82
Počet subj.s 1-9 zaměst.- mikropodniky 15
Počet subj.s 10-49 zaměst.- malé podniky 0
Počet subj.s 50-249 zaměst.- střed.podn. 0
Počet subj.s >249 zaměst.- velké podniky 0

Zdroj: Risy.cz

Struktura podnikatelských subjektů podle velikosti v obci Břestek v roce 2013

Počet zaměstnanců Kategorie Absolutně Relativně (%)
do 10 mikropodniky 15 42,94%
10-49 malé podniky 0 0,00%
50-249 střední podniky 0 0,00%
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Počet zaměstnanců Kategorie Absolutně Relativně (%)
250 a více velké podniky 0 -
nezjištěno - 101 57,06%

Zdroj: ČSÚ

Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Břestek v roce 2013

Zdroj: ČSÚ

Zemědělství

Rozvoj  venkova  je  silně  spjat  se  Společnou  zemědělskou  politikou,  která  je  jedna  z  nejstarších  a
nejrozsáhlejší  politik  Evropské  unie.  Společná  zemědělská  politika  řadí  mezi  své  cíle  posílení
konkurenceschopnosti  v  oblasti  zemědělství  a  šetrnosti  k  životnímu  prostředí  a  podporu  rozvoje
venkovských oblastí.

 Druhy pozemků

Celková výměra pozemku (ha)    1415
Orná půda (ha) 267
Chmelnice (ha) 0
Vinice (ha) 16
Zahrady (ha) 22
Ovocné sady (ha) 4
Trvalé trávní porosty (ha) 135
Zemědělská půda (ha) 445
Lesní půda (ha) 916
Vodní plochy (ha) 6
Zastavěné plochy (ha) 13
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Celková výměra pozemku (ha)    1415
Ostatní plochy (ha) 35
Koeficient ekologické stability (%) 3,48

Zdroj: Risy.cz

4. Infrastruktura

Technická infrastruktura

Čistý Zlechovský potok je svazek obcí, jehož cílem je zajištění realizace odvádění a čištění odpadních vod,
tj. konkrétně odkanalizování obcí Zlechov, Tupesy a Břestek, včetně čistírny odpadních vod. Díky tomu
má obec kompletně vybudovanou jednotnou kanalizační síť, která je zakončena ve společné čistírně
odpadních vod.

Tento ukazatel spadá do oblasti týkající se ochrany vod. Výsledek ukazatele vyjadřuje podíl obyvatel,
jejichž domácnost je napojena na veřejnou kanalizaci s navazujícím čištění odpadních vod z celkového
počtu obyvatel obce. Indikátor představuje úroveň udržitelnosti při nakládání s vodními zdroji. Měrnou
jednotkou ukazatele je procento. Typ indikátoru je MAX, čím více obyvatel je napojených, tím je situace
lepší pro jejich život i pro životní prostředí. Nejpříznivějším výsledkem je hodnota 100 %. Zdrojem pro
získání dat byl Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje.

Veřejným vodovodem je pokryto 100 % obce a je ve správě SVAK Uherské Hradiště.  Dále je obec
kompletně plynofikována a elektrifikována. Zásobování elektrickou energií je v obci zajištěno dostatečně
s kapacitou pro další rozvoj. U nové zástavby jsou rozvody nízkého napětí vedeny v zemi, na ostatním
území obce je vrchní vedení.

V obci je vybudován bezdrátový obecní rozhlas, jehož součástí je protipovodňový varovný systém. Síť
telekomunikačních spojů je náležitě naddimenzována, pokryta sítí všech mobilních operátorů. Obec má
plné pokrytí internetem a využívá informačního kanálu prostřednictvím internetu. Připojení internetu je
možno jak kabelově, tak i vzduchem skrze síť WIFI.

Odpadové hospodářství

Směsný  komunální  odpad  se  sváží  1  x  14  dnů  společností  O-T-R  a.s.  Uh.  Hradiště  na  skládku  v
Otrokovicích a Těmicích). Svoz vytříděných složek odpadu provádí rovněž firma O-T-R a.s. dle plánu: svoz
papíru – kontejnery 1.100 litrů 1 x 14 dnů, svoz plastu – kontejnery 1.100 litrů 1 x 7 dnů, svoz plastu –
pytlový svoz 1 x 14 dnů, svoz skla – kontejnery 1.100 litrů 1 x 28 dnů: svoz bioodpadu – kontejnery 240
litrů 1 x 14 dnů. Celkový počet sběrných míst na tříděný odpad v obci je 15. Obec nabící pro své občany
ukládání velkoobjemového odpadu oproti občanskému průkazu (max. 200 kg na osobu za rok) na sběrný
dvůr Křižné cesty v Buchlovicích, který vlastní Miroregion Buchlov, svazek obcí a provozuje jej společnost
Biokomp s.r.o.

