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Úvod 

Základním plánovacím dokumentem obce, který je zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), je právě program rozvoje obce. Jedná se o nástroj strategického 

plánování, tedy nástroj podporující rozvoj obce v dlouhodobém horizontu. Hlavním smyslem 

tvorby předkládaného dokumentu bylo na základě analýzy současného stavu obce, názoru 

občanů a diskuse pracovní skupiny formulovat představy o budoucnosti obce. Představy 

o plánovaném rozvoji obce byly následně převedeny do dílčích aktivit, které obec plánuje 

v letech 2017 – 2023 realizovat. Dokument je rozdělen do tří částí, jedná se o část analytickou, 

návrhovou a implementační.  

Hlavním řešitelem za obec byl starosta Michal Polanský spolu se členy zastupitelstva obce. Do 

procesu tvorby Programu rozvoje obce byla zapojena i veřejnost, která se formou 

dotazníkového šetření podílela na formulování problémů a oblastí rozvoje. Občané Milešovic 

měli také příležitost připomínkovat dokument v průběhu jeho tvorby. Pracovní verze 

dokumentu byla zveřejněna k připomínkování na webových stránkách obce a bylo uskutečněno 

veřejné projednání strategie na zasedání zastupitelstva. 

Na analyticko-metodickém vedení se podíleli pracovníci Dobrovolného svazku obcí Ždánický 

les a Politaví, a to Jaromír Konečný a Jana Tůmová. 

 

 

Program rozvoje obce byl schválen dne 19. 6. 2017 na 6. veřejném zasedání Zastupitelstva 

obce Milešovice, usnesením č. 3. 
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1 Geografie a poloha obce 

Obec Milešovice leží v Jihomoravském kraji, přibližně 22 km jihovýchodně od Brna. Obec se 

nachází v jižní části okresu Vyškov a spadá do správního obvodu ORP Slavkov u Brna. Město 

Slavkov u Brna je od Milešovic vzdáleno přibližně 10 km severním směrem. Milešovice 

obklopuje hned několik obcí ze stejného správního obvodu ORP, jsou to: Lovčičky, Otnice, 

Šaratice, Vážany nad Litavou, Kobeřice u Brna a Bošovice. 

Milešovice jsou jako celek brány jako jedna základní sídelní jednotka, jež se nečlení na žádné 

části.1 Obec má rozlohu přibližně 671,13 ha s nadmořskou výškou dosahující 245 metrů. 

Milešovice jsou svojí polohou situovány do údolí. Na severním konci obce se terén pozvolna 

svažuje do údolí Milešovického potoka a sahá až k Šaraticím, kde přechází do nížiny řeky 

Litavy. Milešovice se z části nachází na území přírodního parku Ždánický les, do nějž zasahuje 

převážně jižní část katastru obce.2 Dle Českého statistického úřadu přibližně 81 % plochy 

katastru zaujímá orná půda, lesy tvoří 5,36 % plochy.  

 
Obrázek 1: Katastrální území města a jeho okolí 

Zdroj: Český úřad zeměměřický a katastrální – Milešovice – mapa
3
, k 13. 12. 2016 

 

  

                                                 
1 Územně identifikační registr ČR, dostupné online zde: http://www.uir.cz/obec/593320/Milesovice 
2 Webové stránky obce, online: http://www.milesovice.cz/ 
3 Dostupné online zde: http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/593320 
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2 Základní historické souvislosti 

Milešovice patří k nejstarším písemně doloženým obcím Slavkovska i celého vyškovského 

okresu. Původ obce lze datovat do doby Velkomoravské říše. Jméno pochází od osobního 

staroslovanského jména Mileš, prvního zakladatele obce, po něm pak dostal jméno rod 

Milešovce a ve 14. století osada Milešovice. První písemná zmínka o obci se objevuje v roce 

1141. Další zmínka o Milešovicích pochází až z roku 1366. Během 14. a 16. století se majitelé 

Milešovic často měnili. Jeden z rodů byl rod Věžníků. V r. 1605 koupil Milešovice Oldřich 

Kounic ze Slavkova, který je později prodal Lichtenštejnům sídlícím ve Ždánicích. Na počátku 

17. století měly Milešovice 41 domů. Třicetiletá válka zanechala v osídlení obce výrazné 

a negativní stopy: ještě v roce 1656 bylo ze 47 usedlostí jen devatenáct obydlených. Velkou 

pohromu zažila obec i v roce 1787, kdy požár zachvátil prakticky všechna stavení mimo panský 

dvůr. Škola byla v obci založena roku 1866 v budově bývalé obecní radnice a hostince. 

Základní kámen nové školy byl položen 28. května 1878 a již 15. října téhož roku mohlo být 

zahájeno vyučování. Roku 1884 byla milešovická škola povýšena na dvojtřídní, v roce 1907 

došlo k přestavbě budovy a škola musela být rozšířena. 30. dubna 1919 byly před školou 

zasazeny dvě lípy svobody na paměť vzniku samostatného Československa. 15. června téhož 

roku pak proběhly první volby v nové republice. Při prvním sčítání lidu v Československé 

republice v r. 1921 bylo v obci 818 obyvatel a 177 domů. Osvobození obce se odehrálo v 

časných ranních hodinách 25. dubna 1945, následně 12. května 1945 převzal organizaci života 

v obci místní národní výbor. Od padesátých let výrazným způsobem život v obci ovlivnila 

existence Jednotného zemědělského družstva. V roce 1960 byla zahájena několikaletá stavba 

kanalizace v obci. V následujících letech tak probíhala jak výstavba kanalizace, tak i vodovodu, 

ten byl dokončen až v roce 1972. Nová budova mateřské školy byla dokončena na začátku 80. 

let a své dveře předškolákům otevřela 18. října 1982. Ke konci 80. let byla provedena 

i rekonstrukce elektrické sítě z roku 1929. V roce 1996 následovalo položení kabelových 

rozvodů pro telefon včetně přívodu do Otnic. V roce 1997 dochází k úplné plynofikaci obce.4 

Znak obce 

Znak obce Milešovice byl schválen 31. ledna 1996 a udělen dne 

7. května 1996. Návrh obecního znaku a praporu pro obec Milešovice 

vypracoval Pavel Vrba z Viničných Šumic. Při návrhu obecního znaku 

se vycházelo z pečeti, která byla obcí používána v minulosti, v 18. a 19. 

století. Znak tvoří v zeleném štítě zlatý vinný hrozen s listem, provázený 

vpravo vinařským nožem, vlevo vztyčenou radlicí, oboje stříbrné.5 

 

 

Obrázek 2: Znak obce Milešovice 
Zdroj: Webové stránky obce 

                                                 
4 Webové stránky obce, online: http://www.milesovice.cz/index.php?&desktop=clanky&action=view&id=9 a BURIŠKOVÁ, 

Hana a kol. Milešovice. V tomto souboru 1. vyd. Milešovice: Obec Milešovice, 2012. str. 9-28 
5 Webové stránky obce, online: http://www.milesovice.cz/index.php?&desktop=clanky&action=view&id=29 
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3 Obyvatelstvo 

 Demografická situace  

Obec Milešovice se počtem obyvatel řadí spíše k menším obcím mikroregionu Ždánický les 

a Politaví. K 31.12.2015 žilo v obci celkem 682 obyvatel, z toho celkem 348 mužů a 334 žen. 

Stejný počet obyvatel, tedy 682, je zaznamenán i k 30.9.2016. Průměrný věk obyvatel se 

pohybuje kolem 40,1 let. Co se týká dlouhodobého vývoje demografické situace, nejvíce 

obyvatel žilo v obci ve 30. letech 20.století. Následně je zaznamenán poměrně prudký pokles 

počtu obyvatel, který trval až do konce 90. let, kdy v obci žilo celkem 605 obyvatel. Od té doby, 

tedy od počátku 21. století, však dochází k mírnému růstu, případně stagnaci počtu obyvatel. 

Vývojový trend demografické situace v obci lze brát jako příznivý. Uvedenou situaci 

znázorňuje následující graf. 

 

Graf 1: Vývoj počtu obyvatel v letech 2000 – 2015 
Zdroj: ČSÚ, 2016, vlastní zpracování, pozn. počet obyvatel k 31.12. daného roku 

 Pohyb obyvatel 

Počet obyvatel kolísá pouze v rámci jednotek a za posledních 5 let není zaznamenám žádný 

výrazný růst ani propad. Oproti ostatním obcím regionu, jež leží blíže krajskému městu, 

případně mají lepší dopravní dostupnost, není rozvoj Milešovic natolik spjat s migrací 

obyvatelstva. Nicméně i přesto hraje migrační přírůstek významnější roli, než je tomu u 

přírůstku přirozeného. Přirozený přírůstek za celé období 2000 –2015 tvoří v součtu pouze 

15 osob, zatímco u migračního přírůstku se jedná o 59 obyvatel. Celkový přírůstek za období 

2000 – 2015 tvoří v součtu 74 osob. Dá se předpokládat, že uvedený trend demografické situace 

se do budoucna nijak výrazně nezmění. V rámci strategického plánování obec nepočítá se 

zvýšenými nároky na rozvoj ploch pro bydlení, ani se zásadním rozšířením nabídky služeb.  
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Vývoj pohybu obyvatel s jednotlivými absolutními hodnotami dle let uvádí následující tabulka. 

Rok Narození Zemřelí Přistěhovalí Vystěhovalí 

Přírůstek 

přirozený 

Přírůstek 

migrační 

Přírůstek 

celkový 

Stav 

31.12. 

2000 4 3 16 9 1 7 8 620 

2001 8 4 13 18 4 -5 -1 615 

2002 7 9 16 7 -2 9 7 622 

2003 8 5 14 9 3 5 8 630 

2004 12 10 24 11 2 13 15 645 

2005 5 7 25 18 -2 7 5 650 

2006 11 6 18 27 5 -9 -4 646 

2007 5 5 15 17 - -2 -2 644 

2008 8 4 11 8 4 3 7 651 

2009 9 10 24 8 -1 16 15 666 

2010 5 5 17 16 - 1 1 667 

2011 7 5 20 10 2 10 12 679 

2012 8 10 12 10 -2 2 - 679 

2013 7 8 13 13 -1 - -1 678 

2014 5 3 16 12 2 4 6 684 

2015 9 9 9 11 - -2 -2 682 

Tabulka 1: Vývoj pohybu obyvatelstva a jeho počet v letech 2000-2015 
Zdroj: ČSÚ, 2016, vlastní zpracování 

Závislost celkového přírůstku na migračním a přirozeném přírůstku je významným ukazatelem 

při analýze budoucího vývoje demografické situace v obci. Migrační přírůstek se na rozdíl od 

přirozeného přírůstku dá kvalifikovaně odhadnout v závislosti na rozvojových plánech obce, 

případně dalších externích faktorech. Přirozený přírůstek pak doplňuje celkový obraz 

o demografické situaci v obci.  

Vztah mezi těmito ukazateli od roku 2000 do 2015 je zachycen v grafu níže. Z něj vyplývá, že 

hodnoty celkového přírůstku kopírují hodnoty migračního přírůstku, zatímco přirozený 

přírůstek má na celkový vývoj počtu obyvatel vliv pouze minimální. Nejvyšší nárůst v počtu 

obyvatel je zaznamenán v roce 2004 a 2009, kdy celkový přírůstek dosahoval hodnoty 15. Tuto 

skutečnost však nelze přisoudit žádné konkrétní příčině. 
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Graf 2: Vývoj přirozeného, migračního a celkového přírůstku v letech 2000-2015 
Zdroj: ČSÚ, 2016, vlastní zpracování 
 

 Věkové složení obyvatelstva 

Věkové poměry v území vyjadřuje mimo jiné ukazatele i index stáří. Ten uvádí, kolik obyvatel 

ve věku 65 a více let připadá na 100 dětí do 15 let věku. Názorně tak dokazuje, zda v daném 

území dochází ke stárnutí obyvatelstva. Je-li výsledná velikost indexu nižší než sto, je podíl 

sledované dětské složky obyvatel vyšší než podíl starších osob. To je charakteristické právě pro 

Milešovice. Na konci roku 2015 byl index stáří obyvatelstva v obci roven 93,6. Počet obyvatel 

v produktivním ekonomickém věku (tedy od 15 – 64 let) činil 440 osob. Více uvádí následující 

tabulka.  

Obec 
Celkový počet 

obyvatel 

Počet obav. dle věku Podíl obyv. dle věku (%) Index 

stáří 
0-14 15-64 65+ 0-14 15-64 65+ 

Milešovice 682 125 440 117 18,33 64,51 17,16 93,6 

Tabulka 2: Věkové složení obyvatelstva a index stáří v roce 2015 
Zdroj: ČSÚ, 2016, vlastní zpracování 

Pro srovnání hodnot indexu stáří jsou uvedeny údaje i za vyšší územní celky – ORP Slavkov u 

Brna, okres Vyškov, Jihomoravský kraj i Českou republiku za rok 2014. Je zřejmé, že obec 

Milešovice vykazuje v porovnání s vyššími územními celky pozitivní hodnoty. V okrese 

Vyškov (stejně tak v JMK i ČR) je hodnota indexu stáří vyšší než sto, podíl postproduktivní 

skupiny obyvatel tudíž převyšuje podíl dětské složky a dochází tak ke stárnutí obyvatelstva.  
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  Počet obyvatel v 

roce 2014 

0-14 let (%) 65 a více let (%) Index stáří 

Milešovice 682,00 18,33 % 17,16 % 93,60 

ORP Slavkov u Brna 22 902,00 16,29 % 16,14 % 95,84 

Okres Vyškov 90 815,00 15,71 % 17,57 % 111,86 

Jihomoravský kraj 1 167 616,00 15,23 % 18,57 % 121,95 

ČR 10 553 843,00 15,39 % 18,31 % 119,01 

Tabulka 3: Index stáří v roce 2014 - srovnání 
Zdroj: ČSÚ, 2016, vlastní zpracování 

Následující graf zaznamenává změny ve věkové struktuře obyvatel mezi lety 2005 – 2015. 

