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Program rozvoje obce Lutopecny byl schválen zastupitelstvem obce na 7. veřejné
schůzi dne 7. 9. 2015 usnesením č. 7, bod 3.
Aktualizace č. 1 – Program rozvoje obce Lutopecny byl schválen zastupitelstvem obce
na 13.veřejné schůzi konané 7.9.2020
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ÚVOD
Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích,
je program rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj strategického plánování a řízení rozvoje obce.
Tento dokument na základě dosavadního vývoje a současné situace v obci formuluje
představy o budoucnosti obce a navrhuje způsoby jak těchto představ dosáhnout.
Napomáhá obcím plánovat využití vlastních prostředků a plánovat čerpání dotací z fondů
Evropské unie, z krajského úřadu a státního rozpočtu.
Program rozvoje obce Lutopecny (dále jen PRO) je dokument, v němž jsou zakotveny
rozvojové priority obce Lutopecny pro období 2015 – 2022.
Práce na dokumentu byly zahájeny v dubnu roku 2015. PRO byl vypracován realizačním
týmem sestaveným z externího zpracovatele (pracovnice MAS Hříběcí hory) a členů
zastupitelstva obce. Veřejnost byla do tvorby PRO zapojena prostřednictvím vyplnění
dotazníku, který byl vytvořen pro účely zpracování PRO. Dotazník byl distribuován v tištěné
formě do schránek domů a v elektronické formě občanům prostřednictvím webových stránek
a sociální sítě. Dále se občané mohli vyjadřovat k informacím týkajícím se PRO, které byly
uveřejněny na webových stránkách obce.
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A. ANALYTICKÁ ČÁST
A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE
Status

obec

Sídlo obecního úřadu

Lutopecny 1, 767 01 Kroměříž

IČ

00287474

Obec (NUTS 5)

CZ0721 588733

Kraj (NUTS 3)

Zlínský (CZ072)

Okres (NUTS 4)

Kroměříž (CZ072)

ORP

Kroměříž

Katastrální výměra

487 ha

Počet obyvatel

599 ( k 1.1.2020)

Zeměpisné souřadnice

49°18′5″ s. š.,17°20′40″ v. d.

Nadmořská výška

214 m n. m.

PSČ

767 01

Části obce

2

1. Území

Popis znaku: V zeleném štítě snížený stříbrný hrot s černou svatojakubskou mušlí završený
knížecí čepicí, provázený vpravo radlicí a vlevo krojidlem, obojí stříbrné, vztyčené a
odvrácené.
Popis vlajky: List tvoří tři vodorovné pruhy, zelený, bílý a zelený, v poměru 4 : 3 : 1. V horním
zeleném pruhu knížecí čepice, v bílém černá svatojakubská mušle. Poměr šířky k délce listu
je 2 : 3.1
Poloha
Lutopecny jsou obcí s přibližně 600 obyvateli, kterou tvoří dvě obecní části Měrůtky a
Lutopecny. Nacházejí se na severozápadě Zlínského kraje v těsné blízkosti obce
s rozšířenou působností - města Kroměříže. Krajské město Zlín je vzdáleno 38 km. Katastr
1
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obce má přibližně 478 ha a rozkládá se ve výšce přibližně 220 metrů nad mořem. Ze západu
k Měrůtkám přitéká ve směru od Bojanovic Bojanovický potok, který vtéká do Věžeckého
potoka, potok poté protéká přes katastr Lutopecen směrem na Postoupky. Do Věžeckého
potoka se vlévá také Popovický potok, který přitéká k Lutopecnám směrem od Sobělic. Mezi
oběma částmi obce bylo v minulosti pět rybníků, jejich historie sahá až k roku 1358. Tyto
rybníky byly v 19. století postupně vysušeny a sloužily k zemědělské činnosti. Nyní se
situace částečně změnila a byli obnoveny nebo nově vybudovány dva rybníky v Lutopecnách
a jeden mokřad v lokalitě na Bařinách, která zasahuje katastrálně i do Měrůtek.

V roce 2020 byla katastrální výměra obce 487 ha, drtivou část katastru pokrývá zemědělská
půda (401 ha), 12,2 ha činí vodní plochy a 10 ha z celkové výměry tvoří zastavěná území.
Spádové město je pro Lutopecny z hlediska dojížďky za službami či zaměstnáním město
Kroměříž. Katastr Lutopecen sousedí s katastry obcí Kroměříž, Zlobice, Rataje a Bezměrov.
Mapa č. 1: Poloha obce Lutopecny

Zdroj: www.mapy.cz
Historické souvislosti
První známá písemná zmínka o vesnici zvané Lutopecny se datuje k roku 1274, kdy biskup
Bruno zřídil léno pro svého dvořana Heřmana z Wertighaus. Název obce se vyvíjel podle
toho, jak jej německy nebo latinsky píšící biskupští písaři komolili (Lutopecz, Litho- peczních,
Lythopeczny, Luthopeczny), až po dnešní Lutopecny. Původně byla obec rozdělena na dvě
části (Dolní a Horní), každá měla svůj majetek a svého rychtáře.
O vesnici Měrůtky se píše od roku 1358, kdy byly v držení Dětmara z Postoupek. V roce
1521 obec přešla pod kroměřížský statek. Pro vývoj Lutopecen měla bezprostřední blízkost
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Měrůtek velký význam, i když ty patřily pod jinou vrchnost. Protože obě vesnice byly
poměrně malé, nutilo to jejich obyvatele ke spolupráci a ke sdružování v různých spolcích.
Hlavní spolupráce mezi oběma obcemi začala již v 18. století, kdy se v roce 1788
představitelé obou obcí dohodli na zřízení filiální školy v Lutopecnách. Vyučovalo se v
různých staveních a to pouze v zimních měsících. Přes léto se v Lutopecnách neučilo, kdo
chtěl, chodil do farní školy v Hradisku. Tak to trvalo až do roku 1848. Tohoto bouřlivého roku
využili občané lutopečtí a měrůtští a bez povolení nadřízených orgánů zřídili vlastní školu.
Úspěšná spolupráce v oblasti školství vyvrcholila v roce 1883 stavbou nové budovy školy v
podobě, v jaké ji známe dodnes.
O využití budovy školy svědčí počty žáků. Například v roce 1886 chodilo do školy 116 žáků,
z toho 68 z Lutopecen a 48 z Měrůtek. Pro srovnání, dnes do kroměřížských škol chodí z
Lutopecen a Měrůtek 69 žáků. Společná školní docházka dětí z obou obcí jejich občany ještě
více sblížila a tak všechny spolky byly společné. Je možné jmenovat Čtenářský spolek,
Divadelní kroužek, Tělocvičná jednota Sokol a samozřejmě i Sbor dobrovolných hasičů.
Ke skutečnému sloučení obou obcí došlo v roce 1960, kdy se zástupci Místních
dobrovolných národních výborů z Lutopecen a Měrůtek dohodli na sloučení s názvem
LUTOPECNY.2

2. Obyvatelstvo
Demografická situace
Obec Lutopecny měla k 1. 1. 2020 celkem 599 obyvatel (ČSÚ). Následující graf znázorňuje
vývoj počtu obyvatel (2010 – 2020). Počet obyvatel Lutopecen má rostoucí tendenci. Ve
sledovaném období obec měla nejméně obyvatel v roce 2011 a 2018 (586 obyvatel),
maximálního počtu obyvatel Lutopecny dosáhly na začátku roku 2015, kdy v obci žilo 604
občanů.
Vývoj celkového přírůstku, měl kolísavý charakter. Celkový přírůstek obyvatelstva je součet
přirozeného přírůstku (narození – zemřelí) a migračního salda (přistěhovalí – vystěhovalí).
Ve sledovaném období více lutopeckých obyvatel zemřelo, než se narodilo. Naopak se ale
více lidí přistěhovalo, nežli vystěhovalo. Výsledkem je kolísavý charakter linie celkového
přírůstku obyvatelstva obce. Svého minima přírůstek obyvatelstva dosáhl v roce 2010, kdy
obci ubylo celkem 14 obyvatel. V posledních letech se počet obyvatel průběžně zvyšuje.
Z analýzy vyplývá, že příčinou zvyšování není vyšší porodnost místních občanů, ale migrace
obyvatelstva směrem do Lutopecen. Výhodou obce je její příznivá poloha v blízkosti
spádového města.
Průměrný věk v obci je 41,7 let, tato hodnota je pod hranicí průměrného věku v celém
Zlínském kraji i České republice. (ČSÚ) Pro obec o šesti stech osobách je taková hodnota
velmi příznivá. Ve srovnání s obcemi o stejné velikosti v regionu MAS Hříběcí hory patří
průměrný věk 41 let k podprůměrným hodnotám.

