PROGRAM ROZVOJE OBCE

BABICE

NA OBDOBÍ LET

2020 - 2024

Program rozvoje obce schválilo v souladu s § 84, odst. 2, písm. a), zákona č. 128/2000 Sb.,
v platném znění zastupitelstvo obce Babice. Datum schválení: 16. 12. 2019. Číslo usnesení:
12/8/2019. Text usnesení: ZO Babice schvaluje Program rozvoje obce Babice na období let
2020 – 2024. Aktualizaci programu rozvoje obce schválilo v souladu s § 84, odst. 2, písm. a),
zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění zastupitelstvo obce Babice. Datum schválení: 22.
9. 2021 Číslo usnesení: 8/16/2021 Text usnesení: ZO Babice schvaluje aktualizaci Programu
rozvoje obce Babice 2020 – 2024.

Úvod
Program rozvoje obce je dlouhodobý programový dokument, ve kterém jsou vytyčeny rozvojové priority
obce Babice na období 4 let od roku 2020 do roku 2024.
Východiskem při sestavování byl dokument Místní program obnovy venkova pro obec Babice, který byl
zpracován v roce 1999 a několikrát aktualizován. Dále program rozvoje obce vycházel z územního plánu
obce, ze zhodnocení aktuální situace obce a jejích potřeb, zhodnocení rizik a z výhledových plánu pro
rozvoj obce.
Program rozvoje obce umožní:
koncepčně plánovat rozvoj obce
naplňovat dlouhodobé cíle a strategickou vizi obce
koordinovat aktivity různých subjektů v obci
plánovat efektivní využívání prostředků z rozpočtu obce i z dotačních titulů
posilovat sounáležitost občanů
Program rozvoje obce Babice je zpracován dle metodiky garantované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
a vznikal v průběhu roku 2019. Na tento program bude bezprostředně navazovat operativní roční plán
akcí určených k realizaci na základě aktuálních možností obce.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 Charakteristika obce
1. Území
Poloha
Obec Babice se nachází ve Zlínském kraji v rovině na pravém břehu řeky Moravy v severní části
Dolnomoravského úvalu v nadmořské výšce 181 - 185 m. V západní části přechází do oblasti Chřiby, na
východě je ohraničena řekou Moravou. Nachází se 8 km severně od Uherského Hradiště, které je
příslušnou obcí s rozšířenou působností, 20 km jihozápadně od krajského města Zlín a 12 km jižně od
města Otrokovice, které jsou významným průmyslovým městem. Obcí Babice prochází silnice 1. třídy
I/55, která zajišťuje dobrou dopravní dostupnost do zmíněných okolních sídel a železniční trať 330 Přerov
– Břeclav. Obec je Kudlovickým potokem rozdělena na dvě části propojené jedním silničním mostem na
hlavní silnici I/55 a čtyřmi mosty pro pěší.
Ke dni 31. 12. 2018 zde žilo celkem 1832 obyvatel. Celková výměra katastru je 661 ha. Zástavba
soustředěna v centru katastrálního území. V katastru převažuje zemědělská půda (77,8 %), z toho 65,6
% tvoří orná půda, 12,2 % ostatní zemědělská půda. Zbylých 22,2 % nezemědělská půda. Katastrem
obce protéká řeka Morava, Baťův plavební kanál, dále dva potoky (Kudlovický potok a potok Vrbka), které
se na katastru obce vlévají do řeky Moravy. Na katastru obce Babice leží tři slepá ramena, která vznikla
regulací řeky Moravy ve 30. letech 20. století. Území slepých ramen je součástí Evropsky významné
lokality Kněžpolský les (kód lokality CZ0724120). Velká část katastru leží v chráněném území přirozené
akumulace vod (CHOPAV), a to CHOPAV Kvarter řeky Moravy. Katastrem obce prochází plánovaná trasa
dálnice D55 a vodního dopravního koridoru Dunaj – Odra – Labe.

Historické souvislosti
První písemná zmínka o obci je z roku 1220 v listině, kterou olomoucký biskup Robert daroval
velehradskému cisterciáckému klášteru obilné a vinné desátky. K velehradskému klášteru patřila až do
roku 1784, kdy byl klášter zrušen. Při parcelaci těchto vrchnostenských dvorů byl v roce 1786 rozdělen i
ceronský dvůr a zřízena osada Cerony, která měla až do roku 1938 zvláštní číslování domů, poté se stala
součástí obce Babice. První stopy osídlení však pochází již z mladší doby kamenné. Od roku 1841 obcí
také procházela tzv. Ferdinandova železniční dráha, díky které se po 1. světové válce začala na území
obce rozvíjet průmyslová výroba. Ve 30. letech 20. století proběhla regulace řeky Moravy, díky tomu na
katastru obce vznikla tři slepá ramena a byl vybudován Baťův plavební kanál, který má dnes význam jen
turistický. První triviální škola se připomíná už v r. 1791, měšťanská škola byla otevřena v r. 1922. Roku
1900 byla v Babicích vysvěcena kaple sv. Cyrila a Metoděje. Do roku 1937 patřily Babice k farnosti
Spytihněv, poté se staly samostatnou farností.
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2. Obyvatelstvo
Demograﬁcká situace
K 31.12.2018 žilo v obci 1 832 trvale hlášených obyvatel. Vývoj počtu obyvatel nevykazuje v posledních
deseti letech významných změn.
Tabulka 2.1: Vývoj počtu obyvatelstva v letech 2008 - 2017
k 31.12.

Celkem
obyvatel

Narození

Zemřelí

Přistěhovalí

Vystěhovalí

2008

1796

9

14

81

34

2009

1790

12

15

53

56

2010

1802

12

11

38

27

2011

1815

19

18

46

24

2012

1809

14

16

22

26

2013

1796

16

17

32

44

2014

1777

14

22

27

38

2015

1785

18

20

36

26

2016

1801

17

19

50

32

2017

1793

19

14

50

63

2018

1832

18

7

64

36

K 31.12.2018 byl průměrný věk obyvatel 42,6 let. V obci žije přibližně o 6 % víc žen než mužů.
Obyvatelstvo do 14 let tvoří 14,14 % (pro srovnání ve Zlínském kraji 15,09 %), obyvatelstvo nad 65 let
17,58 % (což je nepatrně méně než ve Zlínském kraji - 20,34 %).
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Tabulka 2.2: Struktura obyvatelstva podle věkových kategorií a pohlaví k 31.12.2018
celkem

muži

ženy

1 832

888

944

0 až 4 roky

96

42

54

5 až 9 let

88

44

44

10 až 14 let

75

33

42

15 až 19 let

71

34

37

20 až 24 let

94

46

48

25 až 29 let

130

63

67

30 až 34 let

138

68

70

35 až 39 let

129

64

65

40 až 44 let

149

78

71

45 až 49 let

138

78

60

50 až 54 let

148

73

75

55 až 59 let

129

65

64

60 až 64 let

125

66

59

65 až 69 let

95

47

48

70 až 74 let

93

42

51

75 až 79 let

63

24

39

80 až 84 let

44

14

30

85 až 89 let

20

6

14

90 a více

7

1

6

42,6

42,1

43

obyvatelstvo celkem

z
toho
ve
věku:

Průměrný věk

Aktuální data o počtu obyvatel vyjíždějících z obce za prací, vzděláváním nebo službami nejsou k
dispozici. Dle zkušeností vyjíždí za prací velká část produktivní populace. Vyjíždějícími jsou také žáci
středních škol a studenti vysokých škol. V obci také nejsou k dispozici všechny služby, chybí zde některé
specializované obchody, většina lékařské péče, sportovní centra, což vede občany k vyjíždění z obce.
Dojíždění usnadňuje vyhovující dopravní obslužnost a poloha na komunikaci I/55.