Složka produktivní části obyvatelstva v průběhu uvedeného období mírně kolísá kolem hodnoty 

450. Dále lze pozorovat, že v Milešovicích se neprojevuje celorepublikový trend stárnutí 

obyvatelstva, jelikož od roku 2005 tvoří početnější skupinu dětská složka oproti složce 

postproduktivní. Nicméně v posledních 5 letech, tedy od roku 2011, se tento rozdíl poměrně 

stírá. 

 

Tabulka 4: Obyvatelstvo podle věkových kategorií v letech 2005-2015 

Zdroj: ČSÚ, 2016, vlastní zpracování 

V rámci věkového složení obyvatelstva je třeba zmínit také ukazatel průměrného věku 

obyvatelstva. V Milešovicích dochází k jeho mírnému růstu. Zatímco v roce 2005 činil 38 let, 

v roce 2015 vystoupal na 40,1 let. Zároveň platí, že průměrný věk obyvatel se liší v rámci 

jednotlivých pohlaví. Průměrný věk žen v roce 2015 byl 42,7, u mužů 37,7 let. 

 Vzdělanostní struktura obyvatelstva 

Informace o vzdělanostní struktuře obyvatel získané ze Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 

ukazují, že v obci převažují osoby se středním odborným vzděláním bez maturity, dále pak se 

základním vzděláním a následuje skupina s úplným středním vzděláním s maturitou. Úplné 

zastoupení vzdělanostních skupin obyvatel lze vidět na následujícím grafu. 
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Graf 3: Nejvyšší ukončené vzdělání obyvatel (věk 15 a více let) 
Zdroj: SLDB 2011; dostupné na: ČSÚ, 2016; vlastní zpracování 

Počty osob s nejvyšším ukončeným vzděláním v porovnání s okresem Vyškov uvádí 

následující tabulka, a to jak v absolutních, tak podílových hodnotách. Z ní je zřejmé, že 

i v okrese Vyškov převažují osoby se středním odborným vzděláním bez maturity. Dále platí, 

že podíl obyvatel se základním vzděláním (vč. neukončeného) je v obci Milešovice vyšší než 

na úrovni okresu. Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel činí v obci zhruba 6 %, je tedy 

nižší než průměr okresu Vyškov, zde dosahuje téměř 11 %.  

  
Počet 

obyvatel ve 

věku 15 a 

více let 

Nejvyšší ukončené vzdělání (věk 15 a více) 

bez 

vzdělání 

základní vč. 

Neukončeného 

střední vč. 

vyučení (bez 

maturity) 

úplné 

střední s 

maturitou 

nástavbové 

studium 

vyšší 

odborné 

vzdělání 

VŠ  

Milešovice 549 2 138 238 106 12 4 34 

(%)  0,36 25,14 43,35 19,31 2,19 0,73 6,19 

okres 

Vyškov 

75 259 273 14 344 27 684 19 574 1 893 838 8 107 

(%)  0,36 19,1 36,78 26 2,52 1,11 10,77 

Tabulka 5: Nejvyšší ukončené vzdělání obyvatel (věk 15 a více let), srovnání 
Zdroj: SLDB 2011; dostupné na: ČSÚ, 2016; vlastní zpracování  

 Sociální situace v obci 

Podle statistik SLDB6 nejsou v obci významně zastoupené žádné národnostní menšiny. V roce 

2011 byly evidováni 2 obyvatelé slovenské národnosti a 3 ukrajinské národnosti. Dle rozhovoru 

se zástupci obce žilo v obci v roce 2017 celkem 5 příslušníků ukrajinské národnosti. Obec 

neeviduje významné skupiny sociálně slabých obyvatel. Na katastru obce se nenachází žádná 

sociálně vyloučená lokalita. Není znám ani významný problém s uživateli návykových látek.  

                                                 
6 SLDB 2011, ČSÚ, 2016, dostupné na www.czso.cz  
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 Spolková, osvětová a informační činnost 

Činnost spolkových a zájmových organizací v obci má bohatou historii a vždy byla nedílnou 

součástí společenského života v obci. V současnosti působí v Milešovicích celkem 5 aktivních 

zájmových spolků, které zajišťují kulturní a sportovní vyžití obyvatel. Jedná se o následující 

spolky:  

Sbor dobrovolných hasičů 

V roce 1888 vznikl v Milešovicích první spolek – hasičský. V současné době je jednotka SDH 

Milešovice zařazena do pohotovosti JPO III a při výjezdech je vždy dobře hodnocena. V roce 

2016 zasahovala celkem čtyřikrát, a to i mimo území obce. Kromě vlastní hlavní činnosti pořádá 

SDH nejrůznější společenské akce (hasičská zabijačka, Country posezení, atd.). Sbor mimo jiné 

aktivně pracuje s mládeží, od roku 2004 provozuje kroužek mladých hasičů. Ti se pravidelně 

účastní soutěžních disciplín a požárních útoků, nicméně trénují i střelbu ze vzduchovky, vázání 

uzlů, či si osvojují zásady zdravovědy. V roce 2012 zahájila činnost dokonce hasičská přípravka 

pro děti předškolního věku. Sbor dobrovolných hasičů Milešovice má nyní 39 členů 

a 41 mladých hasičů.7 

Tělovýchovná jednota Sokol 

V roce 1919 díky iniciativě učitelů Josefa Burjánka, Bohumila Koukala a Karla Šmehlíka 

vznikla Tělovýchovná jednota Sokol. V roce 1958 byl založen oddíl mužské kopané Sokola 

Milešovice, následně začalo hrát i mužstvo dorostu. Oddíl kopané mimo vlastní sportovní 

aktivity začal od 50. let v obci pořádat tradiční Anenské hody. Na jejich organizace se 

každoročně střídají se sborem dobrovolných hasičů. V současné době funguje jak družstvo 

dospělých, tak družstva mladších a starších žáků.8 

Český svaz chovatelů drobného zvířectva, základní organizace Milešovice 

Zájmová organizace vznikla v roce 1959. Její hlavní činnost spočívá v chovu drobného 

zvířectva a účasti na nejrůznějších výstavách v okrese Vyškov. V chovech měli členové již od 

počátku především králíky, okrasné ptactvo, okrasné a užitkové holuby, okrasné bažanty 

a kachničky. Členové organizace získali za dobu jejího fungování hned několik vyznamenání 

za rozvoj chovatelství a významná ocenění v rámci stolního bodování králík. Od roku 2012 

bylo aktivních celkem 10 členů a postupně se počet členů snižuje, navíc zájem ze strany 

mladých chovatelů postupně upadá.9 

Myslivecké sdružení Hubert Otnice 

Současné Myslivecké sdružení Hubert bylo založeno 26.6.1992, oddělením katastrálního území 

obce Bošovice, nicméně myslivost jako taková má v obci dlouhodobější tradici. Členové 

sdružení vykonávají právo myslivosti na honebních pozemcích v katastrálního území obcí 

                                                 
7 Webové stránky SDH, http://www.sdh-milesovice.wz.cz/index.htm, k 13. 1. 2017; BURIŠKOVÁ, Hana a kol. Milešovice. V 

tomto souboru 1. vyd. Milešovice: Obec Milešovice, 2012 
8 Webové stránky obce: http://www.milesovice.cz/index.php?&desktop=clanky&action=view&id=38 k 13. 1. 2017; 

BURIŠKOVÁ, Hana a kol. Milešovice. V tomto souboru 1. vyd. Milešovice: Obec Milešovice, 2012 
9 Tamtéž, http://www.milesovice.cz/index.php?&desktop=clanky&action=view&id=34  

http://www.sdh-milesovice.wz.cz/index.htm
http://www.milesovice.cz/index.php?&desktop=clanky&action=view&id=38
http://www.milesovice.cz/index.php?&desktop=clanky&action=view&id=34
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Milešovice, Otnice a Lovčičky o celkové výměře 1 906 ha. Výkon práva myslivosti zahrnuje 

celoroční péči o zvěř a přírodní podmínky pro její chov. Myslivci se také snaží zlepšovat 

přírodní podmínky každoroční výsadbou dřevin a obhospodařováním políček pro zvěř. Členové 

při své práci využívají lovecky upotřebitelné psy s předepsanými zkouškami a drží se 

každoročních plánů lovu zvěře. Aktuální počet aktivních členů čítá 10 myslivců. Myslivci se 

podílejí také na organizaci společenských akcí, jako jsou plesy, zábavy, zkoušky loveckých 

psů, hony, přehlídky trofejí, ukázky práce sokolníků, střelby na asfaltové terče a další.10 

Dětský folklorní soubor Milešováček 

Folklorní soubor byl založen v září 2011. Členy souboru jsou děti ve věku od 5 do 15 let a jsou 

rozděleny do dvou skupin dle věku. Každá skupinka má vlastní program, který zahrnuje 

především tance, písně, hry, zvyky a poezii zejména z Jižní Moravy, ale také z Čech 

a Slovenska. Programová náplň souboru je pestrá, od dětských her, pracovních témat, zvyků, 

dětských tanečků, až po náročné tance starších členů. Folklorní soubor účinkuje na různých 

kulturních akcích v Milešovicích, ale i v okolních obcích. Jedná se zejména o akce typu: hody, 

folklorní odpoledne, vynášení Moreny a další.11    

V obci působí také základní organizace Českého svazu včelařů. 

  Podpora spolkové činnosti 

Obec aktivně spolupracuje s jednotlivými spolky a podporuje je v činnosti jak finančně, tak 

poskytnutím materiálně technického zázemí.  Mimo jiné mohly být díky finanční a materiální 

pomoci od obce a občanů pro soubor Milešováček ušity polosvátečně kyjovské kroje, plédy 

a kloboučky. Dalším příkladem podpory může být poskytnutí obecního políčka myslivcům na 

přípravu krmení pro zvěř, případně dotace určená výsadbu zeleně. Sbor dobrovolných hasičů 

je podporován zejména v činnosti s mládeží, stejně tak TJ Sokol. Kulturní akce pořádané 

spolky, případně pravidelné nácviky podporuje obec promíjením nájemného v obecním sále 

a pomáhá s propagací jednotlivých akcí prostřednictvím veřejného rozhlasu, plakátů 

a obecního zpravodaje, kam mohou přispívat i samotné spolky. Obec se snaží podporovat 

kulturní vyžití všech věkových kategorií občanů. Každoročně spolupořádá jak akce pro děti a 

mládež (např. Dětský den, Lampiónový průvod), tak akce pro seniory (Setkání se seniory). 

 Informovanost občanů 

Obec informuje své občany prostřednictvím několika informačních kanálů, jedná se o webové 

stránky, zpravodaj, obecní rozhlas, vývěsky a veřejná jednání zastupitelstva. Z dotazníkového 

šetření vyplývá, že občané nejčastěji získávají informace ze zpravodaje, který čte téměř 70 % 

respondentů. Dále občané využívají místní rozhlas, čtou vývěsky a navštěvují webové stránky 

obce, ostatní kanály jsou zastoupeny poměrně minimálně. Webové stránky obce čeká v roce 

2017 rekonstrukce včetně nových funkcionalit. 

                                                 
10 Webové stránky obce: http://www.milesovice.cz/index.php?&desktop=clanky&action=view&id=397; BURIŠKOVÁ, Hana 

a kol. Milešovice. V tomto souboru 1. vyd. Milešovice: Obec Milešovice, 2012 
11 Webové stránky souboru http://milesovacek.webnode.cz/; BURIŠKOVÁ, Hana a kol. Milešovice. V tomto souboru 1. vyd. 

Milešovice: Obec Milešovice, 2012 

http://www.milesovice.cz/index.php?&desktop=clanky&action=view&id=397
http://milesovacek.webnode.cz/
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4 Hospodářství 

 Ekonomická situace 

 Podnikatelské subjekty v obci 

V roce 2015 bylo v obci registrovaných celkem 135 ekonomických subjektů, přičemž největší 

zastoupení představovali fyzické osoby (120) následované právnickými osobami (15). Počty 

registrovaných subjektů shrnuje následující tabulka. 

Ekonomické 

subjekty 

celkem 

v tom 

právnické 

osoby 

celkem 

z toho 

obchodní 

společnosti 

fyzické 

osoby 

celkem 

z toho 

živnostníci zemědělští 

podnikatelé 

135 15 7 120 108 6 

Tabulka 6: Registrované ekonomické subjekty v obci. 2015 
Zdroj: ČSÚ12, 2015, vlastní zpracování 

V obci působí celkem 108 živnostníků – fyzických osob bez zaměstnanců, 7 mikropodniků (do 

9 zaměstnanců) a 1 malý podnik (do 49 zaměstnanců). Převažuje činnost ve stavebnictví, 

následuje zpracovatelský průmysl, velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových 

vozidel. Ostatní odvětví jsou zastoupena pouze minoritně. Odvětvovou strukturu znázorňuje 

následující tabulka, která uvádí i počet podniků se skutečně zjištěnou aktivitou. 

 
Registrované 

podniky 

Podniky se  

zjištěnou aktivitou 

Celkem 135 67 

Zemědělství, lesnictví, rybářství 8 7 

Průmysl celkem 29 13 

Stavebnictví 38 18 

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba 

motorových vozidel 

19 6 

Doprava a skladování 4 2 

Ubytování, stravování  

a pohostinství 

1 . 

Informační a komunikační činnosti 1 . 

Peněžnictví a pojišťovnictví 9 4 

Činnosti v oblasti nemovitostí 1 1 

Profesní, vědecké a technické činnosti 7 5 

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 2 2 

Vzdělávání 1 1 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 2 2 

Ostatní činnosti 9 5 

Tabulka 7: Hospodářská činnost v obci dle odvětví, 2015 
Zdroj: ČSÚ, 2015, vlastní zpracování 

V obci je největším zaměstnavatelem firma KLIMAIR provozující výrobu a montáž filtrů pro 

klimatizační a vzduchotechnická zařízení. Firma se snaží finančně podporovat i kulturní akce 

                                                 
12 Dostupné zde: https://www.czso.cz/csu/xb/pocet_podnikatelskych_subjektu_v_obcich_jihomoravskeho_kraje 
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pořádané v obci. Dále v obci působí podniky v oblastech podlahářství, zednictví, obkladačství, 

finančního poradenství a další. 

 Podpora podnikání v obci 

Podpora podnikání nepatří mezi zásadní rozvojové priority obce především kvůli nedostatku 

pozemků pro výstavbu, ať už podnikatelskou či bytovou. Tudíž sama obec podnikání aktivně 

nepodporuje. Nicméně v případě zájmu umístí informace o podnikateli včetně kontaktu na 

webové stránky obce, případně se snaží zadávat řemeslné a další drobné práce primárně 

místním živnostníkům.  

 Charakter zemědělské výroby v obci 

Dle územního plánu13 se na severozápadním okraji zástavby nalézá poměrně velký areál 

zemědělské výroby. V současnosti v něm však neprobíhá zemědělská výroba v původní podobě 

a rozsahu. Větší část areálu je nevyužita, ve zbytku je provozována agroturistika s chovem 

několika koňů. Areál má vyhovující dopravní napojení a v zásadě nepůsobí negativně na obraz 

obce, životní prostředí, ani zdraví obyvatel. Další objekty nerušící drobné výroby a soukromých 

zemědělců jsou umístěny přímo v obytné zástavbě obce. Všechny plochy pole v okolí obce 

obhospodařuje zemědělská společnost Rostěnice a.s. 

 Pozemkové úpravy a strategické dokumenty 

Územní plán obce nabyl účinnosti 3. 2. 2009. Momentálně není třeba jeho aktualizace a obec 

se podle něj řídí v plném rozsahu. Do budoucna je v plánu realizace komplexních pozemkových 

úprav, která by měla přispět ke zlepšení podmínek pro hospodaření vlastníků půdy.  

Strategický rozvojový dokument měla obec Milešovice zpracovaný v roce 2004 pouze ve 

zjednodušené formě. Obsahoval výčet plánovaných rozvojových priorit a dílčích aktivit. Dále 

lze zmínit dokument vyššího územního celku, tedy ORP Slavkov u Brna s názvem Strategie 

území správního obvodu ORP Slavkov u Brna v oblasti předškolní výchovy a základního 

školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství a cestovního ruchu, který byl zpracován 

pro celé území ORP na období 2015 – 2024. Rozvojové záměry obce byly zaznamenány i ve 

strategickém dokumentu Dobrovolného svazku Ždánický les a Politaví, jehož je obec členem. 

Jedná se o Strategii rozvoje mikroregionu Ždánický les a Politaví pro období 2014 – 2020, kde 

jsou zachyceny rozvojové priority území mikroregionu jako celku. 

 Komerční služby v obci 

V obci je dostupná standardní nabídka komerčních služeb. Jedná se o restauraci s nabídkou 

teplých jídel, smíšené zboží, kadeřnictví, knihovnu a další služby drobných řemeslníků.  Za 

dalšími službami si občané Milešovic musejí dojet do okolních obcí, nejčastěji do Otnic, 

Šaratic, či do Brna. Z dotazníkového šetření vyplývá, že téměř 30 % respondentů chybí v obci 

určité služby. Nejčastěji se jedná o pekárnu, nekuřáckou restauraci, poštu a další. 

                                                 
13 Územní plán obce, 2009 
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Instalatér, topenář - 

Malíř, natěrač - 

Stavební řemesla 1 

Zámečnictví, kovářství 1 

Kadeřnictví 1 

Kosmetika, pedikúra 1 

Opravy motorových vozidel - 

Potravina, smíšené zboží 1 

Pošta - 

Restaurace 1 

Pohostinství (bez stravování) - 

Knihovna 1 

Krejčí, švadlena 1 

Pěstitelská pálenice 1 

Tabulka 8: Nabídka služeb v obci, 2016 

Zdroj: vlastní zjištění, rozhovor se zástupci obce 

 Cestovní ruch 

Z hlediska cestovního ruchu nepatří Milešovice mezi standardní navštěvované destinace. Na 

správním území obce se nenacházejí žádné kulturní památky, pouze několik historických 

památek, nicméně ty jsou převážně místního významu. V obci se nenachází ani jedno hromadné 

ubytovací zařízení a chybí zde doprovodná turistická infrastruktura, a to z důvodu celkové 

absence poptávky. Obecně se v okrese Vyškov nachází nejméně hromadných ubytovacích 

zařízení ze všech okresů v Jihomoravském kraji, celkem 33, přičemž nejvíce z nich se 

koncentruje právě do Vyškova a Slavkova u Brna. Jelikož se Milešovice nacházejí v blízkosti 

přírodního parku Ždánický les, který je oblíbeným místem cyklistů, potenciál do budoucna 

může představovat právě rozvoj cykloturistiky.  

Ždánický les je protkaný nejrůznějšími cyklotrasami, které volně navazují na obce okresu 

Hodonín. Ždánický les byl roku 1996 vyhlášený přírodním parkem a téhož roku byla 

zpřístupněna i naučná stezka. Jsou pro něj charakteristické hluboké listnaté lesy a na 

odlesněných svazích jižních úpatí se místy dodnes udržela cenná travinobylinná společenstva.14 

 Kulturní pamětihodnosti 

V obci se nachází několik pamětihodností místního významu15. Jedná se především o sakrální 

památky, či objekty spojené s konkrétní historickou událostí významnou pro obec. 

• Kaplička panny Marie 

Patří mezi nejstarší památky. Byla postavena na jižním okraji obce jako díkůvzdání za ukončení 

cholery a moru. 

 

                                                 
14 Webové stránky: http://www.jizni-morava.cz/objekt/31266-prirodni-park-zdanicky-les 
15 Webové stránky obce: http://www.milesovice.cz/index.php?&desktop=clanky&id=37 

http://www.milesovice.cz/index.php?&desktop=clanky&id=37
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• Kaplička sv. Anny  

Byla postavená v letech 1866 - 1869 a doposud slouží k církevním obřadům. V létě se v ní vždy 

v neděli konala setkání věřících, v květnu májové pobožnosti a v neděli po svaté Anně mše 

svatá (jediná v roce). 

• Kříže 

Na křižovatkách polních cest. Jsou pojmenovány podle dárců – Palečkův, Masařův, Markův, 

dřevěný kříž Veselkův a dřevěný kříž na křižovatce u Jaklového. 

• Pomník padlým za I. světové války 

Postaven obcí na počest padlých a zemřelých vojínů v letech 1914 až 1918.  

Odhalen dne 28. 10. 1920. 

• Pomník padlým za II. světové války 

Věnován osvoboditelům obce. Byl postaven a slavnostně odhalen k prvnímu výročí osvobození 

dne 24. 4. 1946. 

• Stará lípa 

Nachází se na křižovatce na severním okraji obce. Pod lípou stojí dřevěný kříž zdobený řezbami 

znázorňujícími řemesla. Tento kříž byl postaven při stavbě silnice Nížkovice – Otnice, na místě, 

kde byly soustředěny všechny nalezené pozůstatky po bojovnících v bitvě u Slavkova. 

 Trh práce 

 Ekonomicky aktivní obyvatelstvo 

V roce 2011 žilo v obci dle údajů SLDB celkem 296 ekonomicky aktivních obyvatel. Z toho 

266 osob bylo zaměstnaných nebo samostatně výdělečně činných a 30 osob bylo 

nezaměstnaných. Zároveň v obci žilo 7 pracujících důchodců a 6 žen na mateřské dovolené. 

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo obce tvořilo tedy přibližně 43,6 %. Ekonomicky neaktivních 

obyvatel bylo v roce 2011 celkem 340, z toho 155 nepracujících důchodců a 114 studentů. 

 Míra nezaměstnanosti 

Nejnižší podíl nezaměstnaných osob zaznamenala obec v roce 2016, kdy tento podíl dosahoval 

výše 3,4 %. Předchozí dva roky byly z hlediska podílu nezaměstnaných osob téměř vyrovnané 

a lišily se pouze o 0,5 %. Je nutné podotknout, že počínaje lednem 2013 přešlo Ministerstvo 

práce a sociálních věcí na nový ukazatel registrované nezaměstnanosti, proto nelze jednotlivé 

roky mezi sebou porovnávat. Podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje podíl dosažitelných 

uchazečů o zaměstnání ve věku 15-64 let ze všech obyvatel ve stejném věku (ne pouze ve 

vztahu k ekonomicky aktivní části obyvatel). Dosažitelní uchazeči o zaměstnání ve věku 15-64 

jsou tací, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního 

místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí 

zaměstnání. 
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Období Dosažitelní 

uchazeči (15 – 64) 

Obyvatelstvo 

(15 – 64) 

Podíl 

nezaměstnaných osob 

Volná místa 

12/2010 40 306 13,1 % 1 

12/2011 37 306 12,1 % 2 

12/2014 24 449 5,3 % 1 

12/2015 26 449 5,8 % 1 

12/2016 15 440 3,4 % 0 

Tabulka 9: Podíl nezaměstnaných osob v obci 
Zdroj: mpsv.cz, 2016, vlastní zpracování  

Pro srovnání ukazatele podílu nezaměstnaných osob s vyššími územními celky slouží tabulka 

níže. Z ní vyplývá, že tento ukazatel dosahuje v roce 2016 nejnižších hodnot v rámci ORP 

Slavkov u Brna, následují hodnoty za samotnou obec, až poté okres Vyškov. Z uvedených 

informací je zřejmé, že podíl nezaměstnaných osob v obci Milešovice lze hodnotit velmi 

pozitivně. 

Území Dosažitelní 

uchazeči (15 – 64) 

Obyvatelstvo 

(15 – 64) 

Podíl nezaměstnaných 

osob 

Volná místa 

Milešovice   15 440 3,4 % 0 

ORP Slavkov u 

Brna 

445 15 143 2,9 % 209 

Okr. Vyškov 2 186 - 3,6 % 910 

JMK 47 141 - 6,1 % 11 230 

ČR 360 172 - 5,2 % 132 502 

Tabulka 10: Podíl nezaměstnaných osob v roce 2016 – srovnání 
Zdroj: mpsv.cz, vlastní zpracování, pozn.: údaje za prosinec 2016 

 Dojížďka do zaměstnání 

Dle SLBD v roce 2011 vyjíždělo za prací celkem 119 obyvatel Milešovic, což je přibližně 

40,2 % ekonomicky aktivní občanů. V roce 2015 se jednalo o 113 vyjíždějících obyvatel. 

Nejčastěji dojížděli do jiného okresu kraje, a to celkem v 92 případech. Převážná většina 

dojížďky směřuje do okresu Brno – venkov a Brno-město. Do jiné obce okresu pak vyjíždělo 

celkem 17 osob, zde se jedná především o obec Otnice. Dostupnost do Brna a okolí 

prostřednictvím silniční sítě je při individuální dopravě poměrně dobrá. Co se týká hromadné 

dopravy, ta je komplikovanější s nutnými přestupy. Četnost a typ hromadné dopravy je 

analyzována v samostatné kapitole Dopravní obslužnost. 

Vyjíždějící celkem 165 

v tom vyjíždějící do zaměstnání 119 

v tom v rámci obce 5 

do jiné obce okresu 17 

do jiného 

okresu kraje 

92 

do jiného kraje 3 

do zahraničí 2 

vyjíždějící do škol 46 

Tabulka 11: Vyjížďka obyvatel za prací, 2011 
Zdroj: SLDB 2011; dostupné na: ČSÚ; vlastní zpracování 
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 Podpora zaměstnanosti 

Obec již několik let využívá veřejně prospěšné práce, podporuje tak zvyšování zaměstnanosti 

dlouhodobě nezaměstnaných v obci. Přes léto zaměstnává až pět pracovníků, v zimním období 

jsou to nejčastěji dva pracovníci. V současné době je však situace výjimečná, jelikož je velmi 

nízká nezaměstnanost, obec předpokládá, že nebude jednoduché tuto kapacitu naplnit.  

5 Infrastruktura 

 Technická infrastruktura 

 Zásobení vodou 

Vodovod byl v obci vybudován v 70. letech napojením na studně ve Svaté. Nedostatek vody 

v obci vyřešil místní vodojem napojený na vodu dodávanou z Opatovické vodní nádrže. V obci 

je skupinový veřejný vodovod ve vlastnictví VaK Vyškov. Vlastní zásobování obce je 

gravitačně z VDJ Milešovice o objemu 1x100 m3, s max. hladinou 288,20 m n.m., ze kterého 

vychází rozvodná síť. Vodovodní síť pokrývá celé zastavěné území obce, je kapacitně 

vyhovující a v dobrém technickém stavu. Řešení zásobení vodou je v souladu s Plánem rozvoje 

vodovodů a kanalizací JmK.16 V určitých místech bývají občas zaznamenávány poruchy, 

nicméně ty jsou řešeny velmi operativně a netrvají tak dlouho (do 10 hodin). 

