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ÚVOD
Program rozvoje obce (PRO) je základním plánovacím dokumentem, který je zakotven
v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Jedná
se o hlavní nástroj řízení obce, který ve svém obsahu charakterizuje a vystihuje priority obce
v oblasti rozvoje. Ve své návrhové části je dokument členěn na strategické vize, cíle, opatření
a aktivity. Součástí je také časový plán jejich naplnění a realizační podmínky (vymezení
činností, subjekt odpovědný za realizaci, zdroje financí atd.). PRO je zpětnou vazbou pro obec,
která má přehled o efektivnosti vynaložených finančních prostředků.
Do procesu vzniku PRO Měrovice nad Hanou byli zapojeni občané obce, podnikatelé,
místní zájmové organizace, kteří měli možnost formulovat svou vizi o budoucím vývoji obce
prostřednictvím předložených dotazníků. Bylo uskutečněno také veřejné projednání dokumentu
na zasedání zastupitelstva obce Měrovice nad Hanou.
Program rozvoje obce Měrovice nad Hanou byl zpracován pro období let 2017 - 2023.
Na tvorbě dokumentu se podílela MAS Střední Haná (Ing. Jarmila Matoušková), v obci
Měrovice nad Hanou vznikla pracovní skupina tvořená radou obce: Ladislavem Bařinou,
starostou, Ing. Lenkou Hoškovou, místostarostkou, Ing. Milanem Šebestou, Pavlem Mitanou
a Alenou Achbergerovou.

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA
Program rozvoje obce schválilo v souladu s §84 odst. 2 písm a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, Zastupitelstvo obce Měrovice nad Hanou.
Datum schválení:
Číslo usnesení:
Text usnesení:
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A. 1 CHARAKTERISTIKA OBCE
1. ÚZEMÍ
1.1 Popis území
Obec Měrovice nad Hanou leží na Střední Moravě, v jižní části Olomouckého kraje.
Celková výměra měrovického katastru představuje (k 31. 12. 2015) 791,85 ha. Obec není
tvořena žádnými obecními částmi.

Obr. 1 Mapa území

Spádovými sídly jsou Němčice nad Hanou (vzdálenost cca 3 km), Kojetín (4,5 km),
Obcí s pověřeným úřadem je město Kojetín. Obcí s rozšířenou působností je město Přerov
(cca 26 km).
Charakter krajiny v měrovickém katastru je zemědělský. Z celkové výměry katastru
791,85 ha, představuje zemědělská půda 87 % (690,87 ha) a nezemědělská 13 % (100,97 ha).

8

Nejvíce, vzhledem k celkové výměře katastru, zaujímá orná půda (85 %), následuje ostatní
plocha (8 %), vodní plocha (3 %), zahrady (2 %), zastavěné plochy a nádvoří (1 %), trvalé
travní porosty (1 %), lesní pozemky a ovocné sady zaujímají méně než 1 %. Zcela chybí
chmelnice a vinice.
0%
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2%
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Graf 1 Struktura využití půdy v obci Měrovice nad Hanou (k 31. 12. 2015)
Zdroj: ČSÚ

Katastrem obce Měrovice nad Hanou protéká řeka Haná, Hraniční potok, Tvorovický
potok. Nachází se zde vodní nádrž Měrovice nad Hanou (objem 142,5 tis. m3).
1.2 Historické události v obci
Přesný letopočet vzniku obce není známý. V původním stavu byla osada obklopena
lužními lesy, močály, jezery a rybníky. S dnešním charakterem obce neměla žádnou podobu.
První písemná zmínka o obci je datována v roce 1406. Měrovice byly tehdy součástí
Kojetínského panství a pod město Kojetín patřily až do roku 1990, kdy se osamostatnily.
Původ Kojetína je datován kolem roku 1280, a proto můžeme předpokládat, že do tohoto
období zřejmě spadá i původ Měrovic. Z celé spousty originálních listin, týkajících se Kojetína,
je nejdůležitější list arcibiskupa pražského Zbyňka z roku 1406, kterým uděluje určitá privilegia
Kojetínu. Za vlády Jaroslava z Cimburka je pak už i výslovná zmínka o Měrovicích. V roce
1490 král Vladislav potvrdil Měrovicím, spolu s ostatními obcemi, dříve udělená práva, výsady
a svobody. V roce 1726 byl Kojetín prodán Marii Alžbětě ze Šlesvicka - Holštýnska. Za její
vlády byly Měrovice vypleněny pruskými vojsky. Název Měrovic původně byl Mírovice, v roce
9

1466 se píšou v zemských deskách Mirowicze. Jméno je zřejmě odvozeno od osobního jména
Mír. Teprve od roku 1567 je známá dnešní podoba - Měrovice.
Za 2. světové války byly Měrovice nad Hanou bombardovány německými vojsky.
O život tehdy přišli tři lidé. Ještě dnes je na některých fasádách domů zřejmé, kde probíhaly
přestřelky a boje mezi německými a ruskými vojsky.
Postupem času se vesnice rozrůstala od kostela kolem průjezdní komunikace v podobě
ulicové zástavby, na niž byly postupně navázány místní komunikace. Kromě původního centra
obce kolem kostela bylo v rámci socializace vesnice vybudováno centrum nové v podobě
objektů pohostinství a smíšeného zboží, na něž navazuje objekt mateřské školy a obecního
úřadu. V současnosti má obec charakter středně velkého zemědělského sídla. Obytnou část obce
tvoří převážně rodinné domy. Kolem celé obce se rozprostírají zahrady a na ně pak navazují,
pro tuto oblast charakteristické, pole orné půdy.
(zdroj: http://www.merovicenh.cz)
2. OBYVATELSTVO
2.1 Demografická situace
V obci Měrovice nad Hanou žilo k 1. lednu 2016 celkem 669 obyvatel (hustota zalidnění
84,49 obyv./km2). Z toho 127 osob ve věku 0-14 let (68 mužů, 59 žen), ve věkové kategorii 1564 let žilo v obci celkem 432 obyvatel (230 mužů a 202 žen), ve věkové kategorii 65 a více let
110 osob (47 mužů a 63 žen); průměrný věk dosahoval hodnoty 39,9 let (38,3 let u mužů,
41,5 let u žen).
Z dlouhodobého aspektu dochází je patrné, že se počet obyvatel v obci pohybuje okolo
průměrné hodnoty 683. Mezi lety 1910 – 1970 překročil počet obyvatel Měrovic hodnotu 700,
při sčítání o 10 let později (1980) počet pod tuto hodnotu poklesl. Do posledního sčítání (včetně)
počet občanů obce číslo 700 nepřekročil.
V roce 1869 žilo v obci 559 obyvatel (evidováno 92 domů), při sčítání v roce 1880 činil
počet obyvatel 645 (113 domů), v roce1890 nárůst o 3 obyvatele (117 domů), rok 1990
představoval pokles na 633 (nárůst počtu domů na 124).
V roce 1910 žilo v obci 720 obyvatel (počet domů 144), při sčítání v roce 1921 bylo
evidováno 767 obyvatel (počet domů 154). Jejich počet mírně poklesl na 757 obyvatel v roce
1930 (počet domů 178), v roce 1950 je to již 709 (počet domů 193). V roce 1961 dochází
k nárůstu na 744 občanů (počet domů 197). Při sčítání v roce 1970 dochází opět k poklesu, a to
na 729 (počet domů 199). K relativně velkému propadu došlo v roce 1980, kdy bylo nasčítáno
pouze 648 občanů (počet domů 192). Výsledkem dalšího sčítání v roce 1991 je hodnota
661 (počet domů 215), v roce 2001 694 obyvatel (počet domů 216), při posledním sčítání v roce
2011 celkem 659 občanů (počet domů 219).
(zdroj: www.czso.cz)
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Graf 2 Počet obyvatel a domů dle sčítání lidu
Zdroj: www.czso.cz

Při krátkodobém pohledu, v horizontu let 2009-2016 je patrné, že počet obyvatel v obci
se pohybuje přibližně na stejné výši (průměrná hodnota představuje cca 680). Nejvyšší hodnota
byla dosažena v roce 2014 (691 obyvatel), od tohoto roku dochází k poklesu počtu obyvatel.
V roce 2015 (683) a v roce 2016 bylo dosaženo minima v této sledované časové řadě
(669 obyvatel).
695
690

počet

685
680
675
670
665
660
655
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

rok
Graf 3 Vývoj počtu obyvatel obce Měrovice nad Hanou v letech 2009 – 2016
Zdroj: ČSÚ

Následující tabulka zobrazuje vybrané demografické parametry z pohledu šetřené obce,
obce s rozšířenou působností Přerov, okresem Přerov, Olomouckého kraje a České republiky
jako celku.
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Míra porodnosti i úmrtnosti v obci dosahuje identické hodnoty (10 ‰). Přirozený
přírůstek, tedy rozdíl mezi počtem živě narozených a počtem zemřelých přepočtený
na 1000 obyvatel vykazuje v obce kladnou hodnotu (6 ‰). Míra imigrace (18 ‰) dosahuje
přibližně hodnot obce s rozšířenou působností Přerov. Míra emigrace, tedy občanů,
kteří se z obce stěhují pryč, převyšuje hodnotu imigrace 2,5× (18 ‰ vs. 45 ‰), saldo migrace
(rozdíl hodnot imigrace a emigrace představuje -27 ‰). V obci dochází k výrazné meziroční
změně počtu obyvatel, a to o -21 ‰ (v rámci celého ORP hodnota činí pouze -5 ‰).
Tab. 1 Pohyb obyvatel v obci Měrovice nad Hanou v roce 2015
Míra
porodnosti
(‰)

Míra
úmrtnosti
(‰)

Přirozený
přírůstek v
přepočtu na
1000 obyvatel
(‰)

Měrovice
nad Hanou

10

10

6

18

45

-27

-21

ORP
PŘEROV

9

9

-3

20

22

-2

-5

Okres
Přerov

9

9

-2

21

22

-2

-4

Olomoucký
kraj

10

10

-1

23

24

-1

-2

ČR

10

10

-0

26

25

2

1

Míra
imigrace
(‰)

Míra
emigrace
(‰)

Saldo
Meziroční
migrace změna počtu
(‰)
obyvatel (‰)

Zdroj: ČSÚ

Věkovou strukturu obyvatelstva Měrovice zachycuje graf 3. Z něj je patrné, že největší
podíl představují občané, náležející do věkové skupiny 15-64 let (71 %). Následuje skupina
0- 14 let, do které patří 16 % občanů Měrovic. Nejmenší podíl představuje skupina 65+ let
s 13 %.

13%

16%

0-14
15-64
65 a více

71%

Graf 4 Věková struktura obyvatel obce Měrovice nad Hanou v roce 2015
Zdroj: ČSÚ

Populace České republiky prochází dlouhodobě proměnou, která se označuje
jako populační stárnutí. Poslední pozitivní výkyv na věkové struktuře představují generace
narozené mezi lety 2006 až 2009. Jde o sekundární důsledek natalitní vlny ze sedmdesátých let.
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Rodit začaly ženy silných ročníků, které porody v průběhu devadesátých let odkládaly. Obecně
lze věkovou strukturu z roku 2011 označit za regresivní. Dětská složka nepřevyšuje
poproduktivní a v dlouhodobém pohledu by při nezměněné úrovni porodnosti, úmrtnosti
a migraci docházelo ke snižování početního stavu populace.

Graf 5 Věková struktura obyvatelstva ČR ze sčítání lidu v letech 2001, 2011
Zdroj: ČSÚ

Vzdělanostní struktura v obci je tvořena převážně středoškolsky vzdělanými občany.
Střední školou bez maturity disponovalo při posledním sčítání v roce 2011 39 % občanů.
Střední školu s maturitou složilo 14,1 % obyvatel. Bez vzdělání nebo se základním vzdělaním
je více než třetina obce (34,8 %), 8,5 % své vzdělání neuvedlo, 3,6 % obyvatel obce má vzdělání
vysokoškolské.