2

Zdroj: www.lutopecny.cz, Centrála cestovního ruchu Východní Morava
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Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel obce Lutopecny v letech 2010 – 2020

Zdroj: ČSÚ, 2020
Poznámka: data jsou vždy k 1. 1. daného roku.

Vývoji porodnosti a úmrtnosti obyvatelstva Lutopecen se věnuje sloupcový graf č. 2. Zelenou
barva znázorňuje počet narozených děti v daném roce. Nejméně dětí se narodilo v roce
2014, kdy v Lutopecnách přibyly pouze dva novorození obyvatelé. Naopak nejvyšší počet
dětí se v Lutopecnách narodil v roce 2016 a 2018. Černá barva značí počet zemřelých
v daném roce. Nejvíce osob v Lutopecnách zemřelo v roce 2010, 2011 a 2018, kdy
v Lutopecnách bylo 9 mrtvých. Z grafu je zřejmý nepravidelný vývoj jak počtu narozených,
tak zemřelých občanů Lutopecen.
Graf č. 2: Vývoj počtu narozených a zemřelých občanů obce Lutopecny, v letech 2010
- 2018

Zdroj: ČSÚ, 2020
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Struktura obyvatel
Na počátku roku 2020 v Lutopecnách žilo 298 mužů a 298 žen, poměr obou pohlaví je
vyrovnaný. Věkovou strukturu obyvatelstva Lutopecen znázorňuje graf č. 3. Z delšího
časového období byly vybrány tři roky, jako vzorek pro analýzu věkové struktury obyvatelstva
řešené obce. Z grafu vyplývá, že věková struktura obce se během sledovaných let měnila
minimálně. Počet obyvatel Lutopecen ve věku nad 65 let se zvyšuje pouze nepatrně a počet
dětí do 14 let věku se v posledním období změnil také nepatrně. Ke stárnutí obyvatelstva
tedy téměř nedochází, což je pro malou obec, jako jsou Lutopecny velmi pozitivní jev.
Graf č. 3 : Věková struktura obce Lutopecny v letech 2014, 2016 a 2018

Zdroj: ČSÚ, 2020

Prognóza populačního vývoje
Vzhledem k vývoji počtu obyvatelstva Lutopecen a jeho věkové struktuře, se předpokládá, že
v obci nenastanou žádné významné změny v této oblasti. V posledních letech se stává, že
v obci více obyvatel zemře, nežli se narodí. Obec by měla podporovat příchod mladých rodin
a jejich začlenění se do života v obci. Jednou z již existujících forem podpory mladých párů
jsou fungující 3 startovací byty, které jsou v budově bývalé školy.
Sociální situace v obci
V obci nežije žádná z národnostních menšin a nejsou zde známy žádné problémy týkající se
návykových látek.
Spolková, osvětová a informační činnost
V Lutopecnách a Měrůtkách existuje několik spolků. V obou obcích jsou uskupeny sbory
dobrovolných hasičů. Společně funguje také tělovýchovná jednota, Lutopecny-Měrůtky, Svaz
žen a myslivecké sdružení.
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Sbor dobrovolných hasičů Lutopecny a Sbor dobrovolných hasičů Měrůtky
Spolek byl založen 15. června 1901, v té době byl spolek tvořen 26 členy jak z Lutopecen tak
z Měrůtek. Z historie spolku: v roce 1905 bylo členy schváleno rozhodnutí o výstavbě
hasičské zbrojnice, v roce 1946 byla zakoupena motorová stříkačka, což vedlo k rozdělení
spolku na SDH Lutopecny a SDH Měrůtky. Již od roku 1952 místní hasiči pořádají Hodkový
výlet, který jim každoročně přinesl slušný finanční výtěžek. Ve stejném roce hasiči zakoupili
auto. Od roku 1954 začíná fungovat také družstvo žen. V roce 1970 je v rámci akce „Z“
postavena současné hasičská zbrojnice v Lutopecnách. V současné době SDH Lutopecny
tvoří 67 členů, z toho 13 žen a 14 mladých hasičů.
SDH Měrůtky má k dnešnímu dni 27 členů. Stejně jako sousední SDH Lutopecny, hasiči
v Měrůtkách pořádají masopustní průvod obcí, hodové oslavy a okrskové soutěže
v hasičském sportu.
Stejně jak v historii i v současné době se hasiči aktivně podílí na kulturním životě v obci.
Tradiční akcí, kterou hasiči organizují je Masopustní vodění medvěda obcí. Podílí se na
programu oslav hodů, organizují hasičskou soutěž.
Obrázek č. 1 : Masopustní průvod 2005 a oslavy 110. výročí SDH Lutopecny 2011

Zdroj: www. Sdhlutopecny.cz
TJ Lutopecny - Měrůtky
TJ Lutopecny – Měrůtky byla znovu obnovena v roce 1998. V rámci tělovýchovné jednoty
jsou v Lutopecnách tři oddíly: oddíl kopané, oddíl šachu a oddíl základní tělovýchovy.
V oddílu kopané funguje několik fotbalových družstev: přípravka, mladší žáci, starší žáci,
dorost a muži. Fotbalové hřiště s travnatých povrchem a víceúčelové hřiště s umělým
povrchem jsou nedaleko návsi.
Šachový oddíl byl založen v sedmdesátých letech. Členové oddílu šachu vedou také
zájmový kroužek v obci.
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Obrázek č. 2: Družstvo mladších žáků

Zdroj: http://tjlutopecny-merutky.wgz.cz
Svaz žen Lutopecny - Měrůtky
Český svaz žen je ženská organizace s nejpočetnější základnou, která působí na území ČR.
Hlavní cíle ČSŽ je prosazovat projekt „Rovné příležitosti žen a mužů“ na všech úrovních – na
trhu práce, v rodině i ve společnosti. ČSŽ Lutopecny má 40 členek a v obci Lutopecny již má
svou historii. Účastní se kulturních programů pořádaných obcí, Českým červeným křížem
nebo mateřskou školou. Účastní se brigád na úklid obce, stará se o údržbu prostranství před
pomníkem padlých, v květnu členky svazu prodávají kytičky pro Ligu proti rakovině. Dále
každoročně svaz organizuje poznávací zájezdy po České republice a Slovensku, který se
účastní nejen členky svazu, ale i další občané obce.
Myslivecké sdružení Lutopecny Měrůtky
V honitbě nacházející se v katastru obce Lutopecny hospodaří Myslivecké sdružení
Lutopecny Měrůtky, na tomto území se mimo srnčí a černou zvěř loví i divoké kachny na
místních rybnících.
Obec spolky podporuje zejména ve formě ročních finančních příspěvků na jejich činnost.
Zastupitelé obce si uvědomují význam spolků na malých obcí a snaží se je motivovat k další
činnosti. Občané jsou o dění v obci informováni prostřednictvím obecního zpravodaje.
Aktuální informace jsou občanům předávány také formou aktualit na webových stránkách
obce a obecním rozhlasem.

3. Hospodářství
Ekonomická situace
V roce 2019 (ČSÚ) bylo v obci evidováno 67 podnikatelských subjektů, ve většině případů se
jedná o OSVČ. Jak uvádí tabulka č. 1, dle klasifikace CZ – NACE nejvíce osob podniká ve
stavebnictví.
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Tabulka č. 1: Počet podnikatelských subjektů v Lutopecnách dle oboru činnosti
Počet
subjektů

Obor podnikatelské činnosti
Stavebnictví
Velkoobchod,
maloobchod,
motorových vozidel

20
opravy

7

Zpracovatelský průmysl

9

Profesní vědecké a technické činnosti

4

Zemědělství, lesnictví, rybářství

6

Zdroj: ČSÚ, 2020
V Lutopecnách mimo menších subjektů, jako jsou pohostinství nebo obchod, sídlí několik
firem. Společnost FORNAL trading, s. r. o. sídlí v objektu v Měrůtkách a zabývá se výrobou
nástaveb na nákladní vozy a výrobou kontejnerů včetně jejich nosičů. Další firmou působící
v katastru obce je RESTA DAKON, s. r. o., která recykluje stavební odpad. Firma Ryšánek,
s. r. o. prodává stavební materiál, SOREGO Tech, s. r. o. se zabývá slaboproudem. V obci
sídlí firmy zabývající se prodejem biopotravin (Biovital), květin a rostlin (Boflor), granulí a
krmiva a také garážových vrat či kovovýrobou.
Místní podnikatele obec podporuje ve formě jejich prezentace na obecních událostech a
oslovování v případě konání výběrových řízení.

