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Strategický plán

Strategický plán rozvoje obce Orlovice do roku 2025 je komplexní rozvojový materiál vypracovaný
pro naši obec, který stanovuje hlavní směry rozvoje obce, dlouhodobé cíle i konkrétní kroky k jejich
naplnění.
Strategický plán vychází z podmínek Orlovic a využívá možnosti obce, respektuje potřeby a
problémové okruhy.
Jedná se o společnou dohodu, jak se má obec rozvíjet, na co klást důraz. Proces zpracování byl
veden tak, aby se dokument dotýkal všech důležitých oblastí života v obci a aby v maximální míře
obsahoval společné zájmy nejen místní správy, ale také občanů, podnikatelů a dalších důležitých
subjektů v okolí. Výsledkem je materiál, který zahrnuje představy a názory na současný stav i
rozvoj obce Orlovice.
Strategický plán je plánem nás všech, a proto obsahuje úkoly nejenom pro místní samosprávu, ale
také cíle, které mohou naplňovat neziskové organizace, podnikatelé, občané. Spolu s územním
plánem a rozpočtem je tento dokument pro naši obec jeden z nejdůležitějších.
Nadále bude průběžně zhodnocováno naplňování cílů a čas od času bude plán podle konkrétní
situace aktualizován. Vytyčené dlouhodobé cíle zůstávají, protože odrážejí základní potřeby rozvoje
naší obce.

Stručná charakteristika obce a okolí
Obec Orlovice se nachází v okrese Vyškov v Jihomoravském kraji na úpatí Litenčické pahorkatiny.
Obec s rozlohou 14,47 km² má 319 obyvatel. Průměrný věk obyvatel je 44 let.
Pověřenou obcí pro obec Orlovice jsou Ivanovice na Hané.
Do obce vede silnice III. třídy. Železniční trať ani stanice na území obce nejsou.
První písemná zmínka o obci Orlovice pochází z roku 1173.

Základní informace:
Průměrná nadmořská výška: 320 m n. m.
Kraj: Jihomoravský
Okres: Vyškov
Pošta: ano
Zdravotnické zařízení: ne
Policie: ne
Základní škola: ne
Mateřská škola: ano
Vodovod: ano
Kanalizace (ČOV): ne
Plyn: ano

Občanská vybavenost obce
- Sokolovna, sportovní areál - zázemí pro konání kulturních a sportovních akcí, který plní
v obci funkci společenského centra; v budově je sál pro cca 150 hostů; přísálí, pódium,
kuchyňka, skladové prostory a venkovní sportovní areál
- Pošta Partner Orlovice
- Prodejna smíšeného zboží Ivana Růžičková
- Mateřská škola Orlovice
- Římskokatolický farní Kostel sv. Václava
- Knihovna Orlovice
- Dětské hřiště u obecního úřadu
- Pálenice Zaoral
- Budova ZO ČZS Orlovice - výkupna a zpracovna ovoce
Místní spolky a organizace
- TJ Sokol Orlovice
- Sbor dobrovolných hasičů Orlovice
- Základní organizace českého zahrádkářského svazu Orlovice
- Myslivecký spolek POLE-LES Orlovice
- Singulární lesní družstvo Orlovice

Obec Orlovice definuje svou rozvojovou vizi do roku 2025 následovně:
Vizí budoucí obce Orlovice je obec prosperující a přitažlivá pro občany i návštěvníky; obec
úhledně upravená, čistá a s kvalitním životním prostředím; místem zachovávajícím hodnoty
venkova i moderního života, místem zabezpečujícím veškeré základní potřeby svých obyvatel, a to
ve vazbě na dopravní infrastruktury, služby, kulturní i sportovní vyžití.

Oblast I. Veřejná správa, podnikání a služby
Veřejná správa
- udržení vyrovnané hospodaření obce bez výrazné dluhové zátěže
- aktivně komunikovat (včetně internetových stránek, Zpravodaje atd.)
- aktivně spolupracovat s okolními obcemi a mikroregionem
- maximální podpora a koordinace ze strany obce směrem k místním spolkům a organizacím
- podpořit zapojení občanů do procesů spojených s řízením obce
- zajištění ochrany obyvatelstva při vzniku mimořádných událostí obecně

Služby, místní podnikatelé
Záměrem obce je podporovat místní podnikatele za účelem udržení základních služeb pro obyvatele
obce podpora stávajících nebo nových pracovních míst.
- dotace, dary (např.: prodejna smíšeného zboží)
- propagace (web stránky, zveřejňování, poděkování)