3,6 %
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Graf 6 Vzdělanostní struktura obyvatel obce Měrovice nad Hanou v roce 2011

Zdroj: ČSÚ

2.2 Sociální situace
V obci žije početná skupina občanů s příslušností k romskému etniku. Tito představují
přibližně čtvrtinu celkového počtu obyvatel Měrovic nad Hanou. Část občanů (bez určení toho,
zda patří k majoritě či minoritě) patří mezi sociálně slabé, nicméně jedná se o individuální
případy; sociálně vyloučené lokality zde nevznikají. Obec se nepotýká s výskytem sociálněpatologických jevů.
2.3 Spolková činnost
V obci působí několik spolků: Myslivecký spolek Měrovice nad Hanou, Moravská
hasičská jednota - hasičský sbor MĚROVICE nad Hanou, Tělovýchovná jednota Haná
Měrovice, z.s. Následující tabulka zobrazuje přehled činnosti jednotlivých spolků a nabízí
náhled do členské základny.
Tab. 2 Spolková činnost v obci

Název
spolku/oddílu

Myslivecký spolek
Měrovice nad Hanou

Moravská hasičská
jednota - hasičský
sbor MĚROVICE
nad Hanou

Tělovýchovná
jednota Haná
Měrovice, z.s.

Činnost spolku
Činnost Mysliveckého spolku vymezují
Stanovy. Hlavní činností spolku je společný
výkon práva myslivosti v najaté honitbě
v souladu se schváleným plánem mysliveckého
hospodaření a lovu a veřejně prospěšná činnost.
V praktické rovině se jedná např. o péči o zvěř,
budování mysliveckých zařízení, pořádání akcí
pro občany (zvěřinový den), péče o krajinu.
Činnost SDH je vymezena stanovami
Moravské hasičské jednoty. Hlavní činností je
zájmová činnost hasičského charakteru, sbor je
vybaven technikou pro vykonávání hasičského
sportu. V rámci SDH j zřízena zásahová
jednotka, která se řadí k JPO5.
Vedlejší činností je vedení kroužku „mladých
hasičů“.
TJ se řídí stanovami TJ Haná Měrovice nad
Hanou, z.s..
Základním účelem je: organizovat sportovní
činnost, budovat a udržovat sportovní zařízení,
hájit zájmy svých členů, organizovat a pořádat
sportovní a kulturní akce

Počet
členů

Z toho
do 18 let
věku

15

0

30

3

70

0

Ze strany obce dochází k podpoře spolkové činnosti a jak finanční, tak podpory
při vytvoření vlastního zázemí. Spolky každoročně podávají na obec žádost na finanční pomoc.
Moravská hasičská jednota - hasičský sbor Měrovice nad Hanou má v pronájmu prostory místní
hasičárny, které náleží obci za částku 1000 Kč/rok.
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V obci je každoročně pořádáno několik akcí pro občany – Mezinárodní den žen
(březen), Pálení čarodějnic (duben), Lampionový průvod (květen), Den dětí (červen),
Zvěřinové hody (červen), Hodové oslavy (srpen), tradiční předvánoční posezení pro seniory
(prosinec), rozsvěcování stromečku (prosinec).
Místní Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou, příspěvková organizace
pořádá akci, zaměřenou na děti a jejich doprovod, Drakiádu. Myslivecký spolek Měrovice
nad Hanou pořádá pro občany zvěřinové hody, které se konají pravidelně v měsíci červnu.
Tělovýchovná jednota Haná Měrovice, z.s. organizuje každoroční Fotbalový turnaj a hodové
oslavy. SDH pořádá Pálení čarodějnic.
Občané jsou o dění v obci informováni prostřednictvím místního rozhlasu, webových
stránek obce a vývěsky.
3. HOSPODÁŘSTVÍ
3.1 Ekonomická situace
V roce 2013 mělo v obci Měrovice nad Hanou uvedeno místo podnikání
8 mikropodniků s počtem zaměstnanců do 10 osob a jeden malý podnik (u této kategorie se
počet zaměstnanců obecně pohybuje od 10-49 zaměstnanců).
Tab. 3 Struktura podnikatelských subjektů podle velikosti v obci Měrovice n./H. v roce 2013
Kategorie

Absolutně

Relativně (%)

do 10

mikropodniky

8

45,53

10-49

malé podniky

1

0,81

50-249

střední podniky

0

0,00

250 a více

velké podniky

0

-

nezjištěno

-

66

53,66

Počet zaměstnanců

Zdroj: ČSÚ

Při bližším pohledu na strukturu podnikatelských subjektů v obci (data dostupná za rok
2013) je patrné, že většina subjektů spadá do oblasti průmyslu a stavebnictví (49,19 %),
následují služby (38,71 %) a zemědělství a lesnictví (12,10 %).

Graf 7 Struktura podnikatelských subjektů podle odvětví v obci Měrovice n./H. v roce 2013
Zdroj: ČSÚ
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3.2 Charakteristika klíčových podnikatelských subjektů
V obci má své sídlo v Evidenci zemědělského podnikatele vedeno 10 subjektů.
Charakter zemědělství - rostlinná výroba. K dalším klíčovým podnikatelským subjektům,
majícím sídlo v Měrovicích, náleží:
Tab. 4 Klíčové subjekty v obci

Název

Činnost

IČ

Adresa (sídlo)

Vratislav Ptáček

zemědělský podnikatel

46582266

č.p. 18, 752 01 Měrovice
nad Hanou

Milan Šebesta

zemědělský podnikatel

43541101

č.p. 156, 752 01 Měrovice
nad Hanou

Jiří Olšanský

zemědělský podnikatel

45181730

Milan Šebesta

zemědělský podnikatel

60609800

Libor Šebesta

zemědělský podnikatel

64601102

Energo IPT s.r.o.
Hénik -Interier, spol.
s r.o.
Lenka Ligačová
J.R.J. KOVOMONT
Měrovice nad Hanou
s.r.o.
DOMINO Hrdá,
s.r.o.

zámečnická a
strojírenská výroba
zakázková výroba
nábytku
prodejna se smíšeným
zbožím

25583026
63319624
60788151

strojírenská výroba,
obrábění

25907131

obchod s potravinami

28571002

Ladislav Fabišík

pohostinství

74599950

Jaroslav Zatloukal

pohostinství

15228533

č.p. 225, 752 01 Měrovice
nad Hanou
č.p. 16, 752 01 Měrovice
nad Hanou
č.p. 156, 752 01 Měrovice
nad Hanou
Sušilova 602/13, 602 00
Brno
č.p. 10, 752 01 Měrovice
nad Hanou
č.p. 206, 752 01 Měrovice
nad Hanou
č.p. 96, 752 01 Měrovice
nad Hanou
č.p. 157, 751 41 Křenovice
u Kojetína
č.p. 149, 752 01 Měrovice
nad Hanou
č.p. 32, 798 09 Výšovice

Zdroj: www.eagri.cz, http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_es.html.cz
Mimo subjekty uvedené v tabulce zde působí kadeřnice, která do obce přijíždí na
základě domluvy s občany.
3.3 Trh práce
Ze sčítání lidu, domů a bytů k 26. 3. 2011 vyplývá, že v obci žilo 263 ekonomicky
aktivních občanů (z toho 111 ženy). Z toho 194 obyvatel je zaměstnáno (z tohoto počtu
lze vymezit 7 pracujících důchodců (5 z toho jsou ženy) a 2 ženy na mateřské dovolené)
a 69 nezaměstnáno (30 z tohoto počtu jsou ženy). Ekonomicky neaktivních je 330 občanů
(190 ženy).
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Z tabulky 5 je patrný rozdíl plynoucí z porovnání obce Měrovice s většímu územními
celky. V Měrovicích pracuje 4,12 % obyvatel v zemědělském a lesnickém sektoru, zatímco
u ostatních celků tato hodnota nepřevyšuje 3,55 % (Olomoucký kraj). V odvětví „průmyslu
a stavebnictví“ našlo podle údajů z posledního sčítání v roce 2011 práci 43,30 % občanů,
v Přerově, Olomouckém kraji a v rámci České republiky se tato hodnota pohybuje
max. do 35,81 % (Olomoucký kraj). V poměru k vyšším správním celkům zaujímá obec
Měrovice v zastoupení občanů pracujících v oblasti služeb poslední pozici. Zatímco v rámci
ČR dosahuje hodnota až 53,87 %, měrovičtí občané jsou v tomto odvětví zastoupení 30,41 %.
Tab. 5 Struktura zaměstnanosti v obci Měrovice nad Hanou podle odvětví v roce 2011 (%)

Zemědělství a lesnictví (%) Průmysl a stavebnictví (%) Služby (%)
Měrovice n./H.

4,12

43,30

30,41

PŘEROV

2,69

35,81

50,62

Olomoucký kraj

3,55

34,56

51,54

ČR

2,74

32,23

53,87

Zdroj: ČSÚ

Podíl nezaměstnaných osob vyjadřuje podíl nezaměstnaných ze všech obyvatel v daném
věku. Z grafu je patrný poměrně strmý růst křivky, který se zastavil v roce 2009 a od tohoto
okamžiku se pohybuje přibližně okolo hodnoty 100.

Graf 8 Vývoj podílu nezaměstnaných osob
Zdroj: ČSÚ

Podíl nezaměstnaných osob1 k 31. 12. 2015 pro ORP dosáhl hodnoty 7,7 % (město
Přerov dokonce 9,6 %). Nezaměstnanost tak byla mírně vyšší než v Olomouckém kraji i celé
ČR. Mezi lety 2014 a 2015 došlo k poklesu nezaměstnanosti jak v ORP, tak v Olomouckém
kraji i ČR. Z obcí ORP vykazovaly největší podíly nezaměstnaných obce na Kojetínsku
(Měrovice nad Hanou, Stříbrnice, Oplocany a Lobodice). Podíl nezaměstnaných osob
znázorňuje obr. 1 (průměr za roky 2014-2015).
Od ledna 2013 přešlo Ministerstvo práce a sociálních věcí na nový ukazatel registrované nezaměstnanosti v ČR.
Tento ukazatel nahrazuje míru nezaměstnanosti a nazývá se podíl nezaměstnaných osob. Jedná se o podíl
dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. Hodnoty tohoto
ukazatele jsou tak ve srovnání s dříve sledovanou mírou nezaměstnanosti zpravidla o několik bodů nižší.
1
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Z údajů získaných při sčítání v roce 2011 vyplynulo, že za prací dojíždí celkem
93 občanů Měrovic (z toho 53 žen). Za prací dojíždí občané z okolních vesnic a měst zejména
do firmy Energo IPT s.r.o.. Místní vyjíždí do Němčic nad Hanou, Kojetína, Uhřičic, Stříbrnic.
Prostřednictvím úřadu práce obec Měrovice zaměstnává průměrně 5-6 osob na tzv. VPP
(veřejně prospěšné práce). Tento počet se týká sezóny. Mimo ni je počet nižší. Na obci
v zimním období pracuje na VPP obvykle cca 1 osoba.

Obr. 2 Podíl nezaměstnaných v obcích ORP Přerov (průměr let 2014-2015)
zdroj: www.prerov.eu