Dopravní infrastruktura

Doprava a silniční komunikace jsou značně ovlivněny pohořím Chřiby, které znesnadňuje v některých
případech až znemožňuje propojit sídla podle potřeby. Ve střední části Chřibů vznikaly obce spíše v údolí,
ze kterého silnice vedou k páteřní  komunikaci,  a  to k  silnici  I/50,  která je  silnicí  1.  třídy,  spojující
Jihomoravský  a  Zlínský  kraj.  Je  vedena  z  Brna,  přes  Uherské  Hradiště  až  na  hraniční  přechod  se
Slovenskem do obce Starý Hrozenkov. Po silnici I/50 je také vedena evropská silnice E50. Podstatný
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význam má rekreační doprava, která je napojena na turisticky atraktivní cíle a dále také na individuální
turistiku a chatové osady. V blízkosti je vedena silnice I/55, která navíc Jihomoravský a Zlínský kraj
spojuje  s  Olomouckým.  Prochází  Starým  Městem  a  Uherským  Hradištěm.  Vzhledem  k  přírodním
podmínkám v území je omezena železniční doprava, která do území zasahuje pouze okrajově. V Kyjově a
ve Starém Městě je nejbližší napojení na železniční spojení. Řeky a ostatní vodní toky nejsou vhodné k
využívání lodní dopravy. Pro rekreační využití jsou však dostačující. Co se týče letecké dopravy, nejbližší
letiště se nachází v Brně, pro rekreační využití také v Kunovicích. V rámci rekreačního vyžití se nachází v
obci Břestek Balon Centrum, které zajišťuje létání balónem v okolí regionu. Individuální doprava zahrnuje
cyklistickou a pěší dopravu.

Obec má vybudovány místní komunikace III. třídy, u kterých jsou zčásti vybudovány chodníky. Místní
komunikace navazují na silniční síť a tvoří tak společnou základní komunikační kostru zástavby. Krátké
spojnice s hlavními krajskými silnicemi jsou zajišťovány místními, resp. účelovými komunikacemi. Většina
těchto komunikací byla zrekonstruována, další případné opravy jsou v plánu.

 Zdroj: vlastní archiv

 

Cyklodoprava, turistické stezky a cyklotrasy

Cyklistická  doprava  zaznamenává  nárůst,  stejně  jako  ve  většině  obcí  po  celé  České  republice.  V
současnosti se dostává do běžného dne v rámci dopravy do práce či školy. V okolí obce Břestek je
problémem, že stezky na sebe nejsou navázány a propojeny. Proto probíhá tento způsob dopravy také na
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silnicích společně s motorovými vozidly. Cykloturistika je také významnou rekreační činností a obce na
buchlovsku nabízí značené i neznačené cyklotrasy.

 Zdroj: archiv Slováckého deníku

 Trasa 5050

Popis  trasy:  regionální  cyklotrasa  procházející  jihovýchodní  částí  mikroregionu  je  vhodně  napojena
na železniční dopravu. Trasa je vedena převážně po silnicích III.  třídy. Na několika místech je trasa
sjízdná pouze na horských kolech.
Cíle  na  trase:  Staré  Město  >  Jalubí  >  Modrá  >  Velehrad  >  Chabaně  >  Břestek  >  Buchlovice  >
Smraďavka > Boršice > Nedakonice (ČD). Délka trasy: 22 (26) km

Trasa 5150 (,,Velkomoravská poutní cesta") 1
Páteřní  trasa mikroregionu je vhodná pro všechny cyklisty.  Trasa spojuje většinu obcí  mikroregionu
a umožňuje odbočení na nejvýznamnější turistické cíle v jižní a střední části  Chřibů. Trasa je místy
vedena po silnicích II. a III. třídy. Většinou je trasa vedena po zpevněných cestách (asfalt).
Cíle na trase:  Staré Město (ČD) > Modrá > Velehrad > Tupesy > Břestek > Buchlovice > Holý kopec
> Stupava > Hrad Cimburk > Kozel > Klimentské rybníky > Osvětimany. Délka trasy: 33 km

Trasa 5150 (,,Velkomoravská poutní cesta") 2
Druhá značená cyklotrasa z Velkomoravských poutních cest rovněž začíná na žel.  stanici St. Město.
Za Starým Městem zpevněná polní cesta navazuje na Moravskou vinnou cyklotrasu ve směru na Zlechov
(5150). Trasa spojuje většinu obcí mikroregionu a umožňuje odbočení na nejvýznamnější turistické cíle
v jižní části Chřibů. Trasa je místy vedena po silnicích III. třídy. Většinou je trasa vedena po zpevněných
cestách (asfalt).
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Cíle na trase:  Staré Město (Památník Velké Moravy) > Zlechov > Tupesy > Břestek > Buchlovice
> Smraďavka > Dlouhá řeka > Vlčák > Osvětimany. Délka trasy: 26 km

Trasa 5159
Popis trasy: alternativní  trasa vedoucí z Buchlovic ke hradu Buchlov. Trasa je vedena ve své první
části  po  silnici  III.  třídy  a  po  asfaltových  komunikacích  a  v  závěru  pak  po  lesních  nezpevněných
cestách. Tento úsek je za mokra jen velmi těžce sjízdný.
Cíle  na  trase:  Buchlovice  >  Břestek  >  Břestecká  skála  >  Buchlovský  kámen  >  Zikmundov  >
hrad Buchlov. Délka trasy: 13 km

Pěší doprava

K významným pěším trasám patří poutní stezka Velehrad – Hostýn, která je součástí sítě evropských
poutních cest.