Sociální situace
Charakteru sociálně vyloučené lokality neodpovídá žádná část obce.

Spolková činnost
V obci Babice je aktivních 13 spolků, které jsou zaměřené na aktivity kulturní, přírodovědné a sportovní.
Klub důchodců pořádá pro své členy pravidelně 1x měsíčně besedy na různá témata a několikrát do roka
celodenní zájezd. V klubu je v současnosti evidováno přibližně 70 členů.
Folklorní soubor Kalina má přibližně 28 členů ve věku od 15 do 30 let z Babic i z okolních obcí, nacvičuje
pravidelně 1x týdně a vystupuje na různých akcích v regionu. V srpnu pořádá tradiční folklorní večer na
Mýtince.
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Dětský folklorní soubor Kalinka má dvě dětské skupiny, které navštěvuje přibližně 50 dětí od 4 do 12 let
a pěvecký sbor, který má 13 členek ve věku 16 – 27 let. Všechny skupiny se schází pravidelně 1x týdně a
několikrát do roka vystupují zejména v Babicích. Pěvecký sbor často vystupuje na akcích pořádaných obcí
Babice.
Hodová chasa se podílí na organizaci Slováckých hodů s právem a pořádá tradiční krojový ples. Schází se
pravidelně 1-2x týdně v září a říjnu při přípravách na hody a před krojovým plesem.
Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole pořádá každoroční ples v zimním období a den dětí v
červnu.
Místní organizace Českého zahrádkářského svazu zajišťuje provoz pěstitelské pálenice a domu
zahrádkářů – tzv. Krájanky, jehož částí je sál pro pořádání soukromých oslav, sušírna ovoce a moštárna.
Pravidelně pořádá podzimní výstavu ovoce a zeleniny, předvánoční výstavu a podílí se na organizaci
výstavy vín.
Myslivecký spolek Cerony má 16 členů, kteří se schází pravidelně 1x týdně. Jejich hlavní činností je výkon
práva myslivosti (péče, chov a lov zvěře). K obvyklým činnostem patří údržba mysliveckých zařízení,
pravidelné doplňování vody do napajedel, zasýpání, udržování stezek aj. Věnují se také odchovu bažantů
a divokých králíků, které vypouští do honitby. Účastní se také různých mysliveckých akcí (výstavy trofejí,
zkoušky loveckých psů, cvičných střeleb aj.). Na pravidelné brigády se schází zpravidla jedenkrát týdně
v areálu na Mýtince. Pravidelně se zapojují do organizací kulturních a společenských akcí v obci
(myslivecký večer, lampionový průvod).
Místní skupina Českého rybářského svazu registruje přibližně 100 členů z řad dospělých a 34 dětí.
Členové zajišťují péči o rybářský revír (v zimním období pracuje skupina ledařů, na podzim úklid revíru).
Místní skupina pořádá každoročně v zimě a na jaře rybářský kroužek pro mládež, organizuje rybářské
závody pro děti a pro dospělé.
Místní organizace Svazu chovatelů poštovních holubů sdružuje 12 členů z Babic a okolních obcí. Členové
se věnují celoročně péči o holuby, odchodu mladých holoubat. Od května do července se účastní závodů
holubů, v závěru roku pak výstav holubů. V některých letech pořádali oblastní výstavu holubů také
v kulturním domě v Babicích. Zajišťují vakcinaci holubů.
Místní včelaři jsou členy Základní organizace Českého svazu včelařů, z.s. Traplice, která pro své členy
organizuje tématické přednášky a zájezdy a zaštiťuje očkování včel. Členové také prezentují včelařskou
činnost při akcích obce (Den spolků, Vesnice roku).
Fotbalový klub FC Babice má v současné době 94 členů (tým mužů, dorostu, žáků a přípravku). Týmy
mají zpravidla 2x týdně trénink na hřišti nebo v tělocvičně ZŠ a 1x týdně zápas. Klub má v majetku objekt
šaten a prostor fotbalového hřiště.
Tělovýchovná jednota TJ Sokol Babice má přibližně 40 členů z řad dospělých, kteří využívají klubovou
posilovnu. Dále TJ Sokol organizuje 1x týdně cvičení pro školní děti, které navštěvuje přibližně 30 dětí.
V obci je zřízen Sbor dobrovolných hasičů, jehož činnost se v současnosti převážně kryje s činností
zásahové jednotky JPO. Členové v některých letech pořádají hasičskou soutěž TFA (Nejtvrdší hasič
přežívá).
Ke společenskému životu přispívá také Místní knihovna Babice, která pořádá pro děti Noc s Andersenem
v březnu, lampionový průvod broučků a berušek v říjnu a Den pro dětskou knihu v listopadu, dále tvořivé
dílničky pro všechny věkové kategorie a tréninky paměti zejména pro seniory.
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Velkou část kulturních akcí pořádá přímo obec Babice, na organizačním zajištění se podílí některé spolky
(v současnosti zejména zahrádkáři, myslivci a rybáři).
K tradičním významným kulturním akcím patří společenský ples, krojový ples, dětský karneval pořádaný
Mateřskou školou Babice, výstava vín, den matek, kulturní léto na Mýtince (hudební a divadelní večery),
Slovácké hody s právem, Mikulášský jarmark, vánoční koncert, Česko zpívá koledy, předvánoční
vinšování folklorních souborů. Obec pravidelně pořádá zájezdy – v dubnu na Floru Olomouc, v červnu
jednodenní poznávací zájezd a v prosinci zájezd na adventní trhy.
Rada obce zřizuje sportovní a společenskou komisi. Sportovní komise zaštiťuje cvičení pro ženy
v tělocvičně Základní školy (1x týdne aerobic, 1x týdně zdravotní cvičení) a pořádá cyklistické výlety,
beachvolejbalové a tenisové turnaje. Společenská komise zajišťuje několikrát ročně vítání nových
občánků, na jaře besedu pro důchodce, setkání jubilantů a návštěvu babických občanů v domovech
důchodců v blízkém okolí. V době letních prázdnin se pod záštitou obce pořádají pro školní děti
přívesnické tábory.
Na společenském životě se podílí také farnost Babice, která se na jaře zapojuje k akci Noc otevřených
kostelů a v srpnu pořádá Farní den – společenské posezení s hudbou a soutěžemi pro děti ve farní
zahradě.
Obec podporuje činnost spolků ﬁnančně a poskytnutím prostor pro jejich činnost a pořádané akce. Spolky
žádají o dotaci formou žádostí 1x ročně, jejich žádosti jsou posuzovány při schvalování rozpočtu obce na
následující rok. Zpravidla vzhledem k velkému objemu žádostí dochází ke snížení částek jednotlivým
žadatelům. Podmínkou pro poskytnutí prostředků je pořádání akce pro veřejnost nebo součinnost při
organizaci kulturní akce pořádané obcí Babice.
Tabulka 2.3: Objem ﬁnančních prostředků poskytnutých spolkům
za rok
celková částka v Kč