4. INFRASTRUKTURA
4.1 Technická infrastruktura
4.1.1 Vodovod
Intravilán obce Měrovice nad Hanou je celý pokryt vodovodní sítí, profilů 100 a 80mm.
Přívod vody do obce DN 150 mm je veden od Kojetína podél komunikace III.tř. č. 4335 Brodek
- Němčice n./H. - Kojetín. Vodovodní síť slouží pro zásobování obyvatelstva, občanské
vybavenosti, průmyslu a zemědělství, současně také jako požární vodovod. Vodovod je
součástí skupinového vodovodu Přerov, správcem SmVak a.s. Přerov. Tlakové poměry
zajišťuje vodojem Polkovice 2 x 1500 m3 se dnem na kótě 249,70 m n. m., max. hladinou 254,50
m n. m. Akumulace vodojemu zajišťuje nejen denní zásobu, ale i zásobu vody požární.
Dalším zdrojem zásobování obyvatelstva pitnou vodou jsou domovní studny, ve kterých
voda vždy neodpovídá ČSN 75 7111 - Pitná voda a v mnohých případech se jedná o vodu
závadnou.
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Aktuálně je na vodovod napojeno přibližně 90 % obyvatelstva. Kapacita stávajících
rozvodných řadů i vodovodního přívodu je pro navrhovanou i stávající zástavbu dostatečná.2
4.1.2 Kanalizace
Obec Měrovice nad Hanou má v současné době vybudovanou jednotnou kanalizační
síť, která je roztříštěna a rozčleněna do několika samostatných stok včetně vyústění, což je dáno
konfigurací terénu, ve vazbě na recipient, který prakticky obtéká celou obec – mimo východní
stranu. Recipientem je zde Tvorovický potok, vytékající z rybníka nad nádražím ČD, který
se vlévá do řeky Hané. Řeka Haná má po soutoku průtok Q355 105 ls-1.
Kanalizační sítí jednotného systému odtékají vody dešťové i balastní, odpadní vody
splaškové. Splaškové odpadní vody jsou napojeny na kanalizaci a odtud jsou vedeny do čistírny
odpadních vod, kterou provozuje sama obec. Tato voda jde dále do Tvorovského potoka.3
4.1.3 Plynofikace
Obec má vybudovanou celoplošnou plynofikaci. Plynofikace byla dokončena v červenci
1996. Přívod zemního plynu do obce zajišťuje vysokotlaká plynovodní přípojka DN 80 mm,
napojená na vysokotlaký přívod DN 150 mm pro cukrovar Němčice a ukončená v regulační
stanici VTL/STL1200 m3/hod., umístěné na západním okraji obce. Plynofikace obce Měrovice
n.H. byla realizována současně s plynofikací obce Stříbrnice, Křenovice. Obě obce jsou
připojeny na regulační stanici v Měrovicích n./H. s kapacitou 1200 m3/hod.
Rozvod v obci je provozován pod přetlakem 0,3 MPa. Z regulační stanice je veden
samostatný přívod DN 100 mm pro obec Měrovice n./H. a samostatná větev DN 100 mm
pro obec Stříbrnice a dále Křenovice. Středotlaký rozvod v obci zahrnuje řad "P1" DN 100 mm,
řad "P2", "P6", "P19" DN 80 mm a řad "P3, P4, P5, P7 až P21" DN 50. Navržené řady jsou
situovány podél stávající zástavby a tvoří větevnou síť.4
4.1.4 Zásobování teplem
Obec Měrovice nad Hanou (okres Kroměříž) leží v nadmořské výšce 200 až 205 m n.
m. Z hlediska ČSN 060210 se obec rozkládá v místě s oblastní výpočtovou teplotou -12 °C.
Průměrná teplota denní v nejchladnějším měsíci lednu činí -2,2 °C. Počet vytápěcích dnů
v topném období činí 217 dnů. Na území obce není provozován teplárenský zdroj ani soustava
centralizovaného zásobování teplem. Velké tepelné zdroje obec nevlastní. Zástavba obce
je tvořena z převážné části rodinnými domky vesnického typu a objekty občanské vybavenosti.5
Obec je v dnešní době z 94 % plynofikována.
4.1.5 Ostatní technická infrastruktura
V letech 1995-6 byla v obci provedena rekonstrukce sítě Vn 22 kV a rovněž distribuční
sítě nn 0,4 kV. Současně byly vybudovány dvě nové zahušťovací trafostanice. Na stávající
nadzemní rozvod Vn 22 kV (primární) je možné napojit další nové trafostanice, případně zajistit
osazení vyšších typů transformátorů - po dohodě s provozovatelem sítě.6
V obci fungují 2 poskytovatelé internetového připojení – nezisková organizace
cyrilek.net z.s., které využívá většina připojených občanů a NWT a.s..
Územní plán Měrovice nad Hanou, 1998
Územní plán Měrovice nad Hanou, 1998
4
Územní plán Měrovice nad Hanou, 1998
5
Územní plán Měrovice nad Hanou, 1998
6
Územní plán Měrovice nad Hanou, 1998
2
3
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4.1.6 Nakládání s odpady
Směsný komunální odpad je svážen svozovou firmou jednou za 14 dní; odpad je ukládán
na skládku v Němčicích nad Hanou. Firma má v kompetenci i svoz ostatních druhů odpadu:
papír (svoz 1× měsíčně), plasty (svoz každý týden), sklo (barevné i bílé sklo je sváženo
dle naplněnosti kontejnerů), elektroodpad (dle potřeby).
K svozu kovového odpadu dochází většinou 2× ročně a to prostřednictvím místních
hasičů, kteří sváží odpad přichystaný občany z celé obce.
4.2 Dopravní infrastruktura
4. 2. 1 Komunikace
Řešeným územím procházejí následující silnice (včetně uvedení technického stavu):
− III/433 25 Dlouhá Ves - Měrovice nad Hanou: Silnice svými parametry vyhovuje
pro dané i výhledové dopravní zatížení.
− III/433 26 Stříbrnice - Měrovice nad Hanou: Silnice pro dané i výhledové dopravní
zatížení vyhovuje. Vzhledem k aktuálnímu stavu povrchu je výhledově počítáno s jejími
úpravami.
− III/4335 Brodek - Němčice nad Hanou – Kojetín: Klíčovými problémy jsou
zde vyřešení podjezdu pod tratí ČD a v úseku Měrovice nad Hanou – Kojetín
rekonstrukce povrchu vozovky.
− III/433 23 Měrovice nad Hanou – příjezdná k nádraží. Komunikace je zrekonstruovaná.
Všechny tyto silnice jsou zařazeny do ostatní silniční sítě.
Obec má dobrou dostupnost dálnice D1 (ve směru na Brno, popř. Kroměříž). Nájezd
u obce Mořice je vzdálen přibližně 5,5 km. Nájezd za městem Kojetín (u místní části Popůvky)
leží ve vzdálenosti 8,2 km.
4.2.2 Železniční doprava
Řešeným územím probíhá železniční trať Českých drah číslo traťového úseku 300 Brno
– Přerov (Bohumín). Jedná se o jednokolejnou trať nově elektrifikovanou stejnosměrnou trakcí
600 V. Návrhová rychlost tratě je pro osobní vlaky 80 km/hod., pro nákladní 60 km/hod.7
V současné době je připravován projekt na rekonstrukci trati, v rámci které bude trať v úseku
Přerov - Brno dvoukolejná s rychlostí až 160 km/hod. Termín realizace 2019 - 2025
4.3 Místní komunikace
4.3.1 Délka a technický stav
Navazují na silniční síť a tvoří dohromady dopravní kostru obce. Jedná se především
o upravený příjezd na náves kolem kostela (šíře 6 m), oba rovnoběžné příjezdy k fotbalovému
hřišti s příčnými propojkami (5 m), příjezd do lokality Svárov (5 m) a příjezd k rybníku
přes úrovňový železniční přejezd (5 m, dlažba silně zarostlá při okrajích). Vozovky jsou
živičné, v dobrém stavu. Jejich trasa i šířkové poměry jsou dostačující. Celková délka místních
komunikací činí cca 2000 m.

7

Územní plán Měrovice nad Hanou, 1998
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4.3.2 Údržba a zimní údržba
Místní komunikace je udržována obcí na vlastní náklady. V zimním období využívá
obec spolupráci s místním zemědělcem (odklízení sněhu). Po zbytek roku je schopna
personálně i technicky zajistit údržbu obce sama.
4.3.3. Parkovací místa
Dělí se na dva základní druhy - parkování a odstavování osobních vozidel:
- parkování je umístění vozidla mimo jízdní pruh u objektů občanského vybavení, zaměstnání
a bydliště. Parkování je v obci umožněno u hostince (5 stání), u obchodu s potravinami Domino
(2), to je určeno pro zákazníky zařízení a u hasičské zbrojnice (3). Kromě toho se parkuje
na vozovkách místních komunikací tam, kde to místní podmínky umožní.
- odstavování je umístění vozidla mimo jízdní pruh v místě bydliště. S ohledem na charakter
zástavby se v obci jedná především o garážování v rámci rodinných domků.
Pouze u fotbalového hřiště (4) a za budovou obecního úřadu (7) jsou umístěny garáže pro
majitele staré zástavby bez dostatečného pozemku.
4.3.4 Cyklostezky a cyklotrasy
Cyklistická doprava je realizována po komunikacích vozidlových a hospodářských,
s výstavbou samostatných cyklistických stezek se aktuálně uvažuje po roce 2020. Měrovicemi
prochází cyklotrasa č. 5040 Měrovice nad Hanou - Kojetín – Lobodice. V budoucnu
je uvažováno budování dalších cyklostezek procházejících sledovaným územím. Příkladem
je vypracovaná studie na vybudování „Arcibiskupské“ stezky z Kojetína do Tovačova
nebo studie propojení cyklostezek do místních částí Přerova.8
4.4 Dopravní obslužnost
Do obce Měrovice v současné době nezajíždí žádná linka autobusové hromadné
dopravy. Důvodem je nízká podjezdná výška pod tratí ČD na silnici III/4335, která znemožňuje
přímé dopravní spojení mezi Měrovicemi a Kojetínem. Obec je finančně zapojena
do integrovaného systému dopravy (na základě rozhodnutí Zastupitelstva Olomouckého kraje).
Systému nevyužívá.
Veřejná doprava je zajišťována prostřednictvím železnice a to v průběhu celého dne.
Ve směru na Kojetín se jedná o 17 spojů, ve směru opačném 18 spojů. Dostatečné spojení
existuje i v nepracovní dny (sobota cca 12 spojů ve směru na Kojetín, 13 ve směru opačném,
v neděli 12 spojů v obou směrech). Počet spojů vychází z aktuálního jízdního řádu. Kvalita
spojení je dostatečná – od mezi obcí Měrovice a spádovým sídlem (Kojetín) je vzdálenost
po železniční trati 4 km; tu vlak překoná za 4 minuty. Vlaky dále pokračují ve směru na Přerov
(vzdálenost 21 km, čas přepravy do 25 minut).
5. VYBAVENOST OBCE
5.1 Zdravotnictví
V obci, vzhledem k její velikosti, nepůsobí žádný lékař. Nejblíže je lékařská péče
dostupná ve městě Němčice nad Hanou (3,3 km). Zde je k dispozici: dětský a dorostový lékař,

