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Zastupitelstvo obce Lelekovice na svém zasedání, které se uskutečnilo
13. 09. 2021
…………………, schválilo strategický dokument Strategie rozvoje obce
29/8
Lelekovice 2022–2027, usnesením číslo …………………... Jedná se o základní
plánovací dokument a zároveň nástroj pro řízení rozvoje obce na uvedené
období.
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ÚVOD
Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je
Program

rozvoje

obce

základním

plánovacím dokumentem obce. Program
rozvoje obce mají Lelekovice zpracovaný již
pro roky 2016-2021 a tato strategie na
předchozí

dokument

volně

navazuje.

Strategie rozvoje obce Lelekovice 2021-2027
bude tedy hlavním nástrojem řízení rozvoje
obce pro nadcházející roky.
Dokument představuje aktualizaci současné
strategie rozvoje a určuje základní linii rozvoje
území

obce

Lelekovice.

Strategie

je

zpracována na základě analýzy současné
situace

v obci

a

formuluje

představy

o budoucím vývoji. Součástí strategie je
rovněž

navržení

aktivit,

které

k naplnění

těchto představ přispějí.
Strategický plán je využíván zejména při rozhodování zastupitelstva,
tvorbě rozpočtů či přípravě projektů. Dokument rovněž zajišťuje vyšší
připravenost obce k podání žádostí o dotační podporu, čímž pomáhá
obci se ziskem vnějších finančních prostředků.
Strategie rozvoje obce je zpracována na střednědobý časový horizont, tj.
na 7 let. Plánovacím obdobím dokumentu jsou roky 2021–2027.
Na zpracování Strategie rozvoje obce Lelekovice 2021–2027 se podílel
především starosta a zastupitelé obce ve spolupráci s dodavatelskou
společností. Do tvorby dokumentu byli zapojeni také občané Lelekovic,
a to prostřednictvím dotazníkového šetření. Všichni zúčastnění měli
možnost vyjádřit svůj názor na nynější situaci v obci a formulovat své
představy o budoucím vývoji.
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1 ANALYTICKÁ ČÁST
Účelem analytické části je popis současné situace v obci Lelekovice. Dle
zjištění poznatků o pozitivních a negativních stránkách obce lze vyvodit
závěry a stanovit budoucí kroky významné pro rozvoj obce. Na základě
výsledků analytické části bude formulována návrhová a implementační
část tohoto dokumentu.

1.1 Charakteristika obce
Charakteristika obce obsahuje komplexní zhodnocení současné situace
v obci. Kapitola se zabývá hlavními rozvojovými problémy obce a také
definuje jejich příčiny. Analýza obce je zasazena do prostorového
kontextu, situace v Lelekovicích je tedy porovnána se situací v SO ORP
Kuřim a v Jihomoravském kraji.

1.1.1 Historický vývoj obce
První písemná zmínka o Lelekovicích pochází již z roku 1288. Prvotní listina
představovala darovací smlouvu jistého moravského pána Hartmana
z Holštejna, přičemž jedním ze svědků byl právě Heřman z Lelekovic.
Ačkoliv je jako počátek historie obce stanoven tento písemný záznam,
vlastní osídlení je prokazatelně podstatně starší.
Přibližně v místech dnešní silnice Brno-Svitavy a železniční tratě vedla
od pradávna obchodní cesta z Uher, později také z Vídně přes Brno
a Prahu až do Lipska. Nejstarší stojící stavbou v obci je Lelekovický kostel,
jehož počátky spadají do doby kolem poloviny 13. století. Na pahorku
před kostelem stával ve středověku hrad, postavený ve 14. století nad
soutokem dvou potoků. Hrad byl počátkem 15. století dobyt a později
zničen. Ve 20. století zde probíhaly rozsáhlé archeologické výzkumy.
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Lelekovice byly samostatnou farností až do 16. století, kdy se obec začala
značně rozrůstat. Na tehdejší dobu byly Lelekovice velkou vesnicí, kde žilo
přibližně 180 obyvatel.
Nejstarší část obce, zvané Kout, postihl roku 1856 velký požár. Při druhém
velkém požáru v roce 1893 byla prakticky zničena zástavba obce
v Podemlýně. Ve druhé polovině 19. a počátkem 20. století došlo v obci
Lelekovice k prudkému rozšíření zástavby, jež pokračovala směrem do
Poňavy, Zahumení a Podemlýna Za příčinou rapidního nárůstu výstavby
a počtu obyvatel stála především příhodná poloha obce nedaleko
města Brna, disponujícího celou řadou pracovních příležitostí. Jistý podíl
na rozvoji obce mělo také zahájení provozu na železniční trati z Brna
do Tišnova

(1885)

a

vybudování

silnic

Česká-Lelekovice

(1884)

a Lelekovice-Vranov (1907). Malebnost okolní přírody a blízkost poutního
místa Vranov vytvořily z obce rekreační místo pro obyvatele sousedního
Brna.

1.1.2 Poloha obce
Obec má v současnosti 1 915 obyvatel (k 31. 12. 2020). Lelekovice náleží
do správního obvodu obce s rozšířenou působností (zkratka SO ORP)
Kuřim v Jihomoravském kraji. Lelekovice jsou součástí Dobrovolného
svazku obcí Ponávka, jenž v okrese Brno-venkov sdružuje tři obce,
konkrétně obce Česká, Lelekovice a Vranov. Svazek obcí vznikl v roce
2000 a jeho sídlo se nachází v obci Vranov.
V blízkém sousedství Lelekovic se nachází celkem tři obce, město
a městská část města Brna. Na severu sousedí Lelekovice s obcí Svinošice,
která leží již v okrese Blansko a žije zde 383 obyvatel. Severovýchodním
směrem sousedí Lelekovice s obcí Vranov, kde žije 843 obyvatel.
Jihovýchodně se nachází místní část Brno-Jehnice, ve které žije 1 031
obyvatel a která leží asi 8 km severním směrem od centra statutárního
města Brna. V Brně žije v současnosti přibližně 382 405 obyvatel.
Po jihozápadní straně katastrálního území Lelekovic vede železniční trať,
8
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která obec odděluje od obce Česká (1 015 obyvatel). Západně sdílí
Lelekovice hranici katastru s městem Kuřim (11 021 obyvatel). Obce
Lelekovice se nachází v okrese Brno-venkov. Zhruba 11 km jižně
od Lelekovic pak leží centrum města Brna.
Území obce Lelekovice má kompaktní prostorovou strukturu, jelikož je
tvořeno pouze jednou místní částí (viz obr. 1). Obec se rozkládá
na jednom katastrálním území, a sice na k. ú. Lelekovice (679895).
Intravilán Lelekovic je soustředěn do poměrně uzavřeného celku.
Zástavba je tvořena převážně rodinnými domy se zahradami, kterých je
v obci více než 650. Budoucí výstavba domů je plánována do proluk
v zastavěném území a v okrajových částech obce. Intravilánem obce
klikatě protéká řeka Ponávka, v jejíž bezprostřední blízkosti se po obou
březích nachází zástavba.

Na území obce Lelekovice leží přírodní

rezervace Babí lom, Holé vrchy a přírodní památka Březina.

Obr. 1: Poloha a katastrální území obce Lelekovice
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.
Podkladová mapa: Základní mapa 1:25 000 ČÚZK (2021)
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1.1.3 Přírodní podmínky
Obec leží na rozhraní Drahanské a Bobravské vrchoviny v malebném
údolí řeky Ponávky. Lelekovice jsou svojí lokalitou a krásnou přírodou
ideálním místem k životu i rekreaci.
Z geomorfologického hlediska náleží Lelekovice do Hercynského systému,
provincie Česká vysočina, Česko-moravské subprovincie, Brněnské
vrchoviny, celku Drahanská vrchovina a podcelku Lelekovická vrchovina.
Podle klasifikace dle Quitta se území nachází ve spíše teplé oblasti T2. Léto
je zde dlouhé, teplé a suché, přechodné období velmi krátké s teplým až
mírně teplým jarem a mírně teplým až teplým podzimem. Zima je krátká,
mírně teplá, suchá až velmi suchá, s velmi krátkým trváním sněhové
pokrývky. Klimatické charakteristiky v údolí Ponávky odpovídají teplým
oblastem České republiky jako např. České tabuli či Hornomoravskému
úvalu. Teplotní charakteristiky jsou dány polohou obce ve spíše nízkých
nadmořských výškách okolo 300 m n. m. Průměrný roční úhrn srážek v této
oblasti se pohybuje kolem 600-700 mm a průměrné roční teploty jsou
okolo 10-11 °C.
Lelekovice se nachází v kopcovitém terénu, kdy se střední nadmořská
výška oblasti pohybuje průměrně okolo 312 m n. m. Přímo nad obcí se
zdvihá nejvyšší vrchol v okolí Brna – Babí lom, vysoký 562 m n. m.
Na nejvyšším

bodě katastru

se

nachází

stejnojmenná

rozhledna.

Z hlediska pedologických podmínek se na území Lelekovic vyskytují
nejvíce půdní typy černozemě, hnědozemě a kambizemě.
Územím protéká řeka Ponávka. Řeka pramení v lesích severně od obce
Vranov a dále protéká Vranovem až do sousedních Lelekovic. Ponávka
dále pokračuje údolím až do Brna. Dalšími menšími vodními toky na území
obce jsou Drážní a Záhumenský potok. Záhumenský potok pramení
v severní části katastru obce. Na území obce se nenachází žádné
záplavové území. V katastrálním území Lelekovic leží přírodní rezervace
Babí lom, Holé vrchy a přírodní památka Březina.
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1.2 Obyvatelstvo
V Lelekovicích žije na rozloze 7,29 km2 celkem 1 915 obyvatel (k 31.12.
2020), z toho 941 mužů a 974 žen. Průměrný věk obyvatel obce je 41,6 let,
což je mírně nižší hodnota oproti průměru hodnoty věku v Jihomoravském
kraji i v celé České republice (42,6 let). Ovšem ve srovnání s SO ORP Kuřim
je průměrný věk obyvatel obce Lelekovice o půl roku vyšší. Hustota
zalidnění činí téměř 263 obyv./km2, což je v porovnání s SO ORP Kuřim (303
obyv./km²) spíše podprůměrná hodnota. Tato skutečnost je způsobena
především tím, že území obce je z více než 65 % zalesněné.
Ve srovnání se sousední obcí Svinošice, která má podobnou rozlohu území
(7,33 km2), dosahují Lelekovice více než 5krát vyšší hodnoty hustoty
zalidnění. Příčina mnohonásobně většího zalidnění Lelekovic oproti
Svinošicím spočívá pravděpodobně v tom, že Lelekovice mají lepší
dopravní spojení s Brnem. Naopak ve srovnání se sousední obcí Česká,
která má výrazně menší rozlohu území (1,99 km2), mají Lelekovice téměř
dvojnásobně nižší hustotu zalidnění. Důvodem je nejspíše to, že Česká má
oproti Lelekovicím mnohem větší procento zastavěného území.
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Obr. 2: Vývoj počtu obyvatel v obci Lelekovice od roku 1869 do roku 2020
Zdroj: ČSÚ (2021): Historický lexikon obcí, Databáze demografických údajů za obce ČR
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Z obrázku č. 2 je zřejmé, že v průběhu sledovaného období došlo v obci
k rapidnímu nárůstu počtu obyvatel. Od roku 1869 přibylo v obci
Lelekovice více než 1 300 trvale bydlících osob. Kontinuální růst obyvatel
lze pozorovat až do období 2. světové války, kdy v důsledku války došlo
ke stagnaci až k mírnému poklesu počtu obyvatel. Od 70. let minulého
století je trend počtu obyvatel čistě rostoucí. K nejvýznamnějšímu nárůstu
počtu obyvatel došlo počátkem 21. století. S touto skutečností všeobecně
souvisí proces suburbanizace a měnící se preference obyvatel. Jelikož
Lelekovice leží v těsné blízkosti jedné z městských částí druhého největšího
města v České republice, staly se tak pro občany dojíždějící za prací do
Brna lákavou lokalitou. Lelekovice navíc nabízejí příjemný kompromis mezi
rekreačním, resp. venkovským, a městským způsobem života.
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Obr. 3: Věková pyramida obyvatel v obci Lelekovice k 31. 12. 2020
Zdroj: ČSÚ (2021): Veřejná databáze
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Z obr. 3 vyplývá, že dle velikosti podílů jednotlivých věkových skupin se
jedná o regresivní typ věkové pyramidy. Nejvyšší počty obyvatel jsou ve
středním

a starším

věku,

nejméně

osob

se

naopak

vyskytuje

v předproduktivní skupině v předškolním věku. Základna grafu je úzká
a z toho vyplývá každoročně klesající počet nově narozených dětí. Tento
celospolečenský trend povede v delším časovém horizontu ke snižování
počtu obyvatel. V případě Lelekovic převládají nejvíce věkové skupiny
od 40 do 54 let. V obou pětiletých věkových skupinách od 40 do 49 let se
nachází přibližně 170 obyvatel. Z této skutečnosti plyne, že lze v dalších
letech

očekávat

pokračující

trend

stárnutí

obyvatelstva,

což

pravděpodobně souvisí s propopulační politikou v 70. letech 20. století.
V Lelekovicích je zřejmý značný populační přírůstek také ve skupině dětí
od školního věku až po období adolescence. Tento pozitivní trend souvisí
pravděpodobně s celkovou atraktivitou území pro rodiny s dětmi.
Z věkové pyramidy je také patrné, že zatímco mladší ročníky tvoří spíše
muži, tak nejstarší ročníky zastupují zejména ženy. Jedná se o známý
celospolečenský jev, kdy se rodí více chlapců, ale ženy se dožívají vyššího
věku. Z tohoto důvodů ženy většinou mírně převažují v obcích s věkovou
pyramidou regresivního typu.
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Obr. 4: Vývoj počtu obyvatel v Lelekovicích, SO ORP Kuřim a v JMK mezi lety 2006 až 2020
Zdroj: ČSÚ (2021): Počet obyvatel ve SO ORP, Databáze demografických údajů za obce ČR
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Obrázek č. 4 porovnává vývoj počtu obyvatel Lelekovic s vyššími
správními celky, a to od roku 2006 do roku 2020. Křivka vývoje počtu
obyvatel v Lelekovicích kopíruje trend vyšších správních celků. Hodnoty
meziročních změn obyvatel značí nárůst obyvatel v obci i v nadřazených
správních celcích (kromě roku 2014 v Lelekovicích).
Nejvýraznější nárůst počtu obyvatel obec zaznamenala v letech 2007
a 2008. Tento jev byl způsoben velkým počtem přistěhovalých osob
do obce. V roce 2014 došlo v Lelekovicích k jedinému meziročnímu
poklesu počtu obyvatel, který byl zapříčiněn migračním úbytkem.
Přirozená měna obyvatelstva se projevuje na tvaru křivky pouze
minimálně. Migrační pohyby obyvatelstva směrem do obce souvisí
především s dopravní dostupností do Brna, atraktivní okolní přírodou
a s širokým spektrem poskytovaných služeb a volnočasových aktivit.
Vzhledem k rozpočtovému určení daní by obec měla i nadále usilovat
o neklesající trend počtu obyvatel. Méně obyvatel by totiž znamenalo
méně finančních prostředků do obecního rozpočtu a vedení obce by tak
mělo menší možnosti investovat do rozvoje. V souvislosti s výhodnou
polohou k Brnu může demografickou situaci v obci zlepšit také podpora
mladých rodin, díky čemuž by se zmírnil proces stárnutí obyvatelstva.
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Obr. 5: Vývoj indexu stáří v Lelekovicích, SO ORP Kuřim a v JMK v letech 2015-2020 ke dni 31.12.
Zdroj: ČSÚ (2021): Veřejná databáze
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Trend indexu stáří1 v obci Lelekovice (viz obrázek č. 5) je spíše opačný, než
je celorepublikový vývoj stárnutí obyvatelstva. Příčinou stárnutí populace
je nižší porodnost a delší průměrná délka života. Index stáří v Lelekovicích
ovšem

dosahuje

průměrně

hodnoty

109,

což

je

ve

srovnání

s celorepublikovým a krajským průměrem 124 příznivější hodnota. Index
stáří přesahuje v Lelekovicích již od roku 2015 hodnotu 100 a jeho úroveň
rostla až do roku 2017. Hodnoty indexu nad 100 značí převahu starší
populace ve věku nad 65 let. V roce 2018 došlo k poklesu hodnoty indexu
stáří na úroveň 110. V případě, že se bude do budoucna index stáří
i nadále snižovat, bude to mít příznivý dopad na demografický vývoj
v obci. V opačném případě by bylo nezbytné připravit se na vyšší počet
osob

v postproduktivním

věku

a zajistit

potřebnou

infrastrukturu

(zdravotnická a sociální zařízení), případně navýšit stávající kapacity.
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Obr. 6: Pohyb obyvatelstva v obci Lelekovice mezi lety 2002 až 2020
Zdroj: ČSÚ (2021): Databáze demografických údajů za obce ČR

Na obr. 6 lze pozorovat pohyb obyvatel v obci Lelekovice mezi lety 20022020. Přirozená měna obyvatelstva v tomto případě nehraje příliš velkou

1

Index stáří se vypočte jako poměr počtu obyvatel 65 a starších na 100 obyvatel 0 – 14.
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roli a podstatnější dopad na růst či úbytek obyvatelstva mají migrační
trendy populace. Jak již bylo zmíněno dříve, v letech 2007-2008 proběhla
nejvýznamnější suburbanizace. Během této dvouleté migrační vlny se do
obce

přistěhovalo

252

obyvatel.