Trh práce
Na konci března roku 2020 bylo v obci Lutopecny 8 uchazečů o zaměstnání registrovaných
na Úřadu práce v Kroměříži. Dle MPSV byl podíl nezaměstnaných (počet uchazečů o
zaměstnání k všem obyvatelům ve věku 15 – 65 let) v obci ve výši 2 %. Tato hodnota patří
spíše k nižším ve srovnání s ostatními menšími obcemi v regionu.
Dle údajů ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011 bylo v Lutopecnách 229 zaměstnaných osob.
Drtivá většina zaměstnaných dojíždí za zaměstnáním do blízké Kroměříže. Za významného
zaměstnavatele se dá považovat společnost FORNAL trading, s. r. o., v současné době však
většina zaměstnanců dojíždí z okolí, místních občanů zde mnoho zaměstnaných není.
Pozemkové úpravy
Komplexní pozemkové úpravy byly na území Lutopecen prováděny ve dvou etapách.
Důvodem byla výstavba dálnice. I. etapa KPÚ byla ukončena v roce 2003, druhá v roce
2005. Navazujícím projektem na KPÚ byla výstavba vodní plochy v Lutopecnách.
Dokončené KPÚ byly taktéž impulzem pro projekt „Zeleň Lutopecny II.“, který byl realizován
v roce 2012.
Územní plán obce byl schválen v roce 2002, v rámci změn v územním plánu byla také
určena lokalita pro budoucí zástavbu „na Bařinách“.
Zemědělství
Na zemědělských pozemcích v okolí obce Lutopecny hospodaří Agrodružstvo Postoupky,
soukromý zemědělec Ing. Jan Váňa a Zemědělské obchodní družstvo Rataje. V okolní
krajině dominují zemědělské plodiny, jako je řepka, kukuřice nebo obilí. V katastru Lutopecen
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se nachází také živočišná výroba, chová se zde skot. Dle dosud známých informací se
živočišná výroba bude přesouvat.
Cestovní ruch
V obci se nachází pamětní deska generálmajora v. v. Aloise Šišky pilota 311. čs.
bombardovací perutě ve velké Británii. Další zajímavostí pro některé projíždějící turisty může
být pomník padlým v I. a II. světová válce. Ostatními památkami jsou drobné sakrální
památky (křížky) a 2 zvonice, které se nacházejí v Měrůtkách a v Lutopecnách. Zvonice
v Měrůtkách byla v první polovině roku 2015 opravována a 31. května 2015 zde byl vysvěcen
její zvon.
Obrázek č. 3, 4, 5: Zleva: zvonice Lutopecny, zvon Měrůtky, zvonice Měrůtky před
rekonstrukcí

Zdroj. www.lutopecny.cz, foto Miroslav Žůrek

4. Infrastruktura
Technická infrastruktura
Kanalizace je v Lutopecnách vybudována 20 až 30 let a je ve špatném stavu. V Měrůtkách
byla kanalizace vybudována v 60. až 70. letech. Navíc je kanalizace mělce uložená,
v budoucnu bude nutná její obnova. V roce 2006 byla dostavěna část kanalizace na
splaškovou vodu (cca 900 m). Odpadní voda z kanalizace je svedena do kořenové čistírny
odpadních vod.
Umístění KČOV je vyobrazeno na mapě č. 2. Projekt KČOV se začal připravovat již v roce
2003, když dle studie proveditelnosti bylo zřejmé, že je obec vhodná pro tento typ čistírny.
Stavba byla zahájena v srpnu roku 2005 a za jeden rok tedy v r. 2006 byla stavba předána
do užívání obce, v provozu je od roku 2007. Na celkových nákladech se podílel Státní fond
životního prostředí (22 113 816,-), Krajský úřad Zlínského kraje (5 000 000,-) a obec
Lutopecny (3 869 922,-). Náklady na provoz hradí obec, proto byl stanoven poplatek za
stočné ve výši 600,- pro všechny občany napojené na kanalizaci.

Mapa č. 2: Poloha kořenové čistírny odpadních vod
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Zdroj: www.mapy.cz
Stav rozhlasové sítě není vyhovující. V budoucnu bude nutné rozhlas zrekonstruovat. Zda
kabely povedou pod zemí nebo pomocí sloupů prozatím není jasné. Obec rozhlas využívá
jak k obecnímu hlášení, tak k varování před nebezpečím.
Vedení veřejného osvětlení není ve všech případech na obecních pozemcích a zařízeních,
bude nutné ho přesunout na obecní pozemky a zároveň provést technickou a morální
obměnu, což přispěje k úspornosti celé infrastruktury osvětlení. Elektrický proud je prozatím
veden pomocí stožárů, do roku 2016 je však plánováno vést elektřinu pod zemí.
Vodovodní řad byl vybudován v roce 1993 a je v majetku společnosti Vodovody a
kanalizace Kroměříž, a. s. Obec je plynofikována. Internet je v obci vedený pouze
bezdrátově, v budoucnu by bylo možné uvažovat o kabelovém vedení vysokorychlostního
internetu. V obci nabízí internet více poskytovatelů.

Dopravní infrastruktura
Katastrem obce prochází silnice II/428 (Kroměříž – Zlobice – Morkovice – Slížany). Obcí
Měrůtky prochází silnice III/36726. Silnice III/43218 (Zlobice – Rataje) zasahuje jen malým
fragmentem v jihozápadním cípu katastru obce. Na severním okraji katastru obce leží
dálnice D1 (Brno – Ostrava), k obci nevede žádný sjezd a proto dálnice rozvoj obce přímo
neovlivňuje. Přístup k dálnici je buď z Bojanovic, nebo z nedaleké Kroměříže. Nejbližší
nájezd na dálnici je tedy vzdálen přibližně 4 km.
Celkově je stav obecní komunikace procházející obcí špatný, jedním ze záměrů obce je
komunikace opravit a zřídit zde parkovací místa.
Na katastru obce se nachází několik velmi intenzivně využívaných (především zemědělskými
stroji) účelových komunikací, která jsou ve špatném technickém stavu. Opravy těchto
komunikací budou v budoucnu nevyhnutelné. Obec má v plánu udržovat a opravovat také
ostatní komunikace v intravilánu obce.
Komunikace pro pěší
V minulosti byla obec v obou částech vybavena chodníky, které však v žádném úseku
nesplňovali prvky bezbariérovosti, chodníky vykazovali velké defekty (lokální propady,
nesoudržnost povrchu) omezovali pohyb osob se zhoršenou možností pohybu a
v neposlední řadě z důvodu nerovnost velmi ztěžovali strojní zimní údržbu. Z tohoto důvodu
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byli realizovány liniové stavby, v Měrůtkách v roce 2016-2017 vybudován v celém
průjezdném úseku podél krajské komunikace III/36728 bezbariérový chodník, v Lutopecnách
ve dvou etapách bezbariérové komunikace pro pěší podél silnice II/428 taktéž v celém
průjezdném úseku.
Dopravní obslužnost
Hromadná přeprava osob je v řešeném území realizována výhradně autobusovou
dopravou. Vzhledem k výhodné pozici celé obce na silničním tahu vedoucím ke Kroměříži, je
četnost autobusových spojů dostačující. Ve všední dny jezdí mezi Kroměříží a Lutopecnami
autobus 25x, první ranní autobus jede do Kroměříže 4:55 a ten nejpozdnější večerní se
z Kroměříže vrací 22:30. V neděli je četnost spojů omezena a to na 6 autobusových spojů
každým směrem. Autobusovou dopravu zajišťuje výhradně společnost KRODOS BUS, a. s.,
jedná se o spoje Pačlavice – Kroměříž, Morkovice – Kroměříž nebo Zlobice – Kroměříž.
Sledovaným územím v současné době prochází značená hipotrasa a jsou zde značené
cyklotrasy, z větší části vedené po obslužných komunikacích podél D1 a propojující město
Kroměříž, Postoupky, Lutopecny. Chybějící částí je cyklostezka a komunikace pro pěší mezi
Měrůtkami a Zlobicemi. Obec Lutopecny klade tradičně velký důraz na udržování tradičních
hodnot a na vztah k vlastní kultuře a historii, a proto je záměrem obce realizovat naučnou
stezku jejímž cílem je zvýšení vzdělanosti informovanosti a navýšení zájmu obyvatel o
kulturu historii v místech kudy vedou jejich každodenní kroky.

