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Strategický plán
Strategický plán určuje směr rozvoje obce na léta 2021–2027 a je důležitou
součástí příloh při žádosti o státní, krajské či evropské dotace.
Jde o klíčový dokument, podle kterého si zastupitelé naplánují střednědobý
i dlouhodobý výhled rozpočtu a finanční prostředky na budoucí investice.
Plán určuje priority na základě současného stavu majetku a infrastruktury
a ekologického, kulturního, demografického a sociálního zázemí obce.
Současný stav
Bezměrov patří mezi obce v bývalém okrese Kroměříž a leží u hranic s Olomouckým krajem. Během posledních desítek let se obec vyvíjela a jako jedna z mála malých obcí může svým obyvatelům nabídnout vše podstatné pro
běžný život. V obci je vybudovaná veškerá infrastruktura, jako například vodovod, kanalizace a plynovod. Na to, že má Bezměrov pouze přes 500 obyvatel, jako jedna z mála vesnic má svoji mateřskou školu, 1. stupeň základní
školy a školní jídelnu, která vaří obědy nejen pro děti, ale i pro místní seniory.
V obci je také kulturní dům, do jehož rekonstrukce se v minulosti investovalo a využívá jej nejen obec při svých akcích, ale i místní lidé pro soukromé oslavy. Obec nabízí obyvatelům i širší volnočasové vyžití. Je zde dětské,
nohejbalové a fotbalové hřiště, myslivecká střelnice, soukromá restaurace,
rybníky, obchod se smíšeným zbožím, tělocvična v budově základní školy
a sál kulturního domu. V obci je také výborná dopravní obslužnost, do Bezměrova jezdí minimálně jednou za hodinu autobus ve směru od Kroměříže,
Kojetína a Vyškova. Vlakové spojení je možné ve směru na Kroměříž, Kojetín a Chropyni. V katastru obce je nájezd na dálnici D1 ve směru na Prahu
a Ostravu – Exit 253 – Kojetín. Místní obyvatelé ji hojně využívají k cestování
do zaměstnání, díky dálnici mohou jezdit do práce do Vyškova, Brna či Ostravy a tím pádem mají lepší pracovní příležitosti spojené s vyšším výdělkem
a nemají tak potřebu stěhovat se za prací do velkých měst. To, co se Bezměrova hodně dotýká, je nedostatek stavebních pozemků vhodných pro individu-

ální bydlení, respektive pozemky by byly, bohužel se však nacházejí v ochranném pásmu plynovodu, vodovodu a v záplavovém území. Jejich využití tedy
není možné a migrace obyvatel nastává v důsledku nemožnosti v obci stavět.
V staré zástavbě se sice nacházejí dlouhodobě neobydlené domy, jejich majitelé je však nechtějí prodat. Bezměrov se jako spousta dalších vesnic a měst
potýká se stárnutím populace. V současné době není v obci žádné soukromé,
státní či obecní zařízení, které by mohli senioři využívat k bydlení v případě,
že je již limituje jejich zdravotní stav a oni nejsou schopni fyzicky se starat
o své nemovitosti.
Další věc, která je slabým místem obce, je nedostatek parkovacích ploch, záběr veřejných prostranství zaparkovanými auty, špatný technický stav průtahu obcí, dosluhující veřejné osvětlení a úbytek místních podnikatelů a OSVČ.
Kulturní život v obci zajišťuje obecní úřad ve spolupráci s kulturní komisí,
sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol Bezměrov a spolek Bezměrovák.
Vize
1. Modernizace a obnova obecního majetku
Obec má v majetku několik budov, které byly postaveny za minulého režimu, často v „akcích Z.“ Na těch se však podepisuje morální opotřebení, zub
času a také technologické stáří. Proto chce Bezměrov investovat do obnovy
svého majetku, aby mohl dál kvalitně a plnohodnotně sloužit obci i místním
obyvatelům. Majetek bude odpovídat dnešním standardům, technologiím
a bezbariérovosti.
Proto se chce obec v dalším programovém dotačním období zaměřit na investice do svého majetku. Jedná se například o dovybavení kulturního zařízení, vybudování obecního bytu pro seniory či rodiny s dětmi, rozšíření parkovacích ploch, revitalizování obecního rybníka, zmodernizování myslivecké
střelnice, budovy obchodu a zrekonstruování veřejného osvětlení. Je potřeba
se starat i o obecní mosty, poldr, zeleň a sakrální památky. Jelikož se často jedná o finančně velmi nákladné investice, které obec není schopna financovat ze
svého rozpočtu, bude se snažit maximálně využít dotačních titulů.