 Kanalizace 

Obec neměla před vybudováním ČOV a odkanalizováním obce vyhovující soustavnou 

kanalizační síť pro odvádění splaškových vod. V obci byly úseky jednotné kanalizace zaústěné 

do místní vodoteče, a navíc nepokrývaly celé zastavěné území. Proto v roce 2013 začala 

probíhat příprava projektu "Výstavba kanalizace a ČOV Milešovice", který byl v rok 2014 

odstartován a dokončen v roce 2015. Projekt řešil odkanalizování obce Milešovice a odvedení 

odpadních vod do navržené ČOV. Navržené odkanalizování obce bylo zároveň v souladu 

s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací JMK a záměr byl shledán jako vyhovující. Celkem 

byla v rámci dvou etap postavena infrastruktura s následujícími parametry: kanalizační řad 

gravitační 4 163 m; délka přípojek 897 m; ČOV 800 EO; počet kanalizačních přípojek 253,00; 

celková plocha komunikací: 9 366 m². V současné době je na kanalizaci napojeno přes 95 % 

domů. Dešťová kanalizace zůstala v původním stavu. 

 Plyn 

V roce 1997 došlo k úplné plynofikaci obce. 

 Elektřina 

Ke konci 80. let byla provedena rekonstrukce elektrické sítě z roku 1929. Bylo zřízeno několik 

trafostanic a u tehdejší nové zástavby byl použit zemní kabel. Na území obce se nacházejí 

vzdušná vedení VN 22 kV, kterými je zásobena obec. V Milešovicích jsou v současnosti 4 

                                                 
16 Územní plán obce, 2009 
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stávající distribuční trafostanice s minimální kapacitou 400 kVA, zásobující obytnou zástavbu, 

občanskou vybavenost a drobná řemesla. Celé zastavěné území obce je v současné době 

elektrifikováno. Většinu rozvodů tvoří nadzemní vedení nízkého napětí.17 

 Veřejné osvětlení 

Veřejné osvětlení je realizované v celé obci. Provedeno je nadzemním vedením a sleduje v 

celém rozsahu trasy distribuční rozvodné sítě NN. Svítidla jsou osazena na opěrných bodech 

rozvodné sítě. V roce 2013 byla provedena dodávka nových regulovatelných svítidel pro obec 

Milešovice. Osvětlení je nastaveno tak, že v nočních hodinách funguje v jiném, úspornějším 

režimu. V roce 2015 proběhlo rozšíření části veřejného osvětlení, a to v lokalitě Homola a 

v centru obce u komunikace ke hřbitovu. V současnosti je veřejné osvětlení ve vyhovujícím 

technickém stavu. 

 Odpadové hospodaření v obci 

Domácnosti a ostatní osoby ukládají směsný komunální odpad do nádob k tomu předem 

určených (popelnice, odpadkové koše, atd.). Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních 

sběrných nádob a je pravidelně vyvážen firmou Respono a.s., Cukrovarská486/16, Vyškov. 

Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na 4 stanovištích: u kapličky; u prodejny potravin; 

lokalita Homola, lokalita u hřiště (pouze PET). Kontejner na biologický odpad je umístěným 

v areálu za OÚ. V obci je rozmístěno 36 ks hnědých nádob na bioodpad. Tříděný odpad lze také 

odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn v Otnicích, U Parku 537 nebo ve sběrném dvoře 

ve Slavkově u Brna, Zlatá Hora 1469. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je 

zajišťován minimálně dvakrát ročně firmou Respono a.s. jejich odebíráním na předem 

vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru 

určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu 

a prostřednictvím místního rozhlasu. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován jedenkrát 

ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních 

sběrných nádob k tomuto účelu určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce 

obecního úřadu, v místním rozhlase, případně lze objemný odpad odevzdávat ve sběrných 

dvorech v Otnicích a ve Slavkově u Brna. Pro odložení stavebního odpadu je možné si 

individuálně objednat kontejner, který bude přistaven a odvezen za úplatu objednatele.18 Na 

území obce nebyla zjištěna žádná stará skládka domovního odpadu, ani divoká skládka.  

 Dopravní infrastruktura 

 Silnice v obci 

Obec je s okolím spojena pouze silnicemi. Železnice katastrálním územím Milešovic 

neprochází. Nejbližší zastávka vlaku je v obci Újezd u Brna, nicméně občané Milešovic 

nejčastěji využívají dopravní terminál Sokolnice - Telnice, odkud je přímé spojení do Brna. 

                                                 
17 Územní plán obce, 2009 
18 OZV č. 1/2015, online dostupné zde: 
http://www.milesovice.cz/index.php?&desktop_back=hledani&action_back=&id_back=&desktop=clanky&action=view&id=1279 



21 

 

Obec leží také mimo hlavní silniční tahy a prochází jí pouze silnice III. třídy, a to silnice 

III/41910, III/4199 a III/4165.  

Silnice III/4199 spojuje Milešovice jak s obcí Otnice z jedné strany, tak s Kobeřicemi u Brna 

ze strany druhé, v zástavbě na ni navazuje silnice III/41910, která prochází obcí a také zde 

končí. Silnice III/4165 naopak propojuje obec se sousední obcí Šaratice. Nejbližší komunikace 

vyšší třídy, je komunikace II/418 Sokolnice-Újezd u Brna-Otnice-Bošovice-Velké Hostěrádky, 

do které v obci Otnice ústí silnice III/4199 vedoucí z Milešovic. Nejrychlejší silniční spojení 

s ORP Slavkov u Brna je zajištěno prostřednictvím silnice I/54, na kterou je za obcí Kobeřice 

u Brna napojena opět silnice III/4199 vedoucí z Milešovic. Následující obrázek znázorňuje výše 

popsanou situaci. 

 
Obrázek 3: Silniční napojení obce Milešovice 
Zdroj: ŘSD, 2010 

 Dopravní zátěž 

V roce 2010 proběhlo celostátní šetření intenzity dopravy, nicméně ono šetření bylo prováděno 

zejména na silnicích II. a vyšší třídy. Silnice III/41910, ani III/4199 tudíž nebyla do šetření 

zapojena. Obec Milešovice leží v klidném prostředí dostatečně daleko vzdálena od sjezdu D1. 

Obec je vzdálena přibližně 10 km od Slavkova u Brna a 20 km od krajského města Brna. 

 Místní komunikace a parkoviště 

Žádná větší plocha určená na parkování se v obci nenachází, jedná se spíše o lokální parkovací 

místa. Možnost parkování se nabízí u budovy prodejny a knihovny, dále pak u kapličky. Občané 

tuto situaci řešili budováním vlastních parkovacích stání u vjezdů, nicméně i přesto tato místa 

nestačí. Proto je poměrně obvyklé, že auta parkují přímo na hlavní silnici podél zástavby. 

Momentálně obec nevlastní žádnou větší plochu, která by byla vhodná pro tyto účely, nicméně 

jako alternativa přichází zálivové parkování. 

 Bezpečnost na komunikacích 

Největším problémem Milešovic v oblasti dopravní bezpečnosti je nedodržování maximální 

povolené rychlosti v obci, a to jak v zástavbě, tak v blízkosti hřiště, kde je maximální povolená 
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rychlost 70 km/h. Dále občané v dotazníkovém šetření zmiňovali nevhodné, a tím pádem 

nebezpečné parkování vozidel na hlavní silnici. Problematický úsek komunikace vede od 

posledních domů k fotbalovému hřišti, kde chybí chodník a celkově je komunikace poměrně 

málo osvětlená.  

 Cyklotrasy a turistické trasy 

Obcí prochází cyklotrasa č. 5102 Milešovice (Milešovice, dolní rozc. – Milešovice, horní rozc.). 

Jedná se o krátkou spojovací cyklotrasu od dolního po horní konce obce Milešovice na 

severozápadním úbočí Ždánického lesa. Trasa vede po silnici a mimo obec po nezpevněné 

cestě. Spojuje trasy 5100 a 5099. Potenciál obce z hlediska cestovního ruchu spočívá především 

v blízkosti přírodního parku Ždánický les.19 Obcí neprochází žádná turistická trasa. 

 Dopravní obslužnost 

Od 1. září 2005 je obec Milešovice začleněna do integrovaného dopravního systému 

Jihomoravského kraje, díky čemuž počet spojů výrazně vzrostl. Nejfrekventovanější trasou je 

spoj Milešovice - Brno. Jelikož do zaměstnání dojíždí přibližně 40 % ekonomicky aktivních 

obyvatel Milešovic, je kvalitní dopravní obslužnost pro obyvatele důležitá. 

V Milešovicích existují tři autobusové zastávky, které propojuje spoj č. 611. Jedná se 

o zastávky s názvy: Milešovice, zast.; Milešovice, sídliště; Milešovice, host. Laštůvka. Spojení 

do krajského města Brna zajišťuje spoj č. 611 s nutným přestupem na dopravním terminálu 

Sokolnice – Telnice. Zmíněné spoje na sebe navazují a jsou uzpůsobeny pracovní době, první 

autobus z Milešovice jede již po 4. hodině ranní. Ve všední dny je v provozu celkem 19 spojů, 

přičemž doba dopravy do Brna je přibližně 46 minut. Dopravní spojení do obce s rozšířenou 

působností – Slavkov u Brna – je zajištěno prostřednictvím autobusové dopravy, spoji č. 611 

a č. 630 s přestupem v Šaraticích. Celková doba dopravy do města je 30 minut a ve všední dny 

je v provozu přibližně 14 autobusových spojů. Přímé spojení Milešovice – Slavkov u Brna se 

bohužel nepodařilo obnovit. 

Občané často využívají i spojení do sousední obce Otnice, a to z důvodu dojížďky za 

lékařskými službami, stejně tak spoj do Šaratic, a to ze stejného důvodu. Autobus č. 611 

zastavuje v Otnicích i Šaraticích v blízkosti zdravotního střediska a celková doba dojížďky je 

přibližně 10 minut. Obě obce Otnice i Šaratice nabízí občanům kromě zdravotních služeb i další 

nabídku služeb, či možnost kulturního vyžití. 

 Chybějící spoje 

Dle dotazníkového šetření občané obecně chválili dostupnost a spojení do Brna. Problematické 

je však víkendové spojení s městem a také večerní spoje, zejména ve směru z Brna do 

Milešovic. Občanům také chybí cyklistické spojení s okolními obcemi mimo hlavní 

komunikace. 

                                                 
19 Dostupné zde: http://www.cyklo-jizni-morava.cz/5102, k 10.1.2017 
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6 Vybavenost 

 Bydlení 

Podle údajů ze SLDB 2011 bylo v obci celkem 239 domů, z nichž 237 bylo rodinných domů, 

jeden bytový dům a jeden dům v kategorii ostatní budovy. Z celkového počtu domů bylo 34 

neobydlených. Převážná většina domů (80 %) je ve vlastnictví fyzické osoby, pouze v pár 

případech se jedná o spoluvlastnictví vlastníků bytů. Výstavba v obci dodržuje vesnický 

charakter zástavby, přičemž k nejčetnější výstavbě, či rekonstrukci domů došlo v období let 

1920 – 1970. V domech bylo k poslednímu SLDB 2011 celkem 222 bytů, přičemž obec 

nevlastní bytový dům ani byty. Co se týká výstavby bytových jednotek v obci, ta nebyla nikdy 

masového charakteru, naopak za posledních 10 let lze nové byty počítat v jednotkách. Za 

období 2005 – 2015 bylo dokončeno celkem 11 nových bytů, jak ukazuje následující tabulka. 

2005 1 

2006 1 

2007 - 

2008 - 

2009 - 

2010 - 

2011 3 

2012 - 

2013 3 

2014 2 

2015 1 

Tabulka 12: Dokončené byty v Milešovicích v letech 2005 – 2015 
Zdroj: ČSÚ, 2017, vlastní zpracování 

 Podpora bytové výstavby 

Do návrhových obytných ploch byly v rámci územního plánu zahrnuty všechny vhodné lokality 

situované na obvodu zastavěného území, které lze logicky napojit na veřejnou infrastrukturu, 

a které svým zastavěním nenaruší krajinný ráz nebo obraz obce. Územní plán z roku 2009 

v optimistickém výhledu umožňuje výstavbu až 54 nových bytových jednotek, nicméně 

vlastnictví těchto stavebních pozemků je výhradně soukromé. Obec tak nemá v plánu bytovou 

výstavbu v obci nijak výrazně ovlivňovat. Obec eviduje i několik zájemců o výstavbu z řad 

místního obyvatelstva i potenciálních kupců pozemků, nicméně ročně se jedná spíše o jednotky 

takových zájemců. 