8
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chirurgická ambulance, praktický lékař, zubní lékař, interní ambulance, oční ambulance,
diabetologická ambulance a gynekologie. V Němčicích se nachází také lékárna.
Druhým nejbližším městem je Kojetín (4,5 km). Zdejší poliklinika nabízí nejen ošetření
praktickým lékařem a pediatrem, ale i další specializace – zubní lékařství, neurologii, kožní,
oční, ortopedii, soukromou chirurgickou ordinaci s centrem žilní chirurgie, odborného lékaře
pro nemoci vnitřní, diabetologii a endokrinologii, psychiatrii, klinickou psychologii,
urologickou ambulanci, gynekologii, ambulanci klinické logopedie, dále rehabilitaci
a manuální medicínu, relax centrum, rentgen a ultrazvuk.
Nejbližší nemocnice jsou v Přerově (36 km), Prostějově (21 km) a Kroměříži
(cca 16 km), kde také občané vyhledávají služby specialistů.
Pokud občan přivolá záchrannou službu, vyráží z města Kroměříž. V případě potřeby letecké
záchranné služby přilétá Letecká záchranná služba Olomouckého kraje.
5.2 Sociální péče
Sociální služby v obci pro místní potřebné občany (seniory, popř. zdravotně
handicapované) zajišťuje Charita Kojetín. Občané si péči sjednávají individuálně, obec nevede
žádný přehled o využívání této služby a nijak dále neupravuje podmínky pro život seniorů v této
oblasti.
Pro výše zmíněné skupiny občanů jsou odpovídající zejména služby Domu svatého
Josefa (centrum denních služeb) a Charitní ošetřovatelská služba. Centrum denních služeb
funguje v Kojetíně, Charitní ošetřovatelská služba je mobilní a jejím posláním je poskytování
odborné
zdravotní péče ve vlastním sociálním prostředí klienta (lokální ošetření, injekční aplikace
medikamentů atd.). Charita umožňuje také zapůjčení kompenzačních pomůcek.
5.3 Kultura a péče o památky
Podmínky pro kulturní aktivity ztěžuje skutečnost, že se v obci nenachází zázemí
v podobě kulturního domu či jiného vhodného prostoru. K dispozici je zázemí na místním
fotbalovém hřišti, popř. prostory hospody (rovněž v areálu hřiště). Možnost využít uvedeného
zázemí mají nejen místní občané. K nejvýznamnějším akcím, které se v obci konají, patří Pálení
čarodějnic. Účastní se ho především místní občané.
Aktuálně jednou týdne (pátek 15:30-17:30) mají občané možnost využít služeb místní
knihovny (půjčování knih a časopisů, meziknihovní výpůjční služba prostřednictvím
střediskové knihovny v Kojetíně, informační služba, přístup na internet a kopírování).
Kulturní zařízení jsou dostupná v okolních obcích (městech) – např. Němčice
nad Hanou, Kojetín.
V obci se nachází kostel sv. Bartoloměje, který je od roku 1998 prohlášen Ministerstvem
kultury kulturní památkou. Význam má především pro místní obyvatele. Pří výkopových
pracích v okolí kostela v roce 2014 bylo objeveno několik pozůstatků z doby minulé. V první
řadě je to sklep nebo pozůstatek chodby v kostelní zahrádce a další zajímavostí jsou nálezy
ve výkopech pro kanalizaci, které dokazují, že místo kde leží Měrovice nad Hanou bylo
osídleno již ve12. - 13. století. (zdroj: http://monumnet.npu.cz)
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5.4 Sport a tělovýchova
Pro sportovní a volnočasové aktivity slouží občanům zejména fotbalové hřiště. To je
využíváno zejména TJ Haná Měrovice (fotbalový klub). V zázemí fotbalového hřiště
je možnost hry ping pongu a prostor pro cvičení (momentálně vyžíváno pro cvičení žen).
Nedostatkem v obci je absence víceúčelového a dětského hřiště, jejichž zbudování
je jednou z priorit obce.
Sportovní a volnočasová zařízení jsou dostupná v okolních městech - Sportovní hala
Němčice nad Hanou – „Suprovka“, Sportovní hala Města Kojetín.
5.5 Bydlení
Ke dni sčítání obyvatel v roce 2011 v obci stálo celkem 219 domů, z toho 218 rodinných
a 1 bytový. Celkem bylo obydleno 214 bytů, z toho 210 v rodinných domech. Za posledních
10 let byla dokončena stavba 2 rodinných domů.
Dva z celkového počtu rodinných domů jsou využívány pro rekreaci. Jako individuální
rekreační objekty slouží 13 chatek se zahrádkami, patřící mj. občanům z Chropyně, Kojetína
a Přerova.
Obec výhledově plánuje přípravu ploch pro bytovou zástavbu v části obce Vyšehrad
(východní resp. jihovýchodní část obce)
5.6 Školství a vzdělávání
V obci se nachází Základní a Mateřská škola Měrovice nad Hanou, příspěvková
organizace obce. Mateřská škola je jednotřídní. Její kapacita je 25 dětí a pro školní rok
2016/2017 plně využita. Součástí školky je jídelna – výdejna, do které je strava přivážena z OU
Křenovice. Obec by ráda získala prostředky na výstavbu nové školky, vyhovující lépe potřebám
dětí.
Základní škola je ve školním roce 2016/2017 navštěvována 37 žáky. Kapacita školy
je 60 žáků. Součástí školy je školní jídelna – výdejna s kapacitou 70 stravovaných. Základní
škola je organizována jako málotřídní s pěti postupnými ročníky ve dvou třídách. Spojení
ročníků je vždy určeno počtem žáků v jednotlivých ročnících. Druhý stupeň žáci absolvují
na základních školách v Kojetíně popř. v Němčicích nad Hanou. Po ukončení základní školní
docházky část dětí navštěvuje Gymnázuim Kojetín, případně jiné střední školy; nejčastěji
v Přerově, Kroměříži, Přerově.
V budově školy funguje denně školní družina s maximální kapacitou 30 žáků, která
bývá každoročně naplněna. V rámci družiny mohou děti zdarma navštěvovat kroužek
„Sportovní hry I“ a „Sportovní hry II“. Mimo to je dětem k dispozici výuka anglického jazyka,
hudebně pohybový kroužek a náboženství.
Zdroj: www.zsmsmerovice.cz, www.rejskol.msmt.cz
Základní škola a Mateřská škola Měrovice nad Hanou hospodaří s ročním rozpočtem
ve výši cca 4 milionu Kč, roční příspěvek z rozpočtu obce je poskytován ve výši cca 0,5 milionu
Kč.
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6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
6.1 Stav životního prostředí
6.1.1 Půdní fond
V severní části katastru se nachází černozemě, degradované na spraši, středně těžké
až těžké, s příznivým vláhovým režimem. Naopak v jižní části katastrálního území (řešeného
území) jde o půdy nivní glejové, na nivních uloženinách, středně těžké s vláhovými poměry
méně příznivými. Rovněž se v této části nachází lužní půdy na nivních uloženinách, jílech
a slínech s kolísavými vláhovými poměry.
Současný stav krajiny v k.ú. Měrovice nad Hanou odráží způsoby a intenzitu jejího
využívání v minulosti i dnes. Intenzivně zemědělsky využívána krajina trpí především
nadměrnou erozí půdy, která vede k její degradaci. Hromadí se zde mělké částice, které
v kombinaci s těžkou mechanizací vedou ke zhoršení propustnosti půdy. Řešení je pouze
ve změně tvaru a velikosti pozemků a v protierozních opatřeních.
• Vodní eroze je závažným problémem působícím odnos půdních částic humusu a živin
z nejsvrchnějších horizontů, čímž dochází ke snižování půdní úrodnosti. Náchylnost
půd k vodní erozi je již od 2-40 sklonu svahu. Ohrožení půd vodní erozí je zvyšováno
pěstováním nevhodných, erozně nebezpečných plodin (jedná se zejména o kukuřici
a okopaniny). V rámci řešení komplexních pozemkových úprav je nutné navrhnout
výsadbu prvků, které budou mít protierozní charakter, rovněž tak při řešení
komplexních pozemkových úprav musí být řešena protierozní opatření.
• Větrná eroze: Ohrožením půd větrnou erozí je výsledkem kumulovaného působení řady
faktorů primárně vázaných na půdy a klima, sekundární na důsledky lidské činnosti,
z nichž nejzávažnější je likvidace krajinné zeleně, trvalých travních porostů a vytváření
rozsáhlých ploch orných půd. Větrná eroze se nejvíce uplatňuje v kritickém předjarním
a jarním období, kdy není ještě dostatečný vegetační kryt na polích. Řešení by mělo být
navrženo rovněž vhodnou výsadbou prvků ÚSES a návrh řešení musí být zohledněn
i při řešení komplexních pozemkových úprav.9
6.1.2 Pozemkové úpravy v obci
V obci proběhly komplexní pozemkové úpravy, které byly zahájeny dle žádosti
vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy v katastrálním území Měrovice nad Hanou.
Důvodem bylo vytvoření a zajištění podmínek pro racionální hospodaření vlastníků půdy
a zlepšení ochrany zemědělského půdního fondu a životního prostředí. Návrh komplexní
pozemkové úpravy v katastrálním území Měrovice nad Hanou byl schválen Ministerstvem
zemědělství, Pozemkovým úřadem Přerov v roce 2012.
6.1.3 Kvalita ovzduší
Rozvoj průmyslové výroby, dopravy a v neposlední míře způsob intenzivního
zemědělského hospodaření, výroba energie působily svými negativními vlivy na území obce
a jeho okolí a zásluhou těchto negativních vlivů můžeme území obce a jejího nejbližšího okolí
zařadit do kategorie se značně narušeným životním prostředím. Tato charakteristika se vztahuje
hlavně na kvalitu ovzduší.
9
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Velmi nepříznivý vliv na čistotu ovzduší má se svými exhalacemi doprava, zejména
silniční. Dalším velkým problémem je ochrana vody jak ve vodotečích, tak zejména ochrana
vodních zdrojů. Za tímto účelem jsou vyhlášena pásma hygienické ochrany (PHO) vodních
zdrojů, která mají přísně stanovený ochranný režim. Ochranu vodotečí a vodních zdrojů je
nutné zabezpečovat účinným zajištěním likvidace odpadních vod, systematickým odvozem
komunálního odpadu na skládku odpadů (zamezení zřizování tzv. "divokých skládek")
a šetrným obhospodařováním půdy (minimalizace chemických hnojiv apod.).10
6.1.4 Vodní toky a plochy
Jižně od intravilánu obce protéká katastrem obce Měrovice nad Hanou od západu
k východu řeka Haná, která je ve správě Povodí Moravy. Tok Haná je významný
vodohospodářský tok s číslem hydrologického pořadí 4-12-02-018. Koryto řeky v km 9,461
až 10,750 bylo regulováno na průtok 70 m3/s, což odpovídá 10-ti leté vodě. Zbývající část
na katastru není regulována a je ponechána ve stávajícím stavu. Po levém i pravém břehu koryta
je záplavové území o ploše 92 ha, po levém břehu ohraničeném vodotečí Tvorovický potok
a drobným tokem - Měrovickým potokem. Další vodoteč, nazývaná Tvorovický potok,
prochází po západním a jižním obvodě intravilánu obce. K obci přitéká ze severu, zaúsťuje
do vodní nádrže umístěné severozápadně od bývalého areálu zemědělského družstva. Přepad
z vodní nádrže pokračuje k obci a protéká po jejím severním, západním a jižním okraji a vede
dále souběžně s Hanou směrem východním. Za katastrem obce se vlévá do potoka Hané.
Tvorovický potok je ve správě Povodí Moravy (včetně vodní nádrže).
Vzhledem k nízkým průtokům Tvorovického potoka dochází k znečištění vlivem
vypouštění nečištěných odpadních vod z obce. 11
6.1.5 Míra ohrožení hlukem
Problematika hluku není rovněž zanedbatelná. Nadměrná hlučnost je závažnou
hygienickou závadou a má negativní vliv na životní prostředí a pohodu, v nezanedbatelné míře
i na zdraví obyvatel.
- hluk z dopravy: obecně lze říci, že hluk z dopravy může být zmenšen výsadbou izolační
zeleně, apod. a tím zmenšení zatěžování ploch pro bydlení hlukem z dopravy.
- hluk z provozu výroby: hluk může být odstraněn vnitřními technologickými opatřeními,
případně výsadbou izolační zeleně kolem provozoven. 12
6.1.6 Koeficient ekologické stability
Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami
(jako jsou lesy, zahrady atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými
(tzv. nestabilními). Vyšší hodnota koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší
než 1 znamená vyváženou (stabilní) krajinu. V obci Měrovice nad Hanou dosahuje koeficient
hodnoty 0,07. Zdroj: ČSÚ
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Obr. 3 Koeficient ekologické stability
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6.2 Ochrana životního prostředí
6.2.1 Chráněná území na katastru obce
Na katastrálním území obce se nenachází žádné chráněné území (viz obr. 2 Chráněná
území v MAS Střední Haná. Nejbližším chráněným územím je Národní přírodní rezervace
Zástudánčí, která zasahuje do k.ú. Lobodice, Tovačov a Záříčí.

Obr. 4 Chráněná území v MAS Střední Haná

6.2.2. Problémy ochrany přírody v obci
Žádné závažné problémy s ochranou přírody nebyly v obci zaznamenány. Ojediněle se,
mimo intravilán obce, mohou vyskytovat případy ukládání odpadu na místa k tomu neurčená
(černé skládky).
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7. SPRÁVA OBCE
7.1 Obecní úřad a kompetence obce
Obec Měrovice nad Hanou leží ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem
Kojetín. Jedná se o územně samosprávný celek I. Stupně s právní subjektivitou. Rozsah
správního obvodu je vymezen katastrálními hranicemi obce. Obec vznikla dle zákona
č. 367/1990 Sb., o obcích, současně svou funkci a činnost vykonává a plní dle zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
V oblasti státní správy je obec pověřená přenesenou působností ve věci základní
evidence obyvatel, ve věci povolování kácení mimolesních dřevin a poskytováním veřejných
služeb prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy – místního pracoviště CzechPOINT,
agendou přestupků (veřejnoprávní smlouva se statutárním městem Přerovem).
V obci působí 5členná rada obce. Zastupitelstvo je, včetně starosty a místostarostky
15členné. V Měrovicích nad Hanou působí 3členný finanční výbor a 3členný kontrolní výbor.
Zaměstnanci obce jsou dvě osoby (účetní a údržbář). Mimo to využívá obec osob
na veřejně prospěšné práce, podle potřeby 2-3.
Obec zřizuje příspěvkovou organizaci zabývající se vzděláním – Základní školu
a Mateřskou školu Měrovice nad Hanou. Základní škola má 6 zaměstnanců a kapacitu 60 dětí.
V mateřské škole pracují 3 zaměstnanci, její kapacita představuje 25 dětí. Součástí školy jsou
také dvě školní jídelny - výdejny, do kterých se vozí strava ze školní jídelny při SOU Křenovice.
Od roku 2009 v obci oficiálně působí zásahová jednotka Moravské hasičské jednoty hasičského sboru Měrovice nad Hanou spadající do kategorie JPO5. Má 11 členů.
7.2 Hospodaření a majetek obce
Příjmy obce měly ve sledovaném období (2009-2014) převážně vzestupnou tendenci
(od 6.501 tis. Kč v roce 2009 – 9.538 tis. Kč v roce 2014). Celkové výdaje převýšily příjmy
v roce 2014. Rozdíl představoval -4.359 tis. Kč.
Tab. 6 Vývoj rozpočtového hospodaření obce Měrovice nad Hanou v letech 2009 - 2014 (v tis. Kč)
2009

2010

2011

2012

2013

2014

5 527

5 630

5 596

5 835

7 263

7 933

Nedaňové příjmy

392

494

586

624

560

729

Kapitálové příjmy

10

13

0

33

0

0

Neinvestiční přijaté dotace

571

913

851

815

870

703

0

0

0

349

762

173

Příjmy

6 501

7 050

7 033

7 656

9 455

9 538

Běžné výdaje

5 085

5 631

5 579

5 672

5 116

5 158

391

43

75

813

1 957

8 739

Výdaje celkem
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Graf 8 znázorňuje porovnání daňových, nedaňových příjmů, kapitálových příjmů,
investičních a neinvestičních dotací. Porovnány jsou příjmy obce Měrovice nad Hanou,
Olomouckého kraje a České republiky. Je patrné, že většina příjmů je tvořena daňovými příjmy,
další nejvýraznější příjmovou položkou jsou investiční dotace, a to obecně za všechny
tři sledované celky. U obce Měrovice jsou na třetí pozici nedaňové příjmy, následují
neinvestiční dotace. Kapitálové příjmy byly nenulové v letech 2009,2010 a 2012.