2014

2015

2016

2017

2018

2019

656 000

767 000

980 000

768 000

529 000

701 000
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3. Hospodářství
Ekonomická situace
V obci se nachází tři větší zóny určené jako plocha pro výrobu a skladování (areál ﬁrmy Hamé, areál
fotovoltaické elektrárny a výroby nábytku a areál zemědělského družstva). Dále je v obci několik menších
zón vymezených jako plocha smíšená výrobní nebo smíšená plocha obytná vesnická, kde sídlí menší
ﬁrmy.
V obci je v roce 2019 evidováno 40 ekonomických subjektů typu společnost ručením omezeným nebo
akciová společnost, z toho 16 subjektů do 10 zaměstnanců, 2 do 20 zaměstnanců, 2 do 50 zaměstnanců,
dále 328 fyzických osob podnikajících, z toho některé i s více zaměstnanci. Ne všechny subjekty však
působí v obci. Největším zaměstnavatelem v obci je výrobní závod ﬁrmy Hamé, která má ale sídlo mimo
katastr obce.
V oblasti komerčních služeb zde fungují tři prodejny potravin – samoobsluhy, které nabízí také základní
sortiment drogerie a papírenského zboží, z nichž jedna má otevřeno i v neděli dopoledne. Dále šest
specializovaných prodejen potravin (řeznictví, prodejna s konzervovanými potravinami, prodejna
specializovaná na sýry, prodejna ovoce, zeleniny a uzenin, pražírna kávy, vinotéka). V centru obce sídlí
pošta, která má otevřeno ve všední dny dopoledne a odpoledne do 16:00 nebo 16:30. Z dalších služeb je
v obci lékárna, benzinová čerpací stanice, kosmetika a kadeřnictví.
Dále jsou zde v pracovní dny otevřeny prodejna pracovních oděvů a ochranných pomůcek, prodejna
spojovacího materiálu, prodejna rustikálního nábytku, podlahové studio, koupelnové studio.
Pozemkové úpravy v katastru obce dosud nebyly provedeny a jsou plánovány po dokončení stavby
dálnice D55 na katastru obce.

Trh práce
Míra nezaměstnanosti v roce 2018 dosahovala 2,9 %, což je nepatrně více než celková míra
nezaměstnanosti pro okres Uherské Hradiště a Zlínský kraj, ale méně než pro celou ČR. V předchozích
letech byla míra nezaměstnanosti v obci nižší než v okr. Uherské Hradiště, Zlínském kraji a ČR. Z
dlouhodobého pohledu vývoj nezaměstnanosti kopíruje situaci v celé ČR. V obci jsou evidována i volná
pracovní místa.
Tabulka 3.1: Přehled zaměstnanosti obyvatel Babic v letech 2014 - 2018
2014

2015

2016

2017

Počet uchazečů o zaměstnání v evidenci
úřadu práce

k 31.12.

64

48

51

36

2018
36

Podíl nezaměstnaných osob v Babicích (v
%)

5

3,8

4

2,8

2,9

Okres Uherské Hradiště (v %)

6,4

5,2

4,5

3,2

2,4

Zlínský kraj (v %)

7,4

6

4,9

3,4

2,6

ČR (v %)

7,5

6,2

5,2

3,8

3,1

Pracovní místa v evidenci úřadu práce

13

45

63

55

81

Cestovní ruch
Možnosti pro cestovní ruch se nabízí zejména v letním období.
Obcí prochází při Baťově kanálu dálková cyklotrasa č. 47 Olomouc-Kroměříž-Uh.Hradiště-Hodonín
(Moravská č. 47), která v katastru obce a jejím okolí od Kroměříže po Kostelany vede po zpevněné
cyklostezce. Okrajem obce prochází turistická trasa č. 4581 Spytihněv – Bunč.
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V letním období je pro turistický ruch využíván také Baťův plavební kanál, který je díky plavebním
komorám splavný pro malé turistické lodě. V katastru obce sídlí na Baťově kanálu půjčovna malých lodí.
Na břehu Baťova kanálu u cyklostezky je občerstvení U Rybičky, kde je cyklisty a vodní turisty také
k dispozici sociální zařízení a kotviště pro malé lodě.
Turistickým cílem je Muzeum na Mýtince provozované obcí, kde byla v roce 2014 vybudována expozice
Myslivců a pytláků v Chřibech, expozice života na vesnici, expozice hospodářských strojů. Součástí areálu
je odchovna králíků a bažantů a voliéry pro různé druhy bažantů. Muzeum je přístupné pravidelně o
víkendech v době letní sezóny, případně na vyžádání. Další turistickou zajímavostí jsou slepá ramena
řeky Moravy využívaná zejména rybáři, v létě omezeně pro koupání a v zimě při příznivých podmínkách
pro bruslení.
Obec nabízí od jara do podzimu ubytování pro turisty v Domku u přívozu na břehu jednoho ze slepých
ramen Moravy s kapacitou maximálně 10 osob.
Další možnost ubytování je v Hostinci u Jakuba, kde je kapacita po většinu roku využívaná zejména pro
ubytování zahraničních dělníků ﬁrmy Hamé.
Možnosti stravování v obci jsou velmi omezené. Restaurace Sport je otevřená pouze přes den,
občerstvení u Rybičky je provozováno sezónně. V dalších restauračních provozovnách – Hospodě na hřišti
a Hostinci u Jakuba jsou v nabídce jen nápoje a drobné občerstvení.
V obci také chybí informační systém, který by směřoval návštěvníky k významným cílům a službám.
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4. Infrastruktura
Technická infrastruktura
V obci je zaveden vodovod, vybudována kanalizace a plynovod.
Vodovod byl vybudovaný v roce 1994. Dodávaná voda prochází úpravnou v Kudlovicích. Vodovod
spravuje dobrovolný svazek obcí „Vodovod Babicko“. Průběžně se provádí oprava a výměna vodovodních
uzávěrů.
Na většině území obce je vybudována kanalizace, v roce 2002 byla vybudována čistírna odpadních vod.
Část kanalizační sítě (budovaná od r. 1987) je ve vlastnictví obce Babice, starší část ve vlastnictví
Slováckých vodovodů a kanalizací, a.s., které také celou kanalizační síť i ČOV spravují. Kanalizace není
vybudována v ulici podél komunikace III/ od křižovatky se silnicí I/55 směr Kudlovice.
Plynoﬁkace obce byla provedena v roce 1995.
Elektrická síť v obci je vedena většinou nadzemně. V obci je nabízeno připojení k internetu společností
UnArt buď bezdrátově přes 6 přípojných bodů umístěných zejména na veřejných budovách, v části obce
také přes optickou síť. Kabelová televize v obci vybudována není.
Ve všech částech obce je vybudováno veřejné osvětlení, které se postupně obnovuje. Je zde 275 svítidel
převážně vysokotlakých výbojek. Síť veřejného osvětlení je rozdělena k 7 rozvaděčům, které se postupně
vyměňují za modernější.
Odvoz a likvidaci komunálního odpadu zajišťuje společnost Marius Pedersen, pobočka Odpady-TříděníRecyklace a.s. se sídlem v Uherském Hradišti 1x za dva týdny. Obec provozuje sběrný dvůr, ve kterém je
možno odevzdat tříděný odpad, rozměrnější odpad, baterie, větší i menší elektrospotřebiče, stavební suť,
oleje. Sběrný dvůr je v provozu 1x týdně ve středu odpoledne, v letním období navíc lichou sobotu
dopoledne. Zpravidla 2x ročně probíhá ve sběrném dvoře sběr nebezpečného odpadu. Po obci jsou
rozmístěny kontejnery na tříděný odpad (papír, plasty, sklo, bioodpad, šatstvo), jejichž svoz zajišťuje
dobrovolný svazek obcí Vodovod Babicko. 1x měsíčně zajišťuje obec svoz plastů, které mohou občané dát
do speciálních pytlů dát před dům.