5. Vybavenost
Vzhledem k populační velikosti obce jsou zde zajištěny pouze základní služby občanské
vybavenosti, jako je prodejna smíšeného zboží a hostinec.

Bydlení
Dle Sčítání lidu, domů a bytů 2011 bylo v Lutopecnách 206 obydlených domů. V letech 2001
– 2012 bylo v obci dokončeno 23 bytů v rodinných domech. Jedná se o poměrně vysoké
číslo ve srovnání s ostatními podobně velkými obcemi v regionu.
Nové výstavbě výrazně napomáhá těsná blízkost obce a města Kroměříže, kdy se v rámci
suburbanizace3 obyvatelé přesouvají do vesnic v blízkosti města. Tento jev má však i svá
úskalí, noví obyvatelé obce se někdy složitě začleňují. Často nemají zájem se stát členy
místních spolků a většinou se neúčastní společenských a kulturních akcí konaných v obci,
což budoucnosti společenského života v obci nesvědčí.
V obci se nacházejí volné stavební pozemky již pouze v soukromých rukou.

3

Proces suburbanizace znamená přesun obyvatel, jejich aktivit a některých funkcí z jádrového města do zázemí.
Jedná se o typický proces rozšiřování území města, který můžeme zaznamenat jak u většiny měst vyspělých
zemí, tak v historickém vývoji našich měst. Zdroj: www.suburbanizace.cz
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Školství a vzdělávání
Lutopecny nejsou vybaveny základní školou. Základní školu místní děti navštěvují
v Kroměříži. V obci je mateřská škola, ke které náleží zahrada s dětským hřištěm. Mateřskou
školu navštěvuje stabilně 25 dětí. Jedná se o plný stav kapacity mateřské školy.
Zdravotnictví a sociální péče
V obci není poskytována zdravotní péče, za veškerými zdravotními službami občané
Lutopecen dojíždějí do Kroměříže, kde je možné získat kompletní péči. Nemocnice a
lékařská pohotovost v Kroměříži jsou vzdáleny přibližně 4 km. Nemocnice v krajském městě
Zlíně je vzdálená 40 km.
Sociální péče v obci je zajišťována Oblastní charitou Kroměříž a společností Včelka- Senior
care Beroun- pobočka Kojetín. Seniorům, ale všem dalším, kteří mají zájem, jsou dováženy
obědy od několika poskytovatelů. Jiné sociální služby v obci nefungují.
Kultura
Kulturní a společenský život v obci je velmi bohatý. Zásluhu na společenském vyžití v obci
mají především místní spolky a obec samotná, která většinu akcí zaštiťuje. Obci však chybí
infrastruktura pro společenské a kulturní akce, zejména tedy prostorný kulturní dům nebo
sál. V současné době obec využívá obecní dům v Měrůtkách, kapacita tohoto prostoru je
však pouze 60 osob, což pro obec o 600 obyvatelích není dostatečné. Většina akcí o více
lidech se tedy koná v letních měsících v krytém prostoru sportoviště. Problém by vyřešila
výstavba nové multifunkční budovy, která by posloužila jak pro kulturní a společenské
události, tak pro volnočasové aktivity.
Mezi pravidelné kulturní a společenské akce v obci patří:
Karneval pro děti, masopustní průvod, z velikonočních tradic hrkání dále pálení čarodějnic a
stavění máje, kácení máje, drakiáda, rozsvěcení vánočního stromu s živým betlémem. Velmi
oblíbenou a hojně navštěvovanou akcí je dětský den s modeláři, mažoretkami a hasiči.

Obrázek č. 1, 2, 3: Fotografie živého Betlému, z kácení máje a pálení čarodějnic
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Zdroj: www.rajce.idnes.cz - Lutopecny
Hody obě části obce slaví zvlášť. V Měrůtkách se hody slaví na konci měsíce května,
v Lutopecnách je to o tři týdny později. V Měrůtkách se hodová zábava koná dle počasí, buď
venku nebo v malém obecním domě uvnitř. V Lutopecnách se zábava pořádá vždy ve
venkovním areálu. O program hodů se z větší části starají místní dobrovolní hasiči.
Za divadelními představeními, koncerty a festivaly místní dojíždí do Kroměříže.
Knihovna
Obec je zřizovatelem knihovny, Lutopecny a její pobočky v Měrůtkách. Současné umístnění
místní knihovny v Lutopecnách je v budově obecního úřadu Lutopecny v prostorách, které
nebyli nikdy projektovány a vystavěny pro účely knihovny, přístup je po schodišti s absencí
jakéhokoliv bezbariérového prvku, přístup je tudíž významně omezen nejen pro osoby
s omezenou možností pohybu. Knihovna v Měrůtkách se nachází v obecním domě tamtéž.
Knihovna v Měrůtkách aktivně působí v obci a je více navštěvovaná.
Hřbitov
Obec nemá na svém území hřbitov. Využívá hřbitova v obci Hradisko popř. obřadní síně
v Kroměříži.
Sport a volnočasové aktivity
Občané se setkávají mimo jiné i za účelem podpory místních spolků při soutěžích, a to jak
hasičských tak ve fotbale. V obci je mnoho příležitostí sportovního vyžití. Je zde tenisový
kurt, víceúčelové hřiště a travnaté fotbalové hřiště. V minulosti bylo v ne zcela vyhovujícím
prostoru bývalé školy v Lutopecnách se konalo cvičení pro děti a mládež i pro ženy, tento
prostor v současnosti nesplńuje základní požadavky pro výše uvedené aktivity a v zimních
měsících z důvodu nefunkčnícho vytápění (odstaveno – bez rekonstrukce tepelného zdroje a
nové spalinové cesty nelze provozovat).
Rekonstrukcí a dostavbou šaten včetně rekonstrukce travnaté plochy a doplněním
závlahového sistému bylo dosaženo požadované kvality hrací plochy a celkového zázemí.
Co se týká technického stavu další infrastruktury pro sport a volnočasové aktivity, velké
nedostatky má multifunkční hřiště. Projekčně je připravena „Obnova víceúčelového a
volejbalového hřiště + instalace workoutové sestavy v obci Lutopecny“, v roce 2019 obec
neúspěšně žádala o podporu na spolufinancování tohoto projektu z MMR (projekt zařazen
do „zásobníku“).
Zmíněné víceúčelové a volejbalové hřiště je nedílnou součástí celého sportovního areálu
obce, ve kterém byli ve dvou etapách realizovány obnovy a rekonstrukce uvedených
sportovních zařízení:
Rekonstrukce a sociální zařízení - dostavba a stavební úpravy, kolaudace 24. 10. 2018.
Celková výše investice 2 675 529,-Kč
financování:
a) Program na podporu obnovy venkova z fondu Zlínského kraje č. D/2547/2018/STR
výše podpory 503 089,-Kč
b) Vlastní zdroje 2 172 440,-Kč
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Rekonstrukce travnaté plochy
a) Travnatá plocha financováno z rozpočtu obec 1 048 842,-Kč
b) Závlaha fotbalového hřiště 234 595,-Kč
V roce 2012 byla za finanční pomocí MMR vybudována nová dětská hřiště v Měrůtkách i
Lutopecnách.

6. Životní prostředí
Stav životního prostředí
Stav životního prostředí v obci Lutopecny lze hodnotit jako uspokojivý. V katastru obce se
však nachází ekologická zátěž ve formě bývalé skládky komunálního a jiného odpadu.
Skládka vznikla jako černá skládka v 80. letech v areálu bývalé cihelny.
Je realizována rekultivace skládky, po jejím dobudování je minimalizováno riziko znečištění
podzemních vod a plocha skládky je na celé ploše zatravněna a osázena zelení a tvoří
společně s vybudovaným rybníkem funkční biocentrum.
Je nutné podotknout, že v posledních letech se obec významně zasadila o zvýšení kvality
životního prostředí v okolí obce. Byly vysázeny dvě biocentra, několik liniových výsadeb
zčásti realizován biokoridor a vybudovány protipovodňová opatření v extravilánu Měrůtek i
Lutopecen. V roce 2014 byl realizován projekt „Malá Bařina mokřad a ozelenění“. Tato
činnost zlepší přírodní biodiverzitu krajiny, která dosud byla intenzivně zemědělsky
využívaná, což zdejší fauně a floře neprospělo.
V obci byl vybudovány dva rybníky, který krajině v okolí obce pomohl z hlediska zvýšení
retence vody v krajině. Na jednom z rybníků je extenzivní chov se ryb a je zde povoleno
rybařit. Povolenka k rybaření stojí 50 Kč + cena zachycenou rybu. Rybářskou stráž tvoři 5 lidí
včetně starosty obce.
Rybník, ale zejména zmíněná biocentra v průběhu dalších let budou potřebovat údržbu od
obce, z čehož vyplývá, že obec bude potřebovat technické vybavení k údržbě této zeleně.
Na katastru obce se nenachází žádná přírodní chráněná lokalita.
Odpadové hospodářství
Obec má fungující systém odpadového hospodářství. Svoz komunálního odpadu provádí
jednou za dva týdny firma Biopas, s. r. o. V obci jsou umístěny kontejnery na separovaný
odpad, jako jsou sklo barevné a bílé, plasty, papír, kov a textil. Separovaný odpad konkrétně
pasty a papír jsou tříděny i pomocí pytlů v domácnostech, které jsou jednou měsíčně
sváženy.
Obec má vlastní kompostárnu, kde se ukládá bioodpad. Je zde zaměstnán jeden
zaměstnanec, který kompostárnu udržuje v provozu. V obci je také kontejner na suť a
stavební odpad a kontejner na velkoobjemový odpad.
Za opady je vybírán poplatek 500 Kč/osoba/rok.
Za rok 2014 občan Lutopecen průměrně vyprodukoval 215 kg komunálního odpadu, což je
pod celorepublikovým průměrem (ČSÚ). Separovaného odpadu průměrně občan Lutopecen
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vyprodukoval 32,43 kg (8,36 kg plastů, 13,96 kg papíru, 1,84 kg kompozitních obalů a 8,27
kg skla).
Obec si je vědoma důležitosti třídění odpadů a snaží se tuto aktivitu svým občanům co
nejvíce zjednodušit. Nabízí především pohodlí, které díky pytlovému svozu u třídění
obyvatelé mají.

7. Správa obce
Obecní úřad a kompetence obce
Správu obce zajišťuje Obecní úřad Lutopecny. Činnost úřadu je vykonávaná pouze pro
území obcí Lutopecny a Měrůtky. Obec zaměstnává 2 osoby na veřejně prospěšné práce a
dalších šest osob na běžné pracovní smlouvy nebo dohody o provedení práce. (hospodářka,
kompostárna, správci…). Statutárním orgánem obce je starosta, který je uvolněný pro výkon
své funkce.
Hospodaření a majetek obce
V posledních pěti letech Lutopecny hospodařily každoročně s přebytkovým saldem rozpočtu.
Výši salda rozpočtu znázorňuje červená linie v grafu č. 5. Nejvyššího přebytku Lutopecny
dosáhly v posledním sledovaném roce, kdy bylo saldo rozpočtu 3 954 663 Kč.
Graf č. 5 znázorňuje kromě výše rozpočtového salda také celkové příjmy a výdaje obce
Lutopecny. Celkové příjmy a výdaje byly nejvyšší v roce 2016, ze sledovaného období byla
právě v tomto roce nejvyšší příjmová položka – pořízení dlouhodobého hmotného majetku,
tvořila více jak 4 500 000 Kč. V tomto roce byly také nejvyšší ze sledovaného období
kapitálové výdaje (4 873 966 Kč) v položce celkových výdajů.
Graf č. 5: Vývoj výše příjmů a výdajů rozpočtu obce Lutopecny a vývoj salda rozpočtu
v letech 2015 - 2019
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Zdroj: monitor.statnipokladna.cz
Obec v současné době není zadlužena. Ukazatel dluhové služby se rovná nule.
Tabulka č. 2: Procentuální podíl běžných výdajů na celkových příjmech v Kč obce
Lutopecny v letech 2016 - 2019
Rok

Běžné výdaje

2016
4 085 251
2017
4 039 412
2018
5 512 358
2019
6 333 306
Průměr 2016 - 2019

Celkové
příjmy

10 837 504
10 133 711
10 194 670
10 570 153

běžné
výdaje/celk.
příjmy

38%
40%
54%
57%
47%

Zdroj: monitor.statnipokladna.cz, vlastní zpracování
Podíl běžných výdajů na celkových příjmech v posledních čtyřech sledovaných letech byl pro
lepší vypovídací schopnost uveden v průměru. Průměrně 47 % celkových příjmů připadá na
výdaje potřebné pro každodenní činnost obce, pravidelně opakované výdaje jako jsou výdaje
na údržbu, režie, platy a platby za odpady. Zbylých průměrně 53 % celkových příjmů smí
obce využít na jednorázové výdaje nebo nahodilé jako jsou investice na pořízení majetku,
výdaje na likvidaci živelných pohrom nebo spořit na budoucí investice pro rozvoj obce. Míra
53 % je poměrně nízká ve srovnání s podobně velkými obcemi v regionu.
V posledních pěti letech obec získala mnoho nenárokových dotací, zde několik z nich:
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2015- neinvestiční MŽP SFŽP realizace biocentra LBC 2 v Lutopecnách
2015- neinvestiční MPSV -VPP – Úřad práce KM
2016- investiční SFDI Rekonstrukce a výstavba bezbariérového chodníku v Měrůtkách
2016- neinvestiční MPSV -VPP – Úřad práce KM
2017- investiční SFDI Chodník podél silnice II/428 v obci Lutopecny
2018- investiční Zlínský kraj šatny a sociální zařízení -dostavba a stavební úpravy Lutopecny
2019- neinvestiční MŽP Předcházení vzniku BRKO v obci Lutopecny

Nemovitý majetek obce, jeho stav a způsob využívání
V majetku obce se nachází kořenová čistírna odpadních vod, budova obecního úřadu a
mateřské školy, budova obecního domu v Měrůtkách, budova bývalé školy Lutopecny 70,
dům na návsi Lutopecny č. 16, Místo pro velkoobjemový odpad, suť a kovový odpad je na
volném prostranství domu č. 9. V Lutopecnách je kompostárna, víceúčelové hřiště včetně
tenisového kurtu, dvě zvoničky a dvě kapličky.
Co se týká stavu nemovitostí ve vlastnictví obce, je většinou uspokojivý. Od plánované
rekonstrukce domu č. p. 16 bylo upuštěno a budova bude v roce 2020 stržena.
Bezpečnost
Lutopecny se nepotýkají s žádnými výjimečnými problémy spojenými kriminalitou.
Protože se v posledních letech v okolí obce realizovalo několik krajinných opatření,
v současné době se riziko živelných pohrom (povodně, eroze půdy) považuje za minimální.
Před nebezpečím jsou občané varováni prostřednictvím obecního rozhlasu.
Vnější vztahy a vazby obce
Mikroregion Kroměřížsko
Obec Lutopecny je členem dvou mikroregionů Mikroregionu Kroměřížsko a Mikroregionu
Morkovsko. Mikroregion Kroměřížsko vznikl v roce 2002 a sdružuje 11 obcí, jednou z obcí je
i město Kroměříž, ke kterému náleží jeho přidružené obce (Kotojedy, Vážany, Hradisko,…).
Cílem mikroregionu Kroměřížsko je společné plnění úkolů v oblasti školství, kultury,
cestovního ruchu, životního prostředí a dalších oblastí. Členský poplatek za rok 2014 pro
Lutopecny byl 3 010 Kč.