 Sociální bydlení 

Pobytová zařízení sociálních služeb se v obci nenacházejí, přičemž poskytování sociálních 

služeb v obci je zajišťováno prostřednictvím ORP Slavkov u Brna. Aktuálně obec nemá 

kapacity pro poskytování sociálních bytů, nevlastní v obci byty ani obytné domy. Uvedená 

problematika je popsána níže v kapitole Sociální péče. 
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 Školství a vzdělávání 

 Mateřská škola 

Mateřská škola se nachází uprostřed obce za budovou základní školy. Poprvé byla otevřena 

v roce 1982, nicméně předškolní vzdělávání má v obci delší historii. Od roku 2003 je mateřská 

škola součástí příspěvkové organizace ZŠ, která je zároveň právním subjektem. V současné 

době v budově funguje jednotřídní MŠ, její součástí je i školní kuchyně, jídelna pro základní 

školu, školní družina a keramická dílna. Celková kapacita mateřské školy je 28 dětí (na 

výjimku), kapacita školní jídelny je 80 strávníků a školní družina pojme až 30 dětí. Ve 

školním roce 2015/2016 navštěvovalo školku celkem 27 dětí, v roce 2016/2017 bylo zapsáno 

celkem 28 dětí. Využívány jsou i venkovní prostory mateřské školy, a to jak terasa, tak prostor 

pod ní, v létě zde probíhá cvičení, či koupání dětí. V areálu mateřské školy se nachází 

i prostorná zahrada se dostatkem zeleně, je zde umístěno pískoviště, dřevěné prolézačky 

a houpačky. Zahrada svým vybavením poskytuje dětem spoustu příležitostí ke společným 

pohybovým aktivitám.20 

 Základní škola 

V současné době je škola tzv. malotřídní, tvoří ji dvě třídy se čtyřmi ročníky. Celková kapacita 

školy je 40 dětí. Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo školu celkem 31 dětí a ve školní 

družině bylo zapsáno 25 dětí21. Rozdělení žáku dle ročníků znázorňuje následující tabulka. 

Ročník 1. 2. 3. 4. 
Celkem 

žáků 

Celkem dětí 10 7 2 12 31 

Tabulka 13: Počty žáků školy dle ročníků ve školním roce 2015/2016 
Zdroj: Výroční zpráva školy 2015/2016 

Ve školním roce 2016/2017 bylo do povinné docházky zapsáno celkem 25 dětí, do školní 

družiny pak 24 z nich.22 Základní škola a mateřská škola Milešovice, jakožto příspěvková 

organizace má celkem 9 zaměstnanců. Pedagogický sbor (včetně MŠ) čítá 5 pedagogických 

pracovnic, z nichž čtyři jsou učitelky ZŠ a MŠ a jedna vychovatelka ve školní družině.  

Škola se mimo jiné vzdělávací aktivity podílí i na kulturních akcích obce, některé z nich sama 

organizuje (drakiáda, maškarní ples, Den dětí, atd.). Dvakrát do roka pořádá škola i sběr papíru 

a v měsíci červnu školní výlet pro děti i rodiče. Škola byla zapojena i do evropského projektu 

„Peníze školám“, který spočíval na principu vytváření výukových programů na interaktivní 

tabuli. Následně díky projektu vznikla tzv. multifunkční učebna. Na škole působí i několik 

zájmových kroužků (aerobik, keramika, …) a je nabízena i výuka náboženství. V roce 2003 

byla škola po rekonstrukci nově otevřena. 23 

                                                 
20 BURIŠKOVÁ, Hana a kol. Milešovice. V tomto souboru 1. vyd. Milešovice: Obec Milešovice, 2012 
21 Výroční zpráva 2015/2016, dostupné: http://www.zs-milesovice.cz/predpisy/vz_2015-16.pdf 
22 Organizace školního roku 2016/2017, online dostupné zde: http://www.zs-milesovice.cz/predpisy/organizace-

skolniho-roku-2016-2017.pdf 
23 BURIŠKOVÁ, Hana a kol. Milešovice. V tomto souboru 1. vyd. Milešovice: Obec Milešovice, 2012 
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Děti studující páté a vyšší ročníky základního vzdělávání dojíždějí nejčastěji do sousední obce 

Otnice do Základní školy a Mateřské školy, která je spádovou školou pro děti z přilehlých obcí 

Lovčiček, Bošovic a Milešovic. Za středním a vyšším vzděláním dojíždějí děti do Slavkova u 

Brna, či města Brna. Celkový počet vyjíždějících dětí dle SLBD je 46, přičemž 3 dojíždí v rámci 

obce a 43 mimo obec Milešovice. 

 Aktivity ZŠ a MŠ 

Jak již bylo řečeno, základní škola se podílí na organizaci spousty kulturních akcí v obci. Stejně 

tak je činnost mateřské školy velmi pestrá. Děti se zúčastňují celé řady společenských akcí, 

jezdí na výlety, navštěvují divadelní představení nebo koncerty, samy si připravují dramatická 

vystoupení. Mimo jiné se podařilo zajistit předplavecký výcvik dětí. Jako zájmové předměty 

byly ve školním roce 2015/2016 nabízeny: keramický kroužek, aerobik, sportovní hry, balanční 

cvičení, jóga pro děti a hra na zobcovou flétnu Dobrá je také spolupráce školy s veřejností.  

 Nároky vzdělávání na rozpočet obce 

Činnost mateřské a základní školy znamená pro zřizovatele poměrně značnou finanční zátěž, 

nejedná se pouze o zajištění běžného chodu, ale i o opravy a modernizaci zařízení. Za 

nejnákladnější investice lze považovat opravu terasy včetně hydroizolace, oprava odpadů ve 

školní kuchyni a umývárně, plynofikace, zateplení části budovy a další. Dále proběhlo 

dovybavení kuchyně moderními spotřebiči, dětem byla zakoupena nová lehátka, stoly, židle 

a další nábytek. V roce 2009 bylo dokonce nainstalováno poplašné zařízení. Skutečné výdaje 

na předškolní a základní vzdělávání plynoucí z rozpočtu obce zachycuje následující tabulka. 

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Částka (tis. Kč) 1 073 1 345 1 579 1 493 1 205 1 767 

Tabulka 14: Výdaje na vzdělávání z rozpočtu obce dle let (skutečnost v tis. Kč) 
Zdroj: Monitor, MF ČR 2016, vlastní zpracování 

V roce 2016 činil schválený rozpočet na vzdělávání a školské služby celkem 1 152 tisk. Kč, na 

rok 2017 se jedná o částku 1 027 tis. Kč. Nicméně v obou případech se jedná o schválený 

rozpočet, který se od skutečného může podstatně lišit. 

 Zdravotnictví 

V obci neordinuje žádný lékař, spádovou obcí pro zdravotní péči je obec Šaratice. Obyvatelé 

částečně využívají lékařské služby i v obci Otnice, Slavkově u Brna, případně dojíždějí do 

města Vyškova a Brna pro specializovanou zdravotní péči. 

Obyvatelé Milešovic nejčastěji dojíždějí za lékařskou péčí do sousední obce Šaratice, přičemž 

doba dopravy je velmi příznivá, a to do 10 minut jízdy autobusem. Kromě praktického lékaře 

pro dospělé zde ordinuje i lékařka pro děti a dorost. Další možnost zdravotní péče je v obci 

Otnice, kde autobus č. 611 zastavuje přímo u zdravotního střediska. Ordinuje zde praktický 

lékař, dětský lékař, zubní lékař a nachází se zde i zubní hygiena. Ve středisku zároveň funguje 

lékárna. Další nejbližší lékárny jsou v obci Újezd u Brna a ve městě Slavkov u Brna.  
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Za lékaři specialisty musejí obyvatelé dojíždět především do Slavkova u Brna, Vyškova 

a krajského města Brna. Lékařskou službu první pomoci (LSPP), lékárenskou pohotovostní 

službu zabezpečuje ve vyškovském okrese Nemocnice Vyškov, p.o. Specializované lékařské 

služby však mohou občané Milešovic využívat i v Brně, jelikož provozní doba LSPP Vyškov 

je omezená. Pohotovostní službu včetně zubní ambulance pro dospělé zajišťuje Úrazová 

nemocnice Brno (Ponávka 6), pohotovostní službu pro děti zajišťuje FN Brno (Černopolní 9). 

Co se týká integrovaného záchranného systému, sanitky vyjíždějí podle potřeby z nejvhodnější 

stanice podle vzdálenosti a vytíženosti, při zachování 20-ti minutového limitu dojezdnosti 

záchranné služby. 

 Sociální péče 

 Komunitní plánování sociálních služeb 

Od roku 2014 je nově zaveden systém spolufinancování sociálních zařízení zapojených do 

komunitního plánování. Milešovice se tak spolu s ostatními obcemi regionu podílí na 

financování vybraných zařízení, jedná se o přibližnou částku 14,3 tis. Kč ročně24. Sociální 

služby a sociální poradny se nacházejí především ve Slavkově u Brna. Povědomí o dostupnosti 

sociálních službách je v regionu poměrně nízké, je proto žádoucí zajišťovat dostatečnou 

informovanost občanů o této oblasti prostřednictvím obecního zpravodaje, či webových 

stránek.  

 Sociální služby 

Na území obce Milešovice neprovozuje činnost žádný poskytovatel sociálních služeb, nicméně 

na území správního obvodu ORP Slavkov u Brna se nachází celkem 9 zařízení poskytující 

sociální služby, přičemž 7 z nich se nachází přímo ve Slavkově, zbývající dvě pak v Heršpicích 

a Holubicích (zde však zařízení doposud nezahájilo svou činnost). Terénní pečovatelskou 

službu v obci poskytuje Charitní pečovatelská služba Slavkov, a to dle potřeb klienta. Charita 

mimo pečovatelskou službu provozuje i centrum denních služeb, domov s pečovatelskou 

službou s kapacitou 61 bytů a zajišťuje i sociální poradenství. V obci Otnice se nachází zařízení 

pečující o postižené děti - LILA Domov pro postižené děti Otnice, p. o. V nepřetržitém provozu 

opatruje přibližně 35 dětí s tělesným, duševním, smyslovým nebo sociálním postižením, ve 

věku od 1 do 10 let. Mimo zmiňované území ORP nicméně v blízkosti Milešovic je provozován 

Domov u Františka - domov pro seniory a domov se zvláštním režimem, a to v obci Újezd u 

Brna. Celková kapacita zařízení je 100 lůžek.25 

Další sociální služby jsou nabízeny v okresním městě Vyškově, konkrétně Centrum 

poskytování sociálních služeb Vyškov, o.p.s., které provozuje pečovatelskou službu, poradnu 

pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy a azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni. 

                                                 
24 Strategie území správního obvodu ORP Slavkov u Brna 2015-2024, dostupné na www.obcesobe.cz 
25 tamtéž 
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Vyškov zajišťuje i pobytovou péči pro seniory v Domově pro seniory. Domov nenabízí terénní 

péči a kapacita pobytových služeb postačuje pro přibližně 160 klientů.26 

 Kultura 

 Podmínky pro kulturní aktivity v obci 

Pro pořádání kulturních akcí v obci se využívá zejména kulturní sál obecního úřadu, který má 

pro tyto účely kvalitní podmínky. Dále je při přízni počasí k dispozici přírodní areál za budovou 

obecního úřadu nebo hřiště TJ Sokol. Zmiňovaný venkovní areál slouží zejména pro pořádání 

hodů včetně umístění pouťových atrakcí. V měsíci srpnu probíhá v areálu dokonce promítání 

filmu v rámci akce Letní kino. Dále stojí za zmínku kulturní areál za hasičskou zbrojnicí, kde 

se přibližně dvakrát ročně odehrává společenská akce - posezení s country hudbou. Pro 

pořádání kulturních aktivit je výjimečně využíváno i fotbalové hřiště TJ Sokol, kde se mimo 

jiné konají závody mladých hasičů a další venkovní akce.  

Knihovna je umístěna v budově vedle základní školy a přímo naproti obecnímu úřadu. Funguje 

již od roku 1923. Knihovna se za dobu svého působení několikrát stěhovala, nicméně v roce 

2005 byla v obci vybudována nová budova pro samoobsluhu a prostornou knihovnu. Knihovna 

je otevřena jednou v týdnu na tři hodiny (pondělí, 15:00 – 18:00). Občanům nabízí také možnost 

připojení se na internet prostřednictvím jednoho PC. V roce 2016 evidovala knihovna celkem 

117 čtenářů a proběhlo 1559 výpůjček. Knihovní fond čítal 2454 svazků a knihovna odebírala 

celkem 3 tituly periodik.  

 Významné kulturní akce v obci 

Kulturní akce v obci souvisejí zejména s folklórními tradicemi a udržováním vesnického 

charakteru kulturního dědictví. Obec spolu se spolky pořádá takové akce, které mají za cíl 

utužovat vztahy v obci a přispívat k aktivnímu trávení volného času rodin, případně zlepšování 

mezigeneračních vztahů. Během jarních měsíců se v obci pořádá Maškarní ples pro děti, 

Ostatky s průvodem masek, Košt slivovice a tlačenek a tradiční Pálení čarodějnic. V letních 

měsících se konají Anenské hody, které se těší velké návštěvnosti a trvají dva dny. Začínají 

přivezením, okrášlením a postavením máje. Hody provázejí stárci s krojovanou hudbou a veselá 

zábava. Babské hody se v obci také pravidelně konají (výjimkou byl rok 2016). V roce 2017 

byly hody pojmenované Květnové hody dle měsíce konání. Na začátku a konci letních prázdnin 

se koná posezení s country hudbou v areálu za hasičskou zbrojnicí. Na podzim probíhají další 

společenské akce, jako je například Lampiónový průvod. Dokonce předvánoční čas je spojený 

pořádáním nejrůznějších akcí jako jsou koncerty, mikulášská diskotéka, či rozsvěcení stromu. 

Obec v průběhu roku nezapomíná ani na nově narozené děti v podobě vítání občánků, ani na 

významná životní jubilea občanů. Propagace akcí probíhá jak prostřednictvím obecního 

rozhlasu, plakátů, obecního zpravodaje, tak prostřednictvím webových stránek obce a 

mikroregionu Ždánický les a Poltaví.  

                                                 
26 Dostupné online: http://www.css.vys.cz/, http://www.socialnisluzbyvyskov.info/  
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 Sport a tělovýchova 

Víceúčelový kulturní sál obecního úřadu je využíván jak ke kulturním, tak i nárazovým 

sportovním akcím. Sál mimo jiné využívá dětský folklorní soubor Milešováček ke svým 

pravidelným nácvikům tanců, písní a dalších aktivit. V sále také probíhají tréninky capoeiry. 