Dopravní infrastruktura
Obcí Babice prochází komunikace I. třídy I/55, která je páteřní a spojuje obec s významnými okolními
sídly Uherské Hradiště, Otrokovice a Zlín. Komunikace je správcem průběžně opravována. V roce 2017
byl na komunikaci I/55 rekonstruován most přes Kudlovický potok. Na vjezdu do obce je na komunikaci
I/55 instalován měřič rychlosti, který umožňuje také sčítání vozidel – je zde registrováno přibližně 15 tis.
vozidel v jednom směru denně. K silnici I/55 se v Babicích připojuje komunikace III. třídy III/43220 směr
Kudlovická dolina a dále Kroměříž. Nájezd na nejbližší dálnici D55 je v Otrokovicích vzdálených 12 km.
Místní komunikace třetí třídy tvoří celkově 35 komunikací v délce 9444 m, místní komunikace čtvrté třídy
tvoří přilehlé chodníky v délce 6237 m. Místní komunikace v obci vykazují různé stupně opotřebení. Jejich
stav je ze strany obce průběžně sledován, zpravidla 1x ročně proběhnou dílčí opravy. Komunikace
v nejhorším stavu se postupně rekonstruují dle možností obecního rozpočtu.
Zimní údržbu místních komunikací třetí a čtvrté třídy zajišťují zaměstnanci obce s využitím techniky
v majetku obce, případně ve spolupráci s ﬁrmou Pomovaví Babice, a.s.
V obci se na obecních pozemcích nachází několik parkovacích ploch s kapacitou přibližně 75 míst pro
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osobní automobily u budov občanské vybavenosti. U budovy základní školy je vybudováno parkovací
místo vhodné pro autobus. Další větší parkoviště s kapacitou 25 míst je vybudováno v blízkosti výrobního
závodu ﬁrmy Hamé na pozemku Českých drah, a.s.
Přes katastr obce vedou dvě cyklostezky – cyklostezka propojující Babice a Huštěnovice je vybavena také
veřejným osvětlením, dále cyklostezka vedoucí po břehu Baťova kanálu, která je součástí významné
turistické cyklotrasy.

Dopravní obslužnost
Obec je obsluhována autobusovou dopravou provozovanou převážně ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.,
dále několik spojů provozuje ČSAD Vsetín a.s., HOUSACAR s.r.o. a BORS BUS s.r.o. Tímto je v pracovních
dnech zajištěno dobré dopravní spojení do blízkých měst (Uh. Hradiště, Otrokovice, Zlín), několik spojů
jede až do Brna. V obci jsou 4 autobusové zastávky: Babice, Babice – pošta, Babice – Cerony a Babice –
zemědělské družstvo. Zastávka Babice – pošta se nachází na místní komunikaci mimo hlavní silnici I/55 a
zajíždí zde autobusy dopravující zejména děti do škol (3 spoje ráno a 3 spoje odpoledne) z důvodu
bezpečnosti. Ostatní zastávky jsou na hlavní komunikaci I/55. Všechny ostatní spoje zastavují na hlavní
zastávce Babice, spoje zajišťované ČSAD Uh. Hradiště také na zastávce Babice – Cerony. Několik spojů
zastavuje na zastávce Babice – ZD, která se nachází na okraji obce a je hůře dostupná z obydlené části
obce.
Spoje nejezdí v pravidelných intervalech - v pracovních dnech v ranních a odpoledních hodinách jezdí i
několik spojů za hodinu, přes poledne a večer je rozmezí přibližně 1,5 hodiny. V době školních prázdnin
nejezdí některé spoje v ranních a odpoledních hodinách. O víkendech a svátcích je počet autobusových
spojů značně menší.
V těsném sousedství katastru obce se nachází železniční stanice Huštěnovice na trati 330 Přerov –
Břeclav. Z nejodlehlejších částí obce je žel. stanice vzdálena 2 km. Zastavují zde osobní vlaky převážně
v dvouhodinovém taktu (1x za dvě hodiny) v pracovních i víkendových dnech, ve špičkových časech
v pracovních dnech ráno a odpoledne 1x za hodinu.
O víkendech a svátcích je dopravní spojení zajištěno především vlaky do stanice Huštěnovice. Horší je
dopravní spojení ve večerních hodinách a brzkých ranních hodinách.
Tabulka 4.1 Počet spojů veřejné dopravy v roce 2019:
autobusy

vlaky

ve směru
Uh. Hradiště

ve směru
Otrokovice

ve směru
Kudlovice

ve směru
St. Město u
UH.

ve směru
Otrokovice

běžné
pracovní dny

32, z toho 5 do
Brna, 16 ze Zlína

26, z toho: 19 do
Zlína, 4 z Brna

11

16

16

školní
prázdniny

27, z toho 5 do
Brna, 15 ze Zlína

20, z toho 16 do
Zlína, 4 z Brna

10

16

16

sobota

5, toho 4 do Brna

4, z toho 3 z Brna

0

13

13

neděle

6, z toho 5 do
Brna

5, z toho 4 z Brna

0

12

12

PROGRAM ROZVOJE OBCE BABICE

10 / 23

5. Vybavenost obce
Bydlení
Dle výsledku Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 se v Babicích nachází celkem 544 domů, z toho 492
obydlených.
Tabulka 5.1: Domovní fond dle výsledku Sčítání lidu, domů a bytů v r.2011
Celkem

rodinné domy

bytové domy

ostatní budovy

Domy úhrnem

544

531

8

5

Domy obydlené

492

481

8

3

V obci je zájem o výstavbu nových rodinných domů. Od roku 2011 zde bylo vybudováno celkem 24
nových rodinných domů a dva nové byty v nástavbách rodinných domů. Jednalo se zejména o domy
v nově vybudované lokalitě Třeskovice II.
Tabulka 5.2: Dokončené byty v letech 2011 – 2018:
Rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Byty celkem

7

3

2

1

-

4

4

5

- v rodinných domech

7

3

2

1

-

4

3

4

- v nástavbách
rod.domů

-

-

-

-

-

-

1

1

- v bytových domech

-

-

-

-

-

-

-

-

V majetku obce se nyní nachází 24 bytů, z toho 10 v domě s upravitelnými chráněnými byty, 10 bytů v
podkroví budovy základní školy, 1 byt v domku přiléhajícím k základní škole a jeden byt v 1. poschodí
domu č.p. 293. Obsazování bytů je prováděno na základě žádostí podaných nebo aktualizovaných při
zveřejnění záměru na pronájem bytu. V obci je několik nájemních bytů v soukromém vlastnictví. Zájem
o nájemní bydlení v obci většinou převyšuje nabídku.
V obci je velký zájem o individuální výstavbu rodinných domů. V současnosti obec registruje přibližně 50
žádostí o pozemek pro výstavbu rodinného domu. V územním plánu obce je vyčleněno několik volných
ploch určených pro bytovou výstavbu. Jedna lokalita s pozemky ve vlastnictví obce je v současné době
připravována pro vybudování inženýrských sítí a následnou výstavbu rodinných domů, plánovaná
kapacita je 25 rodinných domů.