Důvodem

příchodu

mladého

obyvatelstva byla především atraktivní a poklidná lokalita obce v blízkosti
Brna.

Lelekovice

SO ORP Kuřim

Jihomoravský kraj
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Nezjištěno

Obr. 7: Vzdělanostní struktura obyvatel v Lelekovicích, SO ORP Kuřim a v Jihomoravském kraji
Zdroj: ČSÚ (2021): SLDB 2011

Dle obrázku č. 7 lze v obci pozorovat vyšší úroveň vzdělanosti oproti
nadřazeným správním celkům. Více než polovina všech obyvatel
Lelekovic (56,7 %) má minimálně středoškolské vzdělání s maturitou.
Zatímco ve vyšších správních celcích nepřesahuje podíl vysokoškolsky
vzdělaných lidí hranici 20 %, v Lelekovicích žije až 26 % obyvatel
s vysokoškolským titulem. V Lelekovicích a SO ORP Kuřim zaujímají největší
podíl obyvatelé s úplným středoškolským vzděláním (vč. maturity), kdežto
v Jihomoravském kraji dominuje část populace se středním vzděláním
zakončeným výučním listem (32,3 %). Lelekovice jsou obcí s nadprůměrně
vzdělanou populací, což má pozitivní dopad na rozvoj obce.
Vzdělanostní struktura obyvatel opět souvisí s ideální polohou obce
v blízkosti Brna. Trh práce je ve druhém největším městě v ČR dostatečně
široký a nabízí dostatek pracovních míst.
17
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1.3 Ekonomika a trh práce
Dle registru ekonomických subjektů bylo v obci Lelekovice k 31. 12. 2020
registrováno celkem 510 podnikatelských subjektů. Ačkoliv jsou tyto
subjekty registrovány na území Lelekovic, převážná většina z nich má sídlo
svého podniku na jiném území, zejména na území města Brna. Téměř 74 %
všech podnikatelských subjektů působí v terciárním sektoru služeb
a necelých 23 % v sekundárním sektoru, tedy v průmyslu a stavebnictví.
Pouhá 3 % všech ekonomických subjektů, registrovaných v Lelekovicích,
působí v primárním sektoru, tedy v zemědělství, lesnictví a rybářství. Tato
skutečnost je pravděpodobně způsobena tím, že téměř dvě třetiny území
jsou zalesněné, a proto jsou zde podmínky pro zemědělství omezené.
Dle posledního Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 bylo v obci
evidováno celkem 874 ekonomicky aktivních občanů, z toho 571 osob
byli zaměstnanci, 76 osob bylo zaměstnavateli, 124 osob pracovalo na
vlastní účet a 56 osob bylo nezaměstnaných.
0,40

Index podnikatelské aktivity

0,35
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
0,00
Lelekovice

Brno

Česká

Kuřim

Svinošice

Vranov

Obr. 8: Index podnikatelské aktivity v obci Lelekovice a v sousedních obcích k 31.12.2020
Zdroj: ČSÚ (2021): Veřejná databáze
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Index podnikatelské aktivity2 v obci Lelekovice dosahoval k 31. 12. 2020
hodnoty 0,27 – viz obr. 8. Jedná se o průměrnou hodnotu v porovnání
s okolními obcemi, vyjma statutárního města Brna.
V obci Lelekovice působí v současnosti několik živnostníků i větších
zaměstnavatelů. Nejvýznamnějším z nich je ADAM – zahradnická a.s. s 2024

zaměstnanci

(specializovaný

velkoobchod

pro

profesionální

zahradníky). Dále na území Lelekovic sídlí například společnosti
OPTICONTROL, s.r.o., Nábytek Kyselka, s.r.o. a KOŽINA – TRUHLÁŘSTVÍ s.r.o.
10
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Obr. 9: Vývoj podílu nezaměstnaných osob v obci Lelekovice, SO ORP Kuřim a JMK v letech
2014-2021 k datu 31.3.
Zdroj: MPSV (2021): Integrovaný portál MPSV – statistiky

Vývoj podílu nezaměstnaných osob v obci Lelekovice měl v průběhu let
2014-2019 většinou klesající trend (kromě roku 2016) – viz obr. 9.
Situace v obci převážně kopíruje trend vývoje nezaměstnanosti vyšších
územních celků. V roce 2019 byl v obci nejnižší podíl nezaměstnaných
osob za celé sledované období, což bylo způsobeno především
ekonomickým růstem a prosperitou. Míra nezaměstnanosti dosahovala
v roce 2019 celorepublikově nízkých hodnot.

2

počet podnikatelských subjektů na jednoho obyvatele obce
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Od roku 2019 je trend podílu nezaměstnaných osob všeobecně rostoucí,
pravděpodobně z důvodu koronavirové krize.
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Obr. 10: Vývoj dosažitelných uchazečů o práci a volných pracovních míst v obci Lelekovice
v letech 2014-2021 vždy k datu 31.3.
Zdroj: MPSV (2021): Integrovaný portál MPSV – statistiky

V letech 2014-2019 se počet dosažitelných uchazečů o práci v obci
Lelekovice postupně snižoval, kromě výkyvu v roce 2016, a to z původních
57 osob až na pouhých 16 uchazečů – viz obr. 10. V roce 2020 došlo
k nepatrnému zvýšení počtu uchazečů o zaměstnání a od tohoto roku se
počet zvyšuje pravděpodobně z důvodu pandemie koronaviru a jejích
důsledků v podobě propouštění zaměstnanců.
Počet volných pracovních míst v obci Lelekovice je v průběhu času
poměrně stabilní a pohybuje se v rozmezí žádného až jednoho volného
pracovního místa. Nejvyšší počet volných pracovních míst je evidován
v březnu 2019, kdy byly volné celkem 2 pracovní pozice.
Obec z dlouhodobého pohledu nedisponuje velkým množstvím volných
pracovních míst, a tudíž ani novými příležitostmi uplatnění na trhu práce,
nejen pro místní obyvatele. Je zde tedy prostor pro zvýšení podnikatelské
aktivity a s tím související vytvoření nových pracovních míst.
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Pro rozvoj obce by bylo přínosné přilákat nové podnikatelské subjekty,
které by nabízely práci pro kvalifikované pracovníky. V obci žijí převážně
vzdělaní občané, kteří by v případě nových pracovních příležitostí
nemuseli vyjíždět za prací do města Brna.
Tab. 1: Vyjíždějící do zaměstnání a do škol z obce Lelekovice k 26. 3. 2011

Vyjíždějící
celkem

Do
zaměstnání

Do
škol

513

369

144

vyjíždí v rámci okresu

55

49

6

vyjíždí do jiných okresů kraje

435

305

130

vyjíždí do jiných krajů

15

11

4

vyjíždí mimo ČR

8

4

4

Lelekovice

Zdroj: ČSÚ (2021): SLDB 2011

Z obce Lelekovice v roce 2011 vyjíždělo do zaměstnání či do škol celkově
513 obyvatel, což je více než čtvrtina všech obyvatel

obce.

Do zaměstnání vyjíždělo mimo obec 369 osob a do škol 144. Přehled
vyjíždějících je uveden v tab. 1. Nejčastěji vyjíždějí obyvatelé Lelekovic
do zaměstnání v odvětví průmyslu, velkoobchodu a maloobchodu.
Nezanedbatelnou část představují také vyjíždějící do zaměstnání v oblasti
vzdělávání a zdravotní a sociální péče.
Nejčastějšími cíli dojížďky byla města Brno a Kuřim. Do statutárního města
Brna vyjíždělo z Lelekovic až 81 % všech vyjíždějících za prací a téměř 89 %
všech vyjíždějících žáků a studentů. Základní škola v Lelekovicích má
pouze první stupeň, a proto téměř třetina všech vyjíždějících žáků vyjíždí
za základním vzděláním do brněnských škol ZŠ Herčíkova a ZŠ
v Řečkovicích. Tato skutečnost potvrzuje silné socioekonomické napojení
obce na moravskou metropoli. Do budoucna bude i nadále nutné udržet
dobré dopravní spojení s hlavními centry dojížďky, především s městem
Brnem.
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Tab. 2: Dojíždějící do zaměstnání a do škol do obce Lelekovice k 26. 3. 2011

Dojíždějící
celkem

Do
zaměstnání

Do
škol

122

94

28

Z Brna

46

42

4

Z České

23

2

21

Z Kuřimi

11

11

0

Lelekovice

Naopak z okolních obcí a měst do obce Lelekovice dojíždělo za
zaměstnáním 94 osob a do škol 28 osob, a to převážně z Brna, Kuřimi
a z obce Česká. Téměř 45 % všech dojíždějících do Lelekovic za prací
mělo trvalý pobyt v Brně a více než polovina všech dojíždějících
pracovala v odvětví průmyslu. Do lelekovické základní školy dojíždělo
z okolních obcí celkem 28 žáků prvního stupně. Nejvíce dojíždějících žáků
přijíždělo z České, kde se nenachází základní škola. Obec Česká má
s Lelekovicemi

uzavřenou

smlouvu

do lelekovické základní školy.

23

o

docházení

tamějších

dětí
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1.4 Využití půdy a zemědělství
Rozloha katastrálního území obce Lelekovice činí 728,77 ha. Půdní fond je
možné rozdělit do dvou základních skupin, a to na zemědělský půdní fond
(orná

půda,

zahrady,

ovocné

sady

a

trvalé

travní

porosty)

a nezemědělský půdní fond (lesní půda, vodní plochy, zastavěné plochy
a ostatní plochy).
Tab. 3: Využití půdy (ha) v obci Lelekovice k 31. 12. 2020

Typ pozemku

Výměra (ha)

Podíl (%)

Zemědělská půda celkem

180,77

24,80

Orná půda

87,36

11,98

Zahrada

59,47

8,16

Ovocný sad

8,95

1,23

Trvalý travní porost

24,99

3,43

Nezemědělská půda celkem

548,00

75,20

Lesní pozemek

476,68

65,41

Vodní plocha

3,26

0,45

Zastavěná plocha

19,82

2,72

Ostatní plocha

48,24

6,62

Zdroj: ČSÚ (2021): Veřejná databáze

Z hlediska využití území převládá v řešené oblasti nezemědělská půda
(75,2 %), konkrétně lesní půda. Zástavba se rozkládá pouze na malé ploše,
menší než 3 % celkové rozlohy katastrálního území obce. Tento fakt
ukazuje na venkovský charakter území s velkým množstvím přírodních
ploch a nižším podílem ploch zastavěných.
Zemědělská půda ovšem zabírá z celkové plochy pouhých 24,8 %
(výměra 180,77 ha), viz tabulka č. 3. V rámci zemědělského půdního
fondu tvoří téměř polovinu rozlohy orná půda (48,3 %).
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Nezemědělská půda zabírá převážnou část celkové plochy, a to
především díky rozsáhlým lesům. Lesní pozemky zabírají až 65,4 % celkové
rozlohy území. Vodní plochy se rozkládají na necelých 0,5 % území
a ostatní plochy tvoří 6,6 % rozlohy. Zastavěná plocha je v obci Lelekovice
zastoupena pouze 2,7 % rozlohy území. Uvedené hodnoty korespondují
i s výsledky mapy využití území obce (viz obr. 11).

Obr. 11: Využití území obce Lelekovice
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.
Podkladová mapa: Základní mapa 1: 25 000, ČÚZK (2021); Corine Land Cover, CENIA (2018)
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1.5 Cestovní ruch
Z hlediska

atraktivity

cestovního

ruchu

lze

Lelekovice

považovat

za turisticky vyhledávanou oblast, zejména s přírodním potenciálem.
Lelekovice nabízejí pro cestovní ruch dostačující dopravní infrastrukturu
a obslužnost, krásnou přírodu. Atraktivní charakter krajiny ocení především
milovníci cykloturistiky a pěší turistiky.
Územím obce Lelekovice prochází turistická trasa Brněnská podkova,
vedoucí klidným prostředím a převážně lesnatým terénem na severu
od města Brna. Trasa vede z brněnské čtvrti Bosonohy po žluté značce až
do přírodní rezervace Babí doly, kde se mění v zelenou trasu a pokračuje
dále přes Útěchov, Bílovice nad Svitavou a Podolí až do Šlapanic.
Celková délka turistické trasy Brněnská podkova je 52 km a každoročně
se zde koná stejnojmenný pochod pořádaný Klubem českých turistů
z Brna-Řečkovic.
Dále se na území obce nachází tři naučné stezky, které přispívají k rozvoji
pěší turistiky v obci: Stezka zdraví Brno – Lelekovice, NS Krajem říčky
Ponávky a NS Pěšina. Stezka zdraví, dlouhá 5,6 km, vede z brněnské místní
části Mokrá Hora přírodou podél říčky Ponávky až do Lelekovic. Na trase
se nachází pět zastavení věnovaná historii a přírodě kraje mezi Brnem
a Lelekovicemi. Stezka je vhodná k příjemné relaxaci i pro rodiny s dětmi.
Naučná stezka Krajem říčky Ponávky, jejímž investorem je Svazek obcí
Ponávka, dosahuje celkové délky 11 km. Naučná stezka Pěšina byla
obnovena díky iniciativě učitelů a žáků lelekovické základní školy. Tento
projekt byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce. Podél
stezky jsou umístěny informační cedule, upozorňující na rostlinné
a živočišné druhy žijící v této lokalitě. Naučná stezka Pěšina umožňuje
turistům a ostatním návštěvníkům vyhnout se frekventované silnici
z Lelekovic směrem na Vranov, a přitom strávit příjemné chvíle v údolí
Ponávky.
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Za zmínku stojí rovněž tzv. Bosá stezka, na kterou návštěvníci vstupují bosí.
Bosá stezka působí jako prevence proti ortopedickým problémům,
posiluje imunitu a obohacuje vnímání okolní přírody o hmatový vjem.
Bosou stezku vybudoval spolek Přátelé bosé stezky Lelekovice za podpory
obce Lelekovice.
Územím obce prochází cyklotrasa č. 5231 P. Bezruče, vedoucí z Brna
(Mokrá Hora) přes Lelekovice, Kuřim až do Veverské Bítýšky. Cyklotrasa
nese název „Po stopách zrušených železničních tratí“ a měří 21,6 km.
Jedná se o lehkou rekreační cyklotrasu, která vede převážně po místních
komunikacích a lesních a polních cestách. Podél cyklotrasy leží na území
katastru Lelekovic přístřešek u studánky Brčálka odpočinkové místo
u rybníka. Další cyklotrasa nese název „Pivní stezka Petra Bezruče“ a vede
z Řečkovic přes Mokrou Horu do Lelekovic a dále až do Černé Hory
(26,8 km). V blízké době obec plánuje napojení asfaltovým povrchem
na cyklostezku do Mokré Hory kolem jehnických rybníků.

Obr. 12: Vedení cyklotrasy na území obce Lelekovice
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o.
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V letním období je místní restaurace „Hotel Restaurant Babí lom“
oblíbenou a často vyhledávanou zastávkou mnoha cyklistů a výletníků.
Současně je zde také možnost ubytování.

Obr. 13: Hotel Restaurant Babí lom
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o. (2021)

Turisté také často využívají stravovací zařízení „Restaurace na Poňavě“.
Restaurace se nachází přímo u místní komunikace a u turistické trasy
Brněnská podkova ve směru na Vranov. Směrem k obci Česká se nachází
další zařízení – „Pizzeria U Kalvodů“.

Obr. 14: Restaurace na Poňavě
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o. (2021)
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Hřeben Babího lomu se rozpíná na rozloze 23,1 ha přímo nad obcí
Lelekovice na hranici se Svinošicemi. Jedná se o nejčastější turistický cíl
na území obce. V přírodní rezervaci Babí lom se nachází nejvyšší vrchol
v blízkém okolí Brna (562 m n. m.). Často navštěvovaným místem je také
15 m vysoká a veřejně přístupná rozhledna Babí lom. Betonová stavba
s železným ochozem má válcovitý půdorys a stojí na skalnatém výběžku
v poměrně obtížně přístupném terénu v nadmořské výšce 521 m.
Zejména v letních měsících navštěvují rozhlednu početné skupiny turistů.