Oblast II. Životní prostředí, veřejná prostranství a bydlení
Veřejná prostranství
Záměrem obce je regulovat, rozšiřovat a udržovat plochy veřejné zeleně.
- okolí autobusové zastávky (jedle)
- okolí památníku a obecního úřadu
- na rozcestí usadit dřevěné odpočívadlo pro turisty
- údržba stromů na „Skladišti“
- likvidace starých stromů obecně (kůrovec)
- vyřešení problémových částí toku potoka – protierozní opatření
- zachování starých remízků popřípadě tvorba nových
Stavební místa a byty
Obec je zaměřena na realizaci takových kroků, které budou upřednostňovat zahušťování stávající
zástavby a přestavbu již nevyužívaných objektů.
- vytvářet stavební místa v oblasti „Za Vývozem“
- vytvořit nádstavbu u „Bytovky u MŠ“ (sociální bydlení)

Hospodaření s odpady
Obec má zajištěno třídění odpadů na sklo, plasty, papír, kartonové obaly, BIO odpad a použité
oleje.
Dále bude obec pravidelně pořádat ve spolupráci s odbornou firmou RESPONO likvidaci
nebezpečného odpadu a elektrozařízení. Svozy budou probíhat v jarním a podzimním termínu.
Stejně tak kontejner na domovní odpad.
- stimulace občanů – správné třídění a likvidace odpadů
- zabránit volnému pobíhání psů (psí exkrementy)
- rozvoj spolupráce s místními spolky na úklidu obce
Splašková kanalizace
- vytváření rezerv pro obnovu kanalizace na obci
- se zpracovatelem PD aktivně pracovat na finální verzi odkanalizování obce se zakončením
na ČOV
Ekologie a ochrana přírody
- protipovodňová opatření
- protipovodňové hráze na toku potoka na vrchním konci obce
- zbudovat/opravit kanály (Dolní konec)
- suchý poldr v Kroutilíkové zahradě
- přírodní stezka v Pitanci pískovcovými skalami k pramenu potoka

Oblast III. Kultura, sport, školství, památky
Kultura, sport a volný čas
Pro zlepšení kvality kulturního života v obci bude podporována formou dotací modernizace,
rekonstrukce a dovybavení kulturního a společenského zázemí v obci (Sokolovna a sportovní areál)
v souvislosti nevyhovujícím stavem potažmo a poptávkou spolku TJ Sokol Orlovice.
- oprava parket v sálu
- rekonstrukce dětského hřiště – areál Sokolovna
- rekonstrukce elektrického vedení v budově
- oprava topení II. etapa
Školství a vzdělávání
Zajistit optimální provoz využívané budovy.
- zahradní a parkové úpravy v areálu MŠ - dotace
- zajistit zachování provozu MŠ na stávající úrovni
- analyzovat/naplňovat potřeby MŠ na základě počtu narozených dětí

Kostel sv. Václava
Pro zlepšení kvality kulturního života v obci budou podporovány rekonstrukce a opravy této
historické budovy a okolí.
- oprava parkoviště
- márnice a zídky ze severní strany
- schody ke kostelu
- cesta kolem kolumbária a chodníky

Oblast VI. Doprava, infrastruktura, komunikace
Doprava
Udržet stávající míru dopravní obslužnosti včetně optimalizace spojení na město Ivanovice na Hané
a okresní město Vyškov.
Úprava vozovek
Zlepšení stavu a bezpečnosti místních komunikací v obci v návaznosti na potřeby
obce, zajištění dostatečného počtu parkovacích míst.
- oprava místní komunikace „Chloum“, „Na Stráních“
- zbudování odstavné plochy – pozemek pod „Starou hospodou“, pozemek velde fary
Infrastruktura
Zajistit co nejvyšší pokrytí obce technickou infrastrukturou.
- zavést do obce optický kabel dle nabídky poskytovatelů
- postupně obnovit původní světla veřejné osvětlení za LED lampy
- uložit elektrické kabely do země

Závěr
Hlavním úkolem bylo navržení a sestavení hlavních priorit rozvoje obce. Tato doporučení poslouží
vedení obce jako podklad při rozhodování o určení prioritních projektů obce v následujícím období.
Obec Orlovice se s počtem do 319 obyvatel řadí v porovnání s okolními obcemi k menším obcím.
Toto je třeba zohlednit při úvahách o projektech a dotačních možnostech obce.
Strategický plán obce je rovněž dokumentem, který bude průběžně doplňován dle aktuální situace a
vyhlášení výzev pro možnost čerpání dotací.