Oprava obecního majetku přinese obci finanční úsporu (například za elektrickou energii či náklady za dílčí opravy), prodloužení životnosti budov, zvýšení možností jejího využívání, komfort a zázemí s využitím modernějších
technologií.
2. Bezpečné a klidné místo pro život
Je unikátní, že v tak malé obci je zároveň s mateřskou školou i 1. stupeň malotřídní základní školy včetně jídelny, která vaří obědy nejen pro děti, ale i pro
místní seniory. Tím obec nabízí místním lidem velký benefit. Děti vyrůstají
v jim blízkém bezpečném prostředí, rodiče nemusí řešit, kam budou své ratolesti vozit do školy a senioři mají zabezpečenou teplou stravu. Pro mnohé
z nich je tato služba neocenitelná, zvláště pokud žijí sami. Proto chce obec do
budoucna školku, školu i jídelnu zachovat. Díky instituci dává obec práci cca
deseti místním lidem.
Obec si uvědomuje, že dnešní mladší generace chtějí volný čas trávit rozmanitými aktivitami. Proto budou i nadále z obecního rozpočtu podporované
místní spolky i knihovna. Ty zajišťují kulturní, sportovní a společenské akce
pro veřejnost.
Rozšířit možnosti aktivního trávení volného času má i cyklostezka spojující
Kroměříž a Olomouc a její část v délce cca 800 metrů povede i katastrem Bezměrova. Realizace stavby by měla začít v horizontu tří let.
3. Rozvoj bydlení
I Bezměrov se potýká s odlivem obyvatel. Na situaci mají vliv 2 hlavní faktory.
Jedním z nich je obecný trend stárnutí populace, druhým je nedostatek pozemků vhodných pro individuální bydlení. Momentálně má obec zpracovanou projektovou dokumentaci na výstavbu 4 nových rodinných domů. Zároveň chce podpořit místní seniory, proto má v plánu v obecní budově, ve které
sídlí obchod, vybudovat malometrážní byty. Podpora bydlení pro seniory je
do budoucna velmi důležitá vzhledem ke stárnutí populace. A díky obecním
bytům se alespoň některým seniorům splní přání dožít v obci, ve které žili
celý život a těžko by si zvykali v jiném, cizím prostředí.

4. Podpora podnikatelského prostředí
Obec za poslední roky zaznamenává citelný úbytek podnikatelů a řemeslníků. Lidé se často nechají zaměstnat a s podnikáním skončí. Proto chce
obec místní OSVČ podporovat, například tím, že jim bude zadávat zakázky, reklamou zdarma na obecní vývěsce nebo dobrými referencemi.
5. Péče o veřejná prostranství a zeleň, rozšíření odpadového hospodářství
K vytvoření příjemného a klidného místa pro život patří také hezké a útulné
prostředí. Proto chce obec investovat do revitalizace zeleně, úpravy veřejných prostranství a také nákupu komunální techniky, která by sloužila právě k údržbě obecních prostranství. Obec proto myslí i na garážování obecní techniky a vybudování dílny pro obecní zaměstnance. Objekt se bude
nacházet na dvoře obecní budovy, ve které sídlí obchod. K péči o životní
prostředí také patří třídění odpadů, proto obec podpoří sběr a kompostování bioodpadu, aby nekončil v nádobách na komunální odpad. Obec bude
bioodpad kompostovat a lidé si jej budou moci rozebrat a použít na svých
zahradách. Tím se i sníží náklady na svoz komunálního odpadu.
Poloha a dostupnost
Bezměrov leží 6 kilometrů od Kroměříže, 10 km od Chropyně, 5 km od
Kojetína, 37 km od Zlína, 30 km od Vyškova a 60 km od Brna. Velkou
výhodou obce je právě její výborná dostupnost. Tím, že se v okolí nacházejí okresní a krajská města, mají lidé rozmanitější nabídku pracovních
příležitostí, děti širší možnosti výběru školy a tím, že do obce zajíždí jak
autobus, tak vlak, mají lidé snazší dostupnost měst – Kroměříže, Kojetína,
Chropyně i Hulína, který tvoří hlavní železniční uzel. Částí katastru prochází i dálnice D1, exit 253 – Kojetín ve směru na Prahu a Ostravu. Tím
pádem mají obyvatelé v rozumné časové i kilometrové vzdálenosti okresní i krajská města a velká část z nich dojíždí za prací do velkých měst, jako
je Vyškov, Brno nebo Ostrava.

Stručná historie obce
Obcí odjakživa protéká řeka Haná, což byl v dávné minulosti důvod, proč
se zde lidé usadili. V okolí řeky chovali dobytek a obdělávali úrodnou
půdu Hané. Proto Bezměrov patří mezi nejstarší osady na Kroměřížsku.
První písemný záznam pochází z roku 1078, avšak podle archeologických nálezů je zcela jisté, že zde lidé žili dávno předtím. Bezměrov dostal
jméno po jeho zakladateli Bezmírovi. Obec, tak jako ostatní osady a vesnice v okolí, během staletí postihly války, spory i období, kdy obec prosperovala. V 15. století byly u obce lázně. V polovině 17. století zde bylo
37 usedlostí.

V polovině 18. století postihlo Bezměrov největší neštěstí, když jej pruské vojsko skoro celé vypálilo. Počet obyvatel a domů stoupal až do 20. let
20. století. Od té doby počet obyvatel neustále klesá, za posledních 100 let
je to téměř o jednu třetinu.
Vedení obce
Úřad je tvořen sedmi zastupiteli, z nichž jeden je pověřen vedením obce
(uvolněný starosta) a jeden je jeho zástupce (místostarosta). Obec má dva
výbory a jednu komisi.