Dopravní obslužnost

Většina občanů vyjíždí za prací mimo obec. Podobná situace je i u dětí a mládeže, která vyjíždí z obce do
škol. Nejvíce dětí dochází do vedlejší obce Buchlovice a Tupesy, kde se nachází mateřská škola i základní
škola.  Dále žáci  a studenti  dojíždí  každý den do základních,  středních i  vysokých škol.  Dojíždka se
uskutečňuje především do okolních měst, a to do Starého Města, Uherského Hradiště a krajského města
Zlín. Studenti vysokých škol dojíždí převážně do Zlína, Brna, Olomouce, Prahy a Ostravy. Obec Břestek
není doposud napojena na žádný integrovaný dopravní systém.

V obci je dopravní obslužnost veřejnou hromadnou dopravou zajišťována autobusovými spoji, které bez
přestupů směřují do Buchlovic, anebo do Tupes. V docházkové vzdálenosti je k dispozici pět zastávek
autobusu hromadné dopravy.  
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 Zdroj: mapy.cz

5. Vybavenost obce

Vybavenost v obci

Vzhledem k populační velikosti jsou v obci zajištěny základní služby občanské vybavenosti částečně,
chybí  základní  škola,  pošta,  ordinace  praktického  lékaře  pro  děti  i  dospělé,  zubní  ordinace  a
knihovna. Obec disponuje mateřskou školou, jejíž vybavení neodpovídá současným trendům výchovy
dětí,  chybí interaktivní prvky, nedostatečná je také plocha pro venkovní aktivity. V obci je dále obchod se
smíšeným zbožím, jsou zde dvě hospody a dva penziony s občerstvením. Dále se zde vyskytují drobná
řemesla, jako např. stolařství, zednické práce, atd.

Domovní a bytový fond v obci Břestek dle SLDB 2011

Obytná zástavba v obci  je převážně nízkopodlažní  (1-2 podlaží).  Část starých rodinných domů byla
zbourána a byly vystaveny domy nové. Převažují novější dvojdomky i izolované rodinné domy. Ve starší
zástavbě dochází většinou k dostavbě stávajících domů, úpravám fasád a jejich zateplení, výměně oken
za nová. Pro obec je typická řadová zástavba. Rovněž je potřeba dodržovat místní stavební ráz, a to
včetně barev fasád, střech, atd.

V obci se nachází také 76 neobydlených domů, přičemž je jich velká část, odhadem 90% je využívána k
rekreaci,  Podíl  rekreačních domů není  zanedbatelný,  a poukazuje na silnou rekreační  funkci  obce -
individuální rekreace.
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Počet domů 328
Počet obydlených domů 242
Podíl obydlených domů 73,78%
Podíl obydlených domů v ČR 83,40%
Počet rodinných domů 237
Podíl rodinných domů 72,26%
Podíl rodinných domů v ČR 72,18%
Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet 48,06%
Podíl bytových domácností vybavených počítačem a připojením na internet v ČR 53,00%

Zdroj: ČSÚ

Rozvojové plochy pro bydlení

Nová výstavba v obci probíhá pouze na soukromých pozemcích anebo původní zástavbě, obec nemá
vlastní pozemky, které by občanům pro výstavbu nabídla. Původní, starší zástavba je lokalizována v
centrální části obce, přičemž stáří domů odpovídá vývoji výstavby v čase. V roce 2009 byl schválen
aktuální územní plán, který počítá s mírným rozrůstáním obce o další zástavbu rodinných domů. Další
stavební místa zůstávají uvnitř stávající zástavby.

Zdravotní péče

V  obci  není  registrované  žádné  zdravotnické  zařízení.  Obyvatelé  obce  navštěvují  ambulance
zdravotnických zařízení v Buchlovicích (praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé),
Tupesích,  Zlechově a Starém Městě.  Ordinace specialistů,  lůžková zdravotnická zařízení  a akutní  či
pohotovostní služba je obyvatelům obce poskytována v  okresní nemocnici v Uherském Hradišti.

Stanoviště rychlé záchranné služby se nachází v Buchlovicích a také v Uherském Hradišti, stejně jako
nejbližší  nemocnice.  Dojezdová  vzdálenost  rychlé  záchranné  služby  splňuje  legislativně  stanovenou
maximální dobu dojezdu.

Sociální péče

V obci se nenachází žádný druh sociálních služeb. V nejbližším městě Uherské Hradiště je registrovaná a
občané mohou využívat služby Oblastní charity UH , a to převážně Centra denních služeb pro seniory,
domácí pečovatelské služby, další nabídkou je Pahop, z.ú. a dále Zdravotní ústav paliativní a hospicové
péče v Uherském Hradišti, která nabízí služby pro lidi v terminálním stadiu. Odlehčovací službu mohou
občané využívat také v zařízení v nedalekých Boršicích.