Obr. 15: Rozhledna Babí lom v Lelekovicích
Zdroj: Mapy.cz (2021)

V obci se nenachází žádná významná a turisticky vyhledávaná kulturní
památka, která by v rámci cestovního ruchu zvyšovala atraktivitu obce.
Nachází se zde však tři památky místního významu – kostel sv. Filipa
a Jakuba, litinový kříž a zřícenina hradu Lelekovice.
Zřícenina hradu Lelekovice se nachází uprostřed intravilánu, v těsné
blízkosti kostela sv. Filipa a Jakuba. Hrad byl postaven ve 40. letech
14. stol. a zbytky zdiva jsou chráněny jako kulturní památka.
V 80. letech minulého století zde probíhaly rozsáhlé archeologické
výzkumy. Výzkum přinesl celou řadu nových poznatků, jako například
posunutí historie Lelekovic o jedno až dvě století před stanovenou první
písemnou zmínku.
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Obr. 16: Zřícenina hradu Lelekovice
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o. (2021)

Vedle zříceniny hradu Lelekovice se nachází nejstarší stojící stavba v obci
z poloviny 13. století – již zmiňovaný kostel sv. Filipa a Jakuba. Kostel byl
postaven v románském slohu a později přestaven do gotiky a neogotiky.
Dnešní kostelní věž byla vybudována až v roce 1873. Kostel sv. Filipa
a Jakuba v intravilánu obce představuje dominantu panoramatu
Lelekovic a je významným architektonickým objektem, zařazeným
do Ústředním seznamu kulturních památek České republiky.

Obr. 17: Kostel sv. Filipa a Jakuba se hřbitovem
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o. (2021)
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Vedle významné středověké sakrální památky, kostela sv. Filipa a Jakuba,
se nachází místní hřbitov. U hřbitovní zdi je umístěn litinový křiž, který je
stejně jako kostel a zřícenina hradu zapsán na Ústředním seznamu
kulturních památek. Ze sakrálních památek lze uvést také pomník a kříž,
jež jsou umístěny na prostranství poblíž obecního úřadu.
Na pomezí území Lelekovic a České se nachází vlakové nádraží, které je
kromě každodenní přepravy obyvatel hojně využíváno také turisty. Turisté
přijedou do Lelekovic vlakem a dále pokračují pěšky po turistické trase
či po naučných stezkách. Co se týče rozvoje turistického potenciálu,
obec plánuje výstavbu vyhlídky na obecním pozemku na Pasekách.

Obr. 18: Ukázka místní krajiny
Zdroj: Webové stránky obce Lelekovice
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1.6 Technická infrastruktura a doprava
Kapitola obsahuje komplexní charakteristiku technické infrastruktury
v obci. Lelekovice jsou napojeny na veřejný vodovod, plynofikovány a od
roku 2012 je zde vybudována splašková kanalizační síť a čistička
odpadních vod.

1.6.1 Zásobování pitnou vodou
Lelekovice jsou zásobovány z obecního vodovodu, který je ve správě
Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. Pitná voda je přiváděna
z vodojemu mezi Kuřimí a Čebínem. Jedná se o skupinový vodovod Kuřim
– Česká – Lelekovice, tvořící systém vodárenské soustavy Březová II. Voda
je přiváděna z vodojemu do části obce Paseky, kde je čerpána
do obecního vodojemu. Místní vodojem zajišťuje dostatečné množství
vody nejen pro obyvatele, ale také pro požární zabezpečení obce,
a proto se v nejbližší době nepočítá s jeho rozšířením. Vodojem byl
vybudován v letech 2008-2009 a je v dobrém technickém stavu.

1.6.2 Kanalizace a čištění odpadních vod
V Lelekovicích je vybudována kanalizace dešťová i splašková a obec
provozuje vlastní ČOV.
Dešťová kanalizace svádí přebytečné srážkové vody ze zpevněných
ploch do Ponávky. Dříve byly splaškové odpadní vody u jednotlivých
domů sváděny do bezodtokových vyvážecích jímek, nebo do septiků
s přepady do dešťové kanalizace, či do malých domovních čistíren. Nyní
jsou tyto malé domovní čistírny již zrušeny a jednotlivé nemovitosti jsou
napojeny na novou splaškovou kanalizaci.
Systém nové splaškové kanalizační sítě obce sestává ze dvou hlavních
stok „A“ a B“. Projekt stoky „A“ byl zahájen v říjnu 2010 a ukončen v únoru
2014. Respektuje existenci stávajících inženýrských sítí. Od července 2016
do června 2017 probíhala v obci výstavba kanalizační stoky „B“.
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Vybudovaný sběrač „B“ odvádí splaškové vody z nemovitostí ležících při
okraji obce směrem k obci Česká (ulice Hlavní, K Radosti, Chmelníky
a Tišnovka). Gravitační splašková kanalizace v obci je vzhledem
ke konfiguraci terénu doplněna o další 3 ks čerpacích stanic s výtlaky,
které slouží k přečerpávání odpadní vody do gravitační části kanalizace.
Pro možnost napojení budoucích rozvojových lokalit průmyslové zóny, je
v šachtě B/13 osazena šachtová zděř se záslepkou, na kterou se bude
moci napojit případná další část splaškové stoky.
K realizaci výstavby ČOV došlo v letech 2011-2012. ČOV Lelekovice je
mechanicko-biologická čistírna s aerobní stabilizací kalu, ležící na levém
břehu vodního toku Ponávka v jihovýchodní okrajové části obce.
Technický stav ČOV je dobrý, nicméně je nezbytné počítat s budoucími
výdaji na intenzifikaci. Obec Lelekovice je vlastníkem a současně
provozovatelem čističky odpadních vod i splaškové kanalizační sítě.

Obr. 19: Čistírna odpadních vod v Lelekovicích
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o. (2021)

1.6.3 Odpadové hospodářství
V současné době v Lelekovicích zabezpečuje svoz komunálního odpadu
firma SAKO Brno, a.s. Směsný komunální odpad je v obci vyvážen jednou
týdně. Do září 2019 zajišťovala svoz odpadu společnost AVE komunální
služby, a.s. Každé dva roky obec pořádá výběrové řízení na novou
svozovou firmu, která pro ni bude likvidovat komunální a tříděný odpad.

36

STRATEGIE ROZVOJE OBCE LELEKOVICE 2021-2027

V obci jsou rovnoměrně po celém území rozmístěny kontejnery na tříděný
odpad (plast, papír a sklo). Sběr tříděného odpadu probíhá stejně jako
svoz komunálního odpadu, 1x za týden. Výjimku představují pouze
kontejnery na sklo, které jsou vyváženy jednou za 2 měsíce. Přestože se
v obci nachází 11 sběrných míst a Ekodvůr, dle místního dotazníkového
šetření je současný stav počtu sběrných nádob stále nedostačující
(zejména na plast a papír).
V Lelekovicích se nachází sběrné středisko odpadu, tzv. Ekodvůr, který
přijímá odpady tříděné (papír, plasty, nápojové kartony atd.) i odpady
netříděné (PVC, textil, bakelit, novodur, plexisklo, zrcadla, drátěné sklo).
Nicméně chybí zde možnost odkládání velkoobjemového odpadu.
Ekodvůr se nachází v ulici K Hasičce ve středu intravilánu obce. Otevírací
doba Ekodvoru je v letním čase každou středu (16:00-18:00) a sobotu
(9:00-12:00). V zimním čase je zkrácena otevírací doba ve středu, a sice
do 17:30. V obci i v Ekodvoře jsou umístěny celoročně také kontejnery na
bioodpad, kterých je však nedostatečné množství. Tyto kontejnery se
vyváží dvakrát týdně od dubna do konce října. V zimním období se
kontejnery na bioodpad vyváží dle naplněnosti. Ekodvůr dále odebírá
zdarma všechna elektrozařízení, světelné zdroje a tonery. V současné
době je plánováno vybudovat poblíž původního Ekodvora nový Ekodvůr
a na místě původního vznikne parkoviště s 18 parkovacími stáními. Špatný
a neestetický stav sběrného místa představuje nereprezentativní prostor
vedle nové hasičky a hřiště.
Mobilní svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu probíhá v obci
minimálně dvakrát ročně a termíny pro sběr jsou vyhlašovány předem
prostřednictvím místního rozhlasu, zveřejněním na webových stránkách
obce, na vývěsce OÚ a na nástěnce obou místních obchodů.
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Obr. 20: Ekodvůr v Lelekovicích
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o. (2021)

Obr. 21: Sběrné místo s kontejnery na tříděný odpad v Lelekovicích
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o. (2021)

1.6.4 Vytápění a elektřina
V současné době je zásobování teplem v Lelekovicích řešeno převážně
formou plynofikace. Plynovod je rozveden téměř po celém zastavěném
území. Obec je zásobována zemním plynem z regulační stanice v České,
která je napájena z vysokotlakého plynovodu vedoucího podél železniční
tratě z Brna směrem na Kuřim. Provozovatelem distribuční sítě zemního
plynu je společnost GasNet, s.r.o. Bytový fond využívá ve většině případů
ústřední vytápění zemním plynem, v menší míře pak vytápění elektrickou
energií a zanedbatelně tuhými palivy.
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Obec Lelekovice je zásobována elektrickou energií již od roku 1929.
Provozovatelem distribuční soustavy je společnost EG.D, a.s. V roce 2015
začala obec jednat se společností EG.D o rekonstrukci sítě nízkého napětí
při současném uložení vedení do země. Rekonstrukce sítě NN se týká ulic
Hlavní, Na Hrázi, Podemlýn, Úvoz, Ve Dvoře, Kout, Poňava, Paseky
a Příhon, ve fázi studie se nachází i další ulice. Během rekonstrukce dojde
k nahrazení venkovního vedení NN zemním kabelovým vedením. Na
podstatné části obce dojde k odstranění starých betonových sloupů
a drátů elektrického vedení.
Veřejné osvětlení pokrývá v současné době celé území Lelekovic.
Osvětlení bylo, a v některých částech obce stále ještě je, umístěno na
sloupech nízkého napětí v majetku společnosti EG.D, a.s. V případech,
kde jsou již kabely sítě NN položeny do země, jsou vybudovány nové
subtilnější sloupy veřejného osvětlení ve vlastnictví obce. Během
rekonstrukcí místních ulic a komunikací je instalováno veřejné osvětlení se
svítidly LED, které mají možnost regulace míry svítivosti.

1.6.5 Dopravní obslužnost a infrastruktura
V rámci dopravy má pro obec stěžejní význam silnice I. třídy I/43.
Představuje důležitou dopravní infrastrukturu, která je nezbytná nejen
z hlediska dostupnosti obce, ale také z pohledu trhu práce a cestovního
ruchu. Tato silnice I. třídy vede z Brna přes Svitavy až do Polska a v úseku
Brno – Svitavy je po ní vedena evropská silnice E461 končící ve Vídni.
Intenzita dopravy na silnici I/43 podél hranice území Lelekovic je dle
sčítání dopravy z roku 2016 v rozmezí 30 857-39 923 voz/24 h, což značí
vysokou intenzitu dopravy. Díky komunikaci E461 (1/43) se obyvatelé
obce dostanou bezproblémově do okolních měst, například do Brna,
Kuřimi atd. Silnice I/43 představuje jednu z páteřních komunikací silniční
sítě ČR, a proto byla zařazena do vybrané silniční sítě jako tah R43. Nájezd
na R43 se nachází přímo na okraji Lelekovic a sousedící obce Česká.
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Tato rychlostní komunikace se počátkem roku 2016 změnila na
plánovanou 78kilometrovou dálnici D43, s cílem propojení dálnice D1
a dálnice D35.
Nejvýznamnější silniční komunikací z hlediska přímé obsluhy intravilánu je
pro obec silnice III/37917. Technický stav silnice není zcela vyhovující
z důvodu stáří a blízkosti kamenolomu, který je od okraje obce vzdálený
1,3 km. Hlavní komunikace je využívána nákladními vozidly, která silnici
přetěžují a přispívají k jejímu poškození. Jedná se o poměrně intenzivní
dopravní zatížení, což s sebou přináší různé důsledky působící jak na
životní prostředí, tak na místní obyvatele (hluk, prašnost, emise apod.).
V roce 2016 schválilo Zastupitelstvo obce uzavření smlouvy se Správou
údržby silnic Jihomoravského kraje ohledně realizace rekonstrukce silnice
„III/37917 Lelekovice průtah“. V současné době probíhá příprava
projektové dokumentace pro stavební povolení.
Komunikační kostra zástavby obce je tvořena páteřní silnicí III/37917 a na
ni napojenými místními komunikacemi. V posledních letech obec
opravila místní komunikace v části Zahumení, ulicích K Radosti, Tišnovka,
Paseky a v části ulice Koretina. V některých částech obce představuje
problém proměnlivá šířka silnic, zejména v místě prudké zatáčky mezi
křižovatkou ulice Hlavní a Za Potokem před Restaurací Na Poňavě.
Účelové komunikace mimo zastavěné území představují polní a lesní
cesty, které jsou pouze částečně zpevněné a v zimním období těžce
sjízdné.
Tab. 4: Silniční doprava do vybraných sídel

Kuřim

Vzdálenost
[km]
6

Doba jízdy
[min]
8

Počet obyvatel
v sídle
11 021

Brno

14

16

382 405

Blansko

16

20

20 306

Tišnov

16

20

9 267

Sídlo

Zdroj: Mapy.cz (2021); ČSÚ (2021)
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Obec je zapojena do systému IDS JmK. V rámci tohoto systému je v obci
provozována linka 41, 310 a noční linka N91. Linka 41 vede z Lelekovic
přes Českou, Ivanovice až na nádraží v Králově poli (Brno). Tímto spojem
se občané pohodlně dostanou do Brna a zpátky několikrát denně (viz.
tab. 5). Linku 310 vede z Vranova přes Lelekovice, Českou až do Kuřimi.
Na území obce je rozmístěno celkem 5 autobusových zastávek.
Tab. 5: Autobusové spoje z Lelekovic do vybraných sídel

Česká

Počet spojů v
pracovní dny
27

Vzdálenost
[km]
2

Doba jízdy
[min]
7

Kuřim

8

6

10

310

Brno

27

11

25

41

Sídlo

Linka
41

Zdroj: IDS JMK (2021)

Četnost spojů linky 41 ve směru Lelekovice, u kříže – Královo pole, nádraží
(Brno) je 27 spojů v pracovních dnech, které doplňují 2 spoje linky N91.
Linka 310 jezdí pouze v nejfrekventovanějších časech, kdy vyjíždí nebo
dojíždí nejvíce lidí do zaměstnání či do škol. V posledních letech došlo
k navýšení počtu těchto spojů, což významně zvýšilo dopravní dostupnost
obce a přidalo to na atraktivitě celého území. Četnost jednotlivých spojů
autobusové dopravy mezi Lelekovicemi a moravskou metropolí je shrnuta
v tab. 6.
Tab. 6: Četnost spojů autobusové dopravy mezi Lelekovicemi a Brnem

Směr
Lelekovice,

u

Pracovní den

Počet spojů
Linka 41 (N91)
27 (2)

Počet spojů
Linka 310
4

Víkend

16 (5)

1

Pracovní den

25 (2)

3

Víkend

16 (5)

1

Den
kříže

–

Královo pole, nádraží
Královo pole, nádraží –
Lelekovice, u kříže
Zdroj: IDS JMK (2021)
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Železniční dopravu v obci Lelekovice zajišťuje vlaková linka S3 společnosti
České dráhy, a.s. Linka S3 má zastávku v sousední obci Česká. Železniční
zastávka je pro obyvatele Lelekovic žijících při jihozápadní hranici katastru
vzdálená přibližně 200 m. Občané, kteří bydlí ve vzdálenějších částech
obce, mohou k přepravě na železniční zastávku také využít autobusovou
linku, která plynule navazuje na vlak. U hranice katastrálního území
sousední obce Česká prochází železniční trať 251, která vede z Tišnova
přes Brno, Hustopeče u Brna, Hrušovany u Brna až do Židlochovic a zpět.
Osobní vlaky obsluhující úsek mezi Lelekovicemi (Českou) a Brnem jezdí
během pracovních dnů 48x, přičemž ve vytíženou denní dobu téměř
každou čtvrt hodinu (viz tab. 7).
Tab. 7: Vlakové spoje ze sousední obce Česká do Brna

Sídlo
Brno

Počet spojů v
pracovní dny
48

Vzdálenost
[km]
18

Doba jízdy v
[min]
21

Trať
251

Zdroj: IDS JMK (2021), ČD (2021)

V roce 2015 byla realizována výstavba nového přestupního uzlu, což
výrazně přispělo nejen ke zlepšení dopravní dostupnosti Lelekovic, ale
také k celkovému rozvoji obce. Výstavba nového přestupního uzlu
zahrnovala vybudování příjezdové komunikace vedoucí z obou stran ke
kolejím, plochy samotného nástupiště, úpravu okolních prostor (včetně
vegetačních úprav), vybudování přístřešku, parkoviště po obou stranách,
osvětlení a umístění informační cedule P+R.