Graf 9 Srovnání struktury rozpočtových příjmů v období 2009 – 2014
Zdroj: ČSÚ

Graf 10 Vývoj rozpočtového hospodaření v obci Měrovice nad Hanou v letech 2009 - 2014 (v tis.
Kč)
Zdroj: ČSÚ

Z grafu 9 je patrný poměr mezi příjmy a výdaji obce Měrovice nad Hanou. Rozdíl je
ve sledovaném období kladný (ve prospěch příjmů). Výjimku představuje rok 2014, kdy byl
rozdíl v záporných hodnotách (-4.359 tis. Kč).
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V posledních pěti letech získala obec tyto nenárokové dotace:
Rok 2012:
− Rekonstrukce veřejného prostranství před hasičskou zbrojnicí – dotace z Programu
obnovy Olomouckého kraje. Příspěvek OLK 349.000,- Kč, celkové náklady 701.047,Kč.
Rok 2013:
− Zateplení ZŠ – dotace z MŽP 761.965,- Kč, celkové náklady 1.408.120,- Kč.
Rok 2014:
− Chodník k obecnímu úřadu, dotace 379.728 Kč, celkové náklady 553.145,- Kč,
− Chodník u základní školy, dotace 172.800 Kč, celkové náklady 387.891,-Kč,
− Kříž u Hané, dotace 121.805 Kč, celkové náklady 155.640,-Kč.
Rok 2015:
− Chodník k nádraží, dotace 300.000 Kč, celkové náklady 746.115,- Kč,
− Chodník ke hřbitovu podél cesty, dotace 1.658.943 Kč, celkové náklady 2.600.070,- Kč,
− Revitalizace v obci Měrovice nad Hanou, dotace 4.519.699,33 Kč, celkové náklady
6.661.335,- Kč.
Rok 2016:
− Územní plán obce, dotace 106.480 Kč, celkové náklady 187.550,- Kč,
− Hřbitovní zeď, dotace 492.500 Kč, celkové náklady 797.700,- Kč,
− Revitalizace k nádraží, dotace 3.472.747,23, celkové náklady 5.802.778,- Kč.
Tab. 7 Majetek obce

Kategorie
Účet

Hodnota
majetku (Kč)

018

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

021

Stavby

022

Samostatné movité věci

1.434.193,03

028

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

1.981. 394,34

031

Pozemky

7.122.807,45

036

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

1.110.000,00

78.240,10
72.519.907,38

CELKEM

84.246.542,30

Tab. 8 Nemovitý majetek obce

č.

Objekt

1. Budova OÚ
2. Mateřská škola
3.

Budova
hospody

Adresa/p.č.
Stav
Způsob využívání
Měrovice nad
uspokojivý Sídlo Obecního úřadu
Hanou 131
Měrovice nad
Velmi
Docházka dětí spojená s výukou
Hanou 117
špatný
Měrovice nad
Pronájem za účelem provozování
dobrý
Hanou č. 94
pohostinství
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4. Základní škola

Měrovice nad
Hanou č. 28
Měrovice nad
Hanou č. 155

dobrý

Povinná školní docházka

Požární
Slouží pro potřeby SDH a zásahové
dobrý
zbrojnice
jednotky
Budova
Měrovice nad
Pronájem za účelem provozování
6. prodejny
uspokojivý
Hanou č. 133
prodeje zboží
smíšeného zboží
Měrovice nad
7. Budova ČOV
dobrý
Provozování ČOV
Hanou
Měrovice nad
8. Obytný dům
špatný
bydlení
Hanou č. 161
Měrovice nad
9. Obytný dům
špatný
bydlení
Hanou č. 178
5.

7.3 Bezpečnost
Obec je začleněna do integrovaného záchranného systému prostřednictvím jednotky
požární ochrany, spadající do kategorie 5. Je tvořena z členů Moravské hasičské jednoty hasičského sboru MĚROVICE nad Hanou. V případ nebezpečí jsou občané varování místním
rozhlasem.
Míra kriminality v obci je velmi malá, z toho důvodu obec neiniciuje žádné aktivity
zaměřené na prevenci kriminality. Do roku 2015 spadala obec pod přestupkovou komisi
v Kojetíně, od roku 2016 je to přestupková komise v Přerově.
7.4 Vnější vztahy a vazby
Obec nemá žádnou partnerskou obec ani region na území České republiky či v zahraničí.
Měrovice nad Hanou jsou členem:
− Sdružení místních samospráv České republiky
− Spolek pro obnovu venkova, členský příspěvek 2000 Kč (za rok 2016)
− Střední Haná, o.p.s.
− Svazek obcí mikroregionu střední Haná, členský příspěvek 30 Kč/1 obyvatel obce/rok
− Svaz měst a obcí České republiky, členský příspěvek 3430 Kč (za rok 2016)
8. DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
Dotazníkové šetření v obci proběhlo v roce 2016. Možnost zapojit se měl každý občan
Měrovic nad Hanou. K dispozici byly dotazníky pro obyvatele obce, podnikatele a místní
neziskové organizace.
Dotazníky byly distribuovány v tištěné podobě, v případě zájmu bylo možné dotazník
vyplnit také v elektronické podobě. K dispozici byl rovněž v elektronické podobě na webových
stránkách obce. Pokud respondenti narazili při vyplňování a jakýkoliv problém, mohli

31

kontaktovat představitele obce a problém konzultovat; v případě ztráty papírového dotazníku
bylo možno na obecním úřadě požádat o nový dotazník.
8. 1 Místní zájmové organizace
Od místních zájmových organizací byly získány dva vyplněné dotazníky. Konkrétně se
jednalo o dotazník od Mysliveckého spolku Měrovice nad Hanou (dále jen MS) a Moravské
hasičské jednoty - hasičského sboru Měrovice nad Hanou (dále jen HS). Identifikace spolku
prostřednictvím názvu byla předmětem 1. otázky. Od spolků byly zjišťovány následující
informace:
2. Členská základna v obci k 1. 1. 2017
MS: 15 členů
HS: 30 členů
2.1 Z toho členů do 18 let věku:
MS: 0
HS: 3
3. Jaký je vývoj počtu Vašich členů v posledních letech (roste, klesá, je stabilní)? Čím je to
způsobeno?
MS: Roste - zájem o myslivost
HS: Stabilní - ochrana majetku občanů Měrovic.
4. Hlavní uskutečňované aktivity:
MS: péče o zvěř, budování mysliveckých zařízení, pořádání akcí pro občany (zvěř.den),
péče o krajinu, výkon práva myslivosti.
HS: kulturní akce
5. Jaké jsou v obci podmínky pro činnost Vaší organizace?
MS: dobré
HS: dobré
6. Jak hodnotíte spolupráci s obcí?
MS: výborně
HS: velmi dobře
7. Co očekáváte od obce pro podporu Vaší činnosti?
MS: Vyhovění žádosti o finanční příspěvek.
HS: Dosavadní spolupráce je dostačující
8. Co v současnosti v obci pro Vaše fungování a rozvoj Vaší činnosti nejvíce postrádáte?
MS: Více klidu v honitbě, zejména v době hnízdění bažantí zvěře, kladení mláďat,
omezení řádění na terénních motocyklech a omezení pohybu volně pohybujících se psů.
HS: Chuť lidí pracovat nebo se účastnit akcí
9. Jaké investiční či neinvestiční akce by měla obec v nejbližší době z hlediska podpory vaší
činnosti uskutečnit?
MS: Vybavit hospodu kuchyňským zařízením, je to jediná místnost, kde se může sejít
více lidí (hlavní hon) a všechno si musíme donést a ještě zaplatit za umožnění vstupu.
HS: Koupit velký stan pro uspořádání akcí v deštivém počasí.
10. Co můžete obci nabídnout?
MS: Pořádání zvěřinového dne - výstavu trofejí z naší honitby.
HS: Spolupráci, v čemkoliv bude potřeba.
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11. Jaké akce plánujete v roce 2017 (popřípadě v dalších letech)?
MS: Zvěřinový den nebo výstavu s programem (červen 2017)
HS: Pálení čarodějnic (duben), ples v létě (červen), rozsvěcení vánočního stromu
(prosinec); jakákoliv akce, která se naskytne během roku.
12. Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
MS: HS: 8.2 Podnikatelské subjekty
Dotazník nebyl žádným podnikatelským subjektem vyplněn.
8.3 Obyvatelé
Občané odpovídali celkem na 16 otázek. Otázka č. 17 sloužila k volnému vyjádření
vlastního názoru. Celkem předložený dotazník vyplnilo 69 obyvatel.
Otázky č. 12-16 nabízejí přehled na strukturu respondentů z hlediska pohlaví, věku,
vzdělání, délky života v obci a typu domácnosti. Dotazníky byly k vyplnění předloženy
občanům starším 15 let. Co se týče zastoupení pohlaví, mezi respondenty převažovaly ženy (59
%), muži představovali menší polovinu (41 %). Nejvíce dotazníků bylo vyplněno obyvateli ve
věku 65 a více let (40 %). Celkem 27 % dotazníků odevzdali občané ve věkové kategorii 50-64
let, následovala kategorie 30-49 let (25 % respondentů). Nejméně dotazníků pochází od věkové
skupiny 15-29 let (9 %).
Nejčastěji dosažené vzdělání obyvatel, kteří odevzdali dotazník, bylo střední odborné
(48 %), následovala kategorie vzdělání „střední odborné s maturitou“ (28 %), základní vzdělání
mělo 16 % respondentů, mezi vysokoškolsky vzdělané náleželo 8 % občanů, kteří dotazník
vyplnili.
Více než polovina dotazovaných (57 %) žije v obci od narození. Před více než pěti lety
se přistěhovalo 30 % respondentů. Spolu s rodiči se v dětství přistěhovalo 7 % a v dospělosti
v posledních 5 letech 6 %.
Přibližně 70 % domácností, v kterých byl dotazník vyplněn, je bez dětí, 25 %
domácností bylo s nezaopatřenými dětmi, 5 % spadlo do skupiny „Ostatní“. Zde se jednalo o tři
alternativy:
− vícegenerační,
− domácnost s dětmi (nad 18 let),
− 2 dospělé děti, matka v trvalém invalidním důchodu.
1. Jak se Vám v obci žije?
Na tuto otázku odpovídalo celkem 69 respondentů. Žití v obci hodnotí pozitivně
přibližně 65 % lidí (7 % velmi dobře, 58 % spíše dobře). Ani dobře ani špatně se v Měrovicích
žije 28 % obyvatel. Zbývajícím 7 % občanů se žije v obci spíše špatně. Možnost „velmi špatně“
neoznačil žádný z respondentů.
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Graf 11 Jak se Vám v obci žije?

2. Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?
Při zodpovídání této otázky mohli dotazovaní zvolit až 3 možnosti. Celkem bylo
zaznamenáno 141 odpovědí. Nejvíce se občanům líbí klidný život (možnost zvolena
respondenty 32×), následuje blízkost přírody (29×), vzhled obce (27×) a dobrá dopravní
dostupnost (24×). Mezi nejméně volené alternativy patřil Kulturní a společenský život (4×)
a Sportovní vyžití (3×). V 10. bodu (Ostatní) mohli občané volně formulovat svůj názor.
Na otázku, co se jim v obci nejvíce líbí, odpovídali následovně:
− teď už skoro nic,
− klidný život – ten je teď už jen směšnou utopií. Nelíbí se mi nic!
− pochvala za cestu k nádraží. Děkuji. S prací obecního úřadu jsem spokojená a držím
vám palce,
− péče o historické památky.
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Graf 12 Co se Vám na Vaší obci nejvíce líbí?
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3. Co se Vám na Vaší obci nelíbí?
U otázku č. 3 bylo zaznamenáno celkem 142 odpovědí. Nejvíce se respondentům nelíbí
Nezájem lidí o obec (22×) a Špatné vztahy mezi lidmi (18×). Shodným počtem, 15×, byly
označeny možnosti Nedostatek pracovních příležitostí, Nedostatek či špatná dostupnost
obchodů a služeb a Ostatní, blíže nespecifikované. Nejnižší počet byl zaznamenán u Špatné
dostupnosti lékaře (9×), Málo kvalitního životního prostředí (6×) a Nepořádek v obci (4×).
Možnost „Ostatní“ byla zvolena celkem 15×, občané zde uvedli následující:
- nedodržování nočního klidu,
- neukázněnost některých romských obyvatel!
- v obci chybí dětské hřiště s prolézačkami,
- početná romská menšina (2×),
- neurvalí a nepřizpůsobiví sousedi,
- lenoši žijící na úkor společnosti,
- vysoké stočné,
- nelíbí se mi pošta, není žádné soukromí!!!
- málo zeleně, hlavně stromy chybí. Zrušení pošty,
- nárůst % romské komunity,
- zrušení pošty (3×)
- nevyhovující komunální politika
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Graf 13 Co se Vám na Vaší obci nelíbí?

4. Jaké služby Vám v obci nejvíce chybí?
U čtvrté otázky měli občané možnost volně stylizovat svou odpověď. Pokud byl
u některé položky zaznamenán vyšší počet odpovědí, byl vyznačen do závorky za danou službu.
- obchod (3×),
- pošta (4×),
- autobusová doprava (3×),
- dětské hřiště (4×),
- doktor (2×),
- policie (občanská hlídka),
- více akcí pro dospělé i děti (2×),
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- klub pro seniory, kde by se scházeli např. 1-2× do týdne. Představa je taková, že by zde nejen
seděli a vykládali si, ale také vykonávali nějakou aktivní činnost, která by je nejen vyvedla
z každodenního stereotypu, ale také by mohla být užitečná např. pro obec a hlavně pro ně
samotné, neboť velká část populace je již v důchodu.
- u takto malé obce nelze přirozeně očekávat dostupnost všech služeb v takové kvalitě, které
nabízí např. město – tudíž je pro mne otázkou, zda by zavedení nějaké nové služby bylo
přínosné. Avšak bylo by vhodné vybudovat nějaké kulturní centrum pro společenské akce.
- pečovatelská služba (3×),
- kulturní dům (3×),
- prodej jízdenek a uzavřená čekárna ČD,
- pedikúra (2×),
- kadeřnictví (2×),
- čistírna prádla,
- výkup zemědělských přebytků,
- dopravní spojení mimo Olomoucký kraj
5. Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek
Tato otázka je tvořena 11 podotázkami týkajícími se bydlení, školství, zdravotnictví,
veřejné dopravy, kultury a společenského života, sportovního vyžití, životního prostředí, péče
obce o své prostředí, podmínek pro podnikání, rozvoje obce a informovanosti o dění v obci.
Respondenti měli možnost hodnotit každou tuto podotázku na stupnici spokojenosti od velmi
spokojen, spíše spokojen, spíše nespokojen velmi nespokojen po vyjádření lhostejnosti
nad danou problematikou.
5A. Bydlení
S podmínkami pro bydlení v obci je spíše spokojeno 46 respondentů z 66, kteří na tuto
podotázku odpověděli. Velmi spokojeno je 12 z nich. Nespokojenost vyjádřilo celkem
7 odpovídajících (4 z toho jsou velmi nespokojeni, 3 spíše spokojeni). Lhostejnost byla
zaznamenána v jednom případě.
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5B. Školství
U oblasti školství se poměrně vyrovnaně střetávaly dva protichůdné názory. Celkem
21 z 61 respondentů vyznačilo, že jsou „spíše nespokojeni“, 20 občanů je „spíše spokojeno“.
Poměrně vysoký počet (13) připadl na položku „je mi to lhostejné“, následovala odpověď
„velmi nespokojen“ (4) a velmi spokojen (3).
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Graf 15 Školství

5C. Zdravotnictví
Zde je 32 z 63 odpovídajících občanů „spíše spokojeno“, 18 spíše nespokojeno,
v 9 případech byla zaznamenána lhostejnost. Velmi nespokojeni jsou 3 respondenti,
velmi spokojen pouze 1.
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Graf 16 Zdravotnictví
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5D. Veřejná doprava
Se situací týkající se veřejné dopravy je spokojeno 42 z 65 dotazovaných, velmi
nespokojeno je 8 respondentů, shodně 7× byla označena možnost „velmi spokojen“ a „spíše
nespokojen“.
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Graf 17 Veřejná doprava

5E Kultura a společenský život
Kulturou a společenský život v obci hodnotila většina respondentů kladně. Spíše
spokojeno je 35 z 61. Následuje 17 spíše nespokojených občanů, ostatní odpovědi byly voleny
sporadicky (velmi nespokojen 5×, je mi to lhostejné 3×, velmi spokojen 1×).
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Graf 18 Kultura a společenský život
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5F. Sportovní vyžití
V názoru na sportovní vyžití byli respondenti nejednotní. Celkem na tuto otázku
odpovědělo 58 občanů. Zatímco 30 občanů označilo odpověď „spíše spokojen“ dalších
20 vyznačilo odpověď „spíše nespokojen“. Zbývajících 8 odpovědí je rovnoměrně rozděleno
mezi dotazníkové položky „velmi nespokojen“ a „je mi o lhostejné“.
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Graf 19 Sportovní vyžití

5G. Životní prostředí
U většiny respondentů převažuje pozitivní názor na vnímání této oblasti (50 z 65
se vyjádřilo kladně). Nejčastěji byla volena odpověď „spíše spokojen“ (36×), následovala
odpověď „velmi spokojen“ (14×). Zbylé možnosti, tj. „spíše nespokojen“ a „velmi nespokojen“
byly voleny 11× a 4×.
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Graf 20 Životní prostředí
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5H. Péče obce o své prostředí
Většina respondentů se ve svých odpovědích k péči obce o své životní prostředí
vyjadřovala kladně (62 z celkových 68 odpovídajících); 20 respondentů je velmi spokojeno,
42 spíše spokojeno. Nespokojenost vyjádřilo 5 respondentů (2 spíše nespokojeni, 3 velmi
nespokojeni). Lhostejný k této problematice byl 1 občan, který vyplnil dotazník.
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Graf 21 Péče obce o své prostředí

5I. Podmínky pro podnikání
Na tuto otázku odpovídalo 59 respondentů. Více než polovině je tato problematika
lhostejná (30 obyvatel), 20 je spíše nespokojeno. Spokojenost projevilo jen 7 z celkového počtu
(spíše spokojeno).
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Graf 22 Podmínky pro podnikání
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5J. Rozvoj obce
S rozvojem obce je spokojeno 45 respondentů z celkového počtu 66, velmi spokojeno
je 12 obyvatel. Pozitivně se tedy vyjádřilo přibližně 86 % obyvatel. Nespokojenost vyjádřilo
zbylých cca 14 % (z toho 6 je spíše nespokojeno a 3 velmi nespokojeni).
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Graf 23 Rozvoj obce

5K. Informovanost o dění v obci
Na tuto otázku odpovědělo 65 respondentů. Cca 85 % z nich je s rozvojem obce
spokojeno (13 velmi spokojeno, 42 spíše spokojeno). Nespokojenost vyjádřilo prostřednictvím
dotazníku přibližně 15 % (9 spíše nespokojeno, 1 velmi nespokojen).
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Graf 24 Informovanost o dění v obci
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6. Mezilidské vztahy v obci
Mezilidské vztahy v obci jsou vnímány občany spíše v negativní rovině. Přibližně 46 %
respondentů (31 z 68) je s mezilidskými vztahy nespokojeno (z toho 23 spíše nespokojeno,
8 velmi nespokojeno. Oproti tomu 41 % považuje vztahy za dobré (pouze 1 % za velmi dobré,
40 % za docela dobré). V případě cca 13 % respondentů byla vyjádřena lhostejnost.
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1. Velmi dobré
11,8%

2. Docela dobré

39,7%

3. Spíše nespokojen
4. Velmi nespokojen
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33,8%

Graf 25 Mezilidské vztahy v obci

7. Myslíte si, že obyvatelé obce mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským
kontaktům?
Tato otázka byla zodpovězena 68 respondenty. Více než polovina (54 %) si myslí,
že příležitostí pro vzájemné společenské kontakty je dostatek (10 % rozhodně ano, 44 % spíše
ano). Opačné stanovisko zaujalo 41 % z celkového počtu (35 % uvedlo, že „spíše ne“, 6 %
„rozhodně ne). Přibližně 5 % respondentů se nijak názorově nevymezilo a uvedlo, že „nelze
posoudit“.
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Graf 26 Mají občané dostatek příležitostí ke vzájemným kontaktům?
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8. Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?
Informace o dění v obci sleduje pravidelně, tj. min. 1 × za týden, přibližně 7 % občanů.
V podstatně nižší frekvenci (asi 1 × za měsíc) webové stránky obce navštíví přibližně 44 %
obyvatel. Stránky nenavštěvuje zhruba 18 % obyvatel. Zbylých 31 % respondentů nedisponuje
připojením k internetu.

7,4%

30,9%

44,1%
17,6%

1. Pravidelně (min. 1 × za týden)

2. Občas (cca 1 × za měsíc)

3. Vůbec
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Graf 27 Sledujete informace o dění v obci na webových stránkách?

9. Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?
V otázce pomoci při rozvoji obce byli respondenti poměrně nejednotní. Převažovalo
stanovisko, že občané nedovedou posoudit, zda jsou ochotni rozvoj obce nějakým způsobem
podpořit (cca 40%), následoval pozitivní názor, že „spíše ano“ (30 %). Ostatní odpovědi nebyly
nijak početně významné. V položce „Ostatní“ občané uvedli, že pro rozvoj obce jsou ochotni
udělat následující:
- sázení stromů a péče o okolí,
- nemáme možnost,
- nedovedu posoudit, jsem více na cestách. Matka se ve svém věku už sotva může
zapojovat do činnosti,
- formou neplacené brigády organizované starostou obce,
- mám obavy z nezájmu lidí,
- dle požadavku obce,
- starat se o vzhled před domem,
- pomoc v aktivitách dobrovolných spolků v obci,
- spíše ne – 25 roků špatného vývoje v obci mi vzalo veškerý optimismus, který je
potřebný, abych se zapojil do rozvoje obce.
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Graf 28 Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj své obce?

10. Jak by se měla obec dále rozvíjet?
V rámci této otázky vyjádřilo přibližně 30 % obyvatel názor, že by obec měla zůstat
zhruba stejně velká, jako v době vyplnění dotazníku (rok 2016). Dalších 17 % je toho názoru,
že by se obec měla rozrůstat na cca 730 obyvatel (k 1. 1. 2015 bylo dle ČSÚ 683 obyvatel).
Názor, že by měla být využita celá kapacita ploch pro výstavbu domů (výsledkem by bylo
cca 710 obyvatel v obci) vyslovilo cca 27% občanů. Neschopnost vyjádřit se k rozvoji obce
vyjádřilo cca 17 % obyvatel. Ostatní názory, které mohli občané vyjádřit vlastní formou,
představují přibližně 9 %:
- obec by se neměla rozrůstat vlivem početné romské komunity,
- zvýšení počtu obyvatel není nutné. Spíše by bylo vhodné některé domy zbourat a snížit
počet obyvatel nadměrné romské komunity,
- je to více než nutné!!! Výstavba nové bytové zástavby,
- nelze posoudit,
- měla by se rozrůstat přibližně na 730 obyvatel. Ale jen mladými a přizpůsobivými
občany,
- měla by se postupně rozrůstat na přibližně 730 obyvatel - BEZ ROMŮ.
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Graf 29 Jak by se měla obec dále rozvíjet?

11. Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste
je přednostně využil/a?
V případě otázky 11 mohli občané, dle svého uvážení, volit až tři možnosti. Celkem
bylo zaznamenáno 144 odpovědí. Nejčastěji (31 ×) byla volena odpověď „Podpora bytové
výstavby (dobudování technické infrastruktury a místních komunikací)“, „Podpora kulturních,
společenských a sportovních aktivit“ (27 ×), následovala shodně (23 ×) odpověď „Zřízení
dalších provozoven obchodu a služeb v obci“ a „Péče o veřejnou zeleň a prostředí v obci“.
Celkem 20 × byla vyznačena „Rekonstrukce místních komunikací“, „Častější spoje veřejné
dopravy“ (6×), „Opravy památek v obci“ (3×). Poslední položku představovala volba „Ostatní“,
kde občané vyjádřili touhu investovat potenciální finanční prostředky do následujícího:
- dětské hřiště (2×),
- provoz pečovatelské terénní služby,
- zřízení autobusové dopravy,
- cyklostezky,
- chybí sál. Mnoho domácností se vrátilo k pevným palivům, což zhoršuje - výrazně ovzduší v obci.
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Graf 30 Představte si, že můžete rozhodnout o využití obecních finančních prostředků. Na co byste
je přednostně využil/a?

Otázky 12 – 16 jsou uvedeny v charakteristice respondentů na začátku podkapitoly 8.3.
17. Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
•

Snížení nezaměstnanosti by určitě bylo vhodné. Bohužel s tím obec nic moc nenadělá.
Kdo nechce, pracovat nebude a radši bude parazitovat na státu, lidech, kteří odvádějí
daně, přitom chodit načerno pracovat, dělat nepořádek, do rána hluk a učit to samé svoje
děti, protože na ně nikdo nemůže. Více obchodů by se asi neuživilo, ale konkurence by
snad snížila ceny pro lidi, kteří nemají moznost nebo příležitost jezdit každý den do
města. Kulturní dum by asi nebyl dostatečné využívaný, ale to nemůžu dost dobře
posoudit. Kulturní vyžití na malou obec dobré. Chválím obec za opravu chodníků a cest,
stavbu čističky a postupné připojováni domu. Přijde mi nelogicky vyřešený přístup na
místní hřbitov. Nechápu, proč nemůže byt pres den odemčený například od 8:00 do
18:00 v zimě a v létě déle, potom by se zamkla brána. Teď když přijede někdo
"nemístní" např. zapálit svíčku musí spoléhat na to, že tam bude někdo místní nebo bude
odemčeno a pokud ne, má smůlu. Měrovice jsou pěkná obec, naneštěstí zde bydlí dost
nepřizpůsobivých občanů a odrazuji ostatní od plánování života zde.

•

Nelíbí se mi neustále narůstající počet romských obyvatel v naší vesnici.

•

Udělat novou kanalizaci, levou stranu od školky.

•

Nelíbí se mi chování romských dětí v parku u nádraží a stav, v jakém je čekárna. Stačilo
by ji trochu vybílit vápnem, abychom se nemuseli dívat na malůvky a nápisy. Děkuji.

•

Cyklostezky, směr Kojetín a Němčice. Potřeba zlepšit vodohospodářství; více stromů
v okolí.

•

Chybí tady cyklostezky Měrovice – Němčice – Kojetín.
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•

Vadí mi špatné třídění odpadků (v plastech se válí papír i zbytky z domácností).
Lhostejnost Romů k obci a jejich čím dál větší počet tu. Chybí mi výlety, které už se
nepořádají a dětské hřiště.

•

Chtělo by to výlety, dohlédnout a postihovat třídění odpadu. Vybudovat dětské hřiště.

•

Špatné parkování osobních aut na obecních komunikacích (ekologie).

•

Nevyhovující pošta, žádná diskrétní zóna, hrozná služba, pití ve středu obce.

•

Podej piva, alkoholu, vaření kávy v obchodě Ligačové, stání v rohu vždy ti samí, ostuda
obce. Na WC chodí před dům Králíkové.

•

V obci si, ani na úřadě, neváží vzdělaných lidí. Posledních 25 roků se komunální politika
starala o to, jak fungovat bez vzdělaných lidí v obci. Tito lidé s vyšším vzděláním ve
větší míře z obce odcházejí. Vývoj obce spěje ke klasické zemědělsko-romské vesnici.
V obci má zelenou zemědělec a Rom. Novou komunikaci mají před domem ti, co jsou
v zastupitelstvu. Když má v rodině inženýr nemocnou exmanželku, tak starosta tam
pošle policii. Obecní úřad řeší problémy zastupitelů, ale ne ostatních neromských
občanů. Ostatní občani jsou tu od toho, aby platili poplatky za popelnice, odpady a drželi
hubu a krok.

•

Obnovit úřad pošty.

•

Na křižovatky v obci umístit informační tabulky s nápisy "hřiště, obecní úřad, nádraží
apod." Ke kostelu, na roh zídky od Hromadového doporučuji umístit stejný kámen, jako
byl použitý k výstavbě zídky a pod pamětní desku u Hoškového. Na tento kámen umístit
informační desku: Kostel sv. Bartoloměje, státem chráněná kulturní památka.

•

Do parčíku před školu umístit stejný kvádr žlutého kamene a na něj upevnit pamětní
desku "Z naší obce pochází světově proslulý malíř z Hané Martin Chvátal, nar. 28. 10.
1736 v domě č. 2, zemřel 11. 1. 1809 v Petrohradě.

•

Do předsíně obecního úřadu, do školy a případně i do knihovny nechat rozmnožit jeho
autoportrét a několik obrazů. K tomuto účelu doporučuji využít nabídky galerie ke
zhotovení kopií obrazů nejmodernější technikou. K informaci o možnostech poslouží
korespondence s archivy a kopie obrazů, které jsem předal na obecní úřad v roce 2001.

•

Alespoň jednou za rok vydávat Obecní zpravodaj, v němž by se zachytily všechny
nejdůležitější informace o dění v obci, který by při archivaci nahrazoval kroniku, která
se nevede od roku 1994, kdy naposled psala kroniku Mgr. M. Pavlíčková.
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A. 2 VÝCHODISKA NÁVRHOVÉ ČÁSTI
1. SWOT
SWOT analýza je univerzální analytická technika používaná pro zhodnocení vnitřních
a vnějších faktorů ovlivňujících úspěšnost organizace nebo nějakého konkrétního záměru.
Nejčastěji je SWOT analýza používána jako situační analýza v rámci strategického řízení.
SWOT je akronym z počátečních písmen anglických názvů jednotlivých faktorů: Strengths
(silné stránky), Weaknesses (slabé stránky), Opportunities (příležitosti) a Threats (hrozby).
Při tvorbě SWOT analýzy byla použita data získaná prostřednictvím dotazníkového
šetření. Výstupy pro analýzu byly formulovány v rámci pracovní skupiny vzniklé v rámci
přípravy Programu rozvoje venkova obce Měrovice nad Hanou.
Tab. 9 Silné stránky (Strengths)

Číslo
faktoru

Faktor

Zařazení do problémové
oblasti

S.1

Dopravně dostupná poloha

1. Území

S.2

Blízkost spádových sídel

1. Území

S.3

Stabilní počet obyvatel v obci

2. Obyvatelstvo

S.4

Pracovních příležitostí v obci a okresních městech. 3. Hospodářství

S.5

Záměr vybudovat sběrné místo

4. Infrastruktura

S.6

Dokončená plynofikace a obecní vodovod
Obec připravuje pozemky pro budoucí novou
výstavbu

4. Infrastruktura

Relativně čisté životní prostředí
Členství v organizacích věnujících se rozvoji
venkova

6. Životní prostředí

S.7
S.8
S.9

5. Vybavenost obce

7. Správa obce

Tab. 10 Slabé stránky (Weaknesses)

Číslo
faktoru

Faktor

Zařazení do problémové
oblasti

W.1

Vysoká míra migrace obyvatel

2. Obyvatelstvo

W.2

Vysoká intenzita vyjížďky za zaměstnáním

3. Hospodářství

W.3

Neexistující spoje autobusové dopravy

4. Infrastruktura

W.4

Stav některých místních komunikací

4. Infrastruktura

W.5

Lokálně špatný stav kanalizace
Nedostatečný stav občanské vybavenosti (např.
chybějící víceúčelové hřiště, budova ZŠ a MŠ)

4. Infrastruktura

Ohrožení větrnou a vodní erozí

6. Životní prostředí

W.6
W.7

5. Vybavenost obce
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Tab. 11 Příležitosti (Opportunities)

Číslo
faktoru

Faktor

Zařazení do problémové
oblasti

O.1

Vytvoření podmínek pro zvýšení počtu obyvatel

O.2

3. Hospodářství
Rozvoj malého a středního podnikání
Rozvoj v oblasti bezpečnosti a venkovské turistiky
4. Infrastruktura
(cyklostezky, cyklotrasy)
Modernizace a rozvoj infrastruktury (veřejné
4. Infrastruktura
osvětlení, místní komunikace)

O.3
O.4

2. Obyvatelstvo

O.5

Péče o stávající infrastrukturu (občanské vybavení) 4. Infrastruktura

O.6

Zlepšení nabídky volnočasových aktivit

5. Vybavenost obce

O.7

Realizace funkčního systému ekologické stability

6. Životní prostředí

O.8

Podpora separace odpadů

6. Životní prostředí

O.9

Využívání dotačních titulů na rozvoj obce

7. Správa obce

Tab. 12 Hrozby (Threats)

Číslo
faktoru

Faktor

Zařazení do problémové
oblasti

Hrozba nezaměstnanosti
Problémy plynoucí s rozdílného životního stylu
starousedlíků a nových obyvatel obce
Emigrace mladých obyvatel do větších měst
(práce)

2. Obyvatelstvo

T.4

Nedostatek ploch pro potřeby podnikatelů

3. Hospodářství

T.5

Omezení dopravního spojení

4. Infrastruktura

T.6

Nedostatečná podpora sociálních služeb
Využívání tuhých paliv (díky vývoji cen plynu a
elektrické energie)

5. Vybavenost obce

Zvýšení intenzity silniční dopravy

6. Životní prostředí

T.1
T.2
T.3

T.7
T.8

2. Obyvatelstvo
2. Obyvatelstvo

6. Životní prostředí

2. DALŠÍ VÝCHODISKA
Program rozvoje obce Měrovice nad Hanou pro roky 2017-2023 je v souladu
s dokumentem Územně analytické podklady ORP Přerov – aktualizace 2016. Ten vymezuje
Měrovice nad Hanou jako součást jihozápadní části území ORP Přerov.
Za zásadní problémy této oblasti se považuje vysoká míra nezaměstnanosti, nevyvážená
vzdělanostní struktura, nízká úroveň mezd a omezená mobilita obyvatel za prací. Hospodářský
rozvoj a sociální soudržnost obyvatel by se v této oblasti měly podporovat zejména vytvořením
podmínek pro:
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− přiměřenou lokalizaci zastavitelných ploch pro bydlení;
− zkvalitnění dopravní, technické a občanské infrastruktury;
− rozvoj podnikatelských aktivit, rekreace a cestovního ruchu, ekologického zemědělství
a tradičních řemesel vymezením vhodných rozvojových území a pravidel
pro umísťování těchto aktivit v obcích i v krajině v koordinaci s ochranou přírody
a krajiny;
− optimální využívání zejména stávajících areálů a zastavěných ploch, tj. upřednostňovat
intenzifikaci a funkční optimalizaci využití území, nikoliv extenzivní rozvoj zástavby
v krajině.
Dále program rozvoje obce navazuje na tyto rozvojové dokumenty:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Aktualizace Státní kulturní politiky na léta 2013-2014 s výhledem na roky 2015-2020,
Koncepce bydlení České republiky do roku 2020,
Koncepce památkové péče v ČR 2017-2020,
Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014-2020,
Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR 2014 – 2020,
Program rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje,
Státní politika životního prostředí ČR 2012-2020,
Státní program ochrany přírody a krajiny ČR 2009-2020,
Strategie celoživotního učení ČR,
Strategie ochrany půdy v ČR před erozí,
Strategie regionálního rozvoje ČR 2014-2020,
Územní studie rozvoje cyklistické dopravy v Olomouckém kraji.

B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B. 1 STRATEGICKÁ VIZE
Vize představuje výhled na dlouhodobý rozvoj obce v horizontu cca 10-20 let. Vizí obce
Měrovice je být kvalitním místem pro život, s rozvinutou infrastrukturou a občanskou
vybaveností a je příznivým místem pro podnikání. Obcí, kde se občané cítí bezpečně, mají
možnost podílet se zapojovat do dění v obci, kulturního a společenského života. Obec umožňuje
kvalitní rozvoj nejmladším generacím, díky tomu je žádaným místem pro život a vyznačuje se
trvale rostoucím počtem obyvatel.
Obec Měrovice má jednoznačně formulovanou vizi:
Obec Měrovice je bezpečným a kvalitním místem k životu.
B. 2 PROGRAMOVÉ CÍLE
Pro snazší formulaci opatření a aktivit jsou pro střednědobé plánování vývoje obce
použity programové cíle. Vyjadřují stav, kterého by obec měla dosáhnout do konce platnosti
dokumentu Program rozvoje obce, tedy obvykle v horizontu přibližně 4-7 let. Cíle jsou
stanoveny místními aktéry, zapojenými do přípravy programu.
Programový cíl 1 Rozvoj infrastruktury
Programový cíl 2 Ochrana životního prostředí a podpora trvale udržitelného rozvoje obce
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Programový cíl 3 Podpora společenského a kulturního život v obci
B. 3 OPATŘENÍ
Prostřednictvím opatření jsou formulovány způsoby naplňování vize ve střednědobém
období. Opatření zastřešuje soubor aktivit k určitému tématu a stanoví přístup k jeho řešení.
Opatření se odvíjí od programových cílů. Jejich realizace se předpokládá v celém návrhovém
období, popřípadě ve stanoveném kratším časovém úseku. Každé opatřené obsahuje alespoň
jednu aktivitu. Opatření mohou mít tematický nebo prostorový charakter.

• Programový cíl 1: Rozvoj veřejné infrastruktury
Opatření 1.1: Rozvoj dopravní infrastruktury
Opatření 1.2: Rozvoj technické infrastruktury
Opatření 1.3: Rozvoj občanského vybavení
Opatření 1.4: Péče o veřejná prostranství

• Programový cíl 2 Ochrana životního prostředí a podpora trvale udržitelného rozvoje obce
Opatření 2.1: Ochrana a péče o krajinu

• Programový cíl 3 Podpora společenského a kulturního život v obci
Opatření 3.1: Podpora pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí v obci
Opatření 3.2: Podpora činnosti spolků v obci
B. 4 AKTIVITY
Aktivitou se rozumí konkrétní akce, činnost v rámci opatření. U aktivity je vymezena
důležitost, rok realizace, odpovědnost za realizaci, odhad nákladů na realizaci aktivity a zdroje
financování.
- Důležitost (prioritizace) - vyjádření významové důležitosti jednotlivých aktivit
(kategorie: nízká, střední, vysoká).
- Termíny – rok(y) realizace stanovené s ohledem na finanční možnosti obce realizovat
danou aktivitu.
- Odpovědnost za realizaci – určení toho, kdo bude zodpovědný za naplňování konkrétní
aktivity.
- Náklady – odhad nákladů na realizaci aktivity.
- Zdroje financování – rozlišní aktivit, které budou plně financovány z rozpočtu obce a ty,
jejichž realizace se odvíjí od získání dotačních prostředků.

• Programový cíl 1: Rozvoj veřejné infrastruktury, opatření 1.1: Rozvoj dopravní
infrastruktury
Název aktivity
Rekonstrukce
komunikace
k faře

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Předpokládané
náklady (tis.
Kč)

střední

2017-2018

starosta

2.000

Zdroje
financování
obec/dotace
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Popis aktivity: Jedná se o komunikaci vedoucí k faře – p.č. 120 Celková délka opravovaného úseku
cca 170 m.
Rekonstrukce
obec /dotace
komunikace
střední
2020
starosta
3.500
MMR
„k hřišti“ I.
Popis aktivity: Rekonstrukce komunikace „k hřišti“ je plánovaná včetně rekonstrukce kanalizace. P.č.
167/1, délka opravovaného úseku cca 120 m.
Rekonstrukce
obec /dotace
komunikace
střední
2020
starosta
3.500
MMR
„k hřišti“ II.
Popis aktivity: Rekonstrukce komunikace „k hřišti“ je plánovaná včetně rekonstrukce kanalizace.
Jedná se o souběžnou ulici, která bude řešena v aktivitě „Rekonstrukce komunikace k hřišti I.“ P.č.
167/1, délka opravovaného úseku cca 140m.
Rekonstrukce
komunikace
střední
2022
starosta
2.000
obec /dotace
obecní úřadnádraží
Popis aktivity: Jedná se o rekonstrukci komunikace vedoucí od obecního úřadu k místnímu nádraží a
to po celé její délce. P.č. 294, délka opravovaného úseku cca 90 m.
Výstavba
obec /dotace
chodníku na
vysoká
2018
starosta
3.000
(IROP)
Vrchoslavice
Popis aktivity: P.č. 471/1, délka opravovaného úseku cca 350m.
Rekonstrukce
komunikace
střední
2022
starosta
2.500
obec /dotace
k nádraží
Popis aktivity: Jedná se o odstranění stávajícího podkladu a nahrazení novým. P.č. 384, délka
opravovaného úseku cca 180 m.
Výstavba
komunikace
vysoká
2022
starosta
2.500
obec /dotace
k ČOV
Popis aktivity: Zbudování nové komunikace. Navazuje na projekt „Rekonstrukce kanalizace
k čistírně odpadních vod“, kdy komunikace bude vedena na zrekonstruované kanalizaci. P.č. 471/1,
délka opravovaného úseku cca 300 m.
Zbudování
střední
2022
starosta
3.000
obec /dotace
cyklopropojení
Popis aktivity: Propojení obcí Němčice nad Hanou – Měrovice nad Hanou – Křenovice mimo hlavní
komunikaci. Cyklotrasa bude navazovat na stávající cyklostezku Němčice nad Hanou. V rámci
projektu budou přemostěny některé úseky (most přes Hanou a malý most přes Hraniční potok). . P.č.1
762 délka opravovaného úseku cca 100 m.
Cyklostezka
Měrovice nad
střední
2023
starosta
4.000
obec /dotace
Hanou Kojetín
Popis aktivity: Cyklostezka bude vedena podél hlavní komunikace ve směru na město Kojetín. , délka
opravovaného úseku cca 4 000m.
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Cyklostezka
Měrovice nad
Hanou –
vysoká
2023
starosta
4.000
obec /dotace
Němčice nad
Hanou
Popis aktivity: Stezka bude vedena mezi obcí Měrovice a městem Němčice nad Hanou podél hlavní
komunikace. délka opravovaného úseku cca 2 300 m.

• Programový cíl 1: Rozvoj veřejné infrastruktury, opatření 1.2: Rozvoj technické
infrastruktury
Název aktivity

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Předpokládané
náklady (tis.
Kč)

Zdroje
financování

Rekonstrukce
veřejného
vysoká
2020
starosta
1.500
obec/dotace
osvětlení
Popis aktivity: Rekonstrukce osvětlení podél krajské komunikace.
Rekonstrukce
kanalizace k
vysoká
2020
starosta
2.000
obec/dotace
ČOV
Popis aktivity: Výměna starého betonového potrubí. Toto bude nahrazeno novým, plastovým. P.č.
471/1, délka opravovaného úseku cca 300 m.
Rekonstrukce
dvora za
střední
2017-2018
starosta
1.500
Vlastní/dotace
obecním
úřadem
Popis aktivity: Jedná se o rekonstrukci stávajícího sběrného místa, které se nachází na p.č.302
za budovou obecního úřadu. Rekonstrukce bude spočívat v zastřešení prostoru, vydláždění,
rekonstrukce obvodové zdi sběrného místa.

• Programový cíl 1: Rozvoj veřejné infrastruktury, opatření 1.3: Rozvoj občanského vybavení
Název aktivity

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Předpokládané
náklady (tis.
Kč)

Zdroje
financování

Výstavba nové
vysoká
2020
starosta
7.000
obec/dotace
mateřské školy
Popis aktivity: Výstavba nové MŠ na místě stávající MŠ, která je v nevyhovujícím stavu.
Rozšíření
stávající
vysoká
2020
starosta
4.000
obec/dotace
budovy
základní školy
Popis aktivity: Přístavba tělocvičny, zázemí pro učitele ke stávající budově ZŠ. Tento projekt bude
realizován v případě, že do budovy ZŠ bude přemístěna MŠ.
Vybudování
nového hřiště
vysoká
2022
starosta
2.500
obec/dotace
u budovy ZŠ
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včetně oplocení
zahrady
Popis aktivity: Vybudování nového hřiště určeného pro žáky ZŠ. Součástí projektu bude oplocení
celého areálu, kde bude nové hřiště umístěno.
Rekonstrukce
budovy
vysoká
2020
starosta
2.000
obec/dotace
obecního úřadu
Popis aktivity: Hydrolizace základů, oprava střechy, výměna oken, dveří a oprava fasády.
Víceúčelové
hřiště
střední
2023
starosta
2.000
obec/dotace
s umělým
povrchem
Popis aktivity: Zbudování nového hřiště pro MŠ, ZŠ a veřejnost. Na hřišti bude možno provozovat
tenis, házenou, odbíjenou, malou kopanou, fotbal atd. P.č. 181/4

• Programový cíl 1: Rozvoj veřejné infrastruktury, opatření 1.4: Péče o veřejná prostranství
Název aktivity

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Předpokládané
náklady (tis.
Kč)

Zdroje
financování

Údržba a úklid
vysoká
2017-2023
starosta
2 500
obec
v obci
Popis aktivity: Aktivita zahrnuje nutnou údržbu veřejných prostranství v obci (péče o zeleň,
komunikace atd.)
Technika na
údržbu
vysoká
2017-2023
starosta
1 500
obec/dotace
veřejných
prostranství
Popis aktivity: Nákup malotraktoru včetně příslušenství, nákup drtiče dřevní hmoty, postřikovače

• Programový cíl 2 Ochrana životního prostředí a podpora trvale udržitelného rozvoje obce,
opatření 2.1: Ochrana a péče o krajinu
Předpokládané
Název aktivity
Důležitost
Termíny
Odpovědnost
náklady (tis.
Kč)
Výsadba zeleně
střední
2017-2023
starosta
1 000
Popis aktivity: Aktivita zahrnuje výsadbu zeleně na katastrálním území obce.

Zdroje
financování
obec/dotace

• Programový cíl 3 Podpora společenského a kulturního život v obci, opatření 3.1: Podpora
pořádání společenských, kulturních a sportovních akcí v obci
Název aktivity
Podpora
konání akcí v
obci

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Předpokládané
náklady (tis.
Kč)

Zdroje
financování

vysoká

2017-2023

starosta

600

obec/dotace
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Popis aktivity: Podpora pořádání společenských a kulturních akcí v obci včetně akcí pro děti a mládež
v průběhu celého roku.

• Programový cíl 3 Podpora společenského a kulturního život v obci, opatření 3.2: Podpora
činnosti spolků v obci
Název aktivity

Důležitost

Termíny

Odpovědnost

Předpokládané
náklady (tis.
Kč)

Zdroje
financování

Podpora
spolkové
vysoká
2017-2023
starosta
1 200
obec/dotace
činnosti v obci
Popis aktivity: Podpora činnosti místních zájmových organizací prostřednictvím neinvestičních
dotací.

B. 5 PODPORA REALIZACE PROGRAMU
Garantem Programu rozvoje obce Měrovice nad Hanou bude zastupitelstvo obce, to
za PRO zodpovídá a schvaluje jeho konečnou podobu. Na základě podnětu pracovní skupiny,
tvořené starostou, místostarostkou a určeným členem zastupitelstva, provede zastupitelstvo
alespoň 1× ročně (nejpozději k 31. 3. daného roku) aktualizaci dokumentu, kterou schválí na
svém zasedání. Každoroční kontrola bude spočívat také ve sledování plnění plánovaných
aktivit. Jejich vyhodnocení provede pracovní skupina, která svá zjištění přednese zastupitelstvu.
Dokument je k dispozici na webových stránkách obce a na obecním úřadě,
kde je k nahlédnutí v listinné podobě.
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PŘÍLOHY
1. Dotazník pro místní neziskové organice

Obr. 5 Dotazník pro místní neziskové organizace (1. část)
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Obr. 6 Dotazník pro místní neziskové organizace (2. část)
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2. Dotazník pro podnikatelské subjekty

Obr. 7 Dotazník pro podnikatelské subjekty (1. část)
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Obr. 8 Dotazník pro podnikatelské subjekty (2. část)
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3. Dotazník pro obyvatele

Obr. 9 Dotazník pro obyvatele (1. část)
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Obr. 10 Dotazník pro obyvatele (2. část)
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Obr. 11 Dotazník pro obyvatele (3. část)
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