Historie

Břestek je stará osada, v níž již po roce 1140 kostel spytihněv(s)ký vlastnil 4 popluží. Roku 1389 držel obec Bohuš ze Sazovic, po jehož
smrti se rozdělili o ves jeho děti Jan ze Sazovic a Anna, manželka Václava z Morkovic. V letech 1408 až 1411 vlastnil ves Václav
z Mozkovic královským dáním. Václavův syn Milota předal v r. 1464 Břestek Mikuláši ze Žákovi a Jindřichovi z Buchlovic. Anežka
ze Žákovi přijala na Břestek jako společníky své syny Jiříka, Prokopa, Mikuláše, Hynka a Jana Buchlovické z Domamyslic, leč v r.
1538  držel  ves  Hynek  Podstatský  z  Prusinovic  a  pak  město  Hradiště,  které  v  r.  1549  předalo  ves  Mikuláši  st.  Buchlovickému
z Domamyslic. Po jeho smrti v r. 1551 jeho synovci Petr, Jiřík a Mikuláš Buchlovičtí z Domamyslic odevzdali Břestek Janovi Dánskému
z Domamyslic a od té doby náležel k buchlovickému panství. Útrapy 17 století (1604,1624) vyvrcholily v r. 1643, kdy byla obec
vypálena, a v r. 1663, kdy opět částečně lehla popelem. V druhé polovině minulého století vyklučením vyrostla uprostřed lesů osada
Chabaně. Hlavní obživou bylo zemědělství, především se pěstovalo obilí, dále pícniny, byly zde a do dnešní doby jsou také vinice.
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Obec proslula svým hrnčířstvím a kamenářstvím, které bylo v rozkvětu v 18. a 19. století. Ještě v posledním období bylo známo
kamnářství rodiny Hánové, které vyrábělo i jiné keramické výrobky. Menší starý mlýn, připomínaný již v 16 století jako vrchnostenský,
byl na začátku druhé světové války zrušen a už nebyl obnoven. Celkový katastr obce obnášel v r. 1900 1406 ha, z nichž 354 ha
připadalo na pole, 40 ha na louky, 18 ha na zahrady, 34 ha na vinice, 36 ha na pastviny a 899 ha na les, v obci se chovalo 35 koní,
259 kusů skotu a 98 vepřů. Do katastru obce zasahovaly dva dvory. Dvůr Buchlov byl o výměře 135 ha a náležel Berchtoldům, byl
v nájmu bratří Mayů. Z velehradského velkostatku, který v poslední době vlastnil Katolický podporovací spolek a byl rovněž v nájmu
bratří Mayů.

Obec utrpěla průchody pruských vojsk v r. 1866 a vniklou choleru, která skosila 17 osob. Je znám cholerový hřbitůvek. Z obce odcházeli
do světa pokrývači, zedníci a tesaři, jichž bylo takové množství, že ještě v r. 1924 byli v každém domě, ti přinášeli do obce pokrokové
sociální myšlenky a ustavili v r. 1901 místní sociálně demokratickou organizaci, z nich většina v r. 1921 přešla do KSČ, která za první
republiky si uchovala silnou pozici. Sociálně demokratická strana zůstala v obci i nadále početná. Prvenství si uchovávala lidová strana,
která o ně soupeřila se stranou agrární. Farou obec náležela k Buchlovicím, s nimiž sledovala své osudy.

Až do okupace vyvíjel činnost odbor Národní jednoty (1910). V době okupace skrývali obyvatelé na Chabaních ilegální pracovníky.
V koncentračním táboře zahynul 1 občan. Obec byla osvobozena 30 dubna 1945 rumunskými jednotkami. Při osvobozování obce,
kterýžto boj trval 22 hodin, padlo 6 rumunských vojáků, Němci ztratili 9 mužů.

Od roku 1990 je Břestek opět  samostatnou obcí.  Pozemkové knihy jsou vedeny od r. 1736. Vývoj názvu obce: Přestat 1131, Brzistek
1389, v Břestku 1409, Brzestek 1437, Brzestek – Břestek 1872.

 Památky

Socha svatého Jana Nepomuckého

Jedná se o barokní památku, která je dokladem sochařské práce 1. pol. 18. století.  Světec je ztvárněn
v obvyklém ikonografickém schématu, tzn. oděn do kleriky, rochety, mozzetty. Pravá  ruka drží krucifix
na pravém rameni, levá drží biret přibližně v úrovni pasu. Figura je zobrazena v extatickém pohybu
(hlava zakloněna) a v kontrapostu s vahou na levé noze.

Soklová architektura má čtvercový půdorys.  Je  složena z kvadratického soklu,  dříku soklu a profilované
vyložené římsy. Na dříku soklu je v čelní straně dvojité zrcadlo s nápisem a schránkou s pozůstatky pantů
kovových dvířek.

Nápis je vysekán klínovým písmem. Nápis neobsahuje zvýrazněný chronogram, nicméně z římských číslic
lze vyčíst letopočet 1727, socha stylově odpovídá této dataci.

Soklová  architektura  se  sochou  světce  je  osazena  na  progilovaném schodu  (pravděpodobně  jeden
stupeň), který je celou svou výškou utopen pod terénem zahrady.

Figura světce a soklová architektura jsou provedeny ze dvou druhů kamenných materiálů.  Soklová
architektura je provedena z hrubozrnného pískovcového materiálu místní provenience. Socha světce je
provedena z jemného pískovce maletínského.

V roce 2008 proběhla rekonstrukce sochy za finanční podpory z Ministerstva kultury. 

