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Seznam zkratek
ČSÚ

Český statistický úřad

EU

Evropská unie

FO

Fyzická osoba

GIS

Geografický informační systém

JMK

Jihomoravský kraj

KES

Koeficient ekologické stability

MŠ

Mateřská škola

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

ORP

Obec s rozšířenou působností

PO

Právnická osoba

SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury

Svazek VAK

Svazek vodovodů a kanalizací

TTP

Trvalé travní porosty

ÚPD

Územně plánovací dokumentace

ÚSES

Územní systém ekologické stability
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Úvod
Česká republika je z více než 80 % tvořena obcemi do 1000 obyvatel. Tyto malé obce jsou
administrativně přetěžovány. Řídící orgány musí zajišťovat správný chod obce, i přesto,
že plynulý chod obce zajišťují ve většině případů neuvolnění zastupitelé, kteří svoji funkci
vůči obci plní ve svém volnu. Proto plánování rozvoje obcí bývá často omezeno pouze na
teoretické úrovni a veškeré činnosti v obci jsou vykonávány až v návaznosti na vzniklé
potřeby obce.
Malé obce mají svá pozitiva i negativa, která se navzájem prolínají. Například poloha může
být velkou výhodou z hlediska klimatu, avšak vzdálenost od větších center vede k odlivu
lidí za prací. V dnešní době je však trendem spíše urbanizace venkovských sídel, přičemž
může dojít také k zániku tradic a společenského života v obci. Občané ztrácí zájem o dění
v obci a aktivity spojené s rozvojem obce.
K efektivnímu řízení obce je zapotřebí používat správné nástroje, jedním z nástrojů
efektivního řízení obce je vytvoření Programu rozvoje obce. Tento základní strategický
dokument zakotvený v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích slouží ke sjednocení představ a
cílů zainteresovaných skupin (občanů, vedení obce, podnikatelských subjektů, …). Díky
tomuto dokumentu si subjekty obce ucelí představu o tom, jaké má jejich obec silné
stránky, kde naopak jsou slabiny, jaké příležitosti se v obci nabízí a tím pádem i možnosti,
jak tyto příležitosti využít a v čem jsou naopak skryté hrozby. Napomáhá k všestrannému
rozvoji území a péči o potřeby občanů dané obce.
Strategický dokument byl vytvářen dle Metodické příručky pro zpracování programů
rozvoje venkova a ztotožňuje se se základními principy rozvoje venkova dle Agendy 21.
V dokumentu jsou zaznamenána data za dostatečně reprezentativní časová období, která
jsou čerpána z veřejně dostupných databází a úřadů (např. ČSÚ, MPSV, ORP, aj.), dále bylo
čerpáno z územního plánu obce a dalších výchozích dokumentů, které na ÚPD obce
navazují (např. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací JMK,..). Výsledná návrhová část pro
obec Brťov- Jeneč je z části opřena i o tzv. „měkkou část dat“, kterou představují jednotlivá
vyjádření občanů obce a hlavně názory, údaje a věcná data poskytnutá starostem a
místostarostem obce.
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A. Analytická část
A. 1 Charakteristika obce

1. Území
Poloha obce a širší vztahy
Obec Brťov-Jeneč leží v Jihomoravském kraji 30 km severozápadně od krajského města
Brna a 15 km severozápadně od okresního města Blanska. Z hlediska působnosti orgánů
státní správy náleží Brťov-Jeneč do regionu obce s rozšířenou působností města Blanska.
Severní částí katastrálního území sousedí s obcemi Dlouhá Lhota a Býkovice, na východě
s Černou Horou a Žernovníkem, v západní části sousedí s obcí Bukovice a Zhoř a na
severozápadě se nachází Rašov, Kozárov a Kunčina Ves.

Obr. 1: Orientační mapa Jihomoravského kraje1

1

Zdroj: http://mapy.krjihomoravsky.cz/(S(sdyfuzvdofa5zcji1rofg4nk))/Default.aspx?menu=2&mode=TextMeta&side=mapy&tex
t=mapy_uzemni_cleneni&, vlastní zpracování
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Brťov-Jeneč se nachází na Hornosvratecké vrchovině v podcelku Nedvědická vrchovina
v nadmořské výšce 437 m n. m. Obec je položena v přírodním parku Lysicko a skládá se
ze dvou částí, z Brťova u Černé Hory a z Jenče. Místní část Brťov leží v údolí a Jeneč na
Jenečském kopci. Jsou odděleny potokem Křížovka, nazývaným také Jenečský potok.