Obr. 22: Přestupní uzel v obci Lelekovice
Zdroj: Webové stránky obce Lelekovice (2021)
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Součástí místních komunikací jsou také chodníky, které slouží k pěší
dopravě. Vedení obce se v posledních letech podařilo zrekonstruovat
část chodníků a vybudovat několik nových. Za účelem zvýšení
bezpečnosti chodců obec v roce 2015 zrealizovala před budovou místní
základní školy výstavbu přechodu s osvětlením. V rámci tohoto projektu
došlo také k posunutí zastávky MHD, k úpravě obrubníků, chodníků
a k umístění nového svislého a vodorovného dopravního značení. Pro
zvýšení bezpečnosti a zajištění plynulosti provozu byla součástí stavby
také výstavba nových parkovacích míst vedle budovy základní školy. Toto
parkoviště má primárně sloužit pro nástupy a výstupy žáků. V současnosti
jsou v obci vyznačeny pouze tři přechody pro chodce, umístěné
u zastávek autobusu u železniční stanice Česká, před budovou školy a na
návsi. Obec plánuje rekonstrukci průtahu obcí, a to včetně rozšiřování
a oprav sítě chodníků a dopravní infrastruktury.
Územím obce prochází již zmiňovaná turistická trasa Brněnská podkova,
vedoucí z brněnské čtvrti Bosonohy přes Lelekovice až do Šlapanic.
Lelekovicemi vedou také tři naučné stezky, které přispívají k rozvoji pěší
turistiky v obci: Stezka zdraví Brno – Lelekovice, NS Krajem říčky Ponávky
a NS Pěšina.
Obcí prochází cyklotrasa č. 5231 P. Bezruče s počátkem v brněnské místní
části Mokrá Hora, dále vedoucí přes Lelekovice, Kuřim až do Veverské
Bítýšky. Cyklotrasa

měří

21,6 km

a vede převážně po místních

komunikacích a lesních a polních cestách. Lelekovice jsou také součásti
cyklotrasy s názvem „Pivní stezka Petra Bezruče“, která vede z Řečkovic
přes Mokrou Hodu do Lelekovic a dále až do Černé Hory. Celková délka
trasy je 26,8 km.
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1.7 Občanská vybavenost a bydlení
1.7.1 Bydlení
Bytová výstavba v Lelekovicích má charakter především individuálního
bydlení v podobě samostatných rodinných domů a řadových domů
podél komunikací. V současné době je v obci pouze jeden bytový dům,
který se nachází v části Chmelníky. Bytový dům je v soukromém vlastnictví
a původně se jednalo o pozůstatek průmyslové výroby, přičemž
v minulosti se v části budovy nacházely byty a v části administrativa.
Obec by chtěla v nově vzniklých rozvojových lokalitách Chmelníky
a Nad Sklepem i nadále udržet pouze individuální výstavbu rodinných
domů. V současné době se v obci nachází více než 650 RD. Obec
nevlastní žádné byty a nenachází se zde ani sociální bydlení. V rámci
územního plánu je oblast za obchodem vymezena jako oblast pro
občanskou vybavenost sociálního typu, a proto je zde možnost
vybudovat např. sociální byty pro seniory vyžadující pečovatelské služby.
Lelekovice jsou často vyhledávaným cílem osob, které touží po životě
v poklidné a přírodou obklopené obci s dobrou dopravní dostupností do
Brna a kvalitní občanskou vybaveností. Nejvyšší intenzita bytové výstavby
byla v obci zaznamenána v roce 2007 a 2012, kdy proběhla realizace
výstavby inženýrských sítí. V letech 2010-2019 bylo v obci dokončeno
celkem 80 bytů a od roku 2000 celkem 195 bytů. Ve srovnání s obcemi
v Jihomoravském kraji a celkově v České republice je v Lelekovicích
situace v oblasti dokončených bytů velice příznivá, nicméně ve srovnání
s ostatními obcemi v okrese Brno-venkov je spíše průměrná. Plocha pro
rekreační užití se nachází při okrajích zastavěného území a jedná se
především o chaty, chalupy či starší domy.
V současné době je v Lelekovicích plánována budoucí výstavba směrem
do proluk zastavěného území a do rozvojových lokalit v okrajových
částech obce.
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Na území obce se nachází přírodní památka Březina, a proto je nezbytné
zástavbu situovat do ploch, které nenarušují zvláště chráněné území. Ve
schváleném územním plánu je navržena výstavba 10 nových rodinných
dvojdomů v lokalitě Chmelníky, 51 stavebních pozemků v lokalitě Nad
Sklepem a výstavba přibližně 17 domů v lokalitě na Dlouhých, jež
navazuje na oblast Nad Sklepem. Jedná se převážně o soukromé
pozemky a průměrná cena stavební parcely se bude pravděpodobně
pohybovat kolem 10 tisíc Kč/m2.
Je také třeba zmínit, že v současné době staví soukromý investor
u přestupního uzlu na hranici s obcí Česká areál A1 Park. Stavba by měla
být hotova na podzim 2021 a prostory budou veřejně přístupné. Bude se
jednat o moderní výrobně – obchodně – skladovací areál. Tento
oplocený průmyslový prostor

o několika budovách byl

doposud

v poměrně neudržovaném stavu a byl sídlem například společnosti
Chemweld – Apex, s.r.o.

1.7.2 Školství
V oblasti předškolního a základního vzdělávání působí v současné době
v obci příspěvková organizace „Základní škola a mateřská škola,
Lelekovice, okres Brno-venkov“ a od roku 2014 také soukromá
„miniškolka“. Jedná se o miniškolku rodinného typu fungující na
základech principů Montessori pedagogiky3.
Mateřská škola je umístěna nedaleko obecního úřadu a má výbornou
dostupnost. Mateřská škola s kuchyní má kapacitu 76 dětí a 203 strávníků.
Budova mateřské školy a školní jídelny jsou součástí Základní školy
a mateřské školy Lelekovice, Brno – venkov, příspěvkové organizace,
nicméně stojí samostatně.

3 Montessori pedagogika = alternativní výchovně-vzdělávací program zaměřený na
podporu dítěte při rozvíjení jeho poznatků a dovedností; podle italské lékařky
a pedagožky Marie Montessori
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Mateřská škola plní v regionu funkci vesnicko-příměstské školy, která je
navštěvována převážně dětmi s trvalým pobytem v Lelekovicích, ale
rovněž i dětmi z okolních vesnic. Mateřská škola je rozdělena na tři třídy.
Mateřská škola byla postavena v roce 1972 jako jednopodlažní budova
a uvedena do provozu byla až v roce 1981. V roce 2013 byla
uskutečněna revitalizace budovy, během níž došlo k zateplení budovy,
k výměně zdroje tepla (plynové tepelné čerpadlo a záložní plynový
kondenzační kotel), oken a dveří.
Z důvodu rostoucího počtu dětí a s tím souvisejícího zvýšeného zájmu
o umístění dětí do školky byl v roce 2018 realizován projekt „Nástavba
Mateřské školy v Lelekovicích“. Realizací projektu došlo k nadstavbě
jedné třídy, mateřská škola je proto v současné době dvoupodlažní.
K budově přiléhá také školní zahrada s dětským mobiliářem a dřevěným
altánkem, která byla roce 2015 celkově rekonstruována, což zahrnovalo
stavební, terénní a vegetační úpravy. Zároveň zde došlo k rekonstrukci
veřejného osvětlení podél přístupového chodníku. Nově upravená školní
zahrada nabízí dětem další možnosti pohybu, objevování a učení se. Dále
v létě 2019 proběhla rekonstrukce kuchyně mateřské školy (výměna
dlažby a obkladů, rekonstrukce rozvodů elektroinstalace, výměna světel
a těles ústředního vytápění, odstranění nepotřebných radiátorů).

Obr. 23: Rekonstrukce zahrady mateřské školy
Zdroj: Webové stránky obce Lelekovice (2021)
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Základní škola byla v Lelekovicích vybudována již v roce 1887. Kapacita
školy je 170 žáků a v současné době ji navštěvuje 145 dětí, převážně
z Lelekovic a České. Kapacita školní družiny činí 85 žáků. Škola nabízí široký
výběr mimoškolních aktivit pro děti, pořádá zajímavé akce a zaměřuje se
na posilování dobrého vztahu k životnímu prostředí. V roce 2019 došlo ke
sloučení zdejší mateřské a základní školy v jeden právní subjekt – Základní
školu a mateřskou školu, Brno – venkov, příspěvkovou organizaci.
Základní škola se nachází ve středu obce v samostatné budově.

Obr. 24: Budova základní školy v Lelekovicích
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o. (2021)

Základní škola prošla od doby svého založení několika rekonstrukcemi.
V roce 2012 byla s ohledem na rostoucí počet dětí přistavěna jedna třída
nad dvorem za hlavní budovou. Rekonstrukce základní školy pokračovala
i v dalším roce. V rámci projektu „Snižování spotřeby energie ZŠ
Lelekovice“ bylo dokončeno zateplení budovy, a to včetně výměny
oken, dveří a nového zdroje tepla.
Škola slouží pouze pro výuku žáků prvního stupně, a proto musí starší žáci
vyjíždět do škol mimo obec, nejčastěji do Brna (89 % všech vyjíždějících
žáků). Dle SLDB v roce 2011 vyjíždělo denně do základních škol 44 žáků
druhého stupně, kteří nejčastěji spádují do brněnských škol ZŠ Herčíkova
a ZŠ Horácké náměstí v Řečkovicích.
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Navržená kapacita školní družiny byla několik let nedostačující, a proto
bylo nejlepším provizorním řešením přesunutí školní družiny do nově
vybudované nadstavby samoobsluhy.
K plnění povinné školní docházky bylo na školní rok 2021/2022 přijato 37
dětí.

Vzhledem

k demografickému

vývoji

populace

v obci

lze

předpokládat, že se bude počet dětí i nadále zvyšovat. V prostorách
školy se v současnosti nachází sedm tříd pro výuku žáků. V nabídce
zájmových kroužků, které základní škola poskytuje, nechybí kroužky
pohybové aktivy, hra na hudební nástroje, náboženství, počítače,
angličtina atd. V suterénu budovy se nachází malá výdejna školních
obědů a nedostatečně velká tělocvična. Ke zlepšení stavu napomohla
rekonstrukce dokončená v roce 2021, během níž byla postavena
bezbariérová přístavba na zahradě školy, kde vznikly dvě nové moderní
třídy, nové šatny, kabinet a příslušenství (viz obr. 25). Díky dokončení
přístavby mohlo také dojít k přesunutí školní družiny z nadstavby
samoobsluhy zpět do areálu základní školy. Obec má v současné době
zpracovanou projektovou dokumentaci na modernizaci školní jídelny, jejíž
realizaci by chtěla uskutečnit s pomocí dotace.

Obr. 25: Přístavba základní školy
Zdroj: Webové stránky obce Lelekovice (2021)
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1.7.3 Zdravotnictví
V Lelekovicích jsou dostupné základní zdravotnické služby, situované
v centru obce v nadstavbě nad místní samoobsluhou a v ulici Záhumení.
V již zmiňované nadstavbě se od roku 2017 nachází prostory výdejny léků
a ordinace zubní a dětské lékařky. Dle výsledků dotazníkového šetření by
obyvatelé Lelekovic uvítali, kdyby měly obě lékařky více ordinačních
hodin. Zubní lékařka ordinuje pouze 2 dny v týdnu a dětská lékařka 3 dny
v týdnu. Mimo ordinační hodiny lze využít lékařské pohotovostní služby
v Dětské nemocnici v Brně (cca 13 km). Dostupnost nemocnice autem je
díky silnici I/43 velmi dobrá (cca 13 min). Mimo ordinační dobu zubní
lékařky ošetří pacienty s akutními problémy v Úrazové nemocnici v Brně.
Lékárna má otevřeno každý všední den.
V ulici Záhumení se nachází soukromá ordinace praktického lékaře.
Praktik ordinuje každý den, 4 dny v týdnu pouze v dopoledních hodinách
a 1 den jenom odpoledne. Ordinační hodiny praktického lékaře lze
považovat za dostačující. Mimo ordinační hodiny lze využít služeb Úrazové
nemocnice v Brně (vzdálené cca 13 km) či nemocnice v Tišnově (cca
15 km od obce).
Na pomezí Lelekovic a obce Česká se nachází také veterinární ordinace
XENOPUS. Další zdravotnická zařízení se v obci nenachází, nicméně
vzhledem ke snadné dostupnosti do nedalekého Brna, kde se nachází
velké

množství

nemocnic,

poliklinik

a

dalších

specializovaných

zdravotnických zařízení a poraden, lze považovat lékařskou péči v obci
za dostačující. Lékaři v obci stále nabírají nové pacienty a spádují k nim
i lidé z okolních obcí. Dostupnost obce je dobrá i vzhledem k dojezdové
vzdálenosti

Zdravotnické

záchranné

služby

Jihomoravského

kraje

s centrálou v Bohunicích (cca 16 km).
V Lelekovicích je od poloviny roku 2019 možné využívat sociální služby
spolku Betanie – Křesťanská pomoc. Jedná se o odlehčovací službu pro
18 dospělých uživatelů s kombinovaným postižením. Uživatelská služba
poskytuje krátkodobý pobyt a odlehčuje domácím pečovatelům.
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V rámci poskytování sociálních služeb se v obci nenachází žádný domov
pro seniory, azylový dům, chráněné bydlení či sociální poradna. Kromě
výstavby domova pro seniory, jenž by ocenila celá řada místních
obyvatel, není v obci, vzhledem k její velikosti a blízkosti města Brna,
potřebné řešit absenci těchto sociálních zařízení. Obec pro seniory
zajišťuje také terénní pracovnici, která v současné době obstarává
drobné služby pro cca 25 seniorů. Obec Lelekovice také zajistila pro
seniory možnost využívat pro cesty do zdravotních zařízení taxislužbu.
Služba platí i pro cesty s cílem návštěvy příbuzných v sociálních nebo
zdravotních zařízeních.

1.7.4 Kultura, sport a spolky
V Lelekovicích

bývá

každoročně

pořádána

celá

řada

kulturně

společenských akcí, sportovních soutěží a charitativních událostí. Mezi
nejvýznamnější tradiční kulturní akce pro veřejnost patří obecní ples
(v prostorách Sokolovny), LeLetní noc, Václavské hody, Den Ponávky,
masopust, kácení máje, pálení čarodějnic či rozsvícení vánočního stromu.
Účast veřejnosti je ve většině případů akcí hojná (v řádu stovek účastníků)
a největší návštěvnost je každoročně zaznamenána na Václavských
hodech a divadelním festivalu. O konání všech kulturních akcí se občané
mohou dozvědět ze zpravodaje, webových stránek obce či od
pořadatelské

organizace.

Výše

zmíněné

společenské

akce

mají

v Lelekovicích dlouholetou tradici, ovšem v roce 2020 se z důvodu
pandemie koronaviru většina z nich neuskutečnila.
Mnoho společenských akcí se v Lelekovicích se koná v prostorech tamější
sokolovny nebo v již zmiňovaném obecním sále nad samoobsluhou. Jako
zázemí pro venkovní akce slouží především prostranství před sokolovnou
a hřiště U Hasičky. Pro konání menších kulturních akcí jako jsou přednášky
a besedy slouží především prostor obecního sálu nebo prostor v prvním
patře budovy obecního úřadu. Pro kulturně vzdělávací potřeby lze využít
také místní knihovnu, která se nachází rovněž v budově obecního úřadu.