Zvonice

Architektonicky  velmi  zajímavá  gotizující  stavba  z  roku  1888.  Postavena  byla  stavitelem Lozrem z
Uherského Hradiště v gotickém slohu, místo původní dřevěné zvonice. Nachází se při hlavní silnici do
Buchlovic  v  části  zvané Dědina.  Kolem zvonice bývala  dříve  hustá  zástavba rodinných stavení,  po
četných demolicích starých domků je nyní součástí parčíku. V roce 2011 proběhla oprava zvonice za
finanční  podpory  z  Ministerstva  kultury.  Zvonice  je  plně  funkční,  břestecký  občan,  pan  Šik  v  minulosti
zvonil ráno, v poledne, večer a při úmrtích. Na zvonu je nápis Sv. Cyrile a Metoději orodujte za nás! 

Kaple Panny Marie Sedmibolestné
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Byla postavena roku 1752. Najdeme ji u polní cesty do Buchlovic. V roce 2010 proběhla úprava okolí
kaple  a  umístění  nové sochy panny Marie  a  to  za  finanční  podpory  z   Ministerstva pro  místní  rozvoj.  V
roce 2011 proběhla oprava kapličky za finanční podpory z Ministerstva kultury.

Zdroj: vlastní archiv

Dům čp. 157

Chalupářské stavení – typická stavba lidové architektury s historickým vinným sklepem z 19. století. Dům
byl postaven s použitím starších částí původního objektu někdy v době mezi  1. a 2. světovou válkou. 
Nachází se u silnice na Chabaně v části obce Záhumní.

Zdroj: vlastní archiv
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Kultura

Území je známé bohatým kulturním a spolkovým životem. Typický je folklórní životní styl, jehož tradice
sahá do hluboké historie. Mezi nejoblíbenější patří hody s právem, vaření trnek, den vína. Folklórní život
je příčinou působení folklórních souborů pro děti i dospělé, cimbálové muziky, či spolky přátel folklóru.

Zdroj: Vlastní archiv

 

Sport a tělovýchova

Obec dlouhodobě podporuje sportovní vyžití. Sportovcům je k dispozi fotbalové hřiště, sportovní hala,
pohybové i sportovní aktivity jsou rozvíjeny také na venkovním hřišti s moderními herními prvky, které
využívá MŠ i  široká veřejnost.  V minulosti  zde působilo fotbalové družsto, které ale vlivem poklesu
populace ukončilo činnost, je zde oddíl stolního tenisu.

Zdroj: Vlastní archiv
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Spolková činnost

Obec Břestek se neustále rozvíjí  a roste. Jelikož v obci přibývají obyvatelé, je přirozené, že si chtějí
vytvořit příjemné prostředí pro svůj život. Proto se v obci zakládají organizace a spolky:

Spolky:

Břestecký klub maminek
Fecht team Břestek z.s
Kynologický klub
MTBikers o.s.
Občané Břestku, z.s.
Oddíl stolního tenisu Břestek
SFK Břestek z.s.
SUT z.s.
Vinaři Břestek z.s.

 

6. Životní prostředí

Na území se nachází  Přírodní  park Chřiby.  Základ rozvoje regionu je spatřován v podpoře několika
odvětví.  V regionu je  důležitá  podpora zejména v rámci  zemědělství,  podstatná je  také podpora a
zavedení drobného řemeslnictví a rozvoj cestovního ruchu. Cílem rozvoje je vytvářet a udržovat zázemí
pro občany jako místo, kde chtějí žít. V souvislosti s tím je kladen důraz na zvýšení kvality životního
prostředí, které je jedním z nejdůležitějších faktorů pro dlouhodobý ekonomický růst. Neméně potřebný je
i rozvoj malých a středních podniků, které vytváří pracovní místa pro obyvatele a přispívají k rozvoji
území i sociální stabilitě. Na území je vysoký potenciál pro rozvoj cestovního ruchu a s ním spojené
služby. V oblasti přírody a ochrany životního prostředí je pozitivní, že se v regionu nenachází významná
ekologická zátěž, z hlediska čistoty ovzduší se obec řadí k obcím s dobrou kvalitou čistoty vzduchu,
nenachází se zde žádné významné zdroje znečištění, které by měly vliv na životní prostředí. Z minulosti
je  však  výrazně  ovlivněna  krajina  intenzifikací  zemědělství.  Řešení  problému  spočívá  v  obnově  mezí,
biotopů,  alejí  apod.  

Zdroj: vlastní archiv
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Tento indikátor vyjadřuje, jakou výši finančních prostředků vynakládá z rozpočtu obce vedení na ochranu
životního prostředí. Výdaje na ochranu životního prostředí patří mezi základní východiska pro dlouhodobý
rozvoj obce. Ukazatel je vyjádřen procentem. Typ indikátoru je MAX. Podle výše výdajů poskytnutých na
ochranu životního prostředí je možné dojít k závěru, jakým způsobem se obec této problematice věnuje.

 

Koeficient ekologické stability

Koeficient  ekologické  stability  (KES)  je  poměr  mezi  stabilními  a  nestabilními  plochami  krajinotvorných
prvků, které jsou součástí katastrálního území obce.