Mikroregion Morkovsko
Obec Lutopecny jsou také členem mikroregionu Morkovsko. Mikroregion sdružuje celkem 13
obcí a byl založen v roce 1999. Je to zájmové sdružení právnických osob v okresu Kroměříž,
sídlem jsou Morkovice-Slížany a jeho cílem je rozvoj samospráv obcí, odpadové
hospodářství, podpora podnikání, péče o památky, školství a kulturní rozvoj.
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Místní akční skupina Hříběcí hory
Od roku 2013 jsou Lutopecny členem MAS Hříběcí hory, jedná se o spolek občanů,
podnikatelů, neziskových organizací a subjektů veřejné správy, kteří usilují o rozvoj venkova.
Organizace byla založena v roce 2005 a nyní sdružuje 62 členů, z nichž je většina ze
soukromého sektoru a působí na území 33 obcí. Obec se aktivně zapojuje do projektů
realizovaných v rámci místní akční skupiny. V budoucnosti očekává čerpání dotací také
prostřednictvím této organizace. Nákladem zapojení obce do spolku je členský poplatek,
který v současné době činí 10 Kč/obyvatele.
Svaz měst a obcí ČR
Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní
organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a
města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci.
Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech
týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů,
primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i
obecným problémům samosprávy. V současné době Svaz sdružuje téměř dva tisíce šest set
měst a obcí a hájí tak zájmy víc než osmi milionů obyvatel ČR. Roční členský poplatek činí
2000 Kč + 1,80 Kč za každého obyvatele. V roce 2014 to bylo 3 265,60 Kč.
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A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST
Lutopecny jsou obec s více jak 600 obyvateli ležící v těsné blízkosti města Kroměříže. Obec
má dvě části - Lutopecny a Měrůtky. Na rozdíl od většiny obcí o stejné velikosti v regionu, se
obec Lutopecny nepotýká s problémem úbytku obyvatel. Důvodem je výhodná poloha obce.
Lidé, kteří chtějí žít na vesnici, mohou využívat výhody blízkosti města, jeho služeb a
nabídky zaměstnání. Optimisticky vyhlíží také průměrný věk obyvatelstva obce, který je pod
průměrem celého kraje.
Nedílnou součástí společenských akcí, ať už kulturního nebo sportovního charakteru, jsou
místní spolky. V obci jich funguje hned několik. Nejaktivněji pro veřejnost působí místní sbory
dobrovolných hasičů a tělovýchovná jednota. Společenské dění se obec snaží podporovat a
zapojovat se, obec taktéž podporuje dodržování postupně vymírajících tradic, jako jsou
zvyky spojené s Velikonocemi nebo Vánocemi.
Obec zodpovědně hospodaří se svými finančními prostředky a v současné době není
zatížena úvěrem. Lutopecny aktivně využívají možnosti čerpat dotace jak ze státního
rozpočtu, rozpočtu zlínského kraje, tak z fondů Evropské unie.

SILNÉ STRÁNKY
(pozitiva, rozvojové faktory)
•
•
•
•
•

aktivní přístup zastupitelstva k rozvoji obce
poloha obce
zkušenosti s čerpáním dotací
příznivý průměrný věk obyvatelstva
vybudovaná kořenová ČOV

SLABÉ STRÁNKY
(negativa, problémy)
• nedostatek parkovacích ploch
• nedostatečné
prostory
(multifunkční
budova) pro konání společenských
událostí v Lutopecnách
• pasivita přistěhovalých obyvatel (mladých
rodin)
• blízkost dálnice D1
• chybí cyklostezka mezi Měrůtkami a
Zlobicemi – cyklisté a pěší se pohybují na
frekventované silnici

Výsledky dotazníkového šetření
Zpracovatel PRO společně se starostou obce Lutopecny vytvořili dotazník, jehož cílem bylo
získat názor veřejnosti na důležitost jednotlivých plánovaných aktivit a celkový pocit z dění
v obci.
Dotazník byl vyplňován anonymně. Formulář byl distribuován do každé domácnosti v tištěné
podobě, v elektronické podobě byl zveřejněn na webových stránkách obce a na sociální síti,
kde mají občané Lutopecen a Měrůtek založenou veřejnou skupinu. Formulář se skládal z 15
oddílů (otázek). Viz příloha č. 1. Dotazovaný měl možnost ohodnotit jednotlivé oblasti
činnosti obce a zamýšlené projekty. Občané také mohli uvést nejoblíbenější kulturní akce
v roce. Každý měl také možnost vyjádřit svůj názor, kterým směrem by se měl rozvoj obce
ubírat.
Dotazník byl určen pro občany starší 15 let. Formulář bylo možné vyplnit během měsíce
května a zodpovězených formulářů se shromáždilo 74 (49 ks v elektronické podobě a 25 ks
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v listinné). Přestože počet vyplněných dotazníků zcela nesplnil očekávání zpracovatele, lze
jeho výstupy považovat za reprezentativní vzorek všeobecného názoru občanů.
Z dotazovaných občanů 40 % žije v obci déle jak 10 let a 37 % občanů zde žije od narození.
Většina dotazovaných tedy v obci bydlí dlouhodobě a dostatečně ji zná. Polovina
dotazovaných byla ve věku od 30 do 49 let, dalších 20 % bylo ve věku 50 až 64 let. Z čehož
plyne, že místní mládež o vyplnění jevila pouze minimální zájem (9 dotazovaných 15 – 29
let).
Vyhodnocení:
Na životě v obcích Lutopecny a Měrůtky si nejvíce občanů cení klidného života a prostředí v
okolí obce. Několik občanů v této sekci také uvedlo kvalitní místní obchod, který je oblíbený
a má otevírací dobu po celý týden. Odpovědí na otázku, „co se Vám na obci nelíbí“ bylo
mnoho, opakovanou odpovědí byly špatné mezilidské vztahy, nezájem občanů o obec a
v otevřených odpovědích se nejčastěji objevovalo – neekologické topení v zimě, špatné
ovzduší v zimních měsících způsobeno kouřem z komínů a potíže s parkováním.
Odpovídajícím občanům v Lutopecnách nejvíce chybí výběr volnočasových aktivit pro
mládež (i dívky), parkovací místa, kvalitní místní komunikace nebo základní škola. Za
podstatné v rozvoji obce respondenti nejčastěji uváděli dostatečný počet parkovacích míst a
mnoho dalších různorodých faktorů (domov důchodců, stavební pozemky, chodníky).
Jako nejlépe hodnocenou oblast v obci většina respondentů vybrala: nakládání s odpady,
recyklace, třídění, dále úpravu veřejných prostranství a fungování a komunikaci obecního
úřadu s občany. Nejhůře byla hodnocena bezbariérovost obce, mezilidské vztahy a
příležitosti k podnikání.
Téměř naprostá většina dotazovaných navštěvuje webové stránky obce ať už pravidelně
nebo nepravidelně. Za nejzajímavější akci v roce většina obyvatel považuje hody, fotbalová
utkání a dětský den. Dotazovaným v obci chybí taneční zábavy, plesy nebo akce s živou
hudbou. Tento nedostatek by se mohl v budoucnu vyřešit vhodnými prostorami pro tyto akce,
které v současnosti obec nemá.
Výsledky hodnocení významu jednotlivých investičních záměrů z hlediska užitečnosti pro
celou obec zobrazuje graf č. 5. Z grafu je zřejmé, že nejvíce obyvatel považuje za důležitou
rekonstrukci místní komunikace v Lutopecnách včetně chodníků a vytvoření parkovacích
míst. Druhou nejdůležitější akcí z pohledu občanů je rekonstrukce a výstavba nových
chodníků podél hlavní silnice v Lutopecnách. Třetí akcí s nejvíce body v sekci „důležité“ jsou
projekty cyklostezky a výstavby multifunkční budovy.
Jako nejméně důležitou investici hodnotí obyvatelé rekonstrukci obslužných komunikací
podél D1 (k údržbě těchto komunikací se bohužel obec musela zavázat v souvislosti
s výstavbou dálnice), obnovu místního rozhlasu, projekt přesunutí technického zázemí mimo
centrum obce, rekonstrukci povrchu hřiště a obnovu sportoviště včetně šaten a bufetu.
Mnoho projektů u dotazovaných nevzbudilo žádný zájem, „je jim jedno“, jak zastupitelé o
osudu těchto akcí rozhodnou.
Graficky jsou zachyceny výsledky z dotazníkového šetření v grafu č. 5, konkrétně otázka 6.,
která se respondenta ptá na jeho názor na význam investiční akce obce. Popis jednotlivých
investičních akcí je v grafu poněkud zkrácený a detailnější vysvětlení těchto aktivit naleznete
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v samotném dotazníku, který je přiložen k tomuto dokumentu. Číslice na vertikální ose jsou
počty jednotlivých typů odpovědí.
Graf č. 6: Hodnocení významu jednotlivých investičních záměrů obyvateli Lutopecen

Zdroj: dotazníkové šetření 5/2015, vlastní zpracování autora
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST
B.1 STRATEGICKÁ VIZE
Strategická vize vyjadřuje představu o celkovém rozvoji obce v dlouhodobém horizontu
přibližně 20 let. Pro účely tohoto dokumentu vize nastiňuje žádoucí stav obce Lutopecny
v roce 2035. K naplnění této představy bude směřovat postupné plnění aktivit, definovaných
v programu rozvoje obce a také ve strategických rozvojových dokumentech na něj
navazujících. Vize představuje „cílový stav“ obce v budoucnosti a určuje hlavní kontury
směřování k tomuto stavu.
Lutopecny v roce 2035
Samostatná obec, která splňuje všechny podmínky pro spokojený život na vesnici v 21.
století. Obec, kde občané (starousedlíci i nově přistěhovaní) využívají možnosti se zapojit do
místních spolků, které udržují tradice a společenský život v obci. Obec se zázemím pro
celoroční kulturní, společenské a sportovní vyžití. Obec s fungujícím protipovodňovým
systémem a čistým životním prostředím.

B.2 OPATŘENÍ A AKTIVITY
Na základě problémů definovaných v analytické části dokumentu a na základě potřeb
občanů obce zjištěných prostřednictvím dotazníkového šetření, jsou stanovena tato opatření:
1. Rozvoj infrastruktury v obci
2. Zvýšení kvality života v obci
3. Rozvoj kulturního, společenského a sportovního vyžití v obci
Opatření 1. Rozvoj infrastruktury v obci
Název aktivity
1.1 Rekonstrukce místní
komunikace v Lutopecnách
včetně chodníků a
parkovacích míst

Důležitost Termíny

Vysoká

2020
2022

Odpovědnost

Náklady

Zdroje
financování

Zastupitelstvo
obce

17 mil.

Vlastní

Výstavba chodníků zajistí bezpečný pohyb pěších, řeší odstavná parkování a zlepšení kvality
povrchu místní komunikace.
1.2 Rekonstrukce
kanalizace

Vysoká

2020
2022

Zastupitelstvo
obce

4 mil.

Vlastní

1,5 mil.

Vlastní

Jedná se o pravidelnou obměnu vytyčených úseků současné kanalizace.
1.3 Rekonstrukce
obecního rozhlasu

Střední

2021

Zastupitelstvo
obce

V případě rekonstrukce místní komunikace Lutopecny provést přípravu kabeláže v zemi a
přesunout rozhlas na stožáry veřejného osvětlení (ve vlastnictví obce).
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Jedná se o průběžné opravy již narušených částí vozovky.
1.4 Rekonstrukce a opravy
místních a účelových
komunikací

Nízká

2021

Zastupitelstvo
obce

2 mil.

Vlastní

2021

Zastupitelstvo
obce

0,5 mil.

Vlastní

2,5 mil.

Vlastní

1,5 mil.

Vlastní

Poškozené úseky živičných povrchů
1.5 Zpevnění účelových
(polních) komunikací v okolí
obce

Nízká

Zejména komunikace využívané těžkými zemědělskými stroji.
1.6 Zpevnění plochy před
garážemi na „Bařinách“

Nízká

2020

Zastupitelstvo
obce

Zajištění bezprašného povrchu plochy na zmíněném místě.
1.7 Rekonstrukce
veřejného osvětlení

Nízká

20202022

Zastupitelstvo
obce

Rekonstrukcí se myslí změna ovládání, přesunutí z osvětlovacích těles ze zařízení společnosti
E-on na vlastní sloupy a vedení kabeláže pod zemí.
1.8 Instalace úpravny vody

Střední

20212022

Zastupitelstvo
obce

3 mil.

Dotace?

Využití "šedé" vody z KČOV pro veřejnou potřebu/úprava na užitkovou vodu.
1.9 Stavba POLDRU
Lutopecny 2

Vysoká

2022

Zastupitelstvo
obce

12 mil.

Dotace

2,65
mil.

Dotace

Realizace díla po úpravě územního plánu obce a města Kroměříže
1.10 Realizace LBK 1

Střední

2020

Zastupitelstvo
obce

Dokončení zbývající části LBK 1 a propojení LBC 1 přes břehový porost Věžeckého potoka na
LBC 2.
Opatření 2. Zvýšení kvality života v obci
Název aktivity
2.1 Zatraktivnění návsi
obce – demolice domu č. 9
v Lutopecnách

Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady
Střední

2021

Zastupitelstvo
obce

0,8 mil.

Zdroje
financování
Dotace?

Na místě domu by byla vytvořena náves, která by navazovala na parčík v okolí pomníku
padlých.
2.2 Přesunutí technického
zázemí pro obecní zařízení
mimo střed obce.

Nízká

2021

Zastupitelstvo
obce

0,5 mil.

Vlastní

Příhodné místo pro uskladnění techniky je v jednání, nabízejí se možnosti jako je plocha KČOV
nebo kompostárny.
2.3 Příprava změny
územního plánu

Střední

2020

Zastupitelstvo
obce

0,25
mil.

Dotace

Průběžně se evidovali požadavky na změny v územním plánu. V roce 2019 definováno zadání.
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2.4 Výstavba nové MŠ

Střední

2022

Zastupitelstvo
obce

7 mil.

Vlastní
+Dotace

Nevyhovující prostory současné MŠ – v provozu pro daný počet dětí pouze uvolněním zasedací
místnosti a spisovny OÚ, kterému tyto prostory chybí.

Opatření 3. Rozvoj kulturního, společenského a sportovního vyžití v obci

Název aktivity
3.1 Výstavba multifunkční
budovy pro sport, kulturu a
volný čas

Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady
Střední

2020

Zastupitelstvo
obce

15 mil.

Zdroje
financování
IROP

V současné době existuje více variant řešení umístění budovy a jejího rozsahu.
3.2 Rekonstrukce vytápění
obecního domu Měrůtky 22

Střední

2020

Zastupitelstvo
obce
0,25mil.

Vlastní

Jedná se o instalaci tepelných zdrojů umožňující jejich ovládání a možné programování
z jednoho centrálního místa v sále.
3.3 Rekonstrukce
tělocvičny v budově
Lutopecny 70

Vysoká

2020

Zastupitelstvo
obce

0,8 mil.

Dotace

Záměrem je pokládka odpovídající podlahy, obklad stěn, výměna zdroje vytápění, úprava
podhledů včetně obměny světelných zdrojů. Doplněním vnitřního vybavení tak, aby mohl být
prostor využíván ke kulturním akcím a sloužil i jako přednáškový sál.
* V případě financování z národních či evropských fondů se vždy počítá s určitou finanční
spoluúčastí vlastních zdrojů obce v různých mírách dle podmínek jednotlivých fondů.

Starosta obce bude pravidelně sledovat možnosti obcí získat dotace na jednotlivé plánované
projekty. A proto se typ financování jednotlivých projektů může průběžně měnit.

Příloha č. 2 obsahuje tabulku s uspořádáním investičních akcí dle let.
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B.3 PODPORA REALIZACE PROGRAMU
Za realizaci PRO nese odpovědnost Zastupitelstvo obce Lutopecny. Zastupitelé obce se
seznámili s dokumentem PRO Lutopecny 2015 – 2022 postupně při jeho vzniku a zároveň
jim byl představen i na samotném veřejném představení PRO. Dále měli možnost
prostudovat PRO na webových stránkách obce, stejně jako široká veřejnost, a vyjádřit své
připomínky v období před jeho schválením.
Po svém schválení bude dokument zveřejněn v elektronické podobě v dokumentech na
webových stránkách obce a v tištěné podobě bude zpřístupněn v úřední hodiny na obecním
úřadě.
Stav plnění aktivit bude sledovat a vyhodnocovat min. jednou za dva roky kontrolní výbor
zastupitelstva obce. Informace o plnění aktivit budou předávat kontrolnímu výboru osoby
odpovědné za jednotlivé aktivity. Výsledky vyhodnocení budou předány zastupitelstvu obce,
které přijme v případě potřeby příslušná opatření k dosažení plnění PRO.
Dílčí revize PRO se budou provádět nejméně jednou za dva roky (únor – duben), vyplyne-li
z výsledku revize nutnost provedení změn, provede se aktualizace PRO včetně
harmonogramu či odhadovaných nákladů aktivit. Dílčí revizi bude provádět starosta obce
popř. pracovní skupina jím určena.
Úpravy PRO budou přímo provedeny v dokumentu s uvedením termínu aktualizace.
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Zkratky:
ČSÚ
ČOV
ČR
IOP
IROP
KČT
KPÚ
MMR
MPSV
PRO
ORP
ŘSD
SDH
SFDI
SFŽP
SLDB
TJ
ÚSES