51

STRATEGIE ROZVOJE OBCE LELEKOVICE 2021-2027

Základní škola v Lelekovicích pořádá již několik let charitativní akci
Kamínek pro školu a spolu s obcí Česká a vranovskou farností Charitativní
jarmark. Mimo výše uvedené bývá v obci pořádána Sbírka pro armády
spásy a Tříkrálová sbírka.
V Lelekovicích působí celá řada sportovně či kulturně zaměřených
spolků. Obec podporuje spolkovou činnost formou každoročních
finančních příspěvků. Mezi nejvýznamnější spolky patří sportovní oddíl AC
Lelekovice, který byl založen v roce 1943 a až do roku 1990 existoval pod
názvem TJ Sokol Lelekovice. V roce 1991 znovuobnovil Miloš Kunzfeld
činnost fotbalového a hokejového klubu. Hokejový klub byl činný až do
roku 2006 a Fotbalový klub má v současnosti přes 120 aktivních fotbalistů
v pěti mužstvech, kteří od roku 2019 hrají krajskou soutěž (1.B třída).
V zimních měsících zajišťuje Fotbalový klub ledovou plochu pro bruslení
pro veřejnost a pořádá karneval na ledě. Obec podporuje AC Lelekovice
prostřednictvím účelových dotací a poskytováním sportovního areálu
Miloše Kunzfelda za symbolickou částku 1 Kč.
TJ Sokol Lelekovice je již od svého založení v roce 1919 aktivním spolkem,
který organizuje řadu cvičení, besed a přednášek. Dobrovolníci
z Tělovýchovné jednoty Sokol také vybudovali v 60. letech minulého
století rozhlednu Babí lom. TJ Sokol zajišťuje sportovní činnosti a akce pro
cvičence všech věkových kategorií. Spolek také poskytuje zázemí pro
kulturní a společenské akce, jako jsou například hody, kácení máje či
Lelekovické divadelní odpoledne.
Další zájmové organizace v obci jsou 1. Lelekovický skautský oddíl
Ponávka, KuLe – Kultura Lelekovice, z.s., Jarmarečníci, spolek Kotúček
(divadelní představení), Mladí hasiči, hudební sbor Lelkováček a Český
svaz včelařů – základní organizace Lelekovice. Obec nezapomíná ani na
postproduktivní část obyvatel a pro seniory organizuje různá cvičení
a přednášky.
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Za zmínku stojí také spolek Jednota sboru dobrovolných hasičů obce
Lelekovice založený roku 1884 a působící jako místní jednotka i pro
sousední obec Česká. Jednotka se schází v místní požární zbrojnici
U Hasičky. Obec podporuje SDH formou příspěvků. V současné době je
realizována rekonstrukce hasičské zbrojnice.
Podmínky pro sportování jsou v Lelekovicích dobré. V obci se v současné
době nacházejí celkem tři sportovní a volnočasové areály pro veřejnost –
dětské a víceúčelové hřiště s lanovým centrem U Hasičky, fotbalové hřiště
a asfaltová plocha na Poňavě a prostory místní Sokolovny. Stav této
sportovní a volnočasové infrastruktury je rozličný. Zatímco dětské hřiště
a fotbalové hřiště prošly poměrně nedávno rekonstrukcemi, budova
Sokolovny na rekonstrukci stále čeká.
Sportovní areál Miloše Kunzfelda je postupně rekonstruován. Byla
vybudována nová travnatá plocha a víceúčelové asfaltové hřiště
s mantinely, v roce 2019 pak proběhla celková rekonstrukce šaten.
Z výsledků

dotazníkového šetření

parkovacích

míst

u

fotbalového

vyplývá

problém

hřiště,

především

s nedostatkem
pak

během

fotbalových utkání. Otázka vybudování nových parkovacích stání je však
z důvodu historické zástavby hůře řešitelná.

Obr. 26: Fotbalové hřiště a zrekonstruované šatny v Lelekovicích
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o. (2021), Webové stránky obce Lelekovice

V severozápadní části intravilánu obce se nachází prostor místní
Sokolovny Na Skalce. Sokolovna není ve vlastnictví obce, nicméně mezi
obcí a spolkem funguje spolupráce. První rekonstrukce budovy Sokolovny
proběhla v roce 1996 v souvislosti s plynofikací. V následujících letech
došlo k výměně původních dveří, oken, k zateplení, opravě sociálního
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zařízení atd. V roce 2014 proběhla výměna parketové podlahy za
finanční podpory obce. Přestože byly realizovány i další opravy,
dlouholetý a nepřetržitý provoz se podepsal především na technickém
stavu budovy, dnes již nereprezentativní objekt.

Obr. 27: Sokolovna v Lelekovicích
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o. (2021)

Třetím veřejným sportovním a rekreačním zařízením v Lelekovicích je hřiště
U Hasičky. Ve sportovním areálu U Hasičky se nachází prostor pro hasičský
sport, atletická dráha a doskočiště pro skok do dálky, stůl na stolní
tenis, pumptrack a mobiliář pro malé děti. V roce 2017 zde proběhla
rekonstrukce, během níž došlo kromě výstavby nového oploceného hřiště
pro míčové hry také k vybudování workoutového hřiště, lanové dráhy,
došlo k osazení pružinových houpadel a k výměně pískoviště a skluzavky.
V rámci rekonstrukce byl rovněž vyměněn původní mlatový chodník. Další
dětské hřiště se nachází v areálu místní základní školy.

Obr. 28: Dětské hřiště s lanovým centrem U Hasičky
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o. (2021)
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1.7.5 Služby
Obec Lelekovice disponuje základní občanskou vybaveností. V obci se
nachází dvě prodejny smíšeného zboží a řeznictví. Smíšené zboží Richard
Dvořák (řetězec Potraviny Hruška) se nachází v přízemí již zmiňované
zrekonstruované budovy, v jejíž nadstavbě se nachází obecní sál
s terasou a zdravotnické služby. Prodejna má otevřeno každý všední den
a také v sobotu v dopoledních hodinách. Z pohledu místních obyvatel se
jedná o velmi využívanou službu. Vedle Potravin Hruška se nachází
Řeznictví

Pavel

Štulpa,

které

řeší

absenci

masných

výrobků

v samoobsluze. V obci se dále nachází smíšené zboží Gusto minimarket,
které má otevřeno rovněž každý všední den a v neděli.

Obr. 29: Obchod Potraviny Hruška a řeznictví
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o. (2021)

Na území obce funguje pobočka České pošty, s.p., sídlící v budově
Obecního úřadu Lelekovice (ul. Hlavní 75/7). Pošta má otevřeno každý
všední den. V přízemí budovy obecního úřadu je umístěna také Obecní
knihovna Lelekovice. Výpůjční doba obcí zřízené knihovny je stanovena
na každé úterý mezi 14:00-18:00 hod.
Možnost turistického ubytování v obci poskytuje již zmiňovaný Hotel Babí
lom, dále pak Chata Babí lom, kde je možné se ubytovat i v Tree Housu.
Z restauračních zařízení lze jmenovat Hotel Restaurant Babí lom,
Restauraci na Poňavě a Pizzerii U Kalvodů. Nově se v Lelekovicích nachází
také cukrářská výrobna Nebeské Dortíčky.
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Obec sice nedisponuje kulturním domem, nicméně k setkávání občanů
a k pořádání menších událostí využívá od roku 2017 obecní sál
v nadstavbě nad samoobsluhou nebo také prostory místní sokolovny.
Obecní prostory je možné si také pronajmout k pořádání rodinných oslav,
přednášek či školení. K dispozici je sál pro 50 sedících posluchačů
s toaletou a v případě potřeby s kuchyňkou.
Mezi další služby, které lze v Lelekovicích využívat, patří například opravna
obuvi, cykloservis s prodejnou, dvě kadeřnictví, dvě zahradnictví, výrobna
nábytku, kovovýroba a prodejna náhradních dílů pro nákladní
automobily. Z dotazníkového šetření vyplývá, že především ženské
zastoupení populace by si přálo mít v Lelekovicích více služeb poskytující
péči o tělo, jako jsou například masáže, kosmetika, manikúra a pedikúra.

1.7.6 Informační servis obce
K primární informovanosti obyvatel Lelekovic slouží webové stránky, kde
jsou umístěny veškeré informace o obci a její historii, o službách v obci
a jsou zde zveřejněny všechny aktuality, důležité formuláře a kontakty na
vedení obce.
Občané si mohou dále vybrat z několika dalších možností, jak chtějí
dostávat

informace

prostřednictvím

o

mobilní

akcích

a

aplikace

aktualitách
„V

OBRAZE“.

v

obci,

například

V aplikaci

si

lze

prohlédnout dokumenty vyvěšené na úřední desce, která je fyzicky
umístěna na budově obecního úřadu. Obec bude do budoucna
preferovat komunikaci směrem k občanům právě prostřednictvím
aplikace V OBRAZE.
Obec zasílá zprávy také e-mailem. Kromě e-mailu mohou občané
obdržet informace rovněž prostřednictvím SMS zpráv, pro jejichž zasílání je
ale nezbytná předešlá osobní registrace na OÚ. V neposlední řadě slouží
k informování obyvatelstva obecní zpravodaj, který vydává obecní úřad
jednou za dva měsíce v cca 700 výtiscích.
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Archiv zpravodaje si mohou občané prohlédnout rovněž na webových
stránkách obce. Obec také postupně rekonstruuje místní drátový rozhlas.

Obr. 30: Fyzická úřední deska umístěná na budově obecního úřadu
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o. (2021)

1.7.7 Správa obce
Lelekovice jsou dle rozsahu přenesené působnosti obcí I. typu, tedy obcí
s obecním úřadem se základní působností. Pověřený obecní úřad, úřad
práce, matriční, stavební a živnostenský úřad se nacházejí v Kuřimi.
Finanční a katastrální úřad se nachází v Brně.
Zastupitelstvo obce tvoří 13 členů, kteří se scházejí spíše nepravidelně
v intervalu jednoho až tří měsíců. V čele zastupitelstva stojí starosta
společně s místostarostou. Mezi další zaměstnance obecního úřadu patří
také účetní a dvě administrativní pracovnice. V obci je zřízen finanční
a kontrolní výbor, přičemž oba výbory jsou pětičlenné. Dále je v obci
zřízeno sedm komisí – stavební, sociální, informační, školská, kulturní,
sportovní a komise pro krásnější obec. Všechny komise mají dohromady
celkem 29 členů. Obec je také zřizovatelem jedné příspěvkové
organizace, a sice Základní školy a mateřské školy, Lelekovice. Občané
Lelekovic jsou povinni platit místní poplatky za komunální odpad4
(500 Kč/os.) a za psa (100 Kč za jednoho, za každého dalšího 150 Kč).
4

Stav v roce 2021, plánována změna
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Obec dále vybírá platby za nájem hrobových míst, pozemků, nájem
z infotabulí a poutačů a poplatky za hlášení místím rozhlasem a rozesílání
SMS zpráv.
Hospodaření obce je od roku 2015 převážně deficitní. Důvodem vyšších
výdajů oproti příjmům jsou rozsáhlé investice do nových staveb v obci, do
modernizací a rekonstrukcí (např. výstavba kanalizace a ČOV, obecního
sálu, zateplení a rekonstrukce MŠ a ZŠ, opravy místních komunikací
apod.). Až na výjimku v roce 2018, kdy se obci podařilo ušetřit více než
7 mil. Kč, měla obec za posledních šest let vždy schodek v rozpočtu.
Stručný přehled příjmů i výdajů obce za poslední čtyři roky je v tab. 8.
Tab. 8: Přehled skutečných příjmů a výdajů obce Lelekovice

2017 (Kč)

2018 (Kč)

2019 (Kč)

2020 (Kč)

PŘÍJMY

32 982 181

39 046 507

33 265 102

50 890 844

VÝDAJE

43 940 853

31 794 386

38 343 054*

51 716 639

28 381 860

14 373 552

11 772 866

27 277 406

-10 958 671

7 252 121

-5 077 953

-825 796

kapitálové
ROZDÍL

Zdroj: Monitor.statnipokladna (2021)

Přestože obec hospodaří v posledních letech spíše deficitně, její
hospodaření se dá považovat za zdravé, jelikož běžné příjmy pokrývají
běžné výdaje. Příčinou deficitů jsou rozsáhle investice do modernizace
obce, staveb a rekonstrukcí.
10 000 000
5 000 000

Kč

0

-5 000 000
-10 000 000
-15 000 000
2010

2011

2012

2013

2014

Obr. 31: Saldo rozpočtu 2010-2020
Zdroj: Monitor.statni pokladna (2021)
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1.8 Životní prostředí
Pouhou čtvrtinu území Lelekovic tvoří zemědělská půda, což je ve
srovnání s krajským i celorepublikovým průměrem o polovinu menší podíl
zemědělské půdy na celkové výměře. Krajina v obci je tvořena převážně
hornatým povrchem, který není vhodný pro zemědělství. Povrch je
naopak vhodný pro lesy, proto není překvapující zhruba dvojnásobný
podíl lesních pozemků oproti průměru v Jihomoravském kraji a České
republice. Kromě lesních pozemků tvoří v obci relativně velkou plochu
orná půda, která je částečně obhospodařována jako louka.
Z geologického hlediska převažují v obci mělké a středně hluboké
štěrkovité, slabě kyselé hnědé půdy. Převážná část těchto půd je
zalesněna,

pouze

ve

sníženinách

Řečkovického

prolomu

jsou

hnědozemě, které jsou nejkvalitnějšími půdami v katastru. Riziko eroze
půdy je minimální. Kvalita ovzduší v obci Lelekovice není měřena,
nicméně z hlediska polohy obce lze situaci hodnotit jako dobrou. Obec
leží v blízkosti přírody, mimo centra průmyslové výroby. K částečnému
znečištění dochází v topné sezóně, kdy lidé topí pevnými palivy.
Z hydrologického hlediska protéká obcí řeka Ponávka, jejíž celková délka
je 16,93 km. Řeka pramení v lesích severně od obce Vranov a dále
protéká Vranovem až do sousedních Lelekovic. Ponávka tedy proniká do
území Lelekovic z východu, v intravilánu mění směr a obec opouští na jihu
katastru. Řeka dále pokračuje údolím až do Brna. Dalšími menšími vodními
toky na území obce jsou Drážní a Záhumenský potok. Záhumenský potok
pramení v severní části katastru obce. Na území obce se nenachází
žádné záplavové území. Odtokové poměry Ponávky jsou dobré a ani při
rozvodnění říčky nedochází k povodňovému ohrožení (přesto má obec
zpracovaný protipovodňový plán). V Lelekovicích se nenachází žádný
areál brownfieldu, který by způsoboval ekologickou zátěž.
Na území obce nejsou téměř žádné zdroje znečištění, čemuž odpovídá
také koeficient ekologické stability, který v obci dosahuje hodnoty 3,6.
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V obci se nachází zvláště chráněné území, a sice přírodní rezervace Babí
lom, která má na územní obce rozlohu cca 12 ha. V rezervaci rostou
v symbióze teplomilné i podhorské druhy rostlin, z nichž některé jsou
dokonce chráněné. Lokalita je významná také pro ornitology. Dalším
zvláště chráněným územím je přírodní rezervace Holé Vrchy s celkovou
rozlohou cca 12 ha, kde se nachází přírodě blízká lesní společenstva.
Území prostoupené skalkami a balvanitými sutěmi s bohatým křovinným
podrostem je sídlištěm mnoha vzácných druhů rostlin. Na okraji obce se
nachází přírodní památka Březina (cca 32 ha), která představuje listnaté
kopce se starou dubovou pařezinou, plnou nejrůznějších převážně
teplomilných rostlin. Do katastrální území obce nezasahuje žádná ptačí
oblast ani evropsky významná lokalita soustavy Natura 2000 či chráněná
krajinná oblast. Na druhou stranu se zde nachází 13 významných
krajinných prvků (např. VKP Buková studánka, Paseky či Strážná). Střety
rozvojových záměrů obce s ochranou přírody se zatím nevyskytly, neboť
se zastupitelé obce snaží o trvale udržitelný rozvoj v souladu s přírodními
hodnotami.

Obr. 32: Přírodní rezervace Babí lom
Zdroj: ENVIPARTNER, s.r.o. (2021)
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1.9 SWOT analýza
SWOT analýza je dnes již standardní analytickou metodou nejen
regionálního rozvoje, jejíž podstatou je odhalení a současně vzájemné
porovnávání vnitřních silných a slabých stránek a vnějších podmínek
působících na obec. Jedná se o analýzu hlavních tendencí současného
a budoucího vývoje obce.

Silné stránky (anglicky Strenghts)
Popisují výhody a přednosti obce.
Odpovídají na otázku „Co je na nás dobré?“

Slabé stránky (anglicky Weaknesses)
Popisují slabiny a nedostatky obce.
Odpovídají na otázku „V čem máme rezervy?“

Příležitosti (anglicky Opportunities)
Popisují možnosti a šance pro budoucí rozvoj obce.
Odpovídá na otázku „Co má pro nás potenciál?“

Hrozby (anglicky Threats)
Popisují rizika a potenciální ohrožení pro obce.
Odpovídá na otázku „Co nás může poškodit?“

Smysl SWOT analýzy spočívá v akcentování silných stránek a odstraňování
(nebo

alespoň

pravděpodobnost

omezování)
budoucí

stránek

slabých,

realizace

čímž

příhodných

se

zvyšuje
možností,

a naopak se omezuje dopad pojmenovaných hrozeb.
Výsledky SWOT analýzy slouží jako základ pro další analyzování obce,
vymezení problémových oblastí a zaměření rozvojového plánu obce.
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Vysoká intenzita dopravy

Dopravní dostupnost

Stav místních komunikací
a chodníků

Příroda a krajině významné
lokality

Nedostatek služeb sociální
péče

Vysoká míra vzdělanosti
obyvatel

Nedostatek zastavitelných
ploch

Nízká míra nezaměstnanosti
Občanská vybavenost

Absence obecních bytů

Klidné prostředí a dobré
mezilidské vztahy

Nedostatek pracovních
příležitostí v obci

Kompaktní prostorová sktruktura
zástavby

Deficitní rozpočet obce

Základní a mateřská škola

Příchod mladých obyvatel

Ztráta identity obce z důvodu
suburbanizace Brna

Využití finanční podpory z fondů
EU a národních programů
k rozvoji obce

Ekologické zatížení v důsledku
vysoké intenzity dopravy
(hluk, emise, prašnost)

Zkvalitnění technické
infrastruktury

Nedostačující kapacita
služeb související s růstem
populace

Rekonstrukce sítě NN
Rozšíření a zkvalitnění
poskytovaných služeb

Zábor zemědělské půdy pro
stavební účely

Rozvoj cestovního ruchu

Nedostatek parkovacích
stání
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2 NÁVRHOVÁ ČÁST
Návrhová část vychází z poznatků analytické části a SWOT analýzy.
Reflektuje témata, která jsou pro další rozvoj obce stěžejní. Návrhová část
postupuje od strategické vize ke konkrétním aktivitám.

3.1 Vize obce Lelekovice
Dlouhodobá vize určuje představu o budoucnosti Lelekovic, vyjadřuje, jak
se bude obec rozvíjet a měnit. Strategická vize vychází zejména
z poznatků analytické části. Realizace strategických priorit napomůže
k naplnění této vize a zajistí tak kvalitní životní prostor pro obyvatele
Lelekovic.

Obec Lelekovice je klidnou a bezpečnou
obcí, nacházející se na rozhraní Drahanské
a Bobravské vrchoviny v malebném údolí řeky
Ponávky poblíž města Brna. Občané jsou
velmi dobře informováni o dění
a příležitostech v obci prostřednictvím
moderních nástrojů. Vyvážený rozvoj obce
směřuje především ke zlepšování infrastruktury
a k poskytování pestré nabídky
volnočasových aktivit a služeb.

Obr. 33: Vize obce Lelekovice
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3.2 Strategické cíle
Strategické cíle vychází z potřeb občanů obce a definovaných problémů
v analytické části a vyjadřující žádoucí stav. Plnění cílů vede k postupné
realizaci vize Lelekovice.

Obr. 34: Strategické cíle obce Lelekovice
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3.3 Seznam opatření a rozvojových aktivit
Obec Lelekovice si stanovila strategické cíle, kterých chce dosáhnout do
roku 2027, tedy v období následujících 6 let.
1. CÍL ZLEPŠENÍ KVALITY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
1.1 Intenzifikace ČOV
1.2 Vybudování nového Ekodvora a parkoviště U Hasičky
1.3 Vybudování přístřešků na sběrné nádoby
1.4 Rekonstrukce sítě nízkého napětí a veřejného osvětlení
1.5 Rekonstrukce průtahu obcí a oprava mostu
1.6 Opravy místních komunikací a chodníků
1.7 Generel dopravy

2. CÍL ZVÝŠENÍ ATRAKTIVITY OBCE
2.1 Revitalizace obecního úřadu a vytvoření klidového místa u OÚ
2.2 Vybudování vyhlídky na Pasekách
2.3 Napojení na cyklostezku do Mokré Hory

3. CÍL ZLEPŠENÍ KVALITY SLUŽEB V OBCI
3.1 Rekonstrukce školní jídelny
3.2 Pořízení nové vzduchotechniky v MŠ
3.3 Výstavba víceúčelového hřiště
3.4 Obnova místního hřbitova
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3 IMPLEMENTAČNÍ ČÁST
Účelem implementace je zajistit úspěšné zavedení strategie do praxe
řízení obce. Představuje popis přístupů a postupů, které umožní realizovat
aktivity definované v návrhové části.
Zpřístupnění dokumentu
Dokument bude zveřejněn na internetových stránkách obce Lelekovice
a zároveň bude k nahlédnutí, případně zapůjčení v listinné podobě na
obecním úřadu.
Hodnocení plnění strategie
Plnění strategie bude kontrolováno průběžně, bude vyhodnoceno, do
jaké míry byla plánovaná opatření skutečně realizována, či z jakých
důvodů

realizována

být

nemohla.

Současně

budou

případně

přehodnoceny jednotlivé záměry z hlediska možnosti a potřebnosti jejich
realizace.
Jednotlivé aktivity
Konkrétní aktivity formulují přístup k naplnění strategické vize, která bude
naplněna realizací konkrétních rozvojových aktivit.
Implementační část Strategie rozvoje obce Lelekovice zahrnuje seznam
projektových záměrů určených k realizaci v letech 2021–2027. Strategický
dokument

bude

a monitoringem
jednotlivých

ve

opatření

procházet
vhodných
sestává

průběžným
časových

z části

vyhodnocováním

intervalech.

„Východiska“,

Specifikace
jež

nastiňuje

současnou situaci v obci, případně základní rysy dané problematiky a na
tuto část posléze navazuje kapitola „Popis aktivity“, která již předkládá
bližší návrh řešení a ideální stav do budoucna.
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Cíl 1: ZLEPŠENÍ KVALITY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Opatření 1.1 Intenzifikace ČOV

Východiska:
Od roku 2012 má obec Lelekovice vlastní mechanicko-biologickou
čistírnu odpadních vod. ČOV leží na pravém břehu řeky Ponávky na
jihovýchodě zastavěné části obce. Obec řeší v posledních letech
problém s množstvím produkovaných splaškových vod, jež se odvíjí od
celkového počtu obyvatel obce napojených na splaškovou kanalizaci.
Přestože má obec 1915 obyvatel, současná kapacita ČOV činí pouze
1 500 ekvivalentních obyvatel.
Popis aktivity:
V rámci realizace intenzifikace dojde k navýšení kapacity ČOV o 1 000
e.o. Po dokončení intenzifikace ČOV lze očekávat zlepšení kvality
životního prostředí v obci. Díky intenzifikaci ČOV na 2 500 e.o. bude také
umožněn další rozvoj a populační růst obce.
Odpovědný subjekt: Obec Lelekovice
Předpokládaný termín realizace: 2021
Odhad finanční náročnosti: 600 tis. Kč
Zdroje financování: Rozpočet obce
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Cíl 1: ZLEPŠENÍ KVALITY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Opatření 1.2 Vybudování nového Ekodvora a parkoviště U Hasičky

Východiska:
Obec kontinuálně vyvíjí snahu pro zlepšování úrovně třídění odpadu
svých obyvatel. V Lelekovicích se nachází kromě 11 sběrných míst
s kontejnery také sběrné středisko odpadu, tzv. Ekodvůr. Současný
Ekodvůr leží v intravilánu obce na ulici K Hasičce a je ve velmi
zanedbaném stavu, který z estetického hlediska narušuje okolí. Ekodvůr
přijímá odpady tříděné a netříděné, nicméně z důvodu malé velikosti
plochy zde chybí možnost odkládání velkoobjemového odpadu.
V současné době disponuje obec vypracovaným projektovým záměrem
na realizaci nového rozšířeného Ekodvora, který se bude nacházet
v blízkosti stávajícího sběrného dvora v ulici K Hasičce.
Nedostatek parkovacích míst v Lelekovicích je problémem historické
zástavby. Z důvodu nedostatku prostoru se hůře realizuje výstavba
nových parkovacích stání v úzkých ulicích. Tuto skutečnost potvrzují
i výsledky dotazníkového šetření, kde si většina respondentů stěžovala na
problematiku parkování v obci.
Popis aktivity:
Navýšením prostorové kapacity Ekodvora bude umožněno skladovat
velkoobjemový odpad. Dalším přínosem nového Ekodvora bude jeho
reprezentativnější a estetičtější vzhled. Nový Ekodvůr bude představovat
čistou

zpevněnou

plochu

s kontejnery

na

tříděný,

netříděný

i velkoobjemový odpad, přičemž tato plocha bude zajištěna proti úniku
škodlivin do okolního prostředí. Součástí projektu bude také vznik RE-USE
centra, tedy místa, kam mohou občané odnést věci, které již nevyužijí,
nebo si zde naopak opatří věci, které dále upotřebí. Hlavním cílem je
vytvořit velkokapacitní a vzhledově reprezentativní sběrné místo, které
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bude splňovat veškeré zákonné náležitosti a bude sloužit adekvátně svým
účelům. Současně s výstavbou nového Ekodvora dojde k vybudování 18
parkovacích stání v místě původního Ekodvora.
Odpovědný subjekt: Obec Lelekovice
Předpokládaný termín realizace: 2. polovina 2021-2022
Odhad finanční náročnosti: 13 mil. Kč – Ekodvůr a parkoviště
Zdroje financování: Rozpočet obce
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Cíl 1: ZLEPŠENÍ KVALITY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Opatření 1.3 Vybudování přístřešků na sběrné nádoby

Východiska:
V katastrálním území obce je v současné době situováno 11 sběrných
hnízd s kontejnery na tříděný odpad.
Popis aktivity:
Za účelem estetičtějšího vzhledu sběrných hnízd dojde k vybudování
přístřešků na kontejnery. Tyto přístřešky budou vyrobeny z opalovaného
dřeva a budou mít zelenou střechu. Projekt bude realizován ve spolupráci
a se společností ACER WOODWAY s.r.o. (nábytek, venkovní architektura
a dětská hřiště).

Jedná se

o projekt zvolený občany v rámci

participativního rozpočtu obce.
Odpovědný subjekt: Obec Lelekovice
Předpokládaný termín realizace: I. etapa 2. polovina 2021
Odhad finanční náročnosti: 220 tis. Kč na jeden přístřešek
Zdroje financování: Rozpočet obce
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Cíl 1: ZLEPŠENÍ KVALITY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Opatření 1.4 Rekonstrukce sítě nízkého napětí a veřejného osvětlení

Východiska:
V roce 2015 začala obec jednat se společností EG.D o rekonstrukci sítě
nízkého napětí a v květnu 2020 byla zahájena přeložka nízkého napětí do
země. Celá stavba je rozdělena na tři etapy – ulice Hlavní, Poňava
a Zahumení. S obnovou vedení nízkého napětí dojde také k obnově
veřejného osvětlení a jeho sjednocení v daných lokalitách. Staré
betonové sloupy nahradí nižší a subtilnější sloupy veřejného osvětlení
v majetku obce se svítidly LED a možností regulace míry svítivosti.
Plánovaná rekonstrukce bude probíhat v návaznosti na již dokončenou
I. etapu „Lelekovice, Zahumení, rek. NN“, která stála cca 3 mil. Kč.
Popis aktivity:
Další etapy rekonstrukce sítě nízkého napětí v obci se týkají ulic Hlavní,
Úvoz, Ve Dvoře, Kout, Poňava, Mackovec, Paseky a Příhon. Během
rekonstrukce dojde k nahrazení vedení NN zemním kabelovým vedením,
ovšem ne ve všech lokalitách je umístění kabelů do země možné.
Dočasné nepohodlí obyvatel a ztížené podmínky bydlení v době
rekonstrukce budou kompenzovány následným zkvalitněním dodávky
elektrické energie. Dalším pozitivem je skutečnost, že nadzemní vedení
drátů NN hyzdilo ráz okolní krajiny, a proto dojde jejich odstraněním ke
zlepšení

estetického

dojmu

z

obce.

Veškeré

náklady

spojené

s rekonstrukcí sítě NN ponese společnost EG.D. Náklady na přeložku
kabelů veřejného osvětlení a rozhlasu, včetně vybudování nových sloupů
veřejného osvětlení s LED svítidly, ponese obec.
Odpovědný subjekt: EG.D, a.s., obec Lelekovice
Předpokládaný termín realizace: 2021-2022
Odhad finanční náročnosti: 5 mil. Kč (II. a III. etapa)
Zdroje financování: EG.D, a.s., rozpočet obce
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Cíl 1: ZLEPŠENÍ KVALITY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Opatření 1.5 Rekonstrukce průtahu obcí a oprava mostu

Východiska:
Současná kvalita průtahu obce je v některých úsecích v technicky
nevyhovujícím stavu. Některé části nejsou dostatečně zpevněné a na
mnoha místech propadlé. V roce 2016 schválilo Zastupitelstvo obce
uzavření smlouvy se Správou údržby silnic Jihomoravského kraje ohledně
realizace rekonstrukce silnice III/37917, tedy průtahu obcí. V roce 2017
bylo zahájeno výběrové řízení na projektovou dokumentaci a v roce 2019
bylo vydáno územní rozhodnutí. V současné době probíhá příprava
projektové dokumentace pro stavební povolení.
Popis aktivity:
Součástí rekonstrukce průtahu obcí je také oprava mostu přes železnici.
Současně s rekonstrukcí samotné silnice III/37917 bude realizována také
oprava přilehlých chodníků, obrubníků a dešťové kanalizace. Hlavním
záměrem rekonstrukce je nově opravená páteřní silnice, která výrazně
zvýší bezpečnost a kvalitu provozu, a to především směrem k místním
občanům. Navazujícím pozitivem bude zlepšení životního prostředí
(snížení hlučnosti, prašnosti) a také vzhledu obce.
Odpovědný subjekt: SÚS JMK, obec Lelekovice
Předpokládaný termín realizace: 2023 – most, neurčito – průtah
Odhad finanční náročnosti: 17-20 mil. Kč
Zdroje financování: Rozpočet obce, Jihomoravský kraj
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Cíl 1: ZLEPŠENÍ KVALITY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Opatření 1.6 Opravy místních komunikací a chodníků

Východiska:
Obec Lelekovice má v současné době přibližně 10 km místních
komunikací, z nichž některé jsou v nevyhovujícím stavu. Opravy chodníků
a obrubníků probíhají v obci vždy v koordinaci s opravami místních
komunikací a jsou prováděny průběžně. Údržbu a opravy místních
komunikací a chodníků si zajišťuje obec sama, a proto se rychlost oprav
odvíjí také od aktuálních možností obecního rozpočtu. V současné době
je v realizaci oprava místní komunikace na ulici Koretina.
Popis aktivity:
Cílem aktivity je provést opravu nevyhovujícího technického stavu
některých místních komunikací a chodníků. Po dokončení oprav na ulici
Koretina se předpokládá rekonstrukce dalších komunikací v obci, jež
bude opět kromě asfaltového pokryvu komunikací zahrnovat také
opravy obrubníků a dlažby chodníků. Souběžně s činností opravy
chodníků tak dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců a zkvalitnění jejich
pohybu po Lelekovicích.
Odpovědný subjekt: Obec Lelekovice
Předpokládaný termín realizace: 2021-2022 – Koretina, průběžně
Odhad finanční náročnosti: Dle potřeby
Zdroje financování: Rozpočet obce
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Cíl 1: ZLEPŠENÍ KVALITY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Opatření 1.7 Generel dopravy

Východiska:
Hlavní komunikace v obci Lelekovice je využívána nákladními vozidly,
která silnici přetěžují a přispívají tak k jejímu poškození. Jedná se
o poměrně intenzivní dopravní zatížení, což s sebou přináší různé důsledky
působící jak na životní prostředí, tak na místní obyvatele (hluk, prašnost,
emise apod.) a na bezpečnost chodců. V současnosti obec řeší také
problém s parkováním na nepovolených místech s tím související
nedostatek parkovacích míst.
Popis aktivity:
Cílem aktivity je především zvýšit bezpečnost chodců, zklidnit dopravu
v obci a omezit parkování na nepovolených místech. Odborným
posouzením dopravní situace v obci může dojít také k nalezení možností,
jak lze v Lelekovicích navýšit počet parkovacích míst.
Odpovědný subjekt: Obec Lelekovice
Předpokládaný termín realizace: 2023
Odhad finanční náročnosti: 150 tis. Kč
Zdroje financování: Rozpočet obce
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Cíl 2: ZVÝŠENÍ ATRAKTIVITY OBCE
Opatření 2.1 Revitalizace obecního úřadu a vytvoření klidového místa u OÚ

Východiska:
V obci Lelekovice se momentálně nenachází žádné reprezentativní
veřejné prostranství, které by vytvářelo přirozený střed obce a mohlo by
sloužit k pořádání společenských akcí a k setkávání místních lidí.
V současné době je k těmto účelům využívána náves u Hotelu Babí lom,
kde dochází tradičně například k rozsvěcení vánočního stromu. Poblíž
tohoto místa se nachází také obecní úřad, do něhož se vchází od silnice
z úzkého chodníku, což může být v řadě případů pro chodce
nebezpečné.
Popis aktivity:
Především z důvodu bezpečnosti dojde k revitalizaci obecního úřadu,
během níž bude přesunut hlavní vstup do úřadu a pošty zezadu budovy.
Součástí

revitalizace

bude

vybudování

výtahu

a

dojde

také

k přepracování prvního podlaží tak, aby byl přístup bezbariérový. Touto
revitalizací dojde na prostranství před obecním úřadem k vytvoření
klidového místa, které bude doplněno hezkým mobiliářem, obecní zelení
a případně zajímavým vodním prvkem. Vznikne tak příjemné klidové místo
pro občany Lelekovic.
Odpovědný subjekt: Obec Lelekovice
Předpokládaný termín realizace: 2023-2024
Odhad finanční náročnosti: Dle potřeby (začátek projektování v r. 2022)
Zdroje financování: Rozpočet obce
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Cíl 2: ZVÝŠENÍ ATRAKTIVITY OBCE
Opatření 2.2 Vybudování vyhlídky na Pasekách

Východiska:
Kromě rozhledny Babí lom se v současné době na území obce nenachází
žádné jiné vyhlídkové místo nebo turistický cíl, který by mohl podpořit
rozvoj cestovního ruchu Lelekovic. Z tohoto důvodu se obec rozhodla
postavit vyhlídku na obecním pozemku na Pasekách. Již v roce 2017 byla
objednána na zpracování projektová dokumentace od architekta
Gustava Křivinky.
Popis aktivity:
Cílem je výstavba vyhlídky na Pasekách v severní části obce. Vyhlídka
poskytne turistům krásný pohled na malebnou krajinu Lelekovic a podpoří
místní turistický ruch.
Odpovědný subjekt: Obec Lelekovice
Předpokládaný termín realizace: 2022
Odhad finanční náročnosti: 3 mil. Kč
Zdroje financování: Rozpočet obce, MMR
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Cíl 2: ZVÝŠENÍ ATRAKTIVITY OBCE
Opatření 2.3 Napojení na cyklostezku do Mokré Hory

Východiska:
Územím obce prochází cyklotrasa P. Bezruče, vedoucí z brněnské městské
části Mokrá Hora, přes Lelekovice až do Černé Hory. Další cyklotrasa
č. 5231 nese název „Po stopách zrušených železničních tratí“, a vede
z Mokré Hory, přes Kuřim až do Veverské Bítýšky.
Popis aktivity:
V místech, kde trasy vedou po bývalé železniční trati plánuje obec
vybudovat asfaltový povrch.
Odpovědný subjekt: Obec Lelekovice
Předpokládaný termín realizace: 2022-2023 – asfaltový povrch
Odhad finanční náročnosti: Dle potřeby
Zdroje financování: Rozpočet obce
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Cíl 3: ZLEPŠENÍ KVALITY SLUŽEB V OBCI
Opatření 3.1 Rekonstrukce školní jídelny

Východiska:
V roce 2021 byla dokončena rekonstrukce základní školy, během níž byla
postavena přístavba na zahradě školy. Realizací tohoto projektu došlo
k přesunutí šaten ze suterénu školy do přístavby, a tak vznikl v suterénu
prostor pro rozšíření a modernizaci malé výdejny školních obědů.
Současný stav malé a zastaralé výdejny v základní škole není uspokojující
pro kapacitu 170 žáků.
Popis aktivity:
V rámci rekonstrukce školní jídelny v suterénu školy dojde k jejímu rozšíření
a současně k její modernizaci.
Odpovědný subjekt: Obec Lelekovice
Předpokládaný termín realizace: Průběžně
Odhad finanční náročnosti: 4 mil. Kč
Zdroje financování: Rozpočet obce
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Cíl 3: ZLEPŠENÍ KVALITY SLUŽEB V OBCI
Opatření 3.2 Pořízení nové vzduchotechniky v MŠ

Východiska:
V létě 2019 proběhla rekonstrukce kuchyně mateřské školy, během níž
došlo k výměně dlažby a obkladů, rozvodů elektroinstalace, světel a těles
ústředního vytápění.
Popis aktivity:
V návaznosti na předešlou rekonstrukci bude vybudována v kuchyni
mateřské

školy

nová

vzduchotechnika.

Tímto

projektem

dojde

k plnohodnotné modernizaci přípravny školních obědů jak pro děti
v mateřské škole, tak pro žáky základní školy.
Odpovědný subjekt: Obec Lelekovice
Předpokládaný termín realizace: 2022
Odhad finanční náročnosti: 1 mil. Kč
Zdroje financování: Rozpočet obce
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Cíl 3: ZLEPŠENÍ KVALITY SLUŽEB V OBCI
Opatření 3.3 Výstavba víceúčelového hřiště

Východiska:
V roce 2019 proběhla celková rekonstrukce šaten ve sportovním areálu
Miloše Kunzfelda, jehož součástí je fotbalové a víceúčelové hřiště.
V návaznosti na to je plánována také výstavba multifunkčního hřiště
s umělým povrchem. Hřiště se nachází ve východní části obce U Poňavy.
Aktuální stav asfaltového hřiště (plochy) je nevyhovující, a proto je
vhodná jeho modernizace na víceúčelové hřiště pro široké spektrum
sportů.
Popis aktivity:
Cílem je výstavba nového multifunkčního hřiště s umělým povrchem.
Multifunkční hřiště je ideálním spojením hřišť pro široké spektrum sportů.
Hřiště je vhodné zejména pro tenis, volejbal, nohejbal, košíkovou, malou
kopanou, házenou apod. Díky revitalizaci hřiště se mnohonásobně zvětší
a zkvalitní nabídka pro trávení volného času místních občanů v důsledku
rozšíření nabídky sportovních aktivit.
Odpovědný subjekt: Obec Lelekovice
Předpokládaný termín realizace: 2023-2024
Odhad finanční náročnosti: 5,5 mil. Kč
Zdroje financování: Rozpočet obce, IROP, MMR
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Cíl 3: ZLEPŠENÍ KVALITY SLUŽEB V OBCI
Opatření 3.4 Rekonstrukce a obnova hřbitova

Východiska:
V obci Lelekovice se vedle kostela sv. Filipa a Jakuba nachází také místní
hřbitov. Současný stav hřbitova již však není zcela vyhovující a vyžaduje
nezbytné úpravy, které zajistí důstojné místo posledního odpočinu
obyvatel obce.
Popis aktivity:
V rámci obnovy starého hřbitova v Lelekovicích dojde k jeho rekonstrukci
a k vybavení novým mobiliářem. Obnova hřbitova bude zahrnovat nejen
stavební úpravy, ale také například výsadbu nových dřevin.
Odpovědný subjekt: Obec Lelekovice
Předpokládaný termín realizace: 2023-2024
Odhad finanční náročnosti: Dle rozsahu prací
Zdroje financování: Rozpočet obce
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Výsledky dotazníkového šetření

Úvod
Dotazníkové́ šetření probíhalo v obci Lelekovice v květnu roku 2021
za účelem zjištění názorů občanů při přípravě strategického plánu rozvoje
obce. Při plánování rozvoje, hledání hlavních problémů, formulaci možných
řešení, rozhodování o využití finančních prostředků a lidských zdrojů obce
je důležité zapojit obyvatele a sladit představy o budoucnosti obce. Zapojení
občanů zkvalitní proces plánování a zajistí účelnější využití prostředků při řízení
obce.
Dotazníky v papírové formě byly distribuovány mezi obyvatele prostřednictvím
obecního zpravodaje. Pro vyšší návratnost byl dotazník k dispozici také
v elektronické podobě na webových stránkách obce. Vyplněné tištěné
dotazníky mohli občané odevzdávat v budově obecního úřadu či v místní
samoobsluze.
Celkem bylo vyplněno 146 dotazníků, návratnost dotazníkového šetření tedy
činila 9,2 % (počet osob v obci oprávněných k vyplnění dotazníku ve věku od
15 let je 1 584).
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Složení respondentů
Dotazníkového šetření se zúčastnilo 81 žen a 65 mužů.

44,5 %
MUŽI

55,5 %
ŽENY
Obr. 1: Pohlaví respondentů

Z hlediska věkového složení respondentů byla nejvíce zastoupena věková
skupina 45-64 let (38 %) a 30-44 let (34 %). Nejmenší zastoupení v počtu 14 osob
měla kategorie 15-29 let (10 %).

18,6%

9,7%

15-29 let
30-44 let
33,8%

45-64 let
65 a více let

37,9%

Obr. 2: Věkové složení respondentů
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V obci:
Výběr z možností, zodpovězeno 142x, nezodpovězeno 4x

Polovina

respondentů

dotazníku se do Lelekovic
přistěhovala

7,7%

v dospělosti

29,6%

před více než 5 lety a 42
osob (30 %) žije v obci od
narození. Dále 18 obyvatel
(13

%)

se

do

50%

12,7%

Lelekovic

přistěhovalo v dětství spolu
žiji od narození

s rodiči a 11 respondentů
(8 %)

se

do

přistěhoval/a jsem se v dětství spolu s rodiči

obce

přistěhovalo až v dospělosti

přistěhoval/a jsem se v dospělosti před více než 5 lety
Obr. přistěhoval/a
1: V obci:
jsem se v dospělosti v posledních 5
letech

v posledních 5 letech.

Obr. 3: V obci:

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?
Výběr z možností, zodpovězeno 143x, nezodpovězeno 3x

Z celkového

3,5%

počtu

146

respondentů dosáhlo 71 (50 %)

8,4%

vysokoškolského vzdělání a 55
obyvatel (39 %) má nejvyšší
dosažené

49,7%

vzdělání

středoškolské

38,5%

či

úplné

nástavbové.

Středoškolského vzdělání
maturity

včetně

bez

vyučení

dosáhlo 12 respondentů (8 %).
bez vzdělání nebo základní

Pouze 5 obyvatel (3,5 %) je bez

středoškolské vč. vyučení (bez maturity)

vzdělání

úplné středoškolské nebo nástavbové (s maturitou)
vysokoškolské

nebo

se vzděláním

základním. Celkem 3 občané
své nejvyšší dosažené vzdělání

Obr. 4: Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

neuvedli.
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Rozvoj obce Lelekovice
Řekl/a byste, že jste s životem v obci celkově:
Výběr z možností, zodpovězeno 146x, nezodpovězeno 0x

V první

otázce

měli

1,4%

občané

hodnotit míru spokojenosti s kvalitou
života v obci. Nejčastější odpovědí
40,4%

byla možnost „spíše spokojen/a“,
kterou

zvolilo

85

respondentů

58,2%

(58,2 %), velmi spokojeno je pak
v obci

59

Odpověď

občanů
„spíše

(40,4

%).

nespokojen/a“

zvolili pouze 2 respondenti (1,4 %)

velmi spokojen/a
spíše spokojen/a
spíše nespokojen/a

a odpověď „velmi nespokojen/a“
nezvolil žádný občan.

Obr. 5: Řekl/a byste, že jste s životem v obci celkově:

Jak hodnotíte komunikaci a spolupráci obecního úřadu
s občany?
Výběr z možností, zodpovězeno 146x, nezodpovězeno 0x

Ve této

otázce

měli

občané

0,7%

hodnotit komunikaci a spolupráci
s obecním

úřadem.

4,8%

Nejčastější

odpovědí

byla možnost „velmi

dobře“,

kterou

zvolilo

39,7%

80

54,8%

respondentů (55 %), „spíše dobře“
pak odpovědělo 58 občanů (40 %).
Odpověď „spíše špatně“ zvolilo
7 respondentů

(5

%)

a

pouze

1 občan by hodnotil komunikaci
s obecním úřadem „velmi špatně“.

velmi dobře

spíše dobře

spíše špatně

velmi špatně

Obr. 6: Jak hodnotíte komunikaci a spolupráci obecního úřadu s občany?
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Jakým způsobem získáváte informace o dění v obci?
Výběr z možností, více možných odpovědí, zodpovězeno 146x, nezodpovězeno 0x

V další otázce měli občané vybírat zdroje, ze kterých nejčastěji získávají
informace o dění v obci. Nejčastější odpovědí byl zpravodaj obce Lelekovice,
který zvolilo 102 respondentů (70 %), webové stránky obce (66 %)
a komunikace s jinými občany (40 %). Občané využívají v hojné míře také
obecní rozhlas (30 %) či SMS zprávy a e-maily (30 %). V menší míře pak
obyvatelé Lelekovic čerpají informace z vývěsky a úřední desky (21 %) či
z mobilní aplikace V OBRAZE (16 %). Pouze 1 občan odpověděl, že informace
získává účastí na veřejných zasedáních zastupitelstva a ke 4 respondentům
(3 %) se informace o dění v obci nedostávají. Dle dotazníkového šetření
využívají 4 občané (3 %) k získávání informací také profil pana starosty na
sociální síti Facebook.
vývěsky, úřední deska

webové stránky obce

zpravodaj obce Lelekovice

obecní rozhlas

mobilní aplikace V OBRAZE

prostřednictvím SMS a e-mailů

komunikace s jinými občany

účast na veřejných zasedáních zastupitelstva

informace se ke mně nedostávají

jinak..
0%

10%

20%

Obr. 7: Jakým způsobem získáváte informace o dění v obci?
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Do kterých oblastí by měla obec v budoucnosti směřovat
své finanční prostředky?
Výběr z možností, více možných odpovědí, zodpovězeno 146x, nezodpovězeno 0x

Obyvatelé obce by nejraději směřovali finanční prostředky do rozvoje dopravní
infrastruktury (77 %), jako jsou například nové chodníky, silnice a parkovací
stání.

V současné

době

probíhá

oprava

nevyhovujícího

stavu

místní

komunikace a chodníků na ulici Koretina a v roce 2022 bude opravena
zbývající části této ulice. Zároveň je plánována rekonstrukce průtahu obcí,
tedy silnice III/37917 ve vlastnictví Správy údržby silnic Jihomoravského kraje.
Příčinou nedostatku parkovacích stání v Lelekovicích je především ulicová
historická zástavba obce. Nicméně v roce 2021 bude zahájena výstavba
nového Ekodvora v ulici K Hasičce a v místě původního Ekodvora vznikne
parkoviště s 18 parkovacími stáními.
Druhou nejčastěji zvolenou odpovědí byly investice do údržby a rekonstrukce
veřejných prostranství a zeleně v zastavěné části obce včetně mobiliáře
(44 %). V roce 2022 bude zahájeno projektování revitalizace obecního úřadu,
během níž bude vytvořeno klidové místo s obecní zelení a novým mobiliářem
pro občany. Kromě lepší údržby veřejných prostranství by si obyvatelé Lelekovic
přáli také zlepšení stavu krajiny vně obce a podpořit tak životní prostředí (32 %).
Část občanů by rovněž uvítala větší podporu sportu a tělovýchovy (28 %)
a investice do školství a zájmových kroužků (25 %). V oblasti podpory sportu je
plánována například výstavba víceúčelového hřiště na Poňavě (realizace
2023-2024). Přibližně pětina respondentů by uvítala zvýšení bezpečnosti v obci
v podobě omezení provozu a dodržování maximální povolené rychlosti
zejména nákladních vozidel projíždějících obcí.
Občané jsou v obci poměrně spokojení s příležitostmi k podnikání, se
zdravotnickými službami, úrovní cestovního ruchu a s propagací obce
a investovat další finanční prostředky do těchto oblastí dle nich není nutné.
Obyvatelé, kteří vybrali možnost „jiné“, zmiňovali podporu hasičů, zvýšení
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frekvence autobusových spojů do Brna, otevřenou oboustrannou komunikaci
úřad-občan-úřad či vybudování společného bydlení pro osamělé seniory.

rozvoj dopravní infrastruktury (např. nové
chodníky, silnice, parkovací stání)

rozvoj zdravotnických služeb

podpora sociálních služeb

rozvoj školství, vzdělávání a zájmových kroužků

podpora podnikání

podpora v oblasti sportu a tělovýchovy

podpora spolkové činnosti

podpora cestovního ruchu
údržba a rekonstrukce veřejných prostranství a
zeleně v zastavěné části obce včetně
mobiliáře
zlepšení stavu krajiny vně obce a podpora
životního prostředí

propagace obce

zvýšení bezpečnosti a pořádku v obci

jiné
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Obr. 8: Do kterých oblastí by měla obec v budoucnosti směřovat své finanční prostředky?
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Jak hodnotíte oblast dopravy a bezpečnosti v obci?
Matice výběru z možností, zodpovězeno 146, nezodpovězeno 0x
Známkování: 1=výborně, 4=nedostatečně, N=nemohu posoudit

V dotazníkovém šetření respondenti nejlépe hodnotili oblast veřejné dopravy
z hlediska frekvence spojů, počtu a rozmístění zastávek, která byla nejčastěji
hodnocena známkou 1 a 2. Druhou nejlépe hodnocenou oblastí byla
bezpečnost v obci. Naopak nejhůře hodnocený byl stav místních komunikací,
jenž obdržel nejvíce známek 3 a 4. Stav místních komunikací zároveň
nedokázalo nejvíce respondentů posoudit.

stav místních
komunikací

41

parkovací plochy

8

stav chodníků

7

63

44

48

10%

11

68

20

12

73

20%

30%

1

33

40%

2

14

46

43

0%

32

78

veřejná doprava

bezpečnost v obci

36

3

50%

4

60%

70%

6

17

15

80%

90%

N

Obr. 9: Jak hodnotíte oblast dopravy a bezpečnosti v obci?

Komentář k současné dopravní situaci a bezpečnosti:
Textová odpověď, zodpovězeno 103x, nezodpovězeno 43x

 Špatný stav komunikací v ulicích Koretina, Zahumení, U Vápenice,
Hlavní, Poňava, Chmelníky, Za Potokem a Pod Strážnou
 Nedostatečná údržba cesty K Hluku a plochy u sokolovny
 Psí exkrementy na ulici Zahumení

10

4

5

100%
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 Nedostatek veřejných parkovacích stání (zejména u fotbalového
hřiště v ul. Příhon, u obecního úřadu, školky, školy a obchodu, dále
v ul. Podemlýn, U Vápenice, K Hasičce a K Hluku)
 Překážející zaparkovaná auta na chodnících (v ul. Hlavní, Poňava
u fotbalového hřiště, Pod Strážnou, U Vápenice a Zahumení)
 Špatný stav chodníků v ulicích Příhon (ke hřišti) a Poňava,
 Absence chodníků v ul. Paseky, Plástky, Podemlýn a Na Hrázi
 Příliš úzké chodníky z důvodu nedovoleně zaparkovaných aut
 Nízká

intenzita

autobusových

spojů

do

Brna

v ranních

a odpoledních hodinách
 Rychlá a nebezpečná jízda automobilů a nákladních vozidel
(porušování maximální povolené rychlosti zejména v ul. Hlavní,
Poňava, Zahumení, Plástky a Pindula) – vhodné měření
a kontrola rychlosti pomocí radaru
 Chybí přechod pro chodce u fotbalového hřiště, u zastávky
u kříže a na ul. Hlavní naproti firmě HD kovo
 Nebezpečný přechod pro chodce u Hotelu Babí lom
 Nebezpečná zatáčka u Hostince Poňava, u konečné točny
autobusu a na ul. Hlavní u HD kovo
 Příliš nízký retardér na návsi
 Nedostatek umístěných dopravních značek (např. zákaz stání

a omezení rychlosti)
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Jak hodnotíte oblast sportovní infrastruktury
a volnočasových aktivit v obci?
Matice výběru z možností, zodpovězeno 146, nezodpovězeno 0x
Známkování: 1=výborně, 4=nedostatečně, N=nemohu posoudit

Většina respondentů je spokojena se současným stavem sportovní infrastruktury
a s nabídkou volnočasových aktivit v obci. Nejlépe hodnocena byla oblast
„dětská hřiště a místa pro hraní dětí“. Velmi kladně hodnotí občané také
úroveň kulturního, společenského a sportovního vyžití v obci. Jako nejvíce
problémovou oblast vidí respondenti stav cyklotrasy č. 5231 P. Bezruče na
území Lelekovic, která vede z Brna do Kuřimi. Občané by ocenili vybudování
bezpečnější asfaltové cyklostezky mezi Lelekovicemi a Mokrou Horou, což
obec plánuje realizovat v rámci koordinace s SO ORP Kuřim. Občané Lelekovic
by zároveň uvítali pořádání skupinových lekcí a cvičení, například jógu či
pilates a vybudování víceúčelového hřiště. Realizace výstavby multifunkčního
hřiště s umělým povrchem pro široké spektrum sportů proběhne v období 20232024 v lokalitě na Poňavě.

úroveň kulturního a společenského vyžití

26

úroveň sportovního vyžití a cyklodopravy

89

30

17

72

dětská hřiště, místa pro hraní dětí

24

81

možnosti vyžití pro seniory

14

40

43

0%

15

20%
1

2

3

40%
4

Obr. 10: Jak hodnotíte oblast volnočasových aktivit v obci?
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Komentář ke sportovní infrastruktuře a nabídce
volnočasových aktivit:
Textová odpověď, zodpovězeno 72x, nezodpovězeno 74x

 Rozšíření nabídky kulturních a společenských akcí
 Vybudování bezpečnější cyklostezky Brno – Lelekovice – Kuřim
(zpevnění povrchu a možnost i pro inline bruslení)
 Zvýšení bezpečnosti cyklistů projíždějících obcí (stav a šíře silnice)
 Zřízení ledové plochy
 Pořádání skupinového cvičení (např. jóga, pilates, bosu)
 Vybudování veřejného koupaliště, hřiště na beachvolejbal
a víceúčelového hřiště na volejbal, nohejbal, tenis (rekonstrukce
stávajícího hřiště na Poňavě)
 Rekonstrukce budovy sokolovny Na Skalce, včetně úpravy
přilehlé cesty a hřiště (např. možnost pro frisbee)
 Zlepšení údržby travnatého hřiště na Poňavě
 Vybudování dětského hřiště pro malé děti do 3 let (kryté
pískoviště, skluzavky a houpačky pro malé děti)
 Zvýšení bezpečnosti hřiště (umístění kamer, zákaz vstupu pro psy)
 Zřízení pítka pro děti v areálu hřiště U Hasičky
 Nedostatek laviček k odpočinku při procházkách v přírodě
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Výsledky dotazníkového šetření

Jak hodnotíte oblast služeb v obci?
Matice výběru z možností, zodpovězeno 146, nezodpovězeno 0x
Známkování: 1=výborně, 4=nedostatečně, N=nemohu posoudit

Z oblasti služeb byla nejlépe hodnocena možnost nakupování a dostupnost
kvalitní zdravotní peče, nicméně někteří občané by uvítali více ordinačních
hodin zubní a dětské lékařky. Velmi dobře pak respondenti hodnotili také
odpadové hospodářství v obci, přestože by většina obyvatel ocenila více
sběrných nádob na bioodpad a častější svoz tříděného odpadu. Dostupnost
a kvalita vzdělávání, zajišťovaná základní školou pro první stupeň, mateřskou
školou a miniškolkou, je dle respondentů též na vysoké úrovni. Někteří občané
by však ocenili rozšíření základní školy i pro druhý stupeň. Nejvíce respondentů
nedokázalo posoudit oblast příležitostí pro podnikání a kvalitu sociálních služeb.
Příčinou je pravděpodobně skutečnost, že se v obci nenachází žádný domov
pro seniory, azylový dům, chráněné bydlení, denní stacionář či sociální
poradna. Nicméně z důvodu blízkosti města Brna není podstatné zvažovat
zřízení těchto sociálních služeb. Výjimku představuje pouze domov pro seniory,
jenž by v obci ocenili především osamělí senioři. V rámci rozšíření nabídky služeb
by občané uvítali umístění bankomatu, novou kavárnu a restauraci.
dostupnost a kvalita zdravotní péče
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Výsledky dotazníkového šetření

Komentář ke kvalitě a dostupnosti služeb:
Textová odpověď, zodpovězeno 69x, nezodpovězeno 77x

 Nedostatečné ordinační hodiny zubní a dětské lékařky
 Špatná dostupnost k praktickému lékaři
 Nedodržování otevírací doby lékárny
 Požadavky seniorů na možnost objednat si domů obědy a služby
 Požadavky na vybudování domova pro seniory
 Absence druhého stupně základní školy
 Požadavky na zlepšení přístupu učitelů ZŠ k dětem
 Absence bankomatu
 Požadavky na zřízení kosmetického salonu, manikúry, pedikúry
a masáží
 Požadavky na zřízení nové kavárny či cukrárny a kvalitního
stravovacího zařízení
 Nedostatečná otevírací doba obchodu
 Nedostatek sběrných nádob na bioodpad a tříděný odpad
(např. ul. K Hasičce, Podemlýn, Paseky, Poňava a Plástky)
 Nízká frekvence vývozu kontejnerů na bioodpad
 Absence sběrných nádob na kovy a textil
 Nespokojenost se svozovou službou SAKO
 Požadavky na dotované kompostéry a jejich pravidelný vývoz
 Nedostatek odpadkových košů u altánu hřiště U Hasičky
 Nedostatečná otevírací doba sběrného dvora
 Nepořádek v okolí sběrného dvora a neochota pracovníků
 Absence zástěn kontejnerů v ulici U Vápenice
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Výsledky dotazníkového šetření

Jak hodnotíte vzhled centra obce a přírodní prostředí
v okolí?
Textová odpověď, zodpovězeno 83x, nezodpovězeno 63x

Velká část respondentů vyjádřila spokojenost se současným vzhledem obce
a Lelekovice jsou pro ně malebnou obcí s krásnou okolní přírodou a stezkami.
Oceňují také výsadbu záhonů a přístup vedení obce. Centrum však dle
respondentů působí spíše roztříštěným dojmem a bylo by vhodné upravit
prostor u samoobsluhy a vybudovat zde park s rybníčkem a posezením. Další
nevzhledné místo v obci se nachází vedle Hotelu Babí lom, kde je zanedbaná
volná plocha po demolici a neomítnutý dům. Velký problém vidí občané
v parkování vozidel u krajů místních komunikací a na chodnících, především
u fotbalového hřiště na Poňavě. Negativně hodnocen je také současný vzhled
budovy sokolovny a plochy před ní, která si žádá lepší úpravu.
Občané by také ocenili pravidelný úklid veřejných prostranství a prostoru okolo
sběrných nádob. Dále by chtěli zlepšit údržbu místní zeleně (např. ul. Zahumení,
zastávka na návsi), včetně jejího rozšíření při příjezdu do Lelekovic ve směru od
obce Česká. Místní by rovněž uvítali více laviček k odpočinku u hřiště, veřejné
osvětlení u workoutového hřiště U Hasičky, bezbariérový přístup na obecní úřad
a zlepšení stavu cyklostezek.
Celkový dojem z obce mnohdy kazí kouř z častého pálení odpadů a tuhých
paliv. Občanům se rovněž nelíbí nelegální odkládání odpadu do lesa, a proto
požadují více nádob na bioodpad a zlepšení stavu sběrného dvora. Většina
respondentů se shoduje, že by se obec neměla dále rozrůstat a měla by se
omezit výstavba nových domů ve prospěch okolní přírody.
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Výsledky dotazníkového šetření

Co považujete za největší přednosti obce?
Textová odpověď, zodpovězeno 141x, nezodpovězeno 5x

Většina respondentů uvedla jako největší přednost obce krásnou přírodu
a okolní lesnatou krajinu. Další nejčastěji zmiňovanou odpovědí byla atraktivní
poloha obce v blízkosti města Brna a s tím související velmi dobrá dopravní
dostupnost. Kromě bydlení v poklidné a přírodou obklopené lokalitě občané
také oceňují komunikaci se vstřícným panem starostou a zastupitelstvem, kteří
společně vedou obec k rychlému rozvoji. Část občanů považuje za přednost
Lelekovic také nabízené služby v obci, zejména možnost nakupování, umístění
dětí do mateřské a základní školy či poskytování zdravotnických služeb.
V souvislosti se spokojeností s občanskou vybaveností byla rovněž často
zmiňována místní hřiště a sportoviště, která v obci zajišťují kvalitní sportovní vyžití.
Kromě možnosti sportování spatřují někteří respondenti přednost obce
v bohaté

spolkové

činnosti

a

v kulturním

vyžití.

Zvlášť

pozitivně

byli

v odpovědích hodnoceni místní hasiči. V neposlední řadě si občané váží jeden
druhého a většinou mezi nimi panuje přátelská atmosféra.

Obr. 12: Co považujete za největší přednosti obce?
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Výsledky dotazníkového šetření

Co považujete za největší problémy/nedostatky obce?
Textová odpověď, zodpovězeno 134x, nezodpovězeno 12x

Většina respondentů uvedla jako největší problém v obci technický stav
místních komunikací. Další nejčastěji zmiňovanou odpovědí byl velký provoz
a rychlá jízda projíždějících nákladních vozidel, která ještě více ničí místní
komunikace. V souvislosti s touto problematikou by občané ocenili zvýšení
bezpečnosti při přecházení silnice pomocí vybudování více přechodů pro
chodce. Ve spojitosti s nespokojeností s dopravní situací v obci uváděli
respondenti také nízkou frekvenci ranních a odpoledních autobusových spojů
do Brna. Jako velmi problematickou oblast vidí občané možnosti parkování
v obci a s tím související přeplněné ulice zaparkovanými auty na chodnících.
Stav chodníků je podle nich v některých částech obce rovněž nevyhovující.
V oblasti zástavby Lelekovic se odpovědi respondentů lišily – někteří spatřují
problém v příliš rozsáhlé zástavbě, která ničí okolní krajinu a vesnický ráz obce,
jiní vidí problém v příliš vysoké ceně pozemků a téměř žádné možnosti výstavby
nových rodinných domů a ocenili by připojení Lelekovic k Brnu.
Velmi častou odpovědí byl také hluk a znečištění ovzduší výfukovými plyny
a kouřem. V souvislosti s tímto problémem upozorňovali především na činnost
Zahradnictví ADAM, které sídlí ve středu obce a jezdí tam nákladní vozidla, jež
komplikují provoz a ohrožují statiku okolních rodinných domů. Velká část
obyvatelstva také pociťuje problém s nedostatkem nádob na tříděný odpad,
zvlášť na plasty a bioodpad, a nelíbí se jim nepořádek kolem kontejnerů, který
vytváří někteří neohleduplní občané.
Část respondentů také vyjádřila nespokojenost se současným stavem povrchu
cyklotrasy vedoucí Lelekovicemi a se stavem budovy sokolovny. V rámci služeb
v obci by občané velmi ocenili zřízení bankomatu, kavárny či cukrárny, vinárny
a nového stravovacího zařízení. Jako další nedostatek vidí někteří občané
chybějící druhý stupeň základní školy. V neposlední řadě respondenti zmiňovali
problém s místním rozhlasem, který je v některých částech obce špatně
slyšitelný.
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Obr.13: Co považujete za největší problémy/nedostatky obce?
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Výsledky dotazníkového šetření

Připomínky, náměty a názory k budoucímu rozvoji obce:
Textová odpověď, zodpovězeno 77x, nezodpovězeno 69x

 Zákaz parkování u silnice a na chodnících
 Omezení průjezdu nákladních vozidel obcí (měření a pokutování
překročení rychlosti, především činnost Zahradnictví ADAM)
 Výstavba chybějících chodníků
 Vybudování parkoviště na konci ulice K Hluku
 Více autobusových spojů do Brna a Kuřimi
 Regulace cyklodopravy vedoucí průtahem obce
 Udržet si ráz obce, tradice a posilovat soudržnost občanů
 Nerozšiřovat zástavbu obce na úkor přírody (pouze proluky)
 Dodržování pořádku a čistoty na veřejných prostranstvích, apel
na úklid psích exkrementů (Pěšina, stezka, K Hasičce)
 Navýšit počet nádob na tříděný odpad a bioodpad
 Omezení spalování odpadů a tuhých paliv (kouř)
 Zlepšení údržby hřbitova, návsi a komunikací po zimním období
 Úprava prostoru před sokolovnou a na návsi u Hotelu Babí lom
 Více zeleně podél komunikací
 Snížení retardéru na návsi
 Řádné napojení všech domů na kanalizaci (zamezit vpouštění
splašků do řeky Ponávky)
 Vybudování dopravního hřiště pro děti, cyklostezky do Kuřimi
a zpevnění povrchu cyklostezky do Mokré Hory
 Neomezené zpřístupnění hřiště na Poňavě
 Pořízení hodin na dětském hřišti U Hasičky a vybudování pítka
 Dodržování otevírací doby v lékárně
 Rozšířit otevírací dobu obecní knihovny na alespoň 2 dny v týdnu
 Více možností kulturního vyžití
 Vybudování domova pro seniory a rozšíření pečovatelských
služeb pro starší občany
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