Školství a vzdělávání
V oblasti vzdělávání působí v obci dvě příspěvkové organizace zřizované obcí Babice: Základní škola
Babice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace a Mateřská škola Babice, příspěvková
organizace, okres Uherské Hradiště. Střední školy v obci nejsou.
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Tabulka 5.3: Počet žáků v základní škole a v mateřské škole
Školní rok

Základní škola

Mateřská škola

2015/16

185

70

2016/17

189

70

2017/18

192

70

2018/19

201

70

Základní škola je úplná, má 9 tříd s celkovou kapacitou 350 žáků. Ve školním roce 2018/19 ji
navštěvovalo 201 žáků. Základní školu navštěvují kromě žáků z Babic také žáci z okolních obcí
(Kudlovice, Huštěnovice, Sušice) zejména na 2. stupni. Součástí základní školy je školní družina, školní
klub a školní jídelna. Školní jídelna zajišťuje stravování také pro mateřskou školu a zájemce z řad seniorů
a dalších občanů. Vzdělávací proces zajišťuje 15 pedagogických pracovníků, z toho 13 učitelů a 2
vychovatelky školní družiny (z nichž jedna současně vykonává funkci asistenta pedagoga). Dále provoz
školy zajišťuje 8 nepedagogických pracovníků (školník, dvě uklízečky, účetní a 4 pracovnice školní
jídelny). Základní škola sídlí v samostatné budově z r. 1960, která postupně prochází opravami.
V současné době je v havarijním stavu střecha vstupního traktu a dosluhují kotle ústředního topení. Pro
zajištění vzdělávacího procesu je součástí areálu školy tělocvična, hřiště, objekt dílen pro pracovní
výchovu rekonstruovaný v roce 2015 a přírodní zahrada rekonstruovaná v roce 2019. V roce 2019 také
proběhla modernizace vybavení učebny výpočetní techniky. V rámci volnočasových aktivit je
v prostorách základní školy odloučené pracoviště ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla, dále zde působí
pěvecký kroužek při DDM Napajedla, kroužek anglického jazyka Střediska volného času Zlín a technické
kroužky.
Mateřská škola má 3 třídy, celková maximální kapacita zařízení je 70 dětí od třech let věku. V posledních
letech je kapacita plně využita. Zájem o umístění dětí převyšuje kapacitu školy. Předškolní vzdělávání
zajišťuje 6 kvaliﬁkovaných učitelek. Na chodu MŠ se dále podílí 3 provozní zaměstnanci. MŠ spolupracuje
se ZŠ Babice, zřizovatelem Obec Babice, místní knihovnou, SPC a PPP Uherské Hradiště, ZUŠ Napajedla a
dalšími institucemi Zlínského kraje. Mateřská škola sídlí v historické budově, která v posledních letech
prošla mnoha úpravami. V současnosti je ve špatném technickém stavu podkroví školy, které bude
vyžadovat v nejbližší době rekonstrukci. V roce 2014 prošla školní zahrada rekonstrukcí. Projekt "K čemu
nás nabádá přírodní zahrada" vytvořil vynikající podmínky pro přírodovědné a pohybové vzdělávání dětí.
Dále byla v roce 2016 MŠ dovybavena keramickou pecí, která děti podporuje v kreativitě, fantazii a
rozvoji jemné motoriky.
S výjimkou mzdových nákladů jsou výdaje ZŠ a MŠ hrazeny obcí. Školy každoročně hospodaří přebytkově
s částkou přidělenou na základě rozpočtu. Kladný výsledek jejich hospodaření je pravidelně převáděn do
rezervního fondu.
Tabulka 5.4 Finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu obce Babice (v Kč):
2014

2015

2016

2017

2018

Základní škola

3 632 000

3 033 762

2 924 000

2 717 880

3 857 500

Mateřská
škola

1 030 868

826 498

1 111 200

1 073 695

1 161 740

Na střední školy děti nejčastěji dojíždí z hlediska spádovosti do okolních měst (Uh. Hradiště, Staré Město,
Otrokovice, Zlín, Uherský Brod), kde je nabídka středních škol dostatečně široká.

PROGRAM ROZVOJE OBCE BABICE

12 / 23

Zdravotnictví
V obci funguje ordinace praktického lékaře pro dospělé. Ordinační hodiny jsou pouze v dopoledních
hodinách, což je pro pracující občany často nedostačující. Dětský lékař sídlí v sousední obci Huštěnovice,
v obci Babice má pravidelně 1x za 14 dní poradnu pro děti v budově obecního úřadu. V obci má ordinaci
zubní lékař, jeho ordinační hodiny jsou dostačující. Po odchodu stávající lékařky do důchodu byla zrušena
ordinace ženského lékaře a již několik let se nedaří sehnat nového ženského lékaře. Přímo v obci je také
lékárna s dostatečnou provozní dobou. Další zdravotnická zařízení a nemocnice jsou v Uherském Hradišti
a ve Zlíně.

Sociální péče
Obec samostatně neprovádí komunitní plánování v oblasti sociálních služeb, je však zapojena do
komunitního plánování sociálních služeb v rámci ORP Uherské Hradiště, a to prostřednictvím svého
zástupce (pracovnice Pečovatelské služby) ve skupině Senioři.
Obec zřizuje Pečovatelskou službu, která poskytuje terénní sociální služby (tj. zejména v domácnostech
osob) pro seniory a osoby se zdravotním postižením od 18 let věku, které se nachází v nepříznivé sociální
situaci. Díky tomu mají občané Babic možnost žít ve svém domově i v pokročilém věku. Kapacita služby
jsou 3 uživatelé v jeden okamžik. V současné době jsou zaměstnány 3 pečovatelky (celkový úvazek 2,75),
sociální pracovnice s úvazkem 0,5 a vedoucí pečovatelské služby s úvazkem 0,375. Provozní doba
pečovatelské služby je nyní pracovní dny 7:00 – 15:30, je plánováno rozšíření na večerní hodiny a
víkendy na základě objednávek. PS je registrována pro obce Babice, Kudlovice, Huštěnovice, Sušice,
Traplice, Jalubí. Pečovatelská služba je pro svou činnost vybavena jedním automobilem. Provoz
pečovatelské služby je ﬁnancován z plateb uživatelů, dotací Zlínského kraje, z rozpočtu obce Babice,
příležitostně také z příspěvků okolních obcí, jejichž občané využívají služeb PS, případně z jiných zdrojů
(např. nadace).
Tabulka 5.5: Přehled počtu klientů a ﬁnancování pečovatelské služby
2015

2016

2017

2018

71

69

67

82

- platby uživatelů

197 655 Kč

240 861 Kč

240 367 Kč

256 240 Kč

- dotace krajského úřadu

318 470 Kč

352 400 Kč

444 200 Kč

646 720 Kč

- obec Babice

199 081 Kč

112 471 Kč

540 679 Kč

702 251 Kč

Počet klientů
Financování:

- jiné zdroje

135 067 Kč

50 476 Kč

Obec provozuje dům s upravitelnými chráněnými byty, které jsou určeny pro soběstačné seniory. Je zde 9
jednopokojových a 1 dvoupokojový byt, které jsou dlouhodobě obsazeny. Obec registruje seznam
zájemců a v případě uvolnění bytu je tak možné neprodleně vybrat nového nájemce.
Pro seniory obec poskytuje příspěvek na obědy ve výši 10 Kč od 70 let, slevu na platbu za odpady a
dotaci na akce Klubu důchodců. Místní knihovna organizuje pro seniory tréninky paměti. Sociální komise
připravuje každoročně besedu s důchodci a setkání jubilantů a jedenkrát ročně návštěvu zástupců obce u
seniorů, kteří žijí v pobytových zařízeních (domovy důchodců a pod.).
Občané Babic můžou využít také veškeré sociální služby, které jsou registrovány pro ORP Uherské
Hradiště. Většina těchto služeb sídlí v Uherském Hradišti. Kontakty na služby je možné zjistit mimo jiné v
elektronickém Katalogu sociálních služeb ve Zlínském kraji www.socialnisluzbyzk.cz, Katalogu sociálních
služeb v ORP Uh. Hradiště socialnisluzby.mesto-uh.cz nebo tištěném Katalogu sociálních a navazujících
služeb na Uherskohradišťsku (dostupný v kanceláři PS).
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Spádové pobytové služby jsou zejména domovy se zvláštním režimem a domovy pro seniory v Uh.
Hradišti - Štěpnicích, Buchlovicích, Boršicích, Napajedlech, Otrokovicích, Zlíně. Tyto služby jsou ale dle
dlouhodobých zkušeností obtížně dostupné s ohledem na dlouhé čekací doby na přijetí. V rámci ORP Uh.
Hradiště byla nedávno otevřena odlehčovací služba a terénní hospicová služba, plánuje se otevření
kamenné hospicové služby. Navýšení kapacit požadují také poskytovatelé služeb pro rodiny s dětmi,
služeb pro osoby se závislostmi atd. Konkrétní údaje je možné zjistit z dotazníkového šetření
uskutečněného v rámci komunitního plánování v UH.
Obec spravuje ve svém katastru hřbitov, kde si mohou občané pronajmout hrobové nebo urnové místo.
Součástí hřbitova je smuteční síň, která je také vysvěcena a umožňuje konání občanských i církevních
smutečních obřadů.