Český statistický úřad
čistírna odpadních vod
Česká republika
Integrovaný operační program
Integrovaný regionální operační program
Klub českých turistů
Komplexní pozemkové úpravy
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Program rozvoje obce
Obec s rozšířenou působností
Ředitelství silnic a dálnic
Sbor dobrovolných hasičů
Státní fond dopravní infrastruktury
Státní fond životního prostředí
Sčítání lidu, domů a bytů
Tělovýchovná jednota
Územní systém ekologické stability
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Příloha č. 1: Dotazník k Programu rozvoje obce Lutopecny
Vážení spoluobčané,
v současné době v obci probíhají práce na zpracování strategického dokumentu s názvem „Program
rozvoje obce Lutopecny“ pro období 2015 – 2022. V dokumentu chceme vyjasnit priority rozvoje obce
a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti v nejbližších letech. Program rozvoje obce umožní lépe
využít vlastní finanční prostředky a je nezbytným podkladem pro získávání dotací na uskutečnění
vybraných rozvojových záměrů.
Protože se jedná o dokument značného významu a aby dokument nebyl vytvořen pouze na základě
práce odborníků nebo zastupitelů, byl vytvořen tento dotazník. Prostřednictvím něj občané mohou
vyjádřit své náměty a názory a zároveň tím dopomoci k vytvoření kvalitního plánu dalšího rozvoje
Lutopecen.
Pokud byste měli zájem o listinné výtisky dotazníku, můžete si je vyzvednout na obecním úřadě. Na
těchto místech je možné dotazníky také odevzdat v termínu do 31. 5. 2015.
Budeme rádi, pokud dotazník vyplníte kompletně, pokud tak neučiníte i v tom případě je Váš formulář
platný. Šetření je určeno pro všechny občany obce Lutopecny a Měrůtky ve věku od 15 let.
Neuvádějte prosím do žádné z kolonek Vaše jméno – dotazník je anonymní.
Děkujeme
Zastupitelé obce Lutopecny
1. Co se Vám na Vaší obci líbí? (Označte křížkem max. 3 body)
Kulturní a společenský život
Vzhled obce
Dobrá dostupnost zaměstnání
Zajištění veřejné dopravy
Dobré mezilidské vztahy
Sportovní vyžití
Klidný život
Příroda a okolí obce
Jiné
2. Co se Vám na Vaší obci nelíbí? (Označte křížkem max. 3 body)
Spatná dostupnost lékaře
Nezájem občanů o obec
Špatné vztahy mezi lidmi
Nedostatek pracovních příležitostí
Špatná dostupnost obchodů a služeb
Nedostatečný kulturní a společenský život
Nedostatečná bytová výstavba
Nepořádek v obci
Jiné
3. V případě, že jste ve výše uvedené otázce zvolili možnost „jiné“, uveďte prosím konkrétně:
Např. noční hluk

4. Co Vám v obci v současné době nejvíce chybí?
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5. Co považujete z hlediska budoucího rozvoje obce za podstatné?

6. Jak hodnotíte následující oblasti v obci? (1 – velmi spokojen (-á), 2 - spíše spokojen (-á), 3 –
průměr, 4 – spíše nespokojen (-á), 5 – velmi nespokojený (-á)
1

2

3

4

5

Úprava veřejného prostranství a zeleně v obci
Společenský a kulturní život
Fungování a komunikace obecního úřadu s občany
Nakládání s odpady, recyklace a třídění
Bezpečnost v obci
Kvalita životního prostředí
Bezbariérovost obce
Úroveň vzdělání v mateřské škole
Mezilidské vztahy
Spoje veřejné hromadné dopravy
Příležitosti pro podnikání
Fungování spolků v obci
7. Sledujete informace o dění v obci (např. na vývěsce nebo webových stránkách obce)?
Pravidelně min. 1x týdně
Občas
vůbec
8. Jaký je Váš názor na níže uvedený projekt? Projektové návrhy variantních řešení vyvěšen na
úřední desce a k dispozici na OÚ. Označte prosím Vámi upřednostněné řešení.
S ohledem na závažnost uvedeného projektu, který se osobně týká většiny obyvatel obce
Lutopecny, Vás zastupitelstvo obce žádá o Vaše názory na předložená technická řešení. Po
vyhodnocení dotazníkového šetření, bude zastupitelstvem obce na veřejné schůzi vybráno pro
občany a obec nejvýhodnější technické řešení. Projekt by měl řešit bezbariérový přístup
v celém řešeném úseku, zkvalitnění povrchu vozovky, vytvoření parkovacích míst s ohledem
na danou situaci, přípravu kabeláže a umístění sloupů veřejného osvětlení a v neposlední
řadě zachování „zelených“ ploch a celkové zlepšení vzhledu obce.
9. Zaškrtněte prosím u každého řádku význam akce, tak jak ho vnímáte z hlediska užitečnosti
pro celou obec. Doporučujeme, abyste pečlivě zvážili důležitost akcí a do kategorií „důležité“
zařadili nejvýše 6 akcí.
Navrhované akce

důležité

1

Rekonstrukce a výstavba chodníků podél hlavní
silnice v obci Lutopecny

2

Rekonstrukce a výstavba bezbariérových
chodníků podél hlavní silnice v obci Měrůtky

nedůležité

lhostejné
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3

Rekonstrukce místní komunikace v Lutopecnách
včetně chodníků a vytvoření parkovacích míst

4

Rekonstrukce veřejného osvětlení

5

Rekonstrukce kanalizace

6

Rekonstrukce domu č. 16

7

Přesunutí technického zázemí pro obecní zařízení
a zaměstnance mimo střed obce

8

Zatraktivnění návsi obce – demolice (jiné využití)
domu č. 9 v Lutopecnách

9

Vybudování umělého povrchu hřiště – Plavisko

10 Zpevnění plochy před garážemi na „Bařinách“
11

Zpevnění účelových (polních) komunikací v okolí
obce

12 Rekonstrukce obecního rozhlasu
13 Rekonstrukce obslužných komunikací podél D1
14 Příprava změny územního plánu - obecně
15

Výstavba multifunkční budovy pro kulturu, sport
a volný čas

16

Rekonstrukce hrací plochy sportoviště včetně
dobudování šaten a bufetu

17

Realizace cyklostezky podél Věžeckého potoka
Měrůtky - Zlobice

10. Které akce vnímáte jako nejzajímavější? Které dle Vašeho názoru chybí?

11. Máte zájem se v rámci svých možností aktivně zapojit do dění v obci a přispět tak k jejímu
rozvoji?
Ano, již se aktivně zapojuji
Ano, mám zájem
Ne, nemám na to čas nebo
zájem
12. Místo pro Vaše připomínky a názory
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13. Jak dlouho v Lutopecnách žijete:
Od narození
Více než 10 let
Více než 5, ale méně než 10 let
Méně než 5 let
14. Váš věk:
15 – 29 let
30 – 49 let
50 – 64 let
65 + let
Děkujeme
Zastupitelé obce
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Příloha č. 2:

Investiční akce
Rok

2020

2021

2022

1.1 Rekonstrukce místní komunikace v Lutopecnách včetně chodníků a parkovacích míst

Investiční akce obce Lutopecny

1.2 Rekonstrukce kanalizace
1.7 Rekonstrukce veřejného osvětlení
1.6 Zpevnění plochy před garážemi na
„Bařinách“
1.10 Realizace LBK 1
2.3 Přípravy změny územního plánu

1.3 Rekonstrukce obecního rozhlasu

1.9 Stavba POLDRU Lutopecny 2

1.4 Rekonstrukce a opravy místních a
účelových komunikací
1.5 Zpevnění účelových (polních)
komunikací v okolí obce

1.8 Instalace úpravny vody
3.1 Výstavba multifunkční budovy pro
sport, kulturu a volný čas
3.2 Rekonstrukce vytápění obecního
domu Měrůtky 22
3.3 Rekonstrukce tělocvičny v budově
Lutopecny 7

2.1 Zatraktivnění návsi obce – demolice
domu č. 9 v Lutopecnách
2.2 Přesunutí technického zázemí pro
obecní zařízení mimo střed obce

Vysoká důležitost
Střední důležitost
Nízká důležitost
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2.4 Výstavba nové MŠ