Obyvatelstvo
Historie počtu obyvatel
rok
počet obyvatel
počet domů

1869
563
97

1880
665
107

1890
675
111

1900
695
123

1910
754
130

1921
756
133

1930
737
145

1950
609
161

1961
689
174

1970
619
180

1980
573
176

1991
542
199

2001
556
202

2011
518
207

Počet obyvatel v letech 2013–2020
datum
1. 1. 2020
1. 1. 2019
1. 1. 2018
1. 1. 2017
1. 1. 2016
1. 1. 2015
1. 1. 2014
1. 1. 2013

muži (do 15 let)
34
37
38
39
42
42
39
37

muži (nad 15 let)
216
219
227
229
232
242
238
242

Průměrný věk obyvatel k 1. 1. 2020:

muži: 41,0 let		

ženy (do 15 let)
49
45
48
45
49
46
48
46
ženy: 41,1 let

ženy (nad 15 let)
215
215
219
222
227
230
236
241

změna
-2
-16
-3
-15
-10
-1
-5

celkem
514
516
532
535
550
560
561
566
zdroj: ČSÚ

Statistické údaje
název:
datum vzniku:
kraj:
okres:
ORP:
první písemná zmínka:
sídlo:
IČO:
DIČ:
počet místních částí:
druh účetní jednotky:
poddruh účetní jednotky:
státní správa:
počet obyvatel k 1. 1. 2020:
rozloha katastrálního území:
číslo územní statistické jednotky (NUTS):

Obec Bezměrov
1. 7. 1973
Zlínský
Kroměříž
Kroměříž
rok 1078
Bezměrov 155, Kroměříž 767 01
00287041
CZ00287041
1
obec
obecní úřad bez rozšířené působnosti
obec nevykonává státní správu
514
7,25 km²
CZ0721 588326

Infrastruktura a občanská vybavenost
vodovod
plynofikace
kanalizace
veřejné osvětlení
1. stupeň základní školy
mateřská škola
školní jídelna se stravováním pro seniory
restaurace Bezměrovský dvůr
obecní úřad
rybník

kulturní zařízení
myslivecká střelnice 						
jízdárna pro koně
3 kříže
obchod s potravinami
vlaková zastávka
nohejbalové hřiště
zvonice
knihovna			
hasičská zbrojnice			
pomník			
fotbalové hřiště
dětské hřiště
tělocvična základní školy

Obecní rozpočet
Obec hospodaří s rozpočtem cca 9 milionů korun. Hlavní příjmy obecního
rozpočtu tvoří peníze z rozpočtového určení daní podle zákona 243/2000
Sb. a výběr místních a správních poplatků. Další příjmy mohou například
Příjmy obecního rozpočtu
rok
2019
2018
2017
2016

plynout z prodeje pozemků určených pro individuální bydlení či půjčky od
bank a dotace. Výdaje jsou provozní, kapitálové a investiční. Výdaje mohou
být financovány z vlastních zdrojů (tedy obecního rozpočtu), z dotací, či
z bankovních půjček.

Vývoj zadluženosti a stavu na bankovních účtech k 31. 12. 2019 (v Kč)

příjmy v milionech Kč
9,7
8,6
8,2
8,2

Celková likvidita k 31. 12. 2019:
Podíl cizích zdrojů k aktivům:

9,54
0,54 %
zdroj: ministerstvo financí

zdroj: ministerstvo financí

Instituce

Spolky

Základní škola a Mateřská škola Bezměrov, č. p. 165
V jedné budově sídlí jednotřídní mateřská škola, malotřídní škola se třemi
třídami, do které chodí děti maximálně do 5. ročníku, školní družina i školní jídelna. Výhodou malotřídní školy je individuálnější přístup paní učitelek
k dětem. Tím, že děti ze školky přecházejí v 6 nebo 7 letech do 1. třídy, která je
ve stejné budově, je jim prostředí důvěrně známé, cítí se bezpečně a přechod
z předškolního na základní vzdělání je tak pro ně i rodiče snazší. Málo která
malá základní škola vaří přímo v budově, většinou si nechávají obědy dovážet
z jiné velké základní školy. Stravování v budově školy je tak další velkou předností, děti mají připravené čerstvé jídlo, které paní kuchařky nemusejí znovu
ohřívat, jak by tomu bylo v případě dovozu. V budově zároveň sídlí i školní
družina, ve které mohou děti být od pondělí do pátku do 16:30. Zároveň dětem nabízí široké spektrum aktivit. Instituce zaměstnává 17 lidí.

Sbor dobrovolných hasičů Bezměrov
TJ Sokol Bezměrov (fotbalový klub FC AJAX Bezměrov)
Šachový oddíl TJ Sokol Postoupky
Myslivecký spolek Bezměrov
Svaz včelařů
Svaz holubářů
Občanské sdružení Bezměrovák

Kulturní zařízení s halou, č. p. 104
Knihovna sídlí v 1. patře kulturního zařízení a je přístupná dětem i dospělým.
V přízemí je hala, kterou využívají děti i dospělí pro různé sportovní, společenské i kulturní aktivity.
Obecní úřad, č. p. 155
V přízemí jsou kanceláře hospodářky/účetní a také kancelář starosty. Dále
pak zasedací místnost a kuchyňka.
Hasičská zbrojnice, č. p. 120
Byla postavena v roce 1869, její původní ráz se zachoval dodnes. Hasičský
sbor byl založen v roce 1899.

SWOT analýza
S (strengths) W (weaknesses) O (opportunities) T (threats) analýza je jednou
z důležitých strategických metod, díky které obec přesně ví, jaké jsou silné

SWOTanalýza

Interní
analýza

Externí
analýza

a slabé stránky vnitřního prostředí a také příležitosti a hrozby vnějšího prostředí. Jedná se o systém řízení obecních plánů, investic, změn a rozvoje.
SWOT analýza hodnotí stávající situaci obce, její přednosti a nedostatky
a zároveň současný stav vnějšího okolí, které obec nemůže přímo ovlivnit.