V obci v rámci TJ Sokol působí oddíl kopané, a to jak družstvo dospělých, tak družstva 

mladších a starších žáků. Fotbalové hřiště spolu se zázemím se nachází při vjezdu do obce 

směrem od Kobeřic u Brna. Vedle klasického travnatého hřiště je v letních měsících v provozu 

i zpevněná plocha pro hru tenisu, nohejbalu, či volejbalu. Sportovní aktivity na hřišti provozuje 

i SDH Milešovice. Mimo jiné zde každoročně pořádá závody mladých hasičů v požárním útoku 

a štafetě požárních dvojic. Mladí hasiči se pravidelně scházejí v prostorách hasičské zbrojnice. 

Základní škola vlastní svoji malou tělocvičnu, kterou využívá pro vlastní potřeby výuky, je však 

k dispozici i kroužkům se sportovním zaměřením. Pravidelně zde probíhají pohybové 

volnočasové aktivity, například jóga.  

Co se týká dětských hřišť, jedno je vybudováno na „dolním konci“ obce v blízkosti fotbalového 

hřiště. Vlastní dětské hřiště má i Mateřská škola, nicméně to není veřejnosti přístupné. Do 

budoucna je v plánu doplnění herních prvků v oblasti „horního konce“ Milešovic. 

I z dotazníkového šetření vyplývá, že občanům chybí hřiště právě v této oblasti. Aktuálně musí 

maminky s dětmi docházet poměrně značnou vzdálenost. Dalším problémem je absence 

chodníku vedoucího podél hlavní silnice přímo k fotbalovému hřišti. 

7 Životní prostředí 

 Půdní fond a druhy pozemků 

Na katastru obce převažuje zemědělská půda (86 %) využívaná k rostlinné výrobě. Orná půda 

je vlastněna a využívána převážně soukromými subjekty. Dle územního plánu obce jsou na 

katastru a v okolí zástavby dominantní černozemě a hnědozemě, prostřídané rendziny. Dno 

údolí místního potoka zabírají nivní půdy a v jižní, pahorkatinné části katastru se vyskytují 

hnědozemě a hnědé půdy. 

Zbytek celkové výměry, tedy 14 %, tvoří nezemědělská půda (92 ha), z níž se nejčastěji jedná 

o lesní porosty (36 ha). Přestože je plošný podíl lesů na katastru obce poměrně malý, po jižní 

straně je obec obklopena poměrně rozsáhlými lesními komplexy. V katastru obce se také 

nachází několik přilehlých hájků, z nich nejvýznamnější jsou Boří a Svatá. Obec je 

v současnosti obklopena porosty ovocných stromů, akátů a náletových dřevin. Vodní plochy 

zaujímají pouze zanedbatelnou část pozemků. Středem území obce protéká místní potok, který 

je levobřežním přítokem Milešovického potoka.  
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Následující tabulka popisuje výměru jednotlivých druhů pozemků. 

Celková výměra 671,13 

Zemědělská půda 578,91 

Orná půda 543,66 

Chmelnice - 

Vinice 2,92 

Zahrada 21,47 

Ovocný sad 3,90 

Trvalý travní porost 6,95 

Nezemědělská půda 92,22 

Lesní pozemek 35,97 

Vodní plocha 4,02 

Zastavěná plocha a nádvoří 9,68 

Ostatní plocha 42,55 

Tabulka 15: Druhy pozemků na katastru obce v roce 2015 (ha) 
Zdroj: risy.cz, 2017 

Koeficient ekologické stability vykazuje hodnotu 0,13 %, jedná se tedy o nadprůměrně 

využívané území se zřetelným narušením přírodních struktur, ekologické funkce jsou zde 

soustavně nahrazovány technickými zásahy.27 

 Kvalita ovzduší, ohrožení hlukem  

Vzhledem k faktu, že obec Milešovice není průjezdná a frekvence dopravy zde není nijak 

výrazná, dá se kvalita ovzduší označit jako dobrá28. V okolí obce se nenachází ani žádné velké 

průmyslové podniky, naopak kvalitu ovzduší pozitivně ovlivňuje blízkost Ždánického lesa. Ke 

kvalitě ovzduší se vyjadřovali respondenti v dotazníkovém šetření. Velmi dobře dopadlo právě 

hodnocení kvality ovzduší v obci, ale i hluková zátěž v místě bydliště občanů, v obou případech 

je přes 100 respondentů (přes 75 %) spokojeno, či spíše spokojeno s danou oblastí. Velkým 

problémem v obci je pálení odpadků a trávy, což je nejčastěji uváděná připomínka z oblasti 

životního prostředí.  

 Vodní toky a jejich kvalita 

Správní území obce náleží k povodí řeky Litavy. Středem území obce protéká místní potok, 

který je levobřežním přítokem Milešovického potoka, a který odvodňuje celou přilehlou část 

katastru, severní část katastru je odvodněna Milešovickým potokem. Dle územního plánu byly 

vodní toky protékající zemědělskou krajinou a zastaveným územím v minulosti upravovány, 

vesměs jsou lemovány doprovodnou zelení. Úseky v zemědělské krajině jsou lemovány 

intenzivní zelení, úseky v zástavbě jsou zpevněny a zatravněny. Úsek místního potoka 

protékající zastavěným územím je zatrubněn. Nízká retenční schopnost krajiny spolu 

                                                 
27 Michal, 1985 
28 ČHMÚ, 2017 
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s částečným odlesněním a odvodněním krajiny a regulací některých toků mají za následek 

zrychlený odtok vody a nevyrovnaný režim průtoku v tocích. 29  

 Ohrožení povodněmi 

V okolí obce jsou vybudovány poldry, nicméně zastavěné území obce je z důvodu svého 

umístění v údolí ohroženo také přívalovými dešti a přívaly bahna. Dle územního plánu obce je 

problematická zejména výšková členitost terénu. V případě nevhodného hospodaření na 

zemědělských pozemcích mohou vydatné deště způsobit zvětšený průtok v místním potoce 

následovaný místními záplavami. Splach půdy z okolních polí může mít za následek přívaly 

bahna v intravilánu. 

Na katastru obce leží i poměrně veliké plochy, které jsou pro ornou půdu a jejíž využití 

nevhodné, zejména v jižní části katastru na svažitějších pozemcích ohrožených vodní erozí a v 

údolních nivách. Tyto hony o velikosti i několika desítek hektarů mohou vytvářet ekologické 

problémy, jako je prašnost, ohrožení větrem (v území se projevuje větrná eroze) a přívalovými 

dešti. Z hlediska estetického jsou příčinou fádního vzhledu krajiny, z hlediska praktického 

znemožňují průchod krajinou a komunikaci s okolními sídly.  

  Ochrana životního prostředí  

Na území obce nejsou registrovány žádné přechodně chráněné plochy, nenachází se zde žádné 

zvláště chráněné území přírody, ani jejich ochranná pásma. Nebyla zde stanovena biosférická 

rezervace UNESCO, ani geopark UNESCO. Na území obce nebyly vymezeny žádné prvky 

soustavy NATURA 2000 – evropsky významná lokalita ani ptačí oblast. Do katastru obce, 

včetně části zastavěného území, zasahuje přírodní park Ždánický les.30 

Podél silnice do Kobeřic u Brna vznikla zaplavením polí vodní plocha, která tvoří přirozené 

prostředí pro několik druhů vodních ptáků. Svahy, které směřují k obci Kobeřice u Brna, 

pokrývají louky s cennými fragmenty teplomilných společenstev s řadou chráněných a 

ohrožených druhů rostlin, například koniklece velkokvěté, či hlaváčky jarní.31  

V obci není evidována žádná černá skládka, která by se musela likvidovat. Nenachází se zde 

ani opuštěné budovy, či lokality s ekologickými zátěžemi. Za zmínku stojí pouze budova, ve 

které je do budoucna plánována výstavba domu pro seniory v režii soukromých investorů, 

nicméně v současné době zde zatím žádné stavební práce neprobíhají.  

                                                 
29 Územní plán obce, 2009 
30 Územní plán obce, 2009 
31 BURIŠKOVÁ, Hana a kol. Milešovice. V tomto souboru 1. vyd. Milešovice: Obec Milešovice, 2012. str. 7 
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8 Správa obce 

 Organizační struktura 

Milešovice jsou takzvanou jednotkovou obcí, tedy obcí se základním rozsahem přenesené 

působnosti. Orgány obce je vykonávána přenesená působnost, a to v základním rozsahu ve 

věcech, které stanoví zvláštní zákony; v tomto případě je území obce správním obvodem. Obec 

však zároveň spravuje své záležitosti samostatně, tedy v samostatné působnosti. Pečuje o 

všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též 

veřejný zájem. 

Mezi orgány obce Milešovice patří sedmi členné zastupitelstvo obce, starosta obce, 

místostarosta a obecní úřad. Orgány zastupitelstva obce jsou kontrolní a finanční výbor, sociální 

a kulturní komise. Obecní úřad obce Milešovice tvoří starosta, místostarosta, účetní a 

administrativní pracovnice. Mezi organizační složky obce s právní subjektivitou patří Základní 

škola a Mateřská škola Milešovice, příspěvková organizace. Jako organizační složka obce je 

v provozu místní knihovna. Obec nad rámec zaměstnanců obecního úřadu využívá též 

pracovníky zaměstnané na vykonávání veřejně prospěšných prací. 

 Hospodaření a majetek obce  

Za posledních 5 let hospodaří obec převážně s rozpočtovým přebytkem. V roce 2014 

mnohonásobně vzrostly příjmy obce díky přijatým transferům (dotacím), které činily celkem 

16 860 tis. Kč, přičemž daňové příjmy se držely kolem hranice 7 000 tis. Kč. V roce 2015 

příjmy opět narostly díky přijatým transferům ve výši 24 113 tis. Kč, nicméně výdaje obce 

převýšily příjmy o necelých 8 000 tis. Kč a obec tak hospodařila s deficitním rozpočtem. 

Rozpočtové hospodaření obce znázorňuje následující graf. 

 
Graf 4: Saldo příjmů a výdajů obce v letech 2011-2015 (tis. Kč) 
Zdroj: Monitor, MF ČR 2016, vlastní zpracování 
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Jak je vidět na následujícím grafu, daňové příjmy vykazují tendencí každoročního mírného 

růstu. Nedaňové příjmy každoročně kolísají a nejvyšší byly zaznamenány v roce 2012 ve výši 

1 122 tis. Kč. Příjmovou stránku obce však nejvíce ovlivnily přijaté dotace. V roce 2014 byla 

obci schválena žádost o investiční dotaci na výstavbu ČOV a kanalizace. Obec tak v roce 2014 

a 2015 zároveň přijala transfery ve výši necelých 41 000 tis. Kč. Obec tuto rozsáhlou investici 

částečně dofinancovávala z vlastních zdrojů, a tak se v roce 2015 rozhodla čerpat úvěr ve výši 

7 048 tis. Kč se splatností 10 let.  

 

Graf 5: Příjmy obce v letech 2011 – 2015 (tis. Kč) - druhové 
Zdroj: Monitor, MF ČR 2016, vlastní zpracování 

I výdaje obce lze dělit na běžné a kapitálové. Běžné výdaje se zpravidla každoročně opakují a 

zajišťují základní provoz obce. Kapitálové výdaje jsou spíše nárazového charakteru a jedná se 

o investice do majetku obce, z kterého by měl plynout užitek i v následujících letech. 

Z následujícího grafu je zřejmé, že dokud se obec nepustila do velkých investičních záměrů (od 

roku 2014), převažovaly u ní běžné výdaje.  

 

Graf 6: Výdaje obce v letech 2011 – 2015 (tis. Kč) - druhové 
Zdroj: Monitor, MF ČR 2016, vlastní zpracování 
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Dalším významným ukazatelem hodnocení hospodaření obce je statistika výdajů dle odvětví. 

Nejvýznamnějšími položkami rozpočtu v jednotlivých kategoriích jsou dlouhodobě ochrana 

životního prostředí, vzdělávání a školské služby (služby pro obyvatelstvo), dále místní 

samospráva a zastupitelstvo (všeobecná veřejná správa), požární ochrana a IZS (bezpečnost a 

právní ochrana) a v neposlední řadě budování a údržba infrastruktury, odvádění a čištění 

odpadních vod (průmysl a hospodářství). Rozsáhlé investice do výstavby kanalizace a ČOV se 

projevuje i na výdajové stránce rozpočtu v kategorii Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství. 

Za zmínku stojí také úhrady sociálních služeb v rámci solidárního systému v ORP Slavkov u 

Brna, které začala obec platit v roce 2013. 

 
2011 2012 2013 2014 2015 

Služby pro obyvatelstvo 3 239 3 145 3 741 2 867 4 102 

Průmyslová a ost. odvětví hospodářství 493 208 527 17 538 33 388 

Bezpečnost státu a právní ochrana 152 249 209 314 178 

Všeobecná veřejná správa a služby 1 943 1 919 2 085 2 087 2 363 

Sociální věci a politika zaměstnanosti 0 0 5 14 16 

Tabulka 16: Výdaje obce v letech 2011 – 2015 dle odvětví (tis. Kč) 
Zdroj: Monitor, MF ČR 2016, vlastní zpracování 

 

Obec vlastní, udržuje a provozuje několik obecních budov. Jedná se o budovu obecního úřadu 

spolu s kulturním domem a pohostinstvím, dále budovu ZŠ a MŠ a hasičskou zbrojnici. 