Sledování  ukazatele  je  důležité  pro  hodnocení  udržitelnosti  využití  jednotlivých částí  území  v  obci.
Zohledňuje  se  při  plánování  využití  území,  protože  se  jedná  o  strategické  rozhodnutí,  jež  má  z
dlouhodobého hlediska vliv  na život  obyvatel  v  obci  a  souvisí  i  s  jejím rozvojem. Výsledek KES je
bezrozměrná  jednotka,  jedná  se  o  koeficient.  Typ  indikátoru  je  MAX.  Vyšší  podíl  stabilních  prvků
napomáhá  krajině  udržovat  ji  i  přes  negativní  vlivy,  které  na  ni  působí.

Struktura využití půdy

Zdroj: ČSÚ

 

7. Správa obce

Správa obce

Obec Břestek vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do
obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoji funkci podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Zatupitelstvo obce je devítičlenné, a rozhoduje ve věcech patřících do samostatné
působnosti  obce.  Působí  zde  finanční  výbor,  který  provádí  kontrolu  nakládání  s  majetkem a  finančními
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prostředky obce.  Dále zde působí  kontrolní  výbor,  který kontroluje plnění  usnesení  zastupitelstva a
dodržování právních předpisů ostatních výborů a úřadem samotným. Svou činnost aktivně vykonává také
komise pro občanské záležitosti. Správu obce zajišťuje Obecní úřad, sídlící na adrese: Břestek 14, PSČ
687 08.

Hospodaření obce

Obec  se  snaží  s  veřejnými  prostředky  nakládat  s  péčí  řádného  hospodáře,  maximálně  účelně  a
hospodárně, na základě schváleného rozpočtu.

Vývoj rozpočtového hospodaření v obci Břestek v letech 2009 - 2014 (v tis. Kč)

Zdroj: ČSÚ

Komunikace s občany

Komunikaci s občany vnímá obec jako jeden z hlavních aspektů, který ovlivňuje směr, i samotné řízení
obce. Komunikace je řešena v několika rovinách, aby vyhovovala všem obyvatelům, bez ohledu na
věková, či jiná omezení. Obec preferuje osobní setkávání s občany, pro aktuální informovanost využívá
úřední desku, webové stránky, zpravodaj a hlášení místního rozhlasu.
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Vnější vztahy a vazby

Cílem obce je udržovat partnerství také s okolními obcemi a organizacemi, čímž dochází ke koncepčnímu
rozvoji daného území. Obec je v současné době členem:

Mikroregionu Buchlov, svazku obcí pro rozvoj cestovního ruchu, 
Svazek obcí Čistý Zlechovký potok,
MAS Buchlov, z.s.
Sdružení místních samospráv (SMS),
Spolek pro obnovu venkova ČR,
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 
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A.2 Východiska pro návrhovou část

Dílčí poznatky ze šetření byly zapracovány v jednotlivých kapitolách a odráží potřebu obyvatel obce jak v
krátkodobém, tak v dlouhodobém horizontu. Dokument Programu rozvoje obce Břestek byl zpracovaný
na období 2021 - 2026, tedy s přesahem do dalšího volebního období, aby bylo možné na rozvoji obce
kontinuálně  pracovat  s  novým zastupitelstvem,  které  vyhodnotí  plnění  z  předcházejícího  volebního
období a aktualizuje o body ze svého volebního programu.

Obecně vyplynulo, že většina obyvatel obce je spokojená s polohou obce, včetně dojezdové vzdálenosti
do okresního města, kde většina z nich dojíždí za prací, či vzděláváním, kde je poskytována odborná
zdravotní péče, a jsou zde nákupní centra. Nejvíce obyvatele trápí nedostatečná bytová výstavba a
parkování v obci,  včetně bezpečnosti dopravy. Velkou váhu přiklání ke klidné lokalitě, čistému životnímu
prostředí, kulturnímu a sportovnímu vyžití i  spolkové činnosti. Pozitivně vnímají místo jako rekreační
lokalitu  s  možností  rozvoje  malého podnikání  pro  rozvoj  infrastruktury  cestovního ruchu,  což  může
generovat nová pracovní místa i poporovat regionální, tradiční výrobce. Zejména u mladších ročníků
zaznívala potřeba revitalizace a rozšíření venkovních prosto MŠ, včetně modernizace vybavení interiéru i
pomůcek, odpovídající modernímu trendu výuky dětí. Shrnutí silných a slabých stránek pro život v obci,
ale také příležitostí a hrozeb je zapracováno ve SWOT analýze, která je součástí dokumentu. Tato analýza
může být průběžně aktualizována v návaznosti na plnněí PRO.

Názory a potřeby obyvatel obce byly komunikovány na různých veřejných akcích zaměřených na širokou
veřejnost,  dále  v  rámci  úředních  hodin  na  úřadu.  Dotazování  vedení  obce  bylo  zaměženo  na
jednotlivé priority, popsané v návrhové části. Občané se mohli vyjádřit ke svým potřebám a připomínkám
také písemně. Podklady z těchto projednávání byly zapracovány do návrhu PRO, který byl následně
veřejně projednán a schválen dne 16.12.2020 na zastupitelstvu.