Kladné stránky

Záporné stránky

S (Strenghts)

W (Weaknesses)

Silné stránky
Vývoj nových metod, které
jsou vhodné pro rozvoj silných
stránek společnosti (projektu).

Slabé stránky
Odstranění slabin pro vznik
nových příležitostí.

O (Opportunities)

T (Threats)

Příležitosti
Použití silných stránek pro
zamezení hrozeb.

Hrozby
Vývoj strategií, díky nimž
je možné omezit hrozby,
ohrožující naše slabé
stránky.

zdroj: wikipedia.org

S
silné stránky

W
slabé stránky

O
příležitosti

vnitřní faktory

T
hrozby
vnější faktory

+

–

+

–

– dobrá dopravní dostupnost
(v katastru obce je nájezd na dálnici
ve směru na Prahu a Ostravu,
exit 253 - Kojetín)
– mateřská školka
– 1. stupeň základní školy s vlastní školní
jídelnou
– restaurace
– myslivecká střelnice
– fotbalové hřiště
– obchod
– kulturní dům
– výborné a časté vlakové i autobusové
spojení s okolními městy
– obec má vybudovanou veškerou
důležitou infrastrukturu
– život na vesnici v blízkosti měst
– finanční zdraví obce
– silné zázemí spolků
– jsou opravené všechny komunikace
kromě hlavní průtahu
– dětské hřiště

– většina pozemků vhodných pro
individuální bydlení leží v ochranném
pásmu nebo v záplavové oblasti
– nedostatek parkovacích ploch
– havarijní stav průtahu obcí
– nedostatečné využívání obecních
budov v důsledku nedostatku
finančních prostředků na jejich
modernizaci
– morální opotřebení a stáří obecního
majetku
– poruchové a zastaralé veřejné osvětlení
– nižší bezpečnost silničního provozu
z důvodu nedostatku parkovacích
ploch a parkování vozů v úzkých
uličkách
– absence obecních bytů pro seniory
a mladé rodiny
– úbytek OSVČ
– nedostatečné zázemí pro komunální
techniku

– vybudovat lokalitu pro individuální
bydlení
– zřídit obecní byty pro seniory a mladé
rodiny
– získat externí finanční zdroje na
financování oprav obecního majetku
– efektivně využít finanční prostředky
z rozpočtového určení daní
– společně s olomouckým
Arcibiskupstvím vybudovat
cyklostezku Kroměříž – Olomouc
– zmodernizovat obecní majetek
a rozšířit možnosti jeho využívání
– podpora místních OSVČ
– podpora volnočasových aktivit pro
místní obyvatele
– posílit odpadové hospodářství
a motivovat obyvatele
k efektivnějšímu třídění odpadů
– vybudovat zázemí pro komunální
techniku a dílnu pro obecní
zaměstnance
– zatraktivnit příležitosti pro místní
obyvatele, jak trávit volný čas
– prodej dlouhodobě neobydlených
domů ve staré zástavbě mladým
rodinám

– odliv mladých rodin z důvodu
nedostatku ploch pro výstavbu
– nejsou vypsané dotační tituly na
investice, které obec nutně potřebuje
– stárnutí populace
– individualismus dnešní doby
způsobuje, že členové spolků stárnou
a mladí se nezapojují do chodu obce
– vysoká administrativní zátěž obce
– vyšší procentuální finanční spoluúčast
při čerpání evropských a státních dotací
– velké výkyvy počasí
– nižší finanční prostředky do rozpočtu
obce z rozpočtového určení daní
způsobené potencionální krizí
– nejistota způsobená pandemií
koronaviru Covid-19
– nevyřešení majetkoprávních vztahů
ohledně průtahu obcí, které by bránily
její rekonstrukci
– nerealizace cyklostezky
Kroměříž – Olomouc
– dlouhodobě neobydlené domy
v původní zástavbě
– skokový nárůst poplatků za svoz
komunálního odpadu a s tím spojená
vyšší zátěž obecního rozpočtu
– neochota vlastníků dlouhodobě
neobydlených domů k odprodeji

Nositel projektu (akce):

Okres, kraj:

Název stavby (akce):

obec bezměrov
Bezměrov 155
767 01 KROMĚŘÍŽ
IČO: 00287041
okres Kroměříž, kraj Zlínský

číslo listu:

1

REVITALIZACE UMĚLÉ VODNÍ NÁDRŽE

Druh pozemku (stavby):

UMĚLÁ VODNÍ NÁDRŽ

Lokalizace stavby:

p. č. 221
intravilán katastrálního území Obce Bezměrov

Doba realizace:

2021–2027

Finanční zajištění:

dotace + vlastní zdroje

Charakter akce:

investice

Umístění, specifikace a rozsah akce:
Umělá vodní nádrž se nachází uprostřed zástavby rodinných domů. V minulosti sloužila
jako hasičská požární nádrž. Nádrž nepředstavuje bezprostřední nebezpečí pro obyvatele
rodinných domů, je však potřeba ji udržovat. Proto ji chce obec revitalizovat, odbahnit ji
a zrekonstruovat odpadní potrubí. Také je potřeba zkontrolovat stabilitu jednotlivých stěn
nádrže a taktéž upravit okolí vodní plochy. Bývalá hasičská nádrž není určena k rybolovu.
Revitalizace nádrže přispěje k plynulému přítoku a odtoku vody, zajistí vyšší bezpečnost při
prudkých deštích a zároveň bude sloužit jako záchytná nádrž k přirozenému udržení vody
v krajině. Lidé její okolí využívají i jako místo k odpočinku a procházkám.