Celkový majetek obce však lze definovat šířeji a je možné jej rozdělit na hmotný (pozemky, 

budovy, stroje, zařízení) a nehmotný majetek (cenné papíry, prostředky na bankovních účtech, 

software, atd.). Podíl dlouhodobého hmotného majetku na celkovém majetku a vývoj obou 

složek od roku 2011 je znázorněn v následujícím grafu. Z grafu je zřejmá růstová tendence 

a zároveň skokový nárůst letech 2014 a 2015. To může souviset s velkými investičními 

projekty, které obec realizovala právě ve zmiňovaných letech (výstavba kanalizace, ČOV, atd.).  

 

Graf 7: Hodnota majetku obce v letech 2010-2014 (v tis. Kč) 
Zdroj: Monitor, MF ČR 2016, vlastní zpracování 
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Co se týká základních monitorujících ukazatelů, které sleduje Ministerstvo financí za účelem 

hodnocení hospodaření a zadluženosti obcí, vychází pro obec Milešovice poměrně pozitivně. 

Ukazatel podílu cizích zdrojů k celkovým aktivům sice v roce 2015 převyšuje rizikovou 

hodnotu, nicméně z předchozí analýzy vyplývá, že se jednalo o nárazovou vysoko-nákladovou 

investici (výstavba kanalizace, ČOV), kvůli které se obec zadlužila, Nicméně půjčku bez 

problému splácí, což naznačuje i druhý ukazatel. Ukazatel celkové likvidity vykazuje 

nadprůměrnou hodnotu. Znamená to, že krátkodobé likvidní prostředky obce kryjí krátkodobé 

závazky, tedy splátky úvěru, celkem čtyřicetkrát. Za rizikově hospodařící obce jsou považovány 

pouze takové, které v rámci obou ukazatelů převyšují stanovené hodnoty.  

 definice Hodnota v 

roce 2011 

Hodnota 

v roce 2015 

Riziková 

hodnota 

podíl cizích zdrojů 

k celkovým 

aktivům 

poměr zadlužení 

k celkovému majetku obce 7, 94 % 34 % 
Vyšší než 

25 % 

Celková likvidita stanovuje poměr, kterým je 

obec schopna krýt své 

krátkodobé závazky 

6,14 40,1 <0,1> 

Tabulka 17: Výše monitorujících ukazatelů v roce 2011 a 2015 
Zdroj: Monitor, MF ČR 2016, vlastní zpracování 

9 Bezpečnost v obci 

Obec dříve evidovala případy kriminality v souvislosti s držením a distribucí drog a drobnou 

kriminalitou s tím spojenou. V současné době je však kriminalita srovnatelná s okolními 

obcemi. Obec spadá do obvodního oddělení Policie ČR Slavkov u Brna, kde bylo za období 

leden-prosinec 2016 evidováno celkem 176 trestných činů, čemuž odpovídá index kriminality 

ve výši 81,3. Z celkového počtu případů bylo objasněno 110 z nich (63 %). Nejčastěji se jednalo 

případy řízení pod vlivem návykové látky, fyzické útoky, či krádeže věcí z automobilů. Pro 

srovnání, územní odbor Vyškov eviduje za stejné období celkem 900 trestných činů, 

objasněnost případů odpovídá 57 % a index kriminality se pohybuje kolem čísla 101. Krajské 

ředitelství policie Jihomoravského kraje eviduje za rok 2016 celkem 21 599 trestných činů, 

objasněnost 42 % a index kriminality ve výši 185,8.32 

Obec na svých webových stránkách informuje, jak se zachovat v případě ohrožení, např. 

při ohrožení povodněmi. Více informací o krizových situacích je možné získat i na obecním 

úřadě. Dle dotazníkového šetření se více než 70 % respondentů cítí v obci bezpečně. Co se týká 

nejnebezpečnějších jevů, či míst v obci, zmiňovali občané zejména špatnou dopravní 

bezpečnost (rychle jedoucí vozidla, parkování podél hlavní silnice), ale vyskytly se jevy jako 

vandalizmus, či volně pobíhající psi bez náhubkového koše. 

                                                 
32 Dostupné online: http://www.mapakriminality.cz/, 2016 
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 Integrovaný záchranný systém 

Obec nedisponuje obecní policií. Úkoly obecní policie vykonává Městská policie Slavkov 

u Brna. V obci Milešovice působí sbor dobrovolných hasičů s aktivní výjezdovou jednotkou. 

Dále je území obce pokryto integrovaným záchranným systémem Jihomoravského kraje. 

10 Vnější vztahy a vazby obce 

 Dobrovolný svazek Ždánický les a Politaví 

DSO Ždánický les a Politaví se rozprostírá v oblasti východního Brněnska, na pomezí tzv. 

Hanáckého Slovácka a Hané a od roku 1996 sdružuje celkem 27 obcí. Tři obce leží v okrese 

Hodonín, zbytek v okrese Vyškov (ORP Slavkov u Brna, ORP Bučovice). Obec Milešovice dle 

počtu obyvatel patří k menším obcím celého svazku (do 700 obyv.) 

Dobrovolný svazek obcí každoročně pořádá hned několik společných kulturních a sportovních 

akcí a snaží se realizovat i společné projekty, zejména v oblasti životního prostředí. 

K základním cílům DSO patří především propagace svazku jako celku, vytváření strategických 

dokumentů a studií, společné postupy při řešení problémů a spousta dalších aktivit. 

 MAS Slavkovské bojiště 

Místní akční skupina (MAS) Slavkovské bojiště byla založena v roce 2006. MAS sdružuje 

nejen samosprávné celky, ale i neziskové organizace a soukromé subjekty, je totiž založena na 

principu vzájemného partnerství právě těchto tří sektorů s důrazem na dopad v území. Místní 

akční skupina má statut spolku, který má v současné době 43 členů, z nichž 4 jsou zástupci 

veřejného sektoru, jsou jimi DSO Ždánický les a Politaví, Mikroregion Roketnice, svazek obcí 

Mohyla míru a Mikroregion Cézava, potažmo jejich obce. MAS se snaží své členy zapojovat 

do nejrůznějších projektů spolupráce. 
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11 Východiska pro návrhovou část  

 Shrnutí výsledků dotazníkového šetření 

V dotazníkovém šetření „Jak se žije v obci Milešovice“ byli osloveni občané s trvalým pobytem 

v obci a starší 15 let – tj. celkem 557 občanů. Na dotazník pak odpovědělo 131 respondentů, 

návratnost dotazníků tedy představuje 23,5 %. Dotazníkové šetření nejčastěji vyplňovali 

občané ve střední věkové kategorii, tedy v kategorii 31 – 50 let (38 %), následováno 

kategoriemi 66 a více let (24 %) a 51 – 65 let (21 %). Občané Milešovic měli možnost vyplnit 

dotazníky jak elektronicky, tak fyzicky v papírové podobě v průběhu měsíce ledna 2017. 

Podrobné vyhodnocení dotazníkového šetření naleznete v samostatném dokumentu, v příloze 

Programu rozvoje obce Milešovice. 

Veřejná správa 

Občané jsou s činností a fungováním veřejné správy v obci spokojeni, zejména pak s prací 

úředníků (83,2 % spokojeno/spíše spokojeno) a provozní dobou úřadu (77,9 % spokojeno/spíše 

spokojeno). Jako zdroj informací o dění v obci občané nejvíce využívají obecní zpravodaj (95 

% často/občas) a hlášení rozhlasu (82 % často/občas), nejméně pak veřejná jednání 

zastupitelstva. Uvedené zdroje informací hodnotí jako poměrně kvalitní. 

Životní prostředí 

Z dotazníkového šetření vyplynuly nejrůznější způsoby třídění komodit v obci. Otevírací doba 

sběrného dvora poměrně vyhovuje 77 % občanům (spokojeno, spíše spokojeno). Občany 

Milešovic nejvíce trápí nedostatečný počet, či špatné rozmístění kontejnerů na plast, bioodpad 

a papír. Dále postrádají koše na psí exkrementy a odpadkové koše rozmístěné po obci. Celkem 

92 (70 %) respondentů nemá větší výhrady (spokojeno, spíše spokojeno) k údržbě veřejné 

zeleně v obci. Velmi dobře dopadlo hodnocení kvality ovzduší v obci a hluková zátěž v místě 

bydliště, v obou případech je přes 100 respondentů (přes 75 %) spokojeno, či spíše spokojeno 

s danou oblastí. Velkým problémem v obci zůstává pálení odpadků a trávy, což je nejčastěji 

uváděná připomínka z oblasti životního prostředí.  

Územní rozvoj a infrastruktura 

Co se infrastruktury týče, občané jsou nejvíce spokojeni se zavedenými inženýrskými sítěmi 

(75,6 % spokojeno/spíše spokojeno). Respondenti dále kladně hodnotí nízký provoz na 

místních komunikacích (71 % spokojeno/spíše spokojeno). Naopak parkování v obci dopadlo 

z hodnoceného nejhůře, celkem 43,5 % není s touto oblastí spokojeno (nespokojeno/spíše 

nespokojeno). Veřejná doprava je dle většiny respondentů rovněž vyhovující a dostačující (68,7 

% spokojeno/spíše spokojeno), nicméně občané Milešovic by uvítali posílení večerních a 

víkendových spojů. Nižší spokojenost projevili občané v souvislosti s odpočinkovými zónami 

v obci (59,5 % spokojeno/spíše spokojeno), které dle některých v obci téměř chybí. Kromě 

nevhodného parkování připomínkovali občané i nedostatečnou údržbu komunikací v zimě, již 

avizovanou problematickou dostupnost dětského hřiště a málo osvětlené zastávky autobusu.  
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Život v obci 

Co se týče kulturně-společenského vyžití, obecně převládá mezi občany spokojenost. Nejvíce 

jsou respondenti spokojeni se spolkovou činností v obci (69,5 % spokojeno/spíše spokojeno). 

Občané jsou již méně spokojeni s nabídkou sportovních aktivit v obci (57,3 % spokojeno/spíše 

spokojeno) a obecně s nabídkou využití volného času pro děti. Tu označuje 29 % respondentů 

jako nedostatečnou. S činností mateřské i základní školy jsou občané velmi spokojeni (ne 

všichni respondenti mohli tuto službu hodnotit).  

Zejména senioři by uvítali pravidelné ordinování lékaře v obci, a to alespoň 2x do měsíce. 

Většina občanů (83,2 %) se přiklání k výstavbě zařízení pro seniory v obci, přičemž aktuálně 

by tuto možnost bydlení využilo asi 13,7 % dotazovaných. 

Občané by v obci uvítali širší nabídku komerčních služeb. Aktuálně 40,5 % obyvatel chybí 

v obci konkrétní služby. Nejvíce v Milešovicích postrádají pekárnu, kvalitní, či nekuřáckou 

restauraci, poštu, kvalitní obchod s dostatek zboží a zdravotní služby. Občané se ve své obci 

cítí bezpečně (77,9 % spokojeno/spíše spokojeno). Jako největší problém vnímají dopravní 

bezpečnost, konkrétně rychle jedoucí auta a nedostatek chodníků, přechodů pro chodce, či 

dopravní značení. Dále občanům vadí nebezpečné parkování podél hlavní silnice v obci.   

Občané si nejsou jisti, zda jsou v obci vhodné podmínky pro podnikání a uvítali by podporu 

podnikatelů formou levnějších pronájmů nebytových prostor, či inzercí zdarma. Z oblasti 

cestovního ruchu by podpořili zejména výstavbu cyklostezek, folklor a místní tradice, případně 

turistické stezky.  
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 SWOT analýza 

Silné stránky Slabé stránky 

Infrastruktura a vybavenost obce 

- Inženýrské sítě (provedení ČOV a 

kanalizace v obci) 

- Provedené rekonstrukce chodníků v obci 

- Základní občanská vybavenost v obci 

(MŠ, ZŠ, knihovna, potraviny) 

- Zapojení do IDS JMK 

Životní prostředí 

- Klidná a bezpečná obec 

- Blízkost přírody (Ždánický les) 

- Čisté ovzduší a nízká hluková zátěž 

- Nízká intenzita dopravy 

Obyvatelstvo, život v obci 

- Pozitivní věková struktura a index stáří 

- Nízká nezaměstnanost  

- Podpora spolkové činnosti ze strany obce 

Správa obce 

- Zavedené třídění odpadů 

- Využívání VPP obecním úřadem  

Infrastruktura a vybavenost obce 

- Dopravní dostupnost (večer, víkendy, 

spojení do Slavkova) 

- Dopravní bezpečnost (absence chodníků 

v některých částech obce, rychlá jízda)  

- Nedostatek parkovacích míst 

- Špatná dostupnost lékaře 

- Nízká informovanost o soc. službách 

- Nedostatek komerčních služeb 

- Nedostatek nemovitostí ve vlastnictví 

obce (podpora podnikání) 

Životní prostředí 

- Pálení odpadků a trávy, zápach 

- Malá retenční kapacita půdy 

- Špatný stav polních cest v okolí obce 

Obyvatelstvo, život v obci 

- Minimum pracovních příležitostí v obci 

- Nedostatek odpočinkových zón 

Správa obce 

- Nedostatečná zimní údržba komunikací 

- Nedostatečné osvětlení zastávek 

- Nedostatečná kapacita kontejnerů na 

tříděný odpad 

- Špatná slyšitelnost rozhlasu v obci 

Příležitosti Hrozby 

- Rozšíření nabídky kulturního a 

sportovního vyžití v obci 

- Podpora místních tradic, folklóru 

- Infrastruktura pro (cyklo)turistiku 

- Čerpání externích finančních zdrojů 

- Rozvoj meziobecní spolupráce (MAS, 

mikroregion) 

- Realizace KPÚ 

- Zájem o podnikání v obci 

- Úbytek obyvatel 

- Nezájem o podnikání v obci 

- Narůstající neshody mezi obyvateli 

- Nezájem občanů o dění v obci 

- Přívalové deště (povodně, eroze) 

- Nedostatečná kapacita MŠ/ZŠ 

- Zadlužení obce 
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12 Návrhová část 

 Strategická vize obce 

Dlouhodobá vize zachycuje představu o budoucím vývoji obce a jejím stavu v definovaném 

časovém horizontu. Popisuje, jak se obec bude v průběhu času měnit a rozvíjet. Strategická vize 

obce je formulována zejména na základě výsledků SWOT analýzy, závěrů z dotazníkového 

šetření v obci a také na základě jednání pracovní skupiny. K naplňování vize bude docházet 

postupně prostřednictvím realizace dílčích aktivit definovaných v předkládaném Programu 

rozvoje obce a následných aktualizacích dokumentu. 

Obec Milešovice definuje vlastní vizi rozvoje následovně: 

Obec Milešovice je klidným a bezpečným místem pro život, jež si uchovává tradiční 

charakter venkovské zástavby s dostatečnou občanskou vybaveností, vyhovující dopravní 

dostupností a zdravým životním prostředím. Zároveň je zde udržován pestrý kulturní 

život založený na tradicích a dbá se na aktivní volnočasové vyžití občanů. 

 Rozvojové priority 

Navržené rozvojové priority stanovují, jakých cílů chce obec Milešovice dosáhnout realizací 

svého programu rozvoje. Dosažení priorit je časově provázáno s platností dokumentu, jež je 

formulován na období 5 let (2017 – 2023). Priority rozvoje jsou stanoveny s ohledem na 

vymezené problémy a místní specifika, a zároveň představují základní potřeby obce a jejich 

obyvatel. Každá z priorit má pro obec stejný význam a jsou spolu úzce provázány.  

 

 

 

 

 

1. Kvalitní dopravní a technická 
infrastruktura a bezpečnost v obci

2. Obnova venkovské zástavby a 
vyhovující občanská vybavenost

3. Zdravé životní prostředí a 
atraktivní veřejná prostranství

4. Aktivní sportovní a společenský 
život v obci

Milešovice
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PRIORITA OPATŘENÍ AKTIVITA 

1. Kvalitní 

dopravní a 

technická 

infrastruktura a 

bezpečnost v obci 

 

1.1 Kvalitní technická infrastruktura 

a její údržba 

1.1.1 Údržba veřejného osvětlení a 

nastavení vhodné intenzity osvětlení 

1.1.2 Prověření slyšitelnosti rozhlasu a 

jeho optimální nastavení 

1.2 Zlepšení dopravní infrastruktury 

a zajištění (nejen dopravní) 

bezpečnosti 

1.2.1 Vybudování parkovacích míst, či 

zálivů 

1.2.2 Výstavba chodníku k fotbalovému 

hřišti 

1.2.3 Opravy a rekonstrukce místních 

komunikací 

1.2.4 Vyhovující dopravní spojení IDS 

1.2.5 Podpora činnosti a materiálně 

technického vybavení JSDH 

2. Obnova 

venkovské zástavby 

a vyhovující 

občanská 

vybavenost 

 

2.1 Údržba venkovské zástavby, 

opravy a rekonstrukce budov 

2.1.1 Oprava a údržba sakrálních staveb 

v obci 

2.1.2 Úprava okolí hřbitova 

2.1.3 Pravidelná údržba budov 

v majetku obce  

2.1.4 Postupná rekonstrukce ZŠ/MŠ 

2.1.5 Rekonstrukce hasičské zbrojnice 

2.2 Veřejná správa blízká občanům 

2.2.1 Rekonstrukce webových stránek 

obce 

2.2.2 Hlášení rozhlasu formou e-mailu, 

či sms 

2.3 Kvalitní podnikatelské prostředí 
2.3.1 Podpora místní podnikatelské 

činnosti, zejména řemeslné 

3. Zdravé životní 

prostředí a 

atraktivní veřejná 

prostranství 

 

3.1 Revitalizace veřejné zeleně a 

prostranství 

3.1.1 Rozšíření odpočinkových zón a 

doplnění mobiliáře 

3.1.2 Výsadba a revitalizace zeleně 

v obci a jejím okolí 

3.1.3 Zpevnění a udržování polních cest  

3.1.4 Vybudování/vyznačení 

cykloturistických tras v okolí obce 

3.2 Realizace pozemkových úprav 
3.2.1 Realizace komplexních 

pozemkových úprav 

3.3 Protierozní opatření a péče o 

vodní plochy 

3.3.1 Protierozní opatření v území 

3.3.2 Údržba toku potoka 

3.4. Zlepšení třídění odpadu 

3.4.1 Předcházení vzniku odpadu 

3.4.2 Rozšíření počtu kontejnerů/častější 

svoz 

3.4.3 Osvěta a informovanost obyvatel o 

ŽP 

3.5 Úspora energie a využívání OZE 
3.5.1 Snižování energetické náročnosti 

provozu budov v majetku obce 

4. Aktivní 

sportovní a 

společenský život v 

obci 

4.1 Podpora a rozvoj sportu a aktivit 

pro děti a mládež 

4.1.1 Vybudování dětského hřiště 

4.1.2 Rozšíření kroužků a aktivit pro 

děti a dospívající mládež 

4.1.3 Podpora rozvoje vzdělávání v obci 
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4.2 Bohatý kulturní život 

4.2.1 Podpora spolkové činnosti 

4.2.2 Podpora folkloru a pořádání 

tradičních kulturních akcí v obci 

4.2.3 Oprava víceúčelového sálu 

4.2.4 Podpora místní knihovny a 

rozšiřování knihovního fondu 

 Opatření a aktivity 

Jak opatření, tak aktivity představují konkretizaci priorit a řeší způsob jejich dosažení. Opatření 

mají střednědobý charakter a formulují přístup k řešení jednotlivých témat. Opatření jsou pak 

naplňována prostřednictvím realizace konkrétních rozvojových aktivit, jež jsou přesně 

definované činnosti často blíže specifikované formou komentáře. Důležitost neboli prioritizace 

je stanovena na základě porovnání významové důležitosti jednotlivých aktivit. Je třeba odlišit 

aktivity, které by se měly realizovat v nejbližší době, a naopak se kterými je možno počkat 

například na vyhlášení určitého dotačního zdroje. Proto je každá aktivita posuzována z hlediska 

důležitosti ve stupnici: důležitá (1), střední (2), nízká (3) prioritizace. Dále jsou u jednotlivých 

aktivit orientačně vymezeny náklady a termín realizace, stejně jako odpovědnost a možné 

zdroje financování akce.  

Priorita 1. Kvalitní dopravní a technická infrastruktura a bezpečnost v obci 

Opatření 1.1 Kvalitní technická infrastruktura a její údržba 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

1.1.1 Údržba veřejného 

osvětlení a nastavení vhodné 

intenzity osvětlení 

     

Komentář:   

1.1.2 Prověření slyšitelnosti 

rozhlasu a jeho optimální 

nastavení 

     

Komentář: 

Opatření 1.2 Zlepšení dopravní infrastruktury a zajištění (nejen dopravní) bezpečnosti 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

1.2.1 Vybudování parkovacích 

míst, či zálivů 
     

Komentář:   

1.2.2 Výstavba chodníku 

k fotbalovému hřišti 
     

Komentář: 

1.2.3 Opravy a rekonstrukce 

místních komunikací 
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Komentář:  

1.2.4 Vyhovující dopravní 

spojení IDS 
     

Komentář:  

1.2.5 Podpora činnosti a 

materiálně technického 

vybavení JSDH 

     

Komentář:  

 

Priorita 2. Obnova venkovské zástavby a vyhovující občanská vybavenost 

Opatření 2.1 Údržba venkovské zástavby, opravy a rekonstrukce budov 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

2.1.1 Oprava a údržba 

sakrálních staveb v obci 
     

Komentář:   

2.1.2 Úprava okolí hřbitova      

Komentář: 

2.1.3 Pravidelná údržba budov 

v majetku obce 
     

Komentář:  

2.1.4 Postupná rekonstrukce 

ZŠ/MŠ 
     

Komentář:  

2.1.5 Rekonstrukce hasičské 

zbrojnice 
     

Komentář:  

Opatření 2.1 Veřejná správa blízká občanům 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

2.2.1 Rekonstrukce webových 

stránek obce 
     

Komentář:   

2.2.2 Hlášení rozhlasu formou 

e-mailu, či sms 
     

Komentář: 
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Opatření 2.3 Kvalitní podnikatelské prostředí 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

2.3.1 Podpora místní 

podnikatelské činnosti, 

zejména řemeslné 

     

Komentář:   

 

Priorita 3. Zdravé životní prostředí a atraktivní veřejná prostranství 

Opatření 3.1 Revitalizace veřejné zeleně a prostranství 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

3.1.1 Rozšíření 

odpočinkových zón a doplnění 

mobiliáře 

     

Komentář:   

3.1.2 Výsadba a revitalizace 

zeleně v obci a jejím okolí 
     

Komentář: 

3.1.3 Zpevnění a udržování 

polních cest 
     

Komentář:  

3.1.4 Vybudování/vyznačení 

cykloturistických tras v okolí 

obce 

     

Komentář:  

Opatření 3.2 Realizace pozemkových úprav 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

3.2.1 Realizace komplexních 

pozemkových úprav 
     

Komentář:   

Opatření 3.3 Protierozní opatření a péče o vodní plochy 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

3.3.1 Protierozní opatření 

v území 
     

Komentář:   

3.3.2 Údržba toku potoka      
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Komentář: 

Opatření 3.4 Zlepšení třídění odpadu 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

3.4.1 Předcházení vzniku 

odpadu 
     

Komentář:   

3.4.2 Rozšíření počtu 

kontejnerů/častější svoz 
     

Komentář: 

3.4.3 Osvěta a informovanost 

obyvatel o ŽP 
     

Komentář:  

Opatření 3.5 Úspora energie a využívání OZE 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

3.5.1 Snižování energetické 

náročnosti provozu budov 

v majetku obce 

     

Komentář:   

 

Priorita 4. Aktivní sportovní a společenský život v obci 

Opatření 4.1 Podpora a rozvoj sportu a aktivit pro děti a mládež 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

4.1.1 Vybudování dětského 

hřiště 
     

Komentář:   

4.1.2 Rozšíření kroužků a 

aktivit pro děti a dospívající 

mládež 

     

Komentář: 

4.1.3 Podpora rozvoje 

vzdělávání v obci 
     

Komentář:  
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Opatření 4.2 Bohatý kulturní život 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

4.2.1 Podpora spolkové 

činnosti 
     

Komentář:   

4.2.2 Podpora folkloru a 

pořádání tradičních kulturních 

akcí v obci 

     

Komentář: 

4.2.3 Oprava víceúčelového 

sálu 
     

Komentář:  

4.2.4 Podpora místní knihovny 

a rozšiřování knihovního fondu 
     

Komentář:  
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13 Implementační část 

 Podpora implementace programu a zajištění jeho naplňování 

Tímto dokumentem se obec bude řídit při plánovaní a při samotné realizaci jednotlivých aktivit 

ve stanoveném období. Jelikož je obec v průběhu času vystavena působení vnějších faktorů, 

nelze přesně stanovit výši nákladů, ani termíny realizace zamýšlených projektů. S ohledem na 

dostupné vnitřní i vnější zdroje a další důležité faktory jako je například stanovená prioritizace, 

se bude obec rozhodovat a postupně realizovat plánované aktivity. Před realizací budou 

jednotlivé projekty konkretizovány, ať už z hlediska projekčního, tak hlediska finančního 

i časového, a to tak, aby docházelo k optimálnímu a efektivnímu využívání lidských 

a dostupných finančních zdrojů. 

Zajišťování naplňování programu bude mít na starosti zastupitelstvo obce Milešovice v čele se 

starostou obce. Zastupitelstvo bude koordinovat všechny činnosti spojené s naplňováním 

programu rozvoje a bude rozhodovat o potřebnosti aktualizace jednotlivých aktivit a jejich 

harmonogramu. Zastupitelstvo zároveň zodpovídá za průběžné vyhodnocování plnění 

dokumentu a monitoring již realizovaných aktivit. Taktéž zajistí zpřístupnění dokumentu široké 

veřejnosti a vypořádá připomínky a podněty, které se v souvislosti s dokumentem vyskytnou.  

 Dostupnost dokumentu 

Dokument bude dostupný dálkově, a to na webových stránkách obce. Zároveň bude přístupný 

v listinné podobě na obecním úřadě, tak aby měli občané možnost do něj v případě potřeby 

nahlédnout. 

 Monitoring a hodnocení plnění programu 

Plnění dokumentu bude průběžně monitorováno. Zároveň bude hodnoceno, jaké aktivity již 

byly realizovány, které na realizaci teprve čekají, a naopak které není možné uskutečnit 

z důvodu nečekaných událostí, či z důvodu absence finančních a jiných zdrojů. Za monitoring 

a hodnocení plnění programu odpovídá zastupitelstvo obce, jež zároveň rozhoduje o prioritizaci 

jednotlivých aktivit. 

V rámci případné aktualizace dokumentu může dojít k novému doplňujícímu dotazníkovému 

šetření, jež zhodnotí názor veřejnosti na již realizované aktivity a zejména na jednotlivé aspekty 

života v obci. V rámci šetření veřejnost zhodnotí, zda se dané oblasti v obci zlepšily, či nikoliv 

a dají vedení obce nové připomínky a podněty k řešení. 
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