Katastr obce se k 1.1.2019 rozléhá na 745,3 ha:
•

orná půda 353,67 ha,

•

zahrada 13,25 ha,

•

ovocný sad 1,44 ha,

•

trvale travní porost 35,6 ha,

•

lesní pozemek 274,3 ha,

•

vodní plocha 4,07 ha,

•

zastavěná plocha a nádvoří

orná půda
zahrada
ovocný sad
trvale travní porost
lesní pozemek
vodní plocha
zastavěná plocha a
nádvoří
ostatní plocha

5,98 ha,
•

ostatní plocha 56,99 ha.
Obr. 2: Druhy pozemků2

Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami (lesy,
TTP atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými (tzv.
nestabilními). Metoda výpočtu KES slouží k jednoznačnému zařazení krajinného prvku do
skupiny stabilní nebo nestabilní. Vyšší hodnota koeficientu obecně značí příznivější stav,
hodnota vyšší než 1 znamená vyváženou (stabilní) krajinu. V Brťově-Jenči dosahuje
koeficient hodnoty 0,79, což vzhledem k velkému zastoupení antropogenizovaných ploch,
zejména orné půdy, ukazuje na území intenzivně využívané. Oslabení autoregulačních
pochodů, zejména zemědělskou velkovýrobou, způsobuje v ekosystémech jejich značnou
ekologickou labilitu. Takové území vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie včetně
realizace prvků ÚSES.

2

Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování
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Historické souvislosti a vývoj obce
Brťov
První písemná zmínka o Brťově je z roku 1531. Je zde také zmínka o Vrankové Lhotě, která
se pravděpodobně nacházela v místech na „Vrankovech“. Obec náležela k černohorskému
panství, kde je o ní zmínka z roku 1549. Brťov byl přifařen a přiškolen do Bořitova, který
je vzdálen více než 8 km. Desátek faráři činil 30 měr pšenice, 45 měr ovsa, 14,5 mázů
másla a 87 vajec.
V roce 1785 byla v Dlouhé Lhotě zřízena fara, do které byl Brťov zařazen a patří sem
dodnes. Obecní pečeť pochází z roku 1823 a má ve znaku kapličku.
V roce 1900 měla obec 58 domů a 319 obyvatel. Rok poté se začalo vyučovat v místní
jednotřídní škole.
Jeneč
Byla založena některým pánem z Lomnice, v jejichž rodině se často vyskytovalo jméno
Jenec, Jenč, Jan. První písemná zmínka o obci je z roku 1358 v souvislosti s přesunem
majetku Ješka Kuby z Jenče. Poté se název obce vyskytuje již jako součást černohorského
panství roku 1549, podobně jako Brťov. Roku 1509 patřila Jeneč ještě pod farnost Újezda.
Ve znaku obce byl snop a pole s klasy.
V roce 1900 měla obec 27 čísel a 95 obyvatel.
V roce 1960 došlo ke sloučení obou obcí s názvem Brťov-Jeneč.
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Obr. 3: Orientační mapa obce3

2. Obyvatelstvo
K 1. 1. 2019 žilo v obci 362 obyvatel. Pro srovnání je na obr. 4 zobrazen vývoj počtu
obyvatel v obci od roku 1869 (údaje vždy k 31.12.). Jak je vidět na grafu, křivka je velmi
proměnlivá. Počet obyvatel byl v 19. st. výrazně vyšší než nyní. Od roku 1910 počet
obyvatel postupně klesá. Nejméně obyvatel žilo v obci v roce 2011. Jednou z hlavních
priorit obce je podpořit růst obyvatel obce a tento trend udržet i v budoucnu. V roce 2020
začne výstavba první etapy rodinných domů. Dle nového ÚP je možné nově stavět ve 3
lokalitách, problémem však jsou nedořešené vlastnické vztahy pozemků.

3

Zdroj: mapy.cz, vlastní zpracování
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Počet obyvatel v obci v letech 1869 - 2018
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Obr. 4: Vývoj počtu obyvatel v obci v letech 1869 - 20184

Z pohledu velikostní struktury obcí v ORP Blansko patří Brťov-Jeneč mezi menší obce na
území, viz obr. 5. Z toho důvodu musí občané dojíždět na úřady, do zaměstnání, do škol a
do

zdravotnických

zařízení.

Všeobecná

problematika

menších

obcí

spočívá

v neefektivním výkonu veřejné správy. Je zapotřebí, aby se dbalo na všestranný rozvoj
těchto obcí a naslouchalo se potřebám občanů. Je třeba dbát zachování kvality života,
životního prostředí a vzhledu venkovského prostoru, v opačném případě by mohlo také
docházet ke stěhování obyvatel za lepšími životními podmínkami.

4

Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování
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Obr. 5: Počet obyvatel v obcích ORP Blansko v roce 20165

V souvislosti s vývojem počtu obyvatel se vyvíjí i poměrné zastoupení věkových skupin.
Na obr. 6 je znázorněn vývoj věkových skupin od roku 2014. Nejvýrazněji se mění počet
dětí do 14 let, který každým rokem pozvolna roste. Tento jev je pozitivní a obec bude
usilovat o jeho udržení. Obci je velmi dobré zázemí pro předškolní vzdělávání proto je
zapotřebí udržet nebo půjde-li to, tak i dále rozvíjet tuto oblast, aby bylo občanům
poskytnuto kvalitních služeb. Počet ekonomicky aktivních obyvatel má kolísavou
tendenci a počet občanů nad 65 let je relativně stejný. Průměrný věk v obci se
v předchozích letech pohyboval kolem 42. roku života. K 1.1. 2019 se průměrný věk v obci
Brťov-Jeneč snížil na hodnotu 40,7. Průměrný věk je menší než ve městě Boskovice (43,0)
i městě Blansko (43,6).

5

Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování
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Obr. 6: Věková struktura obyvatelstva obce6

Všeobecně demografický vývoj v naší zemi není vůbec příznivý, obdobně jako je tomu
v jiných vyspělých zemích. V obci se projevují podobné demografické rysy jako v celé
republice. Přirozený přírůstek je buď nulový nebo záporný. To znamená, že počet
narozených je roven počtu zemřelým nebo počet zemřelých převyšuje narozené. Celkový
počet obyvatel nejvíce ovlivňuje migrace. Migrační přírůstek je v obci velmi proměnlivý,
v posledních letech především záporný nebo nulový, což znamená, že lidé se z obce více
stěhují než naopak.
Na obr. 7 je zobrazena věková struktura obyvatel k datu 31.12.2018. Nejvíce občanů žije
v Brtově-Jenči v produktivním věku, hlavně ve věku mezi 35. a 44. rokem. Nezanedbatelný
je také počet dětí do 14 let. S tímto souvisí zabezpečení vzdělanosti jak v samotné obci,
tak na vyšší úrovni, ale i sportovní a kulturní vyžití. Mezi dětmi do 14 let jsou rovnoměrně
zastoupeny dívky i chlapci. Věková struktura je srovnatelná s údaji za celý JMK.
Pro obec Brťov-Jeneč může být jednou z příležitostí rozvoje obce přilákat do obce mladé
rodiny, pro které je v obci zázemí, které se v budoucnu plánuje rozvíjet.

6

Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování

14

80-84
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14
0-4
-20

-15

-10

-5

0
muži

5

10

15

20

25

ženy

Obr. 7: Věkové složení obyvatelstva v roce 20187

3. Hospodářství
Ekonomicky aktivních osob v obci Brťov-Jeneč k 31. 12. 2018 žilo 228, tzn. 63 %
z celkového počtu. V obci v posledních letech klesá počet ekonomicky aktivních obyvatel.
Tato problematika kopíruje celorepublikový trend. V obci Brťov – Jeneč to může být
důsledek toho, že se do obce nestěhují nové rodiny, stávající stárnou a v obci je velký počet
dětí do 14 let. Počet uchazečů o zaměstnání v prosinci 2017 a 2018 byl 4, tzn. podíl
nezaměstnaných osob činil 1,8 %.
Nezaměstnanost od 1. 3. 2014 se vyjadřuje podílem nezaměstnaných osob, tzn. podílem
dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném
věku.

Tento

ukazatel

nahrazuje

doposud

zveřejňovanou

míru

registrované

nezaměstnanosti.

7

Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování
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Obr. 8: Vývoj nezaměstnanosti v letech 2014 - 20188

Na obr. 8 je patrné, že nezaměstnanost v obci Brťov-Jeneč je ve srovnání s ORP, krajem i
Českou republikou velmi nízká. Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, většina obyvatel
je v produktivním věku, proto jsou ekonomicky činní. Vzhledem k sezónnosti některých
druhů činností stoupá nezaměstnanost zejména v zimních měsících, kdy klesají pracovní
příležitosti v zemědělství, stavebnictví či službách.
V obci je k 31.12.2018 evidováno 61 podnikatelských subjektů, z toho je dle ČSÚ 33
podniků se zjištěnou aktivitou. Podle právní normy největší zastoupení ze všech
registrovaných podniků mají FO podnikající dle živnostenského zákona (44), dále PO,
konkrétně obchodní společnosti (4) a FO podnikající dle jiného než živnostenského
zákona (2). V obci jsou dále registrovaní 3 zemědělští podnikatelé a 1 družstvo.
Nejvíce aktivních firem k 31.12.2018 se zaměřuje na zemědělskou a průmyslovou činnost,
stavebnictví a velkoobchod a maloobchod viz tab. 1. Oproti minulosti ubývá nabídka
řemeslných služeb, jako jsou např. truhláři, malíři či topenáři. K největším firmám v obci
patří:

8

•

AGRODRUŽSTVO Brťov-Lipůvka,

•

Almona s.r.o.

Zdroj: data Integrovaný portál MPSV, vlastní zpracování
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Tab. 1: Podnikatelské subjekty dle převažující činnosti9

Výše zmíněné podniky pozitivně ovlivňují míru nezaměstnanosti a nabízí širokou škálu
pracovního uplatnění pro místní občany. Níže na obrázku je znázorněno rozmístění
podnikatelských aktivit v obci. Ekonomické subjekty se nachází podél komunikace
vedoucí skrz obec. Zde je dobrá dopravní dostupnost nejen pro osobní automobily, ale
i pro nákladní dopravu, popř. zemědělské stroje.

9

Zdroj: data ČSÚ, vlastní zpracování
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Obr. 9: Mapa podnikatelských aktivit v obci10

Jelikož mnoho podniků již není aktivních, musí většina občanů dojíždět za prací mimo
území obce. Nedostatek volných pracovních míst, nebo lepší finanční ohodnocení je
důležitým stimulem pro dojížďku lidí za prací. Nejčastěji lidé dojíždí do Boskovic, Blanska
nebo Tišnova.

4. Infrastruktura
DOPRAVA
Obcí Brťov - Jeneč prochází silnice II. třídy č. 377 a silnice III. třídy 37610 značená jako
obslužná komunikace. Dle územního plánu není v budoucnu zvažováno rozšiřování
silniční sítě, pouze úprava či obnova stávajících komunikací. V případě výstavby/obnovy
dlouho diskutované silnice R 43 neboli tzv. Hitlerovy dálnice, jejíž předpokládaná trasa
vede katastrem sousední obce Žernovník, by se doprava v obci Brťov-Jeneč neměla
v budoucnu navyšovat.
Dle údajů Celostátního sčítání dopravy (ÚAP, 2016) se území vyznačuje intenzitou 10013000 voz,/24 h dopravního provozu.
10

Zdroj: https://www.kurzy.cz/obec/brtov-jenec/
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Obr.10: Mapa silniční sítě11

V obci se nenachází větší veřejné parkoviště a parkování u objektů občanské vybavenosti
je tak omezené, ovšem kapacita těchto objektů je nízká, proto nevznikla větší potřeba tuto
situaci řešit. Umisťování vozidel u obytných domů by mohlo být problematické u hlavních
průtahů. V obci se nachází bytový dům, u kterého je místní komunikace a parkovací stání
ve špatném stavu, ovšem tyto pozemky jsou ve vlastnictví nájemníků bytového domu,
kteří nemají dostatečné finance na opravu těchto komunikací. Řešením by bylo vykoupení
těchto pozemků do obecního vlastnictví a současný nevyhovující stav tak vyřešit.
Dle územního plánu je doporučeno alespoň jednostranně dokončit výstavbu chodníků
podél průtahu č. II/377, aby byla zajištěna bezpečnost občanů. Přímo u hlavního tahu se
nachází i mateřská škola, kde je třeba dbát zvýšené bezpečnosti.

11

Zdroj: http://scitani2016.rsd.cz/pages/map/default.aspx
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Obr. 11: Pohled na ulici Na Návsi12

Místní občané jsou závislí na vlastní osobní dopravě a hromadné dopravě. