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Úvod 

 

Strategický plán rozvoje obce Lazinov byl vypracován jako základní strategický nástroj pro 

řízený a efektivní rozvoj obce pro období 2021–2025. Pro vedení obce představuje komplexní 

podklad při rozhodování o budoucím směřování rozvoje obce. Dokument usnadňuje orientaci 

v potřebách občanů i obce a zároveň obsahuje přehled opatření, které zastřešují jednotlivé 

projekty zajišťující celkový rozvoj obce. 

Základním předpokladem pro úspěšné vedení obce je zvážení rozvojových plánů a jejich 

důkladné plánování. Od samotného plánování se odvíjí úspěšnost daného projektu či aktivity, 

proto je velice důležité tuto oblast nepodceňovat. Vedení obce si hned na začátku zamýšlené 

aktivity musí jasně stanovit cíle, způsoby jejich dosažení včetně koncepčních strategických 

nástrojů a při realizaci zajistit jejich dodržování. Jako jeden z nástrojů efektivního řízení obce 

může vedení obce využívat právě tento dokument, který mimo jiné slouží i jako podklad pro 

účinné čerpání finančních prostředků z dotačních titulů.  

Strategický dokument slouží k identifikaci a sjednocení představ a cílů občanů, vedení obce  

a místních podnikatelských subjektů. Potřeby těchto zainteresovaných skupin by se měly 

promítnout do rozvojových plánů obce a nastínit budoucí směřování obce. Na základě 

vypracované SWOT analýzy si vedení Lazinova ucelí představu o stavu a možnostech obce, 

včetně silných a slabých stránek, nabízených příležitostí a možných rizik. Do dokumentu jsou 

také zaneseny názory občanů z dotazníkového šetření. Tato zpětná vazba je pro vedení obce 

velmi cenným výstupem do dalších aktivit. Na základě kompletní analýzy obce, dotazníkového 

šetření a pohovoru s vedením obce vznikla návrhová část dokumentu. 

Strategický dokument je zakotvený v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích a byl vytvářen dle 

Metodické příručky pro zpracování programů rozvoje venkova a ztotožňuje se se základními 

principy rozvoje venkova dle Agendy 21. V dokumentu jsou zaznamenána data za dostatečně 

reprezentativní časová období, která jsou čerpána z veřejně dostupných databází a úřadů 

(např. ČSÚ, MPSV, ORP, aj.), dále byly využity údaje z územního plánu obce a dalších výchozích 

dokumentů, které na ÚPD obce navazují.  

Na přelomu dvou tisíciletí představuje Lazinov dynamicky se rozvíjející obec s ujasněným cílem 

budoucího směřování obce. Využití všech dostpuných zdrojů a zúročení místních předností 

predikují dlouhodobý udržitelný růst.  
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A ANALYTICKÁ ČÁST 

A.1 Charakteristika obce 

1. Území 

Poloha obce a širší vztahy 

Obec Lazinov se nachází téměř na předělu Jihomoravského a Pardubického kraje 

v nejsevernějším části okresu Blansko.  Lazinov má status obce s jednou územní částí, leží 

v nadmořské výšce 402 m n. m. Obec je umístněna na jižních svazích u přehradní nádrže 

Křetínka – jedné z nejčistších, a tím pádem i rekreačně  velice využívaných nádržích u nás. 

Lazinov je od roku 2000 členem Mikroregionu Letovicko společně s ostatními místně 

příslušnými obcemi v regionu. Do mikroregionu spadají obce Deštná, Horní Poříčí, Horní 

Smržov, Letovice, Míchov, Pamětice, Petrov, Prostřední Poříčí, Roubanina, Skrchov, Stvolová, 

Sulíkov, Vísky, Vranová a Chrudichromy.  

 

Obrázek 1: Orientační mapa Jihomoravského kraje1 

 

 
1 Zdroj: mapy.jmk.cz, vlastní zpracování 
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Celková výměra obce Lazinov ke dni 31. 12. 2020 byla 386,43 ha. Pozemková struktura 

katastru obce je členěna na: 

Zemědělská půda           123,75 ha  

   z toho:   

• orná půda   88,21 ha 

• zahrada        7,56 ha  

• ovocný sad    2,91 ha 

• trvalý travní porost  25,06 ha 

Nezemědělská půda           262,68 ha 

    z toho: 

• lesní pozemek            158,52 ha 

• vodní plocha              53,36 ha 

• zastavěná plocha a nádvoří  2,89 ha 

• ostatní plocha  47,92 ha 

 

Obrázek 2: Druhy pozemků v obci2 

 

V souvislosti s druhy pozemků se užívá výpočtu koeficientu ekologické stability. Ten vyjadřuje 

podíl ekologicky příznivých ploch (chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní 

porosty, lesní půdy a vodní plochy) a ploch zatěžujících životní prostředí (orné půdy, zastavěné 

 
2 Zdroj: data ČSÚ 

orná půda zahrada ovocný sad

trvalý travní porost lesní pozemek vodní plocha

zastavěná plocha a nádvoří ostatní plocha
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plochy a ostatní plochy). Přičemž obecně platí čím vyšší hodnota, tím příznivější stav ploch na 

daném území. 

Koeficient ekologické stability pro obec Lazinov se od roku 2017 drží na hodnotě 1,74 (k 31. 

12. 2019). Hodnota odráží skutečnost, že na území katastru obce převažují pozemky 

ekologicky prospěšné. Samotné lesní pozemky tvoří 41 % celého území obce. Pozemky s 

negativním dopadem na životní prostředí se obci daří každoročně držet pod hranicí únosnosti, 

celkově tyto pozemky tvoří 36 % celého katastru. Udržitelnost vyvážené krajiny na základě 

správného a hospodárného nakládání s pozemky je jednou z priorit vedení obce.  

Historie a vývoj obce 

Lazinov je považován za starobylou obec s osídlením sahající hluboko do minulosti. Podle 

historických pramenů došlo k osídlení údolí Křetínky již v první polovině 11. století. Samotná 

obec byla založena v úžlabině v levobřezním svahu údolí Křetínky. Místo vzniku obce mělo své 

opodstatnění – úžlabina chránila tehdy chatrné dřevěnice moravských zemědělců před nepřízní 

počasí a tamní protékající potůček zároveň poskytoval potřebnou pitnou vodu pro místní 

obyvatele i jejich dobytek. 

Název obce je odvozen od staročeského slova laz, které označuje obdělaná pole a pastviny na 

svazích kopců. Ve starých dokumentech se ještě před ustálením současného názvu obce 

setkáme i s jinými podobami názvu – Lazonov nebo Lazenovice, nářečně i Laziňov. 

Historicky doložená zmínka se jménem obce pochází z roku 1420, kdy je obec součástí panství 

pánů z Lomnice, přičemž v jejich vlastnictví je jen polovina obec. Tu druhou polovinu v roce 

1447 prodali Vaňkovi z Boskovic. Oba dva tyto mocné rody se podílely na výnosu z obce díky 

různým majetkovým převodům. K majetkovému sjednocení došlo až v 16. století, kdy se stala 

trvalou částí letovského panství. Ve vlastnictví šlechtických majitelů působila obec až do konce 

19. století. Obec Lazinov patří do farnosti letovské od počátku vniku obce.  

Obec Lazinov je velmi malou obcí čítající pouze několik málo chalup  

a hospodářských stavení a v průběhu let se postupně rozšiřoval. Nikoliv na původním místě 

v úžlabině, ale podél silnice směrem k Letovicím, byla vybudována řadová výstavba pod 

názvem Stavení (nebo Nová stavení). Nově vzniklá zástavba podél silnice zároveň tvořila 

přirozenou spojnici mezi jádrem obce a dvorem Svítavice.  

Dle sociálního složení obyvatelstva Lazinova v 1. polovině 20. století lze obec označit za 

podstatně chudou, jako tomu bylo i v ostatních vrchovinných krajích Moravy. Klasická řemesla, 

ani ta ve spojitosti se zemědělstvím, se v obci nikdy neujala. Převažovali spíše domkáři pracující 

v průmyslových podnicích v Letovicích, rolníci, mlynář, hostinský – řezník, obchodník se 

smíšeným zbožím. 

K nejzásadnějšímu průlomu stavebního vývoje obce patří jednoznačně výstavba vyrovnávací 

vodní nádrže na Křetínce v letech 1972–1978. Vzdutí přehrady zatopilo osadu Stavení, mlýn a 

níže ležící část obce, včetně silnice mezi Letovicemi a Křetínem. Zatopením vznikly škody na 

původních domech i objektech v obci, které si vyžádaly celkovou demolici v řádech desítek 

budov. Tato událost podstatně ovlivnila další sociální vývoj obce. Určitá část obyvatel 
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zatopených domů se z obce totiž trvale odstěhovala, což se výrazně projevilo na celkovém 

počtu obyvatel. Avšak stále zde byli obyvatelé, kteří se rozhodli i po vytopení v obci zůstat  

a společně s migrujícími rekreanty se obyvatelstvo ustálilo. K nové výstavbě byly tentokrát 

vybrány prostory nad hranou terénní úžlabiny a další pozemky výše po svahu pod lesem. Díky 

tomu se obytný fond obce výrazně obnovil, rozšířil a zmodernizoval. Obnoven byl však nejen 

obytný fond, ale také společenská vybavenost obce s upravenou návsí u zátoky vodní nádrže, 

kde vznikla sportovní hřiště, hudební pavilon a nová budova obecního úřadu spojená 

s hostincem. 

V historickém vývoji si obec Lazinov prošla různými formami své správy. Od poddanské obce 

za vlády pánů z Lomnice či Boskovic, hrabat z Hardeka či Kalnokyů až k úplné samostatnosti 

s vlastní správou. Dlouhý vývoj zajistil obci samosprávu – při první reformě za vlády císařovny 

Marie Terezie obec spravoval rychtář (z té doby pochází první obecní pečetidlo). Od doby, kdy 

se Lazinov vyvázal z poddanství letovského statku, kolem roku 1850, řídí obec obecní 

zastupitelstvo v čele se starostou. Na potvrzení své samosprávy požádalo zastupitelstvo v roce 

1999 Parlament České republiky o udělení obecního znaku a praporu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 3: Znak a vlajka obce Lazinov3 

Symbolika znaku obce vychází z geografické situaci obce a její doložené historie. Zlatá (žlutá) 

barva v horní polovině a modrá barva v dolní polovině vyjadřuje situování obce na břehu vodní 

nádrže na řece Křetínce uprostřed polností. Obě části odděluje červené vlnité břevno 

symbolizující břeh nádrže u obce, v tomto místě tvořeném narudlými algonskými břidlicemi 

(místní trať Na červenici). Historická minulost obce je pak vyobrazena na horní polovině znaku 

černým orličím křídlem se zlatou pružinou ze znaku pánů z Lomnice, v jejichž listině datované 

k roku 1420 se připomíná poprvé jméno obce. 

Prapor obce pak vychází z barev a uspořádání znaku, ovšem již bez heraldické figury orličího 

křídla.  

 
3 Zdroj: www.lazinov.cz 
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Lazinov je malá vesnice umístěna u zátoky letovické vodní nádrže mimo hlavní komunikační 

trasy. Malebné prostředí s masivní vodní plochou dokreslují bohaté zelené lesy, které obklopují 

vesnici. Tato působící kombinace láká jak k rekreaci, tak i na pěší turistiku či cykloturistiku. 

Podle katastrálního výměru je Lazinov tvořen jednou částí. Na sever od Lazinova se nachází 

obec Stvolová, na jihu obec Vranová, od západu na severozápad leží obec Křetín a město 

Letovice je pak východně od Lazinova. 

 

Obrázek 4: Orientační mapa obce Lazinov4 
 

V obci nalezneme několik historicky významných pamětihodností. Zajímavou stavbou je zděná 

zvonička z kamene vystavěnými obvodovými zdmi. Do nich jsou zapuštěny trámky nesoucí 

dřevěnou zvonovou stolici, na které je zavěšený zvon. Rok vystavění zvoničky není znám, 

historické prameny uvádějí odhadem rok 1832, kdy byl ve zvoničce zavěšen první zvon  

o hmotnosti 27 kg s průměrem 36 cm s vyobrazením panny Marie Čenstochovské a nápisem 

„S. Laureno ora pro nobis“. V době 1. světové války byl tento zvon zrekvírován. O nový zvon 

se v roce 1922 postaralo tamní obecní zastupitelstvo, které vyhlásilo sbírku na zvon nový. Ten 

byl následně zpracován u zvonaře Václava Červeného z Hradce Králové. Zároveň došlo 

k renovaci sešlé kapličky. Zvon o průměru 45 cm zdobí nápis „Václav Červený – Hradec Králové 

– zbudován občany obce Lazinova po zrekvírovaném zvonku ve světové válce – l. p. 1922“. 

 
4 Zdroj: mapy.cz 

https://mapy.cz/zakladni?x=16.5804063&y=49.6162302&z=13&source=muni&id=6158
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Zvon ulitý ze zvonoviny byl vysvěcen 4. června 1922 a dochoval se dodnes. Až do roku 1979 

sloužila zvonička obyvatelům k ohlášení času – ráno, poledne a večer, a zároveň také zvoněním 

oznamovala úmrtí lazinovských občanů. Úděl času se projevil na samotné kapličce, navíc 

zjištěné zatékání do ní bylo podnětem k opravě. Renovací v roce 2005 se podařilo zvoničce 

vdechnout opět svůj historický půvab a nadále tak reprezentativně zdobí obec.  

 

Obrázek 5: Zvonička5 

 
Dodnes zachovalou historickou památkou je také lazinovský křížek, který byl postaven v roce 

1860. Je zhotoven z opuky, ve které je vsazen litinový kříž. Na opukovém podstavci byl vysekán 

nápis „Věnováno občany lazinovské L. P 1860“. Křížek byl původně zbudován v blízkosti středu 

obce, při výstavbě přehrady na Křetínce byl však přesunut k místní hasičské zbrojnici. V roce 

2006 byl kříž včetně všech jeho částí podroben restaurátorským pracím u sochaře Jana 

Leitgebova. V roce 2008 byl pak křížek usazen na návsi v zátoce, kde se vyjímá v odpočinkové 

zóně.  

 
5Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 6: Lazinovský křížek6 
 

 

 

 

 

  

 
6 Zdroj: mapy.cz 
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2. Sídla a obyvatelstvo 

V obci Lazinov žilo ke dni 31. 12. 2019 celkem 173 obyvatel. Níže uvedený graf zachycuje, jak 

se počet obyvatel vyvíjel za poledních pět let a zároveň konkretizuje jejich věkovou strukturu. 

V celém sledovaném období mají největší zastoupení obyvatelé v produktivním věku od 15 do 

64 let. Graf také jasně odráží celorepublikový trend stárnutí populace, kdy počet občanů 

v postproduktivním věku převyšuje počet dětí a mladistvých do 14. věku. Průměrný věk 

obyvatel obce Lazinov je 43,5 let.  

 

 

Obrázek 7: Věková struktura obyvatelstva7 

 

Na základě výsledků demografického vývoje počtu obyvatel obce Lazinov za období 1869–

2020 byl zpracován následující graf. Ucelený pohled na historický vývoj obyvatelstva ukazuje 

změny v daných časových úsecích, přičemž k nejvýraznější jednoznačně patří pokles počtu 

obyvatel o 103 občanů mezi roky 1970 a 1980. V té době měl Lazinov historicky nejméně 

obyvatel. Naopak nejlidnatější byla obec v roce 1910, kdy počet místních občanů dosáhl 363. 

Od zmíněného roku 1980 se místní obyvatelstvo rozrůstá, byť nepatrně, ale rostoucí trend si 

stále udržuje.  