 

 

SWOT analýza

Silné stránky

Poloha
Břestek je čistě venkovskou obcí
Poloha
Rozloha obce s nízkou mírou hustoty zalidnění
Poloha
Venkovská obec s dominantní funkcí nezemědělské činnosti, umožňující investice ke zvyšování
environmentálních a společenských funkcí lesa
Poloha
Oblíbená chatařská a rekreační oblast se širokým potenciálem pro cestovní ruch
Obyvatelstvo
Stabilní, mírně stoupající vývojová charakteristika obyvatel. Z dlouhodobého hlediska se jedná o
pozitivní vliv na udržení základních funkcí obce.
Infrastruktura
Rozvinutá základní technická infrastruktura - Vybudování páteřní kanalizační sítě
Vybavenost v obci - mateřská škola
Mateřská škola dostatečně pokrývá potřebu umístění dětí ve věku od 3 do 6 let.
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Hospodářství
Dobrá poloha obce s ohledem na nabídku pracovních míst.
Hospodářství
Rostoucí počet podnikajících osob, čímž nabízí obci možnost rozvoje a ekonomické stability a pro
občany pracovní místa.
Infrastruktura
Obec má vybudovány místní komunikace III. třídy
Domovní a bytový fond
Lokalita se silnou rekreační funkci obce - individuální rekreace.
Životní prostředí
V regionu se nenachází významná ekologická zátěž

Slabé stránky

Obyvatelstvo
Záporné hodnoty přirozeného přírůstku vlivem silných demografických vln poválečných ročníků
Obyvatelstvo
Převažující počet obyvatel v postproduktivním věku nad skupinou osob v předproduktivním věku.
Obyvatelstvo
Prohlubující se nepoměrné věkové rozložení obyvatelstva Zlínského kraje
Obyvatelstvo
Migrace především mladých lidí, kteří se stěhují za prací do atraktivnějších oblastí
Hospodářství
Rostoucí index ekonomického zatížení.
Cyklodoprava v obci
Stezky na sebe nejsou navázány a propojeny, v obci i mimo ni je cyklodoprava vedena po silnicích
III. třídy, takže není bezpečná pro dopravu obyvatel do zaměstnání a školy.
Vybavenost v obci - mateřská škola
Vybavení mateřské školy neodpovídá současným trendům výchovy dětí - zastaralé vybavení, chybí
interaktivní prvky, nedostatečná plocha pro venkovní aktivity.
Hospodářství
Většina zaměstnaných obyvatel vyjíždí za prací mimo obec
Hospodářství
Rostoucí index ekonomického zatížení - více lidí je závislých na pracujících
Infrastruktura
Kolem komunikací III. třídy schází chodníky což ohrožuje účastníky silničního provozu.
Dopravní obslužnost
Obec není napojena na žádný integrovaný dopravní systém.
Domovní a bytový fond
V obci se nachází velké množství neobydlených domů, využívaných pouze k rekreaci.
Zdravotní péče
V obci není registrované žádné zdravotnické zařízení.
Rozvoj bytové výstavby
Obec nemá vlastní pozemky, které by nabídla občanům pro výstavbu.
Životní prostředí
Krajina je výrazně ovlivněna intenzifikací zemědělství

Příležitosti

Financování rozvojových záměrů
Využití dotací z evropských, národních i krajských zdrojů na financování rozvojových záměrů obce
Rozvoj cestovního ruchu
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Rozvoj turisticky zajímavé lokality vhodné pro aktivity cestovního ruchu
Rozvoj bytové výstavby
Podpora vybudování technické infrastruktury pro rozvoj bytové výstavby, potřeba posílení
atraktivity území obce z hlediska rozvoje bydlení
Revitalizace zázemí pro spolkovou činnost
Revitalizace objektů, zázemí i ploch pro spolkovou činnost
Modernizace zázemí pro předškolní i mimoškolní vzdělávání
Modernizace a rozšiřování zázemí pro předškolní i mimoškolní vzdělávání dětí a mládeže v
zařízeních obce

Hrozby

Financování rozvojových záměrů
Neúměrné zadlužování obce při realizaci velkých investičních záměrů z důvodu nízkého procenta
dotace
Stárnutí populace
Sestupné obsazení věkových kategorií, které naznačují prohlubující se nepoměrné věkové rozložení
obyvatelstva v obci.
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST

B.1 Strategická vize

Pro udržitelný rozvoj obce Břestek je zapotřebí nadefinovat vizi, tzn. čeho má být, jakým způsobem a v
jakém  časovém  úseku  dosaženo.  Potřeby  pro  naplňování  této  vize   by  měly  být  rozhodující  pro
sestavování rozpočtu pro jednotlivé roky, přičemž realizace jednotlivých opatření by měla vést k rozvoji
obce, a to zejména v oblasti:

1. Podpora zemědělství a životního prostředí

2. Zachování kulturního dědictví

3. Rozvoj cestovního ruchu

4. Podpora podnikání a tvorby pracovních míst

5. Zlepšování infrastruktury v obci včetně volnočasových aktivit

6. Rozvoj veřejných služeb

Aktivity v rámci opatření jsou uvedeny v následujících tabulkách. S ohledem na rozpočet obce je termín
realizace závislý na termínu vyhlášení dotačních titulů a úspěšnost při získávání dotace. Předpokládaný
termín realizace je proto orientační. Stejně tak je možná realizace jakéhokoli jiného projektu, v tomto
programu neuvedeného, pro jehož realizace v daný čas vyvstane potřeba či příležitost.