Aktuální stav ke dni zpracování
Rozvojového strategického dokumentu:
Projekt je v souladu s územním plánem a prioritami obce.

Nositel projektu (akce):

Okres, kraj:

Název stavby (akce):

obec bezměrov
Bezměrov 155
767 01 KROMĚŘÍŽ
IČO: 00287041
okres Kroměříž, kraj Zlínský

číslo listu:

2

REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Název stavby (akce):

Technická vybavenost obce

Lokalizace stavby:

p. č. viz územní plán
intravilán katastrálního území Obce Bezměrov

Doba realizace:

2021–2027

Finanční zajištění:

vlastní zdroje

Charakter akce:

investice

Umístění, specifikace a rozsah akce:
Veřejné osvětlení se v Bezměrově dělalo v roce 1972. Od té doby neprošlo žádnou rozsáhlejší opravou, obec vždy zařídí akorát akutní opravy.
Proto se počítá s generální revizí celého veřejného osvětlení a následnými opravami. Jsou
potřeba vyměnit hliníkové rozvody, které se vypalují a nahradit stará sodíková světla modernější technologií, která přinese finanční úsporu na nákladech za elektrickou energii.
Revize a modernizace veřejného osvětlení přinese nižší poruchovost rozvodů a svítidel,
zvýší bezpečnost chodců a silničního provozu a přinese obci nemalou úsporu finančních
prostředků, které by jinak vynakládala za opakované opravy.

Aktuální stav ke dni zpracování
Rozvojového strategického dokumentu:
Vize je v souladu s územním plánem a prioritami obce.

Nositel projektu (akce):

Okres, kraj:

Název stavby (akce):

obec bezměrov
Bezměrov 155
767 01 KROMĚŘÍŽ
IČO: 00287041
okres Kroměříž, kraj Zlínský

číslo listu:

3

REKONSTRUKCE AREÁLU STŘELNICE

Název stavby (akce):

VEŘEJNÁ VYBAVENOST

Lokalizace stavby:

p. č. 1758, 1759
intravilán katastrálního území Obce Bezměrov

Doba realizace:

2021–2027

Finanční zajištění:

vlastní zdroje

Charakter akce:

investice

Umístění, specifikace a rozsah akce:
Areál myslivecké střelnice je v Bezměrově už desítky let a myslivci jej využívají při své činnosti. Zázemí ovšem neodpovídá potřebám myslivců ani dnešním standardům. Proto je potřeba opravit místnost, kterou myslivci využívají jako zázemí, sociální zařízení a také udělat
nová krytá stanoviště pro střelbu. Nejdůležitější částí akce bude elektrifikace objektu.
Rekonstrukce areálu přinese nejen myslivcům a střelcům vyšší komfort, budou jej moci častěji využívat a bude dále zachována tradice myslivecké střelnice.

Aktuální stav ke dni zpracování
Rozvojového strategického dokumentu:
Vize je v souladu s územním plánem a prioritami obce.

Nositel projektu (akce):

Okres, kraj:

Název stavby (akce):

obec bezměrov
Bezměrov 155
767 01 KROMĚŘÍŽ
IČO: 00287041
okres Kroměříž, kraj Zlínský

číslo listu:

4

VYBUDOVÁNÍ INFRASTRUKTURY
K INDIVIDUÁLNÍMU BYDLENÍ
V LOKALITĚ ZA HŘIŠTĚM

Charakter stavby (akce):

PLOCHY K INDIVIDUÁLNÍMU BYDLENÍ

Lokalizace stavby:

p. č. 2069/2, 2069/3, 2069/4, část 2068
intravilán katastrálního území Obce Bezměrov

Doba realizace:

2021–2027

Finanční zajištění:

vlastní zdroje + dotace

Charakter akce:

investice

Umístění, specifikace a rozsah akce:
Budoucí nová zástavba rodinných domů bude v lokalitě Za Hřištěm. V současné době pozemky slouží jako orná půda a obec je odkoupila do soukromých majitelů. Na čtyřech pozemcích číslo 2069/2, 2063/3 a 2069/4 a části pozemku 2068 budou celkem 4 samostatně
stojící rodinné domy. Celková řešená plocha činí 5 080 m². Maximální zastavěná plocha
u jednoho rodinného domu činí 250 m² včetně garáže, 1/3 pozemku musí tvořit zeleň.
Domy můžou mít maximálně jedno nadzemní podlaží, u domu může být pergola.

Aktuální stav ke dni zpracování
Rozvojového strategického dokumentu:
Vize je v souladu s územním plánem a prioritami obce.

Nositel projektu (akce):

Okres, kraj:

Název stavby (akce):

obec bezměrov
Bezměrov 155
767 01 KROMĚŘÍŽ
IČO: 00287041
okres Kroměříž, kraj Zlínský

číslo listu:

5

OPRAVA bezměrovského MOSTU

Charakter stavby (akce):

Plochy ostatní dopravy

Lokalizace stavby:

extravilán katastrálního území Obce Bezměrov

Doba realizace:

2021–2027

Finanční zajištění:

dotace + vlastní zdroje

Charakter akce:

investice

Umístění, specifikace a rozsah akce:
Bezměrovský most vede přes řeku Moravu. Byl postavený po válce, od té doby neprošel žádnou výraznější rekonstrukcí. Jelikož půjde o místo, kudy povede cyklostezka z Kroměříže do
Olomouce, nechá obec udělat technickou a statickou revizi mostu. Na základě doporučení
odborníků pak provede příslušné opravy.
Hlavním motivem, proč nechá obec most opravit, je budoucí cyklostezka z Kroměříže do
Olomouce. Ta pomůže zvýšit cestovní ruch na Kroměřížsku, zatraktivnit region pro cyklisty
a nabídne lidem další možnosti, jak aktivně trávit volný čas.

Aktuální stav ke dni zpracování
Rozvojového strategického dokumentu:
Vize je v souladu s územním plánem a prioritami obce.

Nositel projektu (akce):

Okres, kraj:

Název stavby (akce):

obec bezměrov
Bezměrov 155
767 01 KROMĚŘÍŽ
IČO: 00287041
okres Kroměříž, kraj Zlínský

číslo listu:

6

SKLAD PRO KOMUNÁLNÍ TECHNIKU
A SBĚR ODPADŮ

Charakter stavby (akce):

Plochy smíšené obytné

Lokalizace stavby:

p. č. 87
intravilán katastrálního území Obce Bezměrov

Doba realizace:

2021–2027

Finanční zajištění:

dotace + vlastní zdroje

Charakter akce:

investice

Umístění, specifikace a rozsah akce:
Obec vlastní nemovitost č. p. 15, ve které se v současné době nachází prodejna smíšeného
zboží. Za budovou je nevyužívané prostranství, na kterém chce obec vybudovat sklad komunální techniky a sběrné místo, kam by se odkládal bioodpad a směsný odpad. Obec má
v plánu zakoupit homogenizér, který bude garážovaný právě zde. Do prostor se zároveň
přesune veškerá komunální technika, kterou obec momentálně vlastní a bude tak na jednom místě. Sklad zároveň bude sloužit jako zázemí a dílna pro obecní zaměstnance.
Výstavba skladu umožní obci mít lépe uskladněnou obecní techniku. Díky tomu bude na
jednom místě a lépe zabezpečená nejen proti povětrnostním podmínkám, ale také bude
chráněná proti poškození.

Aktuální stav ke dni zpracování
Rozvojového strategického dokumentu:
Vize je v souladu s prioritami obce i územním plánem.

Nositel projektu (akce):

Okres, kraj:

Název stavby (akce):

obec bezměrov
Bezměrov 155
767 01 KROMĚŘÍŽ
IČO: 00287041
okres Kroměříž, kraj Zlínský

číslo listu:

7

VÝSTAVBA BYTŮ PRO SENIORY

Charakter stavby (akce):

BudovA občanské vybavenosti

Lokalizace stavby:

p. č. 87
intravilán katastrálního území Obce Bezměrov

Doba realizace:

2021–2027

Finanční zajištění:

dotace + vlastní zdroje

Charakter akce:

investice

Umístění, specifikace a rozsah akce:
Obec má v plánu nechat vypracovat projekt na Polyfunkční dům Bezměrov. Ten se bude
nacházet na parcele číslo 87, v domě č. p. 15. V současné době obec přízemí pronajímá soukromé firmě, která zde provozuje obchod se smíšeným zbožím.
I do budoucna chce obec zachovat v přízemí obchod a chce sem přestěhovat i knihovnu.
V 2. nadzemním podlaží se počítá s výstavbou 4 malometrážních bytů, které by obec pronajímala místním seniorům, nebo mladým rodinám, než by si zařídily vlastní bydlení.
Byty budou bezbariérové a v budově bude i výtah.
Kvůli celorepublikovému trendu stárnutí populace je v obci mnoho seniorů, kteří žijí v rodinných domech. Často v nich však už zůstali sami a je pro ně těžké starat se o nemovitost
a financovat ji. Chtěli by v Bezměrově zůstat žít, mnohdy by rádi i prodali své domy, ale nemají kam jít bydlet a do domů pro seniory v okolních obcích a městech nechtějí.
Výstavbou malometrážních bytů by obec alespoň v omezeném množství mohla místním
seniorům nabídnout bydlení.

Aktuální stav ke dni zpracování
Rozvojového strategického dokumentu:
Vize je v souladu s prioritami obce i územním plánem.

Nositel projektu (akce):

Okres, kraj:

Název stavby (akce):

obec bezměrov
Bezměrov 155
767 01 KROMĚŘÍŽ
IČO: 00287041
okres Kroměříž, kraj Zlínský

číslo listu:

8

Výsadba a údržba zeleně

Charakter stavby (akce):

PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ

Lokalizace stavby:

p. č. viz územní plán
intravilán a extravilán katastrálního území Obce Bezměrov

Doba realizace:

2021–2027

Finanční zajištění:

dotace + vlastní zdroje

Charakter akce:

investice

Umístění, specifikace a rozsah akce:
Projekt má za úkol posílit přirozené funkce krajiny, obnovit stárnoucí zeleň v obci a také
vysadit nové stromy a keře. Zeleň plní nejen estetickou funkci, díky níž bude obec působit
jako útulné místo, zároveň má důležitý ekologický a klimatický význam. Vlivem výkyvů počasí za posledních několik let, kdy byla tropická léta a mírné zimy, což se podepsalo na kvalitě dřevin a zeleně v obci. Zeleň zároveň poskytuje útočiště drobným živočichům, hmyzu
a ptactvu.
Výsadbou nové zeleně se zlepší estetický vzhled obce a přispěje to k lepším klimatickým
a ekologickým podmínkám.

Aktuální stav ke dni zpracování
Rozvojového strategického dokumentu:
Akce je v souladu s prioritami obce a s územním plánem.

Nositel projektu (akce):

Okres, kraj:

obec bezměrov
Bezměrov 155
767 01 KROMĚŘÍŽ
IČO: 00287041
okres Kroměříž, kraj Zlínský

číslo listu:

9

Rekonstrukce a údržba
sakrálních památek

Název stavby (akce):

Charakter stavby (akce):

Viz územní plán

Lokalizace stavby:

p. č. 548, 1686/3, 425/1, 1557, 1513
intravilán a extravilán katastrálního území Obce Bezměrov

Doba realizace:

2021–2027

Finanční zajištění:

dotace + vlastní zdroje

Charakter akce:

investice

Umístění, specifikace a rozsah akce:
V obci je hned několik sakrálních památek. Jedná se o zvonici (p. č. 548), pomník (p. č. 1686/3)
a 3 kříže (p. č. 425/1, 1557, 1513). Památky se stavěly v minulosti na základně nějaké významné
události, či měly náboženský charakter a dnes jsou vzpomínkou na předky.
Na sakrálních stavbách se podepisuje morální opotřebení, povětrnostní podmínky i zub času.
Aby bylo možné je zachovat pro následující generace, je potřeba je pravidelně udržovat
a opravovat.
Opravou sakrálních památek dojde k zachování kulturního dědictví budoucím generacím.

Aktuální stav ke dni zpracování
Rozvojového strategického dokumentu:
Akce je v souladu s prioritami obce a s územním plánem.

Nositel projektu (akce):

Okres, kraj:

Název stavby (akce):

obec bezměrov
Bezměrov 155
767 01 KROMĚŘÍŽ
IČO: 00287041
okres Kroměříž, kraj Zlínský

číslo listu:

10

DOVYBAVENÍ KULTURNÍHO DOMU

Charakter stavby (akce):

Budova občanské vybavenosti

Lokalizace stavby:

p. č. 331
intravilán katastrálního území Obce Bezměrov

Doba realizace:

2021–2027

Finanční zajištění:

dotace + vlastní zdroje

Charakter akce:

investice

Umístění, specifikace a rozsah akce:
V obci je kulturní dům, který slouží nejen pro obecní a spolkové akce, ale i pro veřejnost. Bezměrov už v minulosti investoval finanční prostředky do vybavení domu a nových plynových
kotlů. Zařízení je však potřeba dovybavit, aby mělo širší využití a sloužilo jako zázemí pro obec,
spolky i místní obyvatele při soukromých akcích.
Proto je potřeba dokoupit stoly, židle, zrekonstruovat sociální zařízení a kuchyňku včetně vybavení.
Dovybavením kulturního domu dojde k rozšíření možností jeho využívání pro širokou veřejnost. Lidé jej budou moci využívat na soukromé oslavy a spolky a obec pro své akce. Zároveň
dojde ke zvýšení komfortu života obyvatel.

Aktuální stav ke dni zpracování
Rozvojového strategického dokumentu:
Akce je v souladu s prioritami obce a s územním plánem.

obec bezměrov
Bezměrov 155
767 01 KROMĚŘÍŽ
IČO: 00287041
okres Kroměříž, kraj Zlínský

Nositel projektu (akce):

Okres, kraj:

číslo listu:

11

Rozšíření parkovacích ploch
pro osobní vozidla

Název stavby (akce):

Charakter stavby (akce):

PLOCHY OSTATNÍ DOPRAVY

Lokalizace stavby:

p. č. viz územní plán
intravilán katastrálního území Obce Bezměrov

Doba realizace:

2021–2027

Finanční zajištění:

dotace + vlastní zdroje

Charakter akce:

investice

Umístění, specifikace a rozsah akce:
Parkování v obci je obecný problém. Kvůli úzkým cestám a vysokému nárůstu počtu automobilů ve vlastnictví obyvatel nemají lidé kde zaparkovat auta. Často stojí v úzkých uličkách
a blokují plynulý provoz, nebo pokud nemají garáž či vjezd, stojí na obecním chodníku nebo
zabírají veřejné prostranství.
Proto chce obec vybudovat nové parkovací plochy u kulturního domu, rozšířit stání u mateřské školy a také podél komunikace od domu č. p. 3 až po č. p. 5.
Díky tomu, že dojde k rozšíření parkovacích míst, je budou lidé více využívat a nebudou tak
často parkovat na veřejných prostranstvích a v úzkých uličkách. Zároveň se zvýší bezpečnost
chodců a silničního provozu v centru obce.

Aktuální stav ke dni zpracování
Rozvojového strategického dokumentu:
Obec má zpracovanou studii.
Akce je v souladu s prioritami obce.

Nositel projektu (akce):

Okres, kraj:

Název stavby (akce):

obec bezměrov
Bezměrov 155
767 01 KROMĚŘÍŽ
IČO: 00287041
okres Kroměříž, kraj Zlínský

číslo listu:

12

ROZVOJ CYKLOSTEZEK A CYKLOTRAS

Charakter stavby (akce):

CYKLOSTEZKY, CYKLOTRASY

Lokalizace stavby:

p. č. viz územní plán
intravilán a extravilán katastrálního území Obce Bezměrov

Doba realizace:

2021–2027

Finanční zajištění:

dotace + vlastní zdroje

Charakter akce:

investice

Umístění, specifikace a rozsah akce:
Na Kroměřížsku je nedostatečný počet cyklotras, které by spojovaly region s ostatními okresy a Olomouckým krajem. Proto se Bezměrov zapojí do společného projektu Olomouckého
arcibiskupství na vybudování cyklostezky, která by spojovala Kroměříž s Olomoucí. Trasa
v délce 800 metrů povede katastrem obce přes Bezměrovský most směrem na Kojetín až do
Olomouce.
Obec si nechá v dohledné době zpracovat projektovou dokumentaci na vybudování svého
úseku cyklostezky a zároveň nechá udělat revizi Bezměrovského mostu, přes který stezka povede.
Cyklostezka propojí Kroměřížsko s Olomouckým krajem a nabídne lidem další příležitost, jak
aktivně trávit volný čas a zároveň zvýší turistický ruch v tomto regionu.

Aktuální stav ke dni zpracování
Rozvojového strategického dokumentu:
Akce je v souladu s prioritami obce.

Nositel projektu (akce):

Okres, kraj:

obec bezměrov
Bezměrov 155
767 01 KROMĚŘÍŽ
IČO: 00287041
okres Kroměříž, kraj Zlínský

číslo listu:

13

Oprava průtahu obcí

Název stavby (akce):

Charakter stavby (akce):

Plochy silniční dopravy

Lokalizace stavby:

p. č. 456/1
intravilán katastrálního území Obce Bezměrov

Doba realizace:

2021–2027

Finanční zajištění:

dotace + vlastní zdroje

Charakter akce:

investice

Umístění, specifikace a rozsah akce:
Průtah obcí, silnice p. č. 456/1 byl ještě v roce 2020 v majetku Zlínského kraje a na starost
jej má Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. Průtah má na mnoha místech nerovný povrch
s prasklinami a výmoly, kraje vozovky jsou vydrolené. Silnice není dostatečně odvodněná.
Obec může komunikaci opravit v případě, že bude převedena do jejího vlastnictví.
Při pracích bude odstraněna vrchní vrstva vozovky a těleso stavby, bude položeno nové včetně nového asfaltového povrchu a odvodnění.
Opravená vozovka přispěje k vyšší bezpečnosti silničního provozu a ke komfortu řidičů.

Aktuální stav ke dni zpracování
Rozvojového strategického dokumentu:
Pokud by se Obec Bezměrov dohodla s ŘSZK, p. o., na převedení komunikace do majetku
obce, bude Bezměrov na akci žádat o dotaci.
Akce je v souladu s prioritami obce.

Nositel projektu (akce):

Okres, kraj:

Název stavby (akce):

obec bezměrov
Bezměrov 155
767 01 KROMĚŘÍŽ
IČO: 00287041
okres Kroměříž, kraj Zlínský

číslo listu:
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VÝSTAVBA VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ

Charakter stavby (akce):

SPORTOVIŠTĚ A REKREAČNÍ PLOCHA

Lokalizace stavby:

p. č.: 736/1, 736/3, 736/2
intravilán katastrálního území Obce Bezměrov

Doba realizace:

2021–2027

Finanční zajištění:

dotace + vlastní zdroje

Charakter akce:

investice

Umístění, specifikace a rozsah akce:
V obci nabízí sportovní vyžití fotbalové hřiště, které je však z velké většiny využívané místním
fotbalovým klubem či dětmi z mateřské a základní školy. Pro širokou veřejnost multifunkční
sportoviště chybí. Obec má sice v plánu vybudovat přes své katastrální území část cyklostezky
ve směru od Kroměříže do Olomouce, realizace této akce však nezáleží pouze na ní, ale na
dalších subjektech. Proto obyvatelé chtějí víceúčelové hřiště, na kterém by mohli aktivně trávit
volný čas kolektivními sporty. Sportoviště by lidem nabízelo široké možnosti vyžití, zejména
hraní různých míčových her. Hřiště by měli k dispozici i fotbalisté a děti z mateřské i základní
školy.
Vybudováním víceúčelového hřiště dojde k rozšíření možností aktivně trávit volný čas přímo
v obci, podpoře zdravého životního stylu obyvatel a také budování kladného vztahu k pohybu
u místních dětí.

Aktuální stav ke dni zpracování
Rozvojového strategického dokumentu:
Projekt je v souladu s územním plánem a prioritami obce.

vstupní podklady a zdroje
Územní plán Obce Bezměrov
katastrální mapa
Obec Bezměrov
ministerstvo financí
ministerstvo pro místní rozvoj
Český statistický úřad
fotodokumentace
wikipeda.org
mapy.cz