 

 

 
7 Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování 
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Obrázek 8: Vývoj počtu obyvatel v období 1869–20208 

 

 

Následující graf zachycuje věkové složení místních občanů včetně konkrétních počtů podle 

pohlaví. Graf vychází z dat za rok 2019. Komparací těchto dat získáváme cenný výstup pro 

identifikaci jednotlivých věkových skupin i s ohledem na rozdělení na muže a ženy. Z pohledu 

věku žilo za sledovaný rok v obci nejvíce občanů ve věku 55–59 let, nejméně pak bylo občanů 

ve věku 85+. S postupem věku počet občanů spíše narůstá, což je typické pro trend stárnutí 

populace. Ačkoliv podíl dětí a mladistvých není zanedbatelný, stále převažují občané 

v důchodovém věku. Z pohledu pohlaví, ve věkových skupinách nejsou dle tohoto ukazatele 

výraznější rozdíly. Celkový počet mužů a žen byl téměř vyrovnaný, mužů bylo 87, žen 86.  

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování 
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Obrázek 9: Věkové složení obyvatelstva v roce 20199 

 

Vedení obce Lazinov dlouhodobě usiluje o všeobecný rozvoj svého území i s ohledem na 

potřeby svých občanů. Svým občanům chce vytvořit kvalitní podmínky pro život na venkově  

a také jim do jisté míry kompenzovat omezený výkon státní správy včetně nižší nabídky 

místních služeb či pracovních míst. I z tohoto důvodu je velice důležitá komunikace a vzájemná 

spolupráce s občany. Jen díky přesné identifikaci jejich potřeb a požadavků, může vedení obce 

pružně reagovat a nabídnout adekvátní řešení přímo na míru svých stávajících, ale  

i potenciálních obyvatelů. V současné době řeší i obec Lazinov, podobně jako většina měst  

a obcí, stavební místa, kterých je nedostatek. Vedení obce respektuje krajinný ráz svého území 

a jeho okolí, a i nadále chce chránit a zachovat urbanistickou strukturu obce. V souladu s tímto 

záměrem se zároveň obec snaží tradiční vnitřní i vnější výraz sídla vhodně doplnit, a to i novou 

výstavbou pro bydlení, díky ní by se rozrostla sídelní struktura. Mimo problematiku bydlení 

přikládá obec důležitost i jiným oblastem, které výrazně podpoří rozvoj území obce – obec 

pracuje na dobudování technické a dopravní infrastruktury, vymezuje územní systém 

ekologické stability a vytváří podmínky pro rozvoj ploch občanského vybavení a pracovních 

příležitostí.   

  

 
9 Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování 
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Obec Lazinov spadá podle vyhlášky ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb. vymezující správní 

obvody rozšíření působnosti do regionu obce s rozšířenou působností města Boskovice. Dle 

velikostní struktury obcí patří Lazinov do kategorie malých obcí, znázorněno na obrázku č. 10. 

Z tohoto důvodu vyplývá nutnost zajíždění do okolních lokalit pro návštěvu úřadů, zaměstnání, 

školních či zdravotnických zařízení aj. Na to navazuje i všeobecná problematika typická pro 

menší obce – neefektivita výkonu veřejné správy. V tomto směru je velice důležitý všestranný 

rozvoj obcí a spolupráce s občany (identifikace a realizace jejich potřeb k lepším životním 

podmínkám).  

 

Obrázek 10: Počet obyvatel v obcích ORP Boskovice10 

  

 
10 Zdroj: ČSÚ, vlastní zpracování 

https://www.czso.cz/documents/11280/44647371/Boskovice.png/b9d6f672-0ea7-460d-a22c-08dff8c76f62?version=1.1&t=1493788055190
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3. Hospodářství 

Ke dni 31. 12. 2019 měl Lazinov celkem 107 ekonomicky aktivních obyvatel, tj. 62 % 

z celkového počtu obyvatel. Při srovnání s minulými roky se počet občanů v produktivním věku 

příliš nemění a pohybuje se stále kolem 100 obyvatel.  

Od 1. 3. 2014 je nezaměstnanost vyjadřována podílem nezaměstnaných osob, tzn. podílem 

dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. 

Tento ukazatel nahrazuje doposud zveřejňovanou míru registrované nezaměstnanosti.  

Následující graf zobrazuje samotný vývoj nezaměstnanosti v Lazinově a také nabízí srovnání  

s vývojem nezaměstnanosti na území Boskovic, Jihomoravského kraje a České republiky. Na 

začátku sledovaného období vykazoval Lazinov ve srovnání s ostatními územními celky nejnižší 

nezaměstnanost. Během následujících let však právě místní míra nezaměstnanosti prošla 

nevýraznějšími změnami. Z postupného snižování míry nezaměstnanosti došlo v roce 2018 

k razantnímu nárůstu, z 3,96 % na 7 %, oproti tomu následující rok došlo ke snížení na  

2,91 %. Nestálost hospodářské situace se nejvíce projevila v roce 2020, kdy došlo k největšímu 

výkyvu nezaměstnanosti, kdy meziroční rozdíl byl ve výši 4,57 %. Nezaměstnanost v Lazinově 

s výjimkou roku 2018 a 2020 odpovídala zhruba hodnotám ostatních územních celků. V roce 

2019 se Lazinov dokonce nejvíce přiblížil k celorepublikovému průměru, kdy byla míra 

historicky nejnižší (2,87 %). 

 

 

Obrázek 11: Vývoj nezaměstnanosti v letech 2015-202011 

 

 
11 Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování 
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Podíl nezaměstnaných obyvatel na území obce Lazinov včetně počtu uchazečů  

o zaměstnání uvádí tabulka níže. Zároveň zachycuje počet volných pracovních míst v evidenci 

úřadu práce v Lazinově. Pro srovnání z dlouhodobého pohledu jsou uvedena data od roku 

2015 do 2019. Z hlediska samotného podílu nezaměstnaných obyvatel v Lazinově byl 

zlomovým rokem rok 2018, kdy byla v obci nejvyšší nezaměstnanost a přirozeně bylo i nejvíc 

uchazečů o zaměstnání. Meziročně tak nezaměstnanost vzrostla oproti roku 2017 o 3,04 %. 

Ovšem k výraznější změně došlo až následující rok, kdy se naopak podíl nezaměstnaných snížil 

o 4,09 %, na nejnižší hodnotu za sledované období. Úřad práce neeviduje v Lazinově žádné 

pracovní místo již od roku 2015. 

Tabulka 1 Volná místa a uchazeči o zaměstnání v letech 2015-201912 

Rok 
Počet obyvatel 
ve věku 15–64 

let 

Počet 
uchazečů o 
zaměstnání 

Podíl 
nezaměstnaných 

obyvatel 

Volná 
pracovní 

místa 

2015 104 5 5,00 % - 

2016 101 5 4,81 % - 

2017 100 4 3,96 % - 

2018 103 7 7,00 % - 

2019 107 3 2,91 % - 

 

Na území obce Lazinov bylo ke dni 31. 12. 2020 evidováno celkem 34 podnikatelských subjektů 

s aktivní činností. Dle jejich právní formy převažovaly fyzické osoby podnikající dle 

živnostenského zákona (21 subjektů). Podnikatelské zastoupení v obci měly také fyzické osoby 

podnikající dle jiného než živnostenského zákona (3 subjekty), zemědělští podnikatelé (2) 

společnosti obchodní (5) a akciové (1). 

Uvedené subjekty se dle zaměření podnikatelských činností pohybují v různých oborových 

oblastech. Nejvíce místních subjektů působí ve stavebnictví a průmyslu. Konkrétní počty 

podniků dle oborové činnosti udává tabulka č. 2. 