 

 

 

B.2 Cíle, opatření a aktivity

 Vysoká důležitost     Střední důležitost     Nízká důležitost

Cíl: „Prioritní osa 1. Podpora zemědělství a životního prostředí”

Opatření: „Opatření 1.1 Inovace v zemědělství a lesnictví” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Projekt v souladu s opatřením” 2021 - 2026 zastupitelstvo 0 Vlastní +
externí

Opatření: „Opatření 1.2 Rozvoj a péče o krajinu ve prospěch
životního prostředí” Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Projekt v souladu s opatřením” 2021 - 2026 zastupitelstvo 0 Vlastní +
externí

Cíl: „Prioritní osa 2. Zachování kulturního dědictví”
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Opatření: „Opatření 2.1 Obnova památek a charakteristických prvků
kulturního dědictví” Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Oprava drobných památek” 2021 - 2026 zastupitelstvo 0 Vlastní +
externí

Opatření: „Opatření 2.2 Budování identity regionu” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Projekt v souladu s opatřením” 2021 - 2026 zastupitelstvo 0 Vlastní +
externí

Cíl: „Prioritní osa 3. Rozvoj cestovního ruchu”

Opatření: „Opatření 3.1 Podpora vzdělávání – zvyšování šancí na
trhu práce” Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Projekt v souladu s opatřením” 2021 - 2026 zastupitelstvo 0 Vlastní +
externí

Opatření: „Opatření 3.2 Marketing a propagace regionu” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Projekt v souladu s opatřením” 2021 - 2026 zastupitelstvo 0 Vlastní +
externí

Opatření: „Opatření 3.3 Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Projekt v souladu s opatřením” 2021 - 2026 zastupitelstvo 0 Vlastní +
externí

Cíl: „Prioritní osa 4. Podpora podnikání a tvorby pracovních míst”

Opatření: „Opatření 4.1 Podpora vzdělávání – zvyšování šancí na
trhu práce” Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Projekt v souladu s opatřením” 2021 - 2026 zastupitelstvo 0 Vlastní +
externí

Opatření: „Opatření 4.2 Podpora zaměstnanosti, malého a středního
podnikání” Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Projekt v souladu s opatřením” 2021 - 2026 zastupitelstvo 0 Vlastní +
externí

Opatření: „Opatření 4.3 Podpora regionálních a tradičních výrobců a
spolupráce podnikatelů s veřejným i neziskovým sektorem” Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Projekt v souladu s opatřením” 2021 - 2026 zastupitelstvo 0 Vlastní +
externí

Cíl: „Prioritní osa 5. Zlepšování infrastruktury v obci včetně volnočasových
aktivit”

Opatření: „Opatření 5.1 Obnova a zkvalitnění infrastruktury a
veřejných prostranství” Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Projekt v souladu s opatřením” 2021 - 2026 zastupitelstvo 0 Vlastní +
externí

Cíl: „Prioritní osa 6. Rozvoj veřejných služeb”
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Opatření: „Opatření 6.1 Vytváření sítí vzájemné podpory a
spolupráce, integrace a kooperace” Od - do Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Projekt v souladu s opatřením” 2021 - 2026 zastupitelstvo 0 Vlastní +
externí

Opatření: „Opatření 6.2 Aktivní veřejná správa” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Projekt v souladu s opatřením” 2021 - 2026 zastupitelstvo 0 Vlastní +
externí

Opatření: „Opatření 6.3 Podpora činnosti MAS” Od - do Odpovědnost
Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
financování

 „Projekt v souladu s opatřením” 2021 - 2026 zastupitelstvo 0 Vlastní +
externí
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B.3 Podpora realizace programu

Dokument PRO popisuje nástroje pro dosažení stanoveného cíle rozvoje obce ve střednědobém, či
dlouhodobém horizontu. Za realizaci programu je zodpovědné zastupitelstvo, které předkládá návrhy pro
realizaci, zpracovává  finanční rozpočet obce a vytváří rezervy pro realizaci projektových záměrů k
dosažení těchto cílů, opatření a aktivit. V rámci jednání zastupitelstva je PRO každoročně monitorován co
do naplňování cílů i dílčích aktivit. V rámci střednědobého hodnocení bude probíhat evaluace, na jejímž
základě budou stanovena opatření anebo provedena aktualizace dokumentu, reflektující na aktuální
potřeby obce a její obyvatele.

Aktualizace dokumentu proběhne nejpozději v roce 2026. V případě, že tato potřeba nastane dříve, bude
podkladem pro  aktualizaci dokumentu monitorovací zpráva o průběhu realizace i důvod, proč je tato
změna požadována. Změny budou provedeny přímo v dokumentu a budou v textu označeny s datem, ke
kterému byly provedeny. Aktualizace a jeho změny budou projednány s občany a schváleny
zastupitelstvem obce. Aktualizovaný dokument bude zveřejněn na webových stránkách obce.

 

 