Kultura
Pro pořádání kulturních a společenských akcí má obec ve vlastnictví kulturní dům a areál muzea na
Mýtince. V kulturním domě je velký sál s přísálím s kapacitou 150 osob při stolovém sezení, 250 osob při
řadovém sezení), dále je zde zasedací místnost využívaná jako zázemí pro účinkující nebo k rozšíření
kapacity kulturního domu při větších akcích. Součástí je menší kuchyňský kout využívaný jako bufet,
jehož kompletní rekonstrukce proběhla v roce 2019. V suterénu kulturního domu je společenská místnost
s kuchyňkou, která byla mnoho let pronajatá a provozovaná jako bar. Nyní byl pronájem ukončen a
prostory je třeba zrekonstruovat, aby je bylo možné využívat pro menší kulturní či soukromé akce.
V kulturním domě sídlí také Místní knihovna Babice, která je otevřena čtyři dny v týdnu. Kromě půjčování
knih nabízí občanům přístup na internet a kopírovací služby. Dále pořádá besedy pro žáky základní školy,
akce pro děti v průběhu jarních prázdnin, tréninky paměti
V majetku obce je budova muzea na Mýtince, jehož areál se využívá také pro pořádání kulturních akcí
v létě a ve vánočním období (jarmark, zpívání koled, novoroční setkání). Pro tyto účely je vybaven
venkovní kuchyní a krytým podiem. V majetku obce jsou také skládací lavice a stoly a party stany pro
pořádání venkovních akcí.

Sport a tělovýchova
Pro sportovní aktivity obec provozuje sportovní areál, ve kterém jsou tenisové kurty, beachvolejbalové
hřiště, koutek s posilovacími stroji, horolezecká stěna a asfaltová a travnatá plocha. Součástí areálu je
hřiště pro nejmenší děti. Pro zajištění provozu sportovního areálu v období od dubna do října obec
zaměstnává sezónního pracovníka – správce hřiště. Vedle sportovního areálu je fotbalové hřiště
provozované FC Babice a posilovna provozovaná TJ Sokol Babice. Sportovní spolky si ke své činnosti
mohou v odpoledních a večerních pronajmout tělocvičnu základní školy, která je také v blízkosti
sportovního areálu.
V obci se nenachází koupaliště ani veřejný plavecký bazén. Dobře dopravně dostupné jsou koupaliště ve
Starém Městě a akvapark v Uherském Hradišti.
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6. Životní prostředí
Stav životního prostředí
Půdní fond na katastru obce Babice tvoří půdy kategorie černozem, černice a hnědozem. Nachází se
převážně na rovině nebo úplné rovině. Jedná se o půdy hluboké v teplém, mírně vlhkém klimatickém
regionu a vysoce produkční. Půda spadá do I. třídy ochrany zemědělského půdního fondu – jedná se o
nejcennější půdy, které lze odejmout ze ZPF pouze výjimečně.
Kvalita ovzduší na území obce je dobrá. Dle údajú ČHMÚ dosahuje stupeň kvality ovzduší na území
Zlínského kraje převážné stupně velmi dobré nebo dobré. Díky plynoﬁkaci obce jsou minimalizovány
emise z lokálních zdrojů vytápění na tuhá paliva.
Z hlediska hluku je nejvýznamnějším zdrojem zátěže doprava. Kolem železniční trati jsou v blízkosti
obydlí vybudovány protihlukové stěny. Velkou mírou zátěže hlukem jsou zatíženy obydlí v blízkosti silnice
I/55 kvůli velké četnosti provozu (přibližně 15 tis. vozidel v jednom směru denně). Tento problém bude
vyřešen až vybudováním dálnice D55, která umožní odvedení dálkové dopravy z intravilánu obce.
V centru obce se nachází menší průmyslová zóna, která občas bývá zdrojem hluku či emisí.
Zdroje podzemní vody využívané Vodovodem Babicko poskytují kvalitní vodu bez kontamitace
škodlivinami. Povrchové vody na území obce Babice (řeka Morava, Kudlovický potok a potok Vrbka)
zpravidla nevykazují znečištění. Na území obce dlouhodobě dochází k poklesu hladiny podzemních vod,
což se projevuji i poklesem hladiny vod ve slepých ramenech řeky Moravy.

Ochrana životního prostředí
Území obce mezi řekou Moravou a hlavní silnicí I/55 leží v chráněném území přirozené akumulace vod
(CHOPAV), a to CHOPAV Kvarter řeky Moravy. Území slepých ramen řeky Moravy, které se nachází
v katastru obce, je součástí Evropsky významné lokality Kněžpolský les (kód lokality CZ0724120).

7. Správa obce
Obecní úřad a kompetence obce
Obecní úřad Babice vykonává činnost matričního úřadu pro obce Babice, Huštěnovice, Kudlovice
a Sušice. V dalších oblastech vykonává správu pouze pro území obce. Obcí s rozšířenou působností
a pověřeným obecním úřadem je Uherské Hradiště.
Obec zaměstnává 12 pracovníků na hlavní pracovní poměr: 3 úřednice (účetní, asistentka, matrikářka),
knihovnice, uklízečka, 3 techničtí pracovníci, 4 zaměstnankyně pečovatelské služby.
Další činnosti jsou zajišťovány dle potřeby: zpravidla sezónně od jara do podzimu technický pracovník
(údržba zeleně) a správce sportovního areálu.
Obec je zřizovatelem dvou příspěvkových organizací: Základní školy Babice a Mateřské školy Babice.
Obec je provozovatelem Pečovatelské služby a zřizuje požární jednotku typu JPO III/1.
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Hospodaření a majetek obce
Tabulka 7.1: Přehled příjmů a výdajů v letech 2014-2018 (v tis. Kč)
2014

2015

2016

2017

2018

Příjmy celkem

38673,862

28224,338

28579,302

30789,053

33781,039

z toho přijaté dotace

15379,929

3843,036

2511,247

1805,025

2318,831

Výdaje celkem

38753,462

21866,035

23487,894

25607,945

24234,280

-79,601

6358,303

5091,409

5181,108

9546,759

Saldo příjmů a výdajů

V posledních letech je rozpočet obce sestavován s vyrovnanou příjmovou a výdajovou částkou, přičemž
příjmová stránka vyrovnanosti se dosahuje s využitím přebytku z předchozích let.
Příjmy obce jsou navyšovány díky úspěšnosti při získávání nenárokových dotací v předchozích letech.
Hodnota ﬁnančního majetku obce činí k 31. 12. 2018 36557651 Kč.
Hodnota nemovitého majetku obce činí k 31. 12. 2018 167 029 180 Kč. Jedná se o nemovitosti různé
povahy – obecní komunikace, nezastavěné pozemky (z nichž část je dle územního plánu určena pro
výstavbu a část je vedena jako zemědělská půda) a budovy ve vlastnictví obce.
Tabulka 7.2: Soupis budov ve vlastnictví obce Babice
č. p.

název

stav

60

mateřská škola

vyžaduje rekonstrukci podkroví
budova ve správě MŠ Babice
a zpevnění budovy

121

muzeum na Mýtince

dobrý

kulturní akce, myslivecká činnost

124

ČOV

dobrý

objekt ve správě Slováckých vodovodů a kanalizací

250

domek U přívozu

dobrý

rekreační objekt ke krátkodobým pronájmům

dobrý

obec vlastní podíl 33/48, nájemní byt

293

využívání

377

základní škola

vyžaduje rekonstrukci střechy

budova ve správě ZŠ Babice, v podkroví jsou
nájemní byty

382

rodinný dům

dobrý

byt školníka

410

hasičská zbrojnice

dobrý, vyžaduje rekonstrukci
vnitřních prostor

zázemí pro požární jednotku (garáž, sklad materiálu,
kancelář, klubovna)

508

kulturní dům

dobrý

součástí jsou kanceláře obecního úřadu, knihovna,
sál pro konání kulturních akcí, zázemí pro technické
pracovníky obce

527

smuteční síň

dobrý

občanské a církevní smuteční obřady

547

nákupní středisko

dobrý, budova nezateplená

prostory jsou pronajaty – potraviny, prodejna
nábytku, kosmetika

594

dům s upravitelnými
chráněnými byty

dobrý

sídlo pečovatelské služby, nájemní byty pro seniory

Bezpečnost
Řešení přestupků v obci je na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s městem Uherské Hradiště
předáváno jejich přestupkové komisi.
V obci nepůsobí obecní policie ani v současné době nemá veřejnoprávní smlouvu s jinou městskou /
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obecní policií na rozšíření působnosti na území obce Babice.
Obec zřizuje požární jednotku typu JPO II/1, která drží stálou pohotovost a zajišťuje výjezd družstva o
zmenšeném početním stavu (4 hasiči). Členy jednotky zaměstnává obec na dohodu o provedení práce.
Roční počet výjezdů se pohybuje kolem 20. Členové pravidelně absolvují školení a plánované poplachové
cvičení. Činnost požární jednotky je spoluﬁnancována z rozpočtu Zlínského kraje.
S ohledem na povodně v roce 1997 byla vybudována povodňová zídka na břehu Kudlovického potoka,
která je v současnosti ve špatném technickém stavu. Součástí ČOV je protipovodňové čerpadlo. Do
budoucna je doporučeno pořídit zpětné klapky na vyústních plochách.
V minulosti byl zpracován projekt na provedení protipovodňových opatření, která by chránila intravilán
obce před rozlivem vod z Kudlovického potoka a potoka Vrbka. Tato opatření prozatím nebyla realizována
z důvodu nesouhlasu majitelů příslušných pozemků nebo nevyřešeným vlastnickým vztahům pozemků.
K varování obyvatelstva před nebezpečím je určený bezdrátový rozhlas, který je součástí varovného
informačního systému.

Vnější vztahy a vazby
Obec Babice je zapojena do řady organizací – konkrétně:
Tabulka 7.3: Členství obce v organizacích a členské příspěvky
Organizace

členský příspěvek 2019

členský příspěvek ročně

Mikroregion Staroměstsko

14 224 Kč

8 Kč/obyvatele

Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.

8 965 Kč

5 Kč/obyvatele

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu

8 965 Kč

5 Kč/obyvatele

Sdružení měst a obcí Východní Moravy

896,5 Kč

0,5 Kč/obyvatele

Svaz měst a obcí České republiky

7 579 Kč

Česká asociace pečovatelské služby

2000 Kč

Obec Babice je dále členem dobrovolného svazku obcí Vodovod Babicko, jehož cílem je zajištění výstavby
a provozování skupinového vodovodu pro členské obce.
Partnerskou obcí je obec Bzince pod Javorinou, se kterou byly v minulých letech realizovány čtyři projekty
přeshraniční spolupráce. Na tyto projekty navázala spolupráce ve sportovní oblasti – společné sportovní
akce se v posledních čtyřech letech konaly 2-3 ročně. V roce 2019 byla sepsána smlouva o partnerské
spolupráci, která předpokládá pokračování spolupráce a její obnovení i v kulturní oblasti. Obec Babice
dále udržuje partnerství s dalšími obcemi s názvem Babice z České republiky a z Polska. Zástupci obce se
pravidelně 1x ročně setkávají v různých Babicích.
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A.2 Východiska pro návrhovou část
SWOT analýza
Silné stránky
Výhodná poloha vůči správním centrům a jejich snadná dostupnost
Stabilní počet obyvatel
Řada aktivních spolků přispívajících ke společenskému životu
Fungující obchody s potravinami
Atraktivní okolí pro cestovní ruch
Nízká nezaměstnanost
Možnost připojení k vodovodu, kanalizace a plynovodu pro většinu občanů
Vyhovující zajištění dopravní obslužnosti zejména v denních hodinách
Mateřská a základní škola v obci
Praktický lékař pro dospělé, zubní lékař, lékárna v obci
Pečovatelská služba v obci
Zázemí pro kulturní a sportovní aktivity
Vyhovující životní prostředí
Dobré podmínky pro zemědělství
Bezdlužnost obce
Požární jednotka kategorie JPO II

Slabé stránky
Rušná doprava
Ohrožení povodněmi
Špatné propojení dvou částí obce
Nutnost vyjížďky za službami, vzděláváním a prací
Zmenšující se zájem občanů o spolkový a společenský život v obci
Nedostatečná nabídka stravovacích služeb a ubytování
Špatná dostupnost veřejnou dopravou o víkendech a ve večerních hodinách
Velká intenzita dopravy na hlavním silničním tahu obcí
Nedostatek volných stavebních parcel
Nedostatečná nabídka nájemního bydlení
Absence dětského lékaře a ženského lékaře
Špatný technický stav budovy mateřské školy
Nedostačující kapacita mateřské školy
Pokles hladiny podzemních vod a hrozící nedostatečná kapacita vod
Chybějící obecní policie
Chybějící informační systém

Příležitosti
Dobrá ekonomická situace obce
Umístění obce na dopravních tepnách a v blízkosti sídel
Zlepšení podmínek pro mladé rodiny

Hrozby
Odsunutí stavby dálnice D55
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Stárnutí populace
Problémy se zvýšením dopravy, parkováním a bezpečností v obci
Nezájem občanů o společenský život v obci
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 Strategická vize
Vizí je, aby byly Babice příjemnou, bezpečnou a vybavenou obcí, ve které se lidem dobře žije a do které
se rádi vrací. Místem, kde bude funkční technická a dopravní infrastruktura, dostupné základní služby,
nabídka pracovních příležitostí a příjemné prostředí pro život se zelení a relaxačními zónami. Obcí, kde se
udrží spolková činnost a lidové tradice a obyvatelé budou moci využít nabídku sportovních a kulturních
akcí a příležitostí pro vzájemné setkávání.

B.2 Cíle, opatření a aktivity

Vysoká důležitost

Střední důležitost

Nízká důležitost

Cíl: „C1 - Kvalitní bydlení”
Rozvoj a podpora občanské a technické infrastruktury
Opatření: „O 1.1 Zlepšení stavu místních komunikací”

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

2020 - 2022
„A 1.1.1 Rekonstrukce Nové ulice”
Rekonstruovat místní komunikaci a chodník v Nové ulici. Rekonstruovat veřejné osvětlení.
„A 1.1.2 Rekonstrukce MK Chalúpky”
Zpracování projektové dokumentace, rekonstrukce MK Chalúpky

2021 - 2023

„A 1.1.3 Rekonstrukce MK Sušicko”
Zpracování projektové dokumentace, rekonstrukce MK Chalúpky

2021 - 2023

„A 1.1.4 Průběžné opravy místních komunikací”
Opravy výtluků a dílčích částí místních komunikací

2020 - 2024

„A 1.1.5 Rekonstrukce veřejného osvětlení”
Postupná obnova veřejného osvětlení

2020 - 2022

Zdroj
ﬁnancování

Vlastní

2022 - 2024
„A 1.1.6 Vybudování nových parkovacích míst v obci”
Vytipování prostor pro nová parkovací místa, rozšíření stávajících parkovacích míst
Opatření: „O 1.2 Rozvoj venkovského bydlení”

„A 1.2.4 Zateplení bytů v podkroví ZŠ”
Zateplení půdní vestavby ZŠ s nájemními byty
„A 1.2.5 Oprava střechy v nájemním domě č. 382”

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

2020 - 2022

Zdroj
ﬁnancování

Vlastní

2020 - 2021

2020 - 2022
„A 1.2.1 Vybudování nové technické infrastruktury Třeskovice”
Vybudování technické infrastruktury pro nová stavební místa v návaznosti na ulici Třeskovice I.
Vlastní +
„A 1.2.2 Vytvoření nových a revitalizace stávajících odpočinkových
2020 - 2022
externí
zón v obci”
Vytvoření nových odpočinkových zón v ulici Zahradní, u křižovatky ulic Přímé a Nové, v lokalitě Třeskovice a u Baťova
kanálu. Revitalizace dětského hřiště u pošty.
„A 1.2.3 Revitalizace veřejné zeleně”
Úprava a obnova veřejné zeleně - ulice Zběhy, ulice Přímá
Opatření: „O 1.3 Občanská vybavenost”
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„A 1.3.1 Rozšíření kapacity mateřské školy”
Přístavba mateřské školy

2020 - 2022

„A 1.3.2 Rekonstrukce střechy základní školy”
Rekonstrukce střechy nad vstupním traktem základní školy

2020 - 2021

2023 - 2024
„A 1.3.3 Rekonstrukce půdy mateřské školy”
Zpevnění konstrukce a rekonstrukce půdního prostoru v mateřské škole
„A 1.3.4 Podpora pečovatelské služby”
Podpora pečovatelské služby, rozšíření provozní doby

2020 - 2024

„A 1.3.5 Podpora místní knihovny”
Podpora stávající činnosti knihovny obce

2020 - 2024

„A 1.3.6 Rekonstrukce suterénu kulturního domu”
Rekonstrukce prostor suterénu KD - Pekla

2020 - 2021

„A 1.3.7 Oprava nákupního střediska”
Oprava okapů, oprava vstupních dveří

2020 - 2021

„A 1.3.8 Vybudování multifunkčního hřiště”

Vlastní +
externí

2022 - 2024

Rozšíření sportovního areálu o multifunkční hřiště pro míčové sporty se zázemím.
Opatření: „O 1.4 Odpadové hospodářství”

Od - do

„A 1.4.1 Sběrný dvůr”
Vybudování / rozšíření sběrného dvora

2023 - 2024

„A 1.4.2 Úprava sběrných míst”

2022 - 2023

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
ﬁnancování

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
ﬁnancování

Cíl: „C2 - Bezpečnost”
Zlepšení dopravní bezpečnosti, podpora požární ochrany
Opatření: „O 2.1 Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci”

Od - do

2020 - 2022
„A 2.1.1 Most přes Kudlovický potok”
Vybudování nového mostu přes Kudlovický potok, který propojí dvě části obce ležící na opačných březích potoka a zvýší
bezpečnost při přesunu mezi těmito částmi. Most bude určen pro pěší a jedno motorové vozidlo
2020 - 2022
Vlastní
„A 2.1.2 Autobusová zastávka Cerony”
Přemístění autobusové zastávky na Ceronech ve směru od Uherského Hradiště do prostoru před světelný přechod a
zvýšení bezpečnosti cestujících.
2021 - 2023
„A 2.1.3 Chodník u Sportu”
Vybudovat chodník s veřejným osvětlením od autobusové zastávky (směr Spytihněv) po parkoviště u restaurace Sport a
světelným přechodem u autobusové zastávky.
Opatření: „O 2.2 Ochrana před přírodními živly”

„A 2.2.1 Podpora činnosti jednotky požární ochrany”
Podpora činnosti jednotky požární ochrany v kategorii JPO II.
„A 2.2.2 Rekonstrukce požární zbrojnice”

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
ﬁnancování

2020 - 2024

2021 - 2022

Vlastní +
externí

2022 - 2022

Vlastní +
externí

Rekonstrukce požární zbrojnice.
„A 2.2.3 Pořízení nové CAS”
Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky a prodej stávající.
„A 2.2.4 Údržba čistírny odpadních vod”
obnova čerpadla, obnova aeračních elementů

2020 - 2024

„A 2.2.5 Protipovodňová opatření”
Vytvoření rozlivových zón pro Kudlovický potok a potok Vrbka

2022 - 2024
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Cíl: „C3 - Sounáležitost a spolupráce”
Sounáležitost občanů a obce, spolupráce s jinými subjekty
Opatření: „O 3.1 Podpora volnočasových aktivit”

„A 3.1.4 Přívesnické tábory”
Pořádání přívesnických táborů v době školních prázdnin

Od - do

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

2020 - 2022

Externí

2020 - 2024
„A 3.1.1 Kulturní a sportovní akce v obci”
Pořádání zavedených kulturních a sportovních akcí v obci, vytváření příležitostí pro setkávání občanů.
„A 3.1.2 Oslavy 800. výročí 1. písemné zmínky o obci”
Realizace oslav k připomínce 800. výročí 1. písemné zmínky o obci

Vlastní

2020 - 2020

2020 - 2024
„A 3.1.3 Podpora činnosti spolků”
Finanční podpora činnosti spolků, vytváření zázemí pro spolky, spolupráce s obcí
Opatření: „O 3.2 Informovanost v obci”

„A 3.2.3 Údržba veřejného rozhlasu”

Od - do

Vlastní

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
ﬁnancování

2020 - 2024

„A 3.2.1 Web a informační vitríny”
Prezentace informací o obci na webu, v informačních vývěskách

2020 - 2024

„A 3.2.2 Zpravodaj obce”
Pravidelné vydávání zpravodaje obce

2020 - 2024

Opatření: „O 3.3 Rozvoj vnějších vztahů”

Zdroj
ﬁnancování

Od - do

Vlastní

Odpovědnost

Náklady
(tis. Kč)

Zdroj
ﬁnancování

2020 - 2024
„A 3.3.1 Podpora cestovního ruchu”
Spolupráce s regionálními subjekty v oblasti propagace obce pro cestovní ruch
2020 - 2024
„A 3.3.2 Partnerství s obcí Bzince pod Javorinou”
Podpora spolupráce s obcí Bzince, pořádání společných sportovních a kulturních aktivit
2020 - 2024
„A 3.3.3 Setkávání Babic”
Podpora partnerství obcí s názvem Babice, pravidelné setkávání zástupců obcí.
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B.3 Podpora realizace programu
Program rozvoje obce obsahuje navržená opatření pro období 2020 - 2024.
Na program bude bezprostředně navazovat operativní roční plán akcí určených k realizaci na základě
aktuálních možností obce.
Za plnění programových cílů a jednotlivých opatření budou odpovídat starostka obce, místostarostka
obce a členové rady obce. Minimálně jedenkrát ročně bude zastupitelům obce podána zpráva o
naplňování programu v návaznosti na sestavování rozpočtu obce.
Program rozvoje obce bude průběžně revidován, případně může být aktualizován v návaznosti na změnu
vnějších podmínek, naplnění jeho části či potřebu rozpracovat nové opatření. Změny programu rozvoje
obce budou prováděny přímo do dokumentu. Výsledkem bude dokument s označením data, ke kterému
se vztahuje. Změny a aktualizace programu rozvoje obce budou schváleny zastupitelstvem obce.
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