  

 
12 Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování 
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Tabulka 2 Podnikatelské subjekty podle převažující činnosti ke dni 31. 12. 202013 

Odvětví 
Registrované 

podniky 

Podniky se 
zjištěnou 
aktivitou 

A Zemědělství, lesnictví, rybářství 7 5 

B-E Průmysl celkem 11 7 

F Stavebnictví 10 7 

G Velkoobchod a maloobchod; opravy a 
údržba motorových vozidel 

5 3 

H Doprava a skladování 2 1 

I Ubytování, stravování a pohostinství 4 2 

J Informační a komunikační činnosti - - 

K Peněžnictví a pojišťovnictví - - 

L Činnosti v oblasti nemovitostí - - 

M Profesní, vědecké a technické činnosti 5 3 

N Administrativní a podpůrné činnosti - - 

O Veřejná správa a obrana; povinné sociální 
zabezpečení 

2 1 

P Vzdělávání 1 1 

Q Zdravotní a sociální péče - - 

R Kulturní, zábavní a rekreační činnosti - - 

S Ostatní činnosti 6 2 

X Nezařazeno - - 

Celkem 55 34 

 

  

 
13 Zdroj: data ČSÚ 

https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=profil-uzemi&uzemiprofil=31588&u=__VUZEMI__43__513695#profil31608=page%3Dpozice-profilu%26rqup%3DA%26pvo%3DPU-MOSZV-ORGNACE%26z%3DT%26f%3DTABULKA%26clsp%3D31608%26katalog%3D31608&profil31611=page%3Dpozice-profilu%26rqup%3DA%26pvo%3DPU-MOSZV-ORGNACE%26z%3DT%26f%3DTABULKA%26clsp%3D31611%26katalog%3D31611&w=
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4. Infrastruktura 

Doprava 

Do Lazinova vede od západu silnice III. třídy č. 36511 spojující obec se sousedním Křetínem. 

Dále na východ se dá z Lazinova pokračovat po místní komunikaci bez oficiálního označení do 

Meziříčka. Silniční strukturu v Lazinově tvoří hlavní silnice, která se rozvětvuje do přilehlého 

okolí pro přístup do obytných a užitkových oblastí obce.  

 

 

Obrázek 12: Mapa silniční sítě14 

 

V obci Lazinov je několik parkovacích a odstavných ploch, které využívají jak návštěvníci obce 

(rybáři, turisté, návštěvníci), ale také místní občané. Dále občané využívají parkování u svých 

obytných domů, pokud to dané prostory dispozičně umožňují. V obci chybí chodníky, obyvatelé 

se pohybují po místní komunikaci. V Lazinově je však nízká hustotu provozu.  

  

 
14 Zdroj: http://scitani2016.rsd.cz 

http://scitani2016.rsd.cz/
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Obrázek 13: Parkovací plocha u obecního úřadu15 

Jedním ze záměrů obce je rekonstrukce cesty k zátoce, jelikož je tato cesta pro pěší, 

zejména v letních měsících, hojně využívána rybáři a turisty. 

 
15 Zdroj: mapy.cz 



  PROGRAM ROZVOJE OBCE  
LAZINOV 2021–2025 

24 
 

 

Do Lazinova je zavedena autobusová doprava pro potřeby svých občanů. Jedná se  

o pravidelnou autobusovou linku v rámci zajištění dopravní obslužnosti v obci a jejím okolí. Její 

frekvence je nastavena dle aktuálních požadavků na dopravní obslužnost v obci. Linka je 

součástí propracované dopravní sítě Integrovaného dopravního systému Jihomoravského 

kraje. Díky provázanosti dopravních spojů v rámci celého kraje tak linka přispívá k trvale 

udržitelnému rozvoji obce a jejího okolí. Na území obce jsou dvě autobusové zastávky 

v každém směru – na začátku a na konci obce, kde se nachází točna.  

Autobusový spoj je značen pod číslem 274 a jeho trasa je: 

• Letovice – Vranová – Křetín – Lazinov – Křetín – Prostřední Poříčí – Horní Poříčí – 

Bohuňov 
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Obrázek 14: Autobusová zastávka16 

 

Obrázek 15: Autobusová zastávka, točna17 

 
16 Zdroj: vlastní zpracování 
17 Zdroj: vlastní zpracování 
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Železniční doprava do obce vedena není, nejbližší železniční stanice je od obce vzdálená 8 km 

v městě Letovice.  

V obci se sbíhají dvě turistické trasy s označením 5161 a 5166. Trasa 5161 spojuje Lazinov  

s Křetínem na západě, na sever stezka pokračuje k obci Vlkov. Po druhé stezce s označením 

5166 se lze dostat až do města Letovice. Lokální stezky navazují na hustou síť stezek v celém 

okolí a jejich návaznost přesahuje daný region.  

 

 

Obrázek 16: Turistická mapa18 

 

Technická infrastruktura  

Zásobování vodou   

Zásobování vodou vychází z platného územního plánu obce Lazinov. Obec je zásobena vodou 

ze skupinového vodovodu Letovice. Koncepce zásobování vodou je v řešeném území 

stabilizována, výhledově se počítá s jejím rozvojem. Je navržena přeložka vodovodu 

v potřebné lokalitě, rozvody v zastavěném a zastavitelném území budou řešeny v rámci 

veřejných prostranství a ploch pro dopravu vodovodními řády s dostatečnou kapacitou po 

převod požární vody. V rámci veřejných prostranství a ploch pro dopravu budou stávající 

 
18 Zdroj: mapy.cz 

https://mapy.cz/turisticka?x=16.5886460&y=49.6148399&z=13&source=muni&id=6158
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vodovodní řady v maximální možné míře zaokrouhlovány. Jsou také navržena ochranná pásma 

vodních zdrojů.  

  

Koncepce odkanalizování 

V Lazinově je vybudována jednotná kanalizace, likvidace odpadních vody je řešena 

individuálně. Pro čištění odpadních vod má obec Lazinov vlastní řešení, které jde cestou čištění 

vod co nejblíže zdroji znečištění. Každý dům, který chce vypouštět svoje odpadní vody do 

veřejné kanalizace, si bude svoje odpadní vody čistit (septikem s filtrem nebo domovní ČOV). 

Obec podporuje finančním příspěvkem doplnění septiku filtrem, náhradu žumpy septikem 

s filtrem a náhradu septiku nebo žumpy domovní ČOV. Detailněji je tato problematika popsána 

na webových stránkách obce.19 

Dešťové vody jsou odváděny stávajících systémem – jednotná kanalizace, povrchový odtok. 

Pro zachycení dešťové vody u zastavitelných ploch se využívá vsaku.  

Koncepce nakládání s odpady 

Současné odpadové hospodářství obce pokrývá všechny požadavky na nakládání s odpady. 

Recyklovatelné složky jsou tříděny a shromažďovány do nádob na stávajících sběrných 

místech. Každá domácnost má svou vlastní sběrnou nádobu na komunální odpad. Za provoz 

systému shromažďování a nakládání komunálního odpadu je obecně závaznou vyhláškou obce 

Lazinov stanoven poplatek ve výši 600 Kč/rok. Svoz odpadu zajišťuje společnost Technické 

služby Malá Haná s.r.o. Obec od 1. září 2021 přejde do režim DOOR TO DOOR, ke každému 

domu tak bude k dispozici žlutá nádoba na plast, modrá na papír a hnědá na bioodpad. 

Za účelem recyklace jsou v obci umístěny separační kontejnery – papír, sklo, plasty, kovy, 

vyřazené elektrozařízení.  Obec také 1x ročně zajišťuje sběr objemného odpadu.  

Intervaly vývozu kontejnerů záleží na druhu odpadu. 

Energetika 

Zásobování elektrickou energií je na území Lazinova zajištěno připojením na rozvodnu 110/22 

kV Boskovice. Výhledové potřeby dodávky budou zajištěny připojením k stávajícím 

trafostanicím, případně budou nahrazena za výkonnější nebo rozšířena. Síť nízkého napětí pro 

zastavitelné plochy bude řešena novými vývody v rámci veřejného prostranství a ploch pro 

dopravu. 

Ostatní 

Obec je plynofikována, dodávka zemního plynu zajišťuje stávající VTL regulační stanice 

v Křetíně odkud je zemní plyn přiveden středotlakým potrubím.  

 
19 Odkaz na řešení odpadní vod v obci Lazinov http://www.lazinov.cz/Rozvoj/Rozvoj-4-

Cisteni_odpadnich_vod/Rozvoj-Cisteni_odpadnich_vod.htm 
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Veřejné osvětlení je v Lazinově zajištěno LED osvětlením. Na vybraných lampách veřejného 

osvětlení jsou umístěny reproduktory místního rozhlasu.   
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5. Občanská vybavenost 

Rozsah stávajících zařízení občanské vybavenosti v obci je úměrná její velikosti a možnostem. 

Nachází se zde obecní úřad, obecní knihovna, hasičská zbrojnice obchod a místní pohostinství. 

Občanská vybavenost obce je sice pouze na základní úrovni, ovšem reflektuje aktuální potřeby 

místních občanů. Ostatní potřebná zařízení občanské potřeby (pošta, mateřská a základní 

škola, zdravotní péče atd.) jsou pak občanům k dispozici v blízkém okolí v dostupné 

vzdálenosti.  

 

Školství 

V Lazinově nejsou žádné vzdělávací instituce. Děti musejí do školky a škol dojíždět do 

přilehlého okolí, které je však dobře dostupné díky pokryté autobusové dopravě. Nejbližší 

mateřská a základní škola se nachází ve vedlejší obci Křetín (první stupeň ZŠ), ve vzdálenosti 

necelých 2 km. Další základní škola je pak v Sulíkově (4,5 km), Letovicích (7,5 km) nebo Nýrově 

(12 km). Za středoškolským vzděláváním dojíždějí děti do vzdálenějších měst – Olešnice (12 

km), Boskovice (20,5 km), Jevíčko (25 km). 

 

Zdravotnictví 

V Lazinově se nenachází žádné zdravotnické zařízení. Za lékařskou péči musí občané dojíždět 

do blízkého okolí, nejčastěji do Letovic, Olešnice, Kunštátu či Boskovic. Dojezdová vzdálenost 

nepřesahuje 20 km. 

 

Kultura 

Lazinov je malou obcí, a i přesto, nebo možná i právě proto jsou její obyvatelé více spojeni, 

stmeluje je společný zájem o obecní dění a kulturu. Lazinov nemá žádný kulturní dům, 

přirozeným centrem kulturního a společenského dění je místní hasičská zbrojnice, případně 

pak sportovní hřiště podle zaměření akce. Hasičská zbrojnice, resp. sbor dobrovolných hasičů 

přispívá ke kulturnímu životu obece nejen poskytnutím svých prostorů, ale také svou činností. 

Aktivně se totiž podílí na místních akcí ve spolupráci s obecním úřadem. Během roku 2020 

v této spolupráci proběhl například dětský karneval v hasičské zbrojnici, v létě z iniciativy 

hasičů pak akce pro veřejnost – hasičské odpoledne.  
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Obrázek 17: Dětský karneval20 

 

Sbor dobrovolných hasičů v Lazinově vznikl jako společná organizace roku 1902 s cílem 

předcházet ničivým požárům. Jejich výhradně požární činnost se postupem času rozrůstala 

také o jiné aktivity – účast na veřejných vystoupení, seznámení práce hasičů široké veřejnosti, 

zásahy při požárech v okolí, pořádání společenských akcí atd. V současné době se o 

bezpečnost obce stará zhruba 40 dobrovolných hasičů. 

 

 

 
20 Zdroj: lazinov.cz 
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Obrázek 18: Hasičská zbrojnice21 

 

Během roku 2020 proběhlo v Lazinově jen několik málo obecních akcí z důvodu pandemie. 

V předchozích letech však obec žila bohatým společenským životem. Každoročně se zde 

dodržují historické zvyky a tradice v období Vánoc – rozsvícení vánočního stromu, vánoční 

zpívání, pečení perníčků atd. či Velikonoc – tvořivá dílnička, pletení pomlázek atd.  Na podzim 

pak Svatomartinský lampiónový průvod. Pro děti z Lazinova i blízkého okolí se pořádají 

pravidelně akce pro pohyb a rozvoj – dětský záchranářský tábor, hasičské odpoledne, 

lazinovský drak, pálení čarodějnic, ale také se aktivně zapojují do jarního úklidu obce a jejího 

okolí. Sdílení společných potřeb je základem pro rozvoj obecního života. Vedení obce si to plně 

uvědomuje, a i nadále se chce věnovat dalším projektům utužující společenské vazby. 

Nad hasičskou zbrojnicí je volný prostor pro vznik nového multifunkčního hřiště, na které se 

v současnosti připravuje projekt. 

 
21 Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 19: Prostor pro nové hřiště22 

 

Úroveň kulturního života v obci zvyšuje také místní knihovna, která byla zřízena 28. 7. 2002 

v tehdy dokončené nové budově obecního úřadu. Kromě svých standardních služeb, nabízí 

meziknihovní a informační služby. Provozováním obecní knihovny se obec mimo jiné snaží 

zařadit zase četbu mezi volnočasové aktivity a trochu se tím oprostit od technologické doby. 

 

 

 

  

 
22 Zdroj: vlastní zpracování 
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Sport, volný čas a rekreace 

V Lazinově se nekonají pouze kulturní a společenské akce, již dlouholetou tradici mají i akce 

sportovní. Pro ty je určeno zejména sportovní hřiště, které bylo postaveno v zátoce již v roce 

1983 jakožto úplně první hřiště. Tvoří ho 2 písková a 2 asfaltová hřiště a slouží jako sportovní 

a kulturní centrum obce. Povrch asfaltových hřišť však po 37 letech používání není v dobrém 

stavu. Pro vyhovující obnovu hřiště a zajištění bezpečnosti samotných uživatelů obec připravuje 

rekonstrukci hřiště s cílem vytvořit moderní víceúčelové sportovní hřiště pro volejbal, nohejbal, 

tenis, minikopanou a streetball (košíková na jeden koš). Projekt na modernizaci hřiště včetně 

územního souhlasu se stavbou je již vytvořen a bude realizován, pokud možno s využitím 

dotace.  

Lazinov je také spojen s mnoha sportovními akcemi, které se dlouholetým pořádáním staly již 

tradiční. Již zmíněný volejbalový turnaj Lazinovské léto, nebo Pásákův nohejbalový turnaj 

dvojic, mistrovství světa ve sprint distance kvadriatlonu nebo vodácký zájezd či dračí lodě patří 

několik let mezi vyhledávané události v obci i jeho blízkého okolí. Akce podněcují k pohybu  

a zároveň k udržování místních společenských vztahů. Vzhledem k tomu, že akcí se účastní  

i lidé z blízkého okolí, přesahují sociální vazby hranice Lazinova. 

 

Obrázek 20: Volejbalový turnaj Lazinovské léto23 

 
23 Zdroj: lazinov.cz 
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Obrázek 21: Pásákův nohejbalový turnaj dvojic24 

 

Obrázek 22: Mistrovství světa ve sprint distance kvadriatlonu25 

 
24 Zdroj: lazinov.cz 
25 Zdroj: lazinov.cz 
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Pro venkovní vyžití dětí je v obci zřízeno dětské hřiště, které původně bylo u sportovního hřiště 

v zátoce. To muselo být však již z nevyhovujících důvodů a ohrožení bezpečnosti odstraněno. 

Nové hřiště v přírodním stylu s herními prvky z akátového dřeva pak bylo vystavěno v roce 

2018 s přispěním dotace od Ministerstva pro místní rozvoj.  

 

 

Obrázek 23: Dětské hřiště26 

 

Klidné a bezpečné prostředí venkovského typu bez dopravního ruchu obklopené přírodou vybízí 

k pasivnímu i aktivnímu odpočinku. Lazinov má velmi dobrou polohu pro rekreaci – blízkost 

lesů a vodní nádrže s dostupným přístupem, nedotčená příroda bez ekologické zátěže. 

Údolní nádrž na říčce Křetínka byla vybudována v letech 1972–1976 s posláním vyrovnat tok 

řeky Svitavy. Přehrada je vyhledávaným místem pro svou pověst jedné z nejčistších rekreačně 

využívaných nádrží v České republice. Její délka je 4,7 km a zatopena je plocha celkem o 105 

ha. Vodní nádrž se využívá jak pro rekreaci, tak pro rybolov a vodní sporty. 

 
26 Zdroj: vlastní zpracování 
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Obrázek 24: Vodní nádrž Letovice27 

6. Životní prostředí 

Pro území obce Lazinov je charakteristická geologická jednotka Český masiv – krystalinikum  

a prevariské paleozonikum. Obec se nachází v regionu letovické krystalinikum, jehož 

horninovým typem je metamorfit. Geovědní mapa níže popisuje lokalitu z pohledu oblastní 

geologie. Dle složení půdy je území obce rozděleno do více kategorií. Oblast s označením 917 

tvoří amfibolit. V oblasti pod číslem 913 převažuje středně až hrubě zrnitý svor 

s lepidoblastickou texturou. Půda zde je značně mineralizovaná, obsahuje granát a staurolit. 

Část Lazinova zasahuje také do oblasti s číslem 305 se zpevněným sedimentem vápnito-

jílovitého pískovce v jemnozrnné až středně zrnité konzistenci. I tato oblast řadící se do české 

křídové pánve je bohatá na minerály, zejména na vápnitý jíl a glaukonit. 

 
27 Zdroj: lazinov.cz 
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Obrázek 25: Geovědní mapa obce28 

 

  

 
28 Zdroj: https://mapy.geology.cz/geocr50/ 

https://mapy.geology.cz/geocr50/
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V souvislosti s klimatickými změnami je bez pochyb spojeno ohrožení erozním smyvem, to se 

nevyhýbá ani obci Lazinov. Přispívá k tomu mimo jiné i skutečnost, že v těsné blízkosti Lazinova 

se nachází velká vodní nádrž, která může pro obec znamenat velké ohrožení, jak tomu bylo již 

v minulosti, kdy došlo k zatopení Lazinova. I přesto, že od té doby se podnikla jistá opatření 

zabraňující podobný scénář, jisté riziko zde stále existuje. Ovšem v obci se nacházejí další 

kritická místa, kde jsou možná rizika znehodnocení půdy v důsledku nestálosti počasí, 

vydatných přívalových dešťů či nepříznivých povětrnostních podmínek. Tato místa se zvýšeným 

rizikem ohrožení obyvatel Lazinova vytipovává následující obrázek, která čerpá z místně 

příslušných podmínek a situace. Vedení obce má díky tomuto vyhodnocení cenný výstup pro 

celkové zmapování kritických oblastí a přijmutí adekvátních opatření. 

 

Obrázek 26: Hrozba erozního smyvu29 

  

 
29 Zdroj: heis.vuv.cz 

https://heis.vuv.cz/
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7. Správa obce 

Základní informace 

Lazinov spadá do správního obvodu rozšíření působnosti do regionu obce s rozšířenou 

působností města Boskovice. Z této pozice jí podléhá výkon státní správy prostřednictvím tzv. 

přenesené působnosti. V kompetenci má také i výkon samosprávy, která je řízena obecním 

zastupitelstvem. Do zastupitelstva volí své zástupce na principu poměrného zastoupení místní 

občané. Zvolení představitelé pak po dobu 4 let rozhodují o fungování obce.  

Pro volební období 2018–2022 byli v posledních komunálních volbách zvoleni následující 

představitelé: 

▪ Miroslav Holas – starosta 

▪ Vladimír Raudenský – místostarosta  

▪ Ing. Iva Konupková – předseda finančního výboru 

▪ Lucie Holasová – předseda kontrolního výboru  

▪ Ing. Milan Raška – člen finančního výboru 

▪ Jaroslav Vítek – člen finančního výboru 

▪ Zdeněk Brablec – člen kontrolního výboru  

 

Zastupitelé se scházejí na zastupitelských schůzích k projednání správních záležitostí. Tyto 

schůze se konají v pravidelných časových intervalech nebo případně dle aktuální potřeby. 

Určitých schůzí či jejich částí se může účastnit veřejnost. Záležitosti a průběh jednání je 

písemně zaznamenáván a zveřejněn na úřední desce, kde slouží jako sdělovací a informační 

prostředek občanům. Sdělovací povinnost plní obec také prostřednictvím svých webových 

stránek, kde pravidelně vyvěšuje aktuální informace. Obec disponuje také místním rozhlasem, 

který však využívá jen jako doplňkový sdělovací nástroj. 

Obec spravuje tyto budovy: 

• Multifunkční budova OÚ – sídlí zde i knihovna, obchod a pohostinství 

• Budova hasičské zbrojnice 

• zvonička 
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Obrázek 27: Obecní úřad Lazinov30 

 

Tabulka 3 Realizované projekty v obci31 

Název projektu Rok 
Náklady 
(v Kč) 

Zdroje 
Financování, 

dotace 

Dětské hřiště 2018 720 tis. Kč 
Ministerstvo pro 

místní rozvoj/obec 

Veřejné osvětlení podél krajské 

komunikace Bobek-Krteček 
2020–2021 790 tis. kč obec 

Oprava místní komunikace MK 11c 2021 550 tis. Kč obec/kraj 

Sklad sportovních potřeb s klubovnou 2018 720 tis. Kč obec/kraj 

Oprava veřejných ploch u OÚ 2019 540 tis. Kč obec/kraj 

 
30 Zdroj: lazinov.cz 
31 Zdroj: vlastní zpracování 
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Komplexní obnova veřejné zeleně 

v obci Lazinov I. etapa 
2020 320 tis. Kč obec 

Sběrné místo pro kontejnery 2021 260 tis. Kč obec 

Domácí čistírny odpadních vod, 

oprava obecní kanalizace 
2014–2018 1 750 tis. Kč obec 

 

Rozpočet obce 

Vedení obce se snaží spravovat všechny své dostupné finanční prostředky dle zásad trvalé 

udržitelnosti. Hospodaří na základě vlastních plánů vzešlých ze společných jednání  

a schváleného rozpočtu. Obec se dlouhodobě snaží udržovat princip vyrovnanosti rozpočtových 

příjmů a výdajů.  

 

Obrázek 28: Vývoj rozpočtu obce v letech 2010-202032 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 Zdroj: monitor.statnipokladna.cz 

https://monitor.statnipokladna.cz/analyza/
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Obrázek 29: Příjmy obce za rok 2019 a 202033 

 

Příjmy v roce 2019    Příjmy v roce 2020 

 

 

 

 

Obrázek 30: Výdaje obce za rok 2019 a 202034 

 

Výdaje v roce 2019    Výdaje v roce 2020 

 

 

  

 
33 Zdroj: monitor.statnipokladna.cz 
34 Zdroj: monitor.statnipokladna.cz 

https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00532126/prehled?rad=t&obdobi=1812
https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00532126/prehled?rad=t&obdobi=1812
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A.2 Východiska pro návrhovou část 

Východiska pro návrhovou část jsou zpracována zejména na základě poznatků z charakteristiky 

obce, z jednání se starostou, z dotazníků pro občany a následné SWOT analýzy. 

 

1. Vyhodnocení dotazníku 

Dotazníkové šetření v obci Lazinov proběhlo v termínu od 29. 3. 2021 do 9. 4. 2021. Hlavním 

důvodem, proč se uskutečnilo toto šetření bylo získání potřebných informací od občanů obce 

k tvorbě Programu rozvoje obce Lazinov 2021-2025. Jedná se o strategický dokument, který 

obec využije k plánování svých aktivit až do roku 2025. Dotazníkového šetření se zúčastnilo 

celkem 28 občanů. To je 16,18 % z celkového počtu občanů žijících v obci ke dni 31. 12. 2019. 

Z dotazníkového šetření je patrné, že všichni občané mají zájem o realizované projekty a více 

než polovina (64 %) dotazovaných někdy navštěvuje veřejné zasedání zastupitelstva. Což jsou 

pozitivní informace.  

Z hlediska občanské nebo technické vybavenosti občanům chybí především: 

• sběrná místa na tříditelné složky komunálního odpadu jako je např. papír, plasty, kovy, 

sklo, bioodpad a další tříditelné složky, 

• posílení internetového připojení  

• zimní údržba silnic 

Občanům chybí pro lepší a kvalitnější život především: 

• lepší mezilidské vztahy – komunikace mezi občany 

• obchod, který by byl lépe zásobován 

• nedostatek stavebních pozemků 

• dokončení oprav komunikací 

Největší slabiny obce lidé vidí ve volném pobíhání psů na hřišti a ve vedení obce. Někteří 

občané se vyjádřili, že nesouhlasí s novou zástavbou nad silnicí. Podrobné výsledky 

dotazníkového šeření se nachází v Příloze č. 1. 
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2. SWOT analýza 

Analýza SWOT nabízí souhrnné hodnocení situační analýzy území, vztahů a jevů. Dle metodiky 

pro zpracování analýzy SWOT je vhodné identifikování silných a slabých stránek, které 

vycházejí z vnitřních dispozic obce a dále příležitosti a hrozby, které vycházejí z vnějšího okolí. 

Tabulka 4 SWOT analýza obce Lazinov35 

SILNÉ STRÁNKY – STRENGHTSS SLABÉ STRÁNKY – WEAKNESSES 

1. Klidná lokalita pro bydlení 1. Nedostatek stavebních pozemků 

2. Příznivý stav životního prostředí 2. Chybějící ZŠ a MŠ 

3. Kulturní život v obci 3. Sběrná místa komunálního odpadu 

4. Zájem občanů o dění v obci 4. Internetové připojení 

5. Turismus v obci 5. Údržba silnic v zimním období 

6. Snaha o udržitelný rozvoj 6. Nedostatečně zásobený obchod 

PŘÍLEŽITOSTI – OPPORTUNITIES HROZBY – THREATS 

1. Zlepšit podmínky pro rodiny s dětmi 1. Stárnutí obyvatelstva 

2. Využívání dotací 2. Živelná pohroma (požár, sucho, 
eroze) 

3. Rozšiřování infrastruktury 3. Zhoršení ekonomické situace obce 

4. Dostupnost moderních technologií a 
využití SMART řešení 

4. Nevyužití příležitosti rozvoje obce 

5. Rozvoj cestovního ruchu 5. Turismus 

6. Lepší třídění odpadu 6. Kriminalita v obci 
 

Z výše uvedené analýzy vyplývá, že obec Lazinov má velký potenciál k dalšímu rozvoji. Na 

eliminaci slabých stránek obce se snaží vedení obce pracovat.  

Uvedené hrozby je potřeba mít na paměti a nepodceňovat možnost jejich výskytu. Příležitostí, 

kam obec bude směřovat je mnoho. Současné hospodaření ukazuje, že obec nemá příliš 

mnoho finančních prostředků nazbyt. Je zde uvedena hrozba i v podobě turismu, jelikož je 

zapotřebí stále myslet na výhody i nevýhody spojené s cestovním ruchem. Je potřeba stanovit 

aktivity dalšího rozvoje, nachystat projekty a být připravení je realizovat za pomocí vhodných 

dotačních titulů. 

  

 
35 Zdroj: vlastní zpracování 
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B NÁVRHOVÁ ČÁST 

Návrhová část vychází z výsledků situační analýzy území včetně výsledků dotazníkového 

šetření. Špičkou pomyslné pyramidy je určit vizi, tedy zformulovat dlouhodobé cíle  

a směry, jakými se bude obec v následujících letech ubírat. Vize je tedy žádoucí budoucí stav, 

kterého má být v území dosaženo.  

Na vizi navazují programové cíle, které vizi konkretizují a jsou opřeny o jednotlivá opatření, 

která vedou k dosažení vytyčených cílů. Na opatření navazují jednotlivé aktivity, které jsou 

popsány v podobě konkrétních projektů, které nastartují rozvoj v řešených oblastech. Pro lepší 

představu je hierarchie výše uvedeného znázorněna na následujícím obrázku. 

 

 

Obrázek 31: Rozvoj obce36 

 

 

 

 

 

 

  

 
36 Zdroj: vlastní zpracování 

https://monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/00532126/prehled?rad=t&obdobi=1912
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B.1 Strategická vize obce 

Jedná se o ideální obraz budoucnosti obce. 

„Obec Lazinov – místo pro spokojené žití “ 

Obec Lazinov má za cíl spokojený život pro své občany. Smysl této vize je v zachování  

a respektování tradičních hodnot a zvyklostí obce, využití přírodního potenciálu v kombinaci 

s možnostmi, které moderní současnost nabízí. Dále apel na udržitelný cestovní ruch v souladu 

s přírodními hodnotami této lokality. Hlavním cílem je vytvořit klidnou venkovskou obec 

s novodobým zázemím pro spokojené občany. 

 

Proto bude obec v budoucnosti především podporovat: 

• modernizaci občanské vybavenosti obce, 

• rozvoj volnočasových aktivit pro občany všech věkových kategorií v obci, 

• podpora sportu v obci, 

• péče o životní prostředí na celém území obce, 

• udržení turismu v obci. 

 

Obec Lazinov místně přísluší do místní akční skupiny MAS Partnerství venkova z.s. Vedení obce 

by mělo znát přínosy tohoto členství a plně ho využívat – možnosti dotací, odborné přednášky, 

konzultace.  

 

Definice MAS je následující: 

„Místní akční skupina (MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, 

neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí  

a institucí veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání 

finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER. Základním 

cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. Jedním 

z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků.“37 

 

 

 

 
37 Zdroj: Národní síť MAS 
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B.2 Opatření 

Opatření obce konkretizují a vytyčují cíle k naplnění stanovené vize a stanovují směr 

pojetí řešení jednotlivých témat. Programová opatření reflektují a navazují na definované 

problémy a potřeby občanů obce. Jejich záměrem je dosažení žádoucího stavu v obci do konce 

platnosti tohoto dokumentu. Jednotlivá opatření jsou prováděna prostřednictvím daných 

rozvojových aktivit, jež jsou součástí kapitoly B.3. 

 

Výčet jednotlivých opatření: 

1. Občanská vybavenost a podpora spolkové činnosti 

1.1 Zkvalitnění a modernizace stávajícího vybavení a služeb 

1.2 Rozvoj sportovních aktivit 

1.3 Podpora spolkové a zájmové činnosti 

 

2. Dopravní a technická infrastruktura 

2.1 Zkvalitnění a rozšíření technické infrastruktury 

2.2 Zkvalitnění a rozšíření dopravní infrastruktury 

 

3. Péče o krajinu a životní prostředí 

3.1 Péče o krajinu v obci a okolí 

3.2 Životní prostředí  

3.3 Péče o lesy 

 

Pro lepší přehlednost slouží následující diagram. Dále budou podrobněji definována jednotlivá 

opatření. Z těchto údajů se pak bude vycházet při stanovení jednotlivých aktivit. 
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Vize 

„Obec Lazinov – místo pro spokojené žití“ 

1. Občanská vybavenost a podpora 

spolkové činnosti 

2. Dopravní a technická 

infrastruktura 

 

3. Péče o krajinu a životní prostředí 

 

1.1 Zkvalitnění a modernizace 

stávajícího vybavení a služeb 

1.3 Podpora spolkové a zájmové 
činnosti 

1.2 Rozvoj sportovních aktivit 

2.1 Zkvalitnění a rozšíření technické 

infrastruktury 

2.2 Zkvalitnění a rozšíření dopravní 

infrastruktury 

3.1 Péče o krajinu v obci a okolí 

 

 

3.2 Životní prostředí  

 

 

3.3 Péče o lesy 
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1. Občanská vybavenost a podpora spolkové činnosti 

Opatření 1.1: Zkvalitnění a modernizace stávajícího vybavení a služeb 

• modernizace budovy OÚ 

• vybudování naučné stezky v obci 

 

Opatření 1.2: Rozvoj sportovních aktivit 

• vybudování víceúčelového hřiště 

•  

Opatření 1.3: Podpora spolkové a zájmové činnosti 

• spolupráce s SDH Lazinov  

• podpora vzniku nových spolků  

 

2. Dopravní a technická infrastruktura 

Opatření 2.1: Zkvalitnění a rozšíření technické infrastruktury 

• oprava a údržba místního osvětlení 

• obnova komunální techniky 

• podpora domovních čistíren odpadních vod 

 

Opatření 2.2: Zkvalitnění a rozšíření dopravní infrastruktury 

• oprava a výstavba místních komunikací  

• oprava komunikace k zátoce 

 

3. Péče o krajinu a životní prostředí  

Opatření 3.1: Péče o krajinu v obci a okolí 

• výsadba a péče o veřejnou zeleň 

• kvalitní odpadové hospodářství 

• péče o vodní nádrž 

 

Opatření 3.2: Životní prostředí 

• péče o biocentra a biokoridory 

• liniová výsadba stromů 

• vybudování parku za budovou OÚ 

 

Opatření C.3: Péče o lesy 

• zmírnění dopadů kůrovcové kalamity 

• zalesnění 

• nákup zemědělské techniky  
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B.3 Aktivity 

Aktivity označují již konkrétní akci/projekt konaný v rámci určitého opatření. U aktivity je 

stanovena důležitost realizace projektu, termín, odpovědnost, předpokládané náklady a zdroje 

financování. Hodnocení důležitosti provedla pracovní skupina (zastupitelstvo obce), vyjadřuje 

důležitost/nezbytnost/potřebnost vykonání konkrétní akce.  

Legenda k hodnocení aktivit: 

˄ vysoká důležitost     – střední důležitost      ˅ nízká důležitost 

 

A. Občanská vybavenost a podpora spolkové činnosti 

HODNOCENÍ NÁZEV AKTIVITY TERMÍNY ODPOVĚDNOST 
NÁKLADY  
(v tis. Kč) 

ZDROJE 
FINANCOVÁNÍ 

˅ Modernizace OÚ 
2021-
2025 

obec 
dle 

potřeby 
obec/dotace 

Komentář: Modernizace prostor OÚ. 

– 
Dovybavení 

knihovny 
2022 obec 50  obec/dotace 

Komentář: Pořízení nového vybavení a knih – projektor, interaktivní výukové prvky, mobiliář. 

˄ 
Sklad hasičské 

techniky 
2022 obec 1 500 obec/dotace 

Komentář: Vybudování nového skladu hasičské techniky. 

˄ 
Vybudování naučné 

stezky 
2022 obec 500 obec/dotace 

Komentář: Vybudování naučné stezky s odpočinkovými a environmentálně zaměřenými prvky. 

˄ Víceúčelové hřiště 2022 obec 2 500 obec/dotace 

Komentář: Vybudování nového moderního sportovního zázemí pro občany. 

– Podpora spolků 
dle 

potřeby 
obec 100 obec/dotace 

Komentář: Finanční podpora stávajících a nově vznikajících spolků. 

– 
Elektronická úřední 

deska 
dle 

potřeby 
obec 

dle 
potřeby 

obec/dotace 

Komentář: Modernizace místní veřejné správy. 
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B. Dopravní a technická infrastruktura 

HODNOCENÍ NÁZEV AKTIVITY TERMÍNY ODPOVĚDNOST 
NÁKLADY  

(v tis. 
Kč) 

ZDROJE 
FINANCOVÁNÍ 

˄ 
Podpora domovních 

čistíren odpadních vod 
2021-
2025 

obec 2 000 obec 

Komentář: Podpora čištění co nejblíže zdroji znečištění. 

˄ 
Rekonstrukce místní 

komunikace 
2022 obec 1 300 obec/dotace 

Komentář: Rekonstrukce místní komunikace a osvětlení k hasičské zbrojnici a skladu. 

˄ 
Rekonstrukce místní 

komunikace 
2022 obec 2 500 obec/dotace 

Komentář: Nutná rekonstrukce místní komunikace v ulici Nad Přehradou. 

˅ 
Výstavba nové 

komunikace 
2024 obec 3 400 obec/dotace 

Komentář: Výstavba nové místí komunikace – pokračování ulice Nad Přehradou. 

˄ 
Vybudování části 

kanalizace 
2022 obec 1 200 obec/dotace 

Komentář: Vybudování části kanalizace v ulici Nad Přehradou. 

˅ 
Rekonstrukce cesty k 

zátoce 
2022 obec  500 obec/dotace 

Komentář: Výstavba chybějícího chodníku k autobusovým zastávkám 

˅ Komunální technika 
dle 

potřeby 
obec 

dle 
potřeby 

obec/dotace 

Komentář: Pořízení nového obecního traktůrku, štěpkovače či jiného nástroje. 
 

 

C. Péče o krajinu a životní prostředí 

HODNOCENÍ NÁZEV AKTIVITY TERMÍNY ODPOVĚDNOST 
NÁKLADY  
(v tis.  Kč) 

ZDROJE 
FINANCOVÁNÍ 

– Doplnění zeleně 
2021-
2025 

obec 
dle 

potřeby 
obec/dotace 

Komentář: Výsadba stromů a zeleně – dle potřeby. 

˄ Péče o lesy 
2021-
2025 

obec 
dle 

potřeby 
obec/dotace 

Komentář: Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity, péče o lesy, výsadba. 

– Zemědělská technika 
2021-
2025 

obec 
dle 

potřeby 
obec/dotace 

Komentář: Nákup nové zemědělské techniky dle potřeby. 
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– 
Kvalitní odpadové 

hospodářství 
2021-
2025 

obec 
dle 

potřeby 
obec/dotace 

Komentář: Spolupráce se společností Technické služby Malá Haná. 

˄ Péče o vodní nádrž 
dle 

potřeby 
obec 

dle 
potřeby 

obec/dotace 

Komentář: Pravidelná péče a čištění. 

– 
Péče o biocentra a 

biokoridory 
dle 

potřeby 
obec 

dle 
potřeby 

dotace 

Komentář: Doplnění výsadby, umožnění zachování přírodě blízkého ekosystému, prevence proti erozi. 
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Shrnutí návrhové části 

Obec Lazinov je obcí s velkým potenciálem rozvoje. Jedná se o tradiční, venkovskou obec 

s bohatým kulturním i společenským životem. Většina obyvatel jsou starousedlíci, všichni se 

dobře znají a v obci panuje určitá sounáležitost a kulturní život.  

Vedení obce má za cíl, aby docházelo k rozvoji obce přirozeným způsobem. Připravované 

projekty jsou jak z oblasti rozšíření občanské vybavenosti a podpoře turismu, tak se také 

nezapomíná na v současnosti velmi diskutované životní prostředí.  

Z hlediska dopravní a technické infrastruktury si obec stanovila smysluplné projekty, které 

povedou k dalšímu rozvoji obce. Na tento záměr navazují další projekty, jako je např. naučná 

stezka. Dojde tak k vytvoření atraktivních míst k aktivnímu odpočinu a relaxaci jak pro místní 

občany, tak také pro návštěvníky obce. 

V návrhové části pracovní skupina tvořící tento strategický dokument navrhla jednotlivé aktivity 

vedoucí k naplnění stanovených opatření. Bylo provedeno hodnocení jednotlivých projektů 

z hlediska potřebnosti. Jelikož obec Lazinov má omezené finanční prostředky, je zapotřebí 

nachystat projekty tak, aby byla možnost čerpat prostředky z dotací. Ve stanovených aktivitách 

obce jsou projekty, které nastartují rozvoj obce.  
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B.4 Podpora realizace programu 

Zastupitelé obce se seznámili s dokumentem Program rozvoje obce Lazinov na období 2020–

2024 již postupně při jeho vzniku. Občané mají možnost prostudovat strategický dokument na 

webových stránkách obce. 

Aktualizace Programu rozvoje obce Lazinov bude prováděna alespoň jednou za rok. Tyto revize 

provede pracovní skupina, jež byla založena v průběhu tvorby dokumentu. Tato pracovní 

skupina bude předkládat návrhy na zastupitelstvu obce.  

Zastupitelstvo obce je garantem i zodpovědným subjektem za Program rozvoje obce Lazinov 

na období 2021–2025. Zastupitelstvo obce každoročně zmonitoruje a případně dokument 

zaktualizuje, a to vždy k 31. 12. příslušného roku.  

Program rozvoje obce Lazinov bude využíván jako jeden ze základních podkladů při tvorbě 

každoročního rozpočtu obce, rozpočtových výhledů a dlouhodobých finančních plánů.  

Dokument bude dostupný na webových stránkách  https://www.lazinov.cz/ nebo v tištěné 

podobě k nahlédnutí na obecním úřadě obce během úředních hodin. 

 

Strategický dokument Program rozvoje obce Lazinov schválilo zastupitelstvo obce dne 

………………………………. 

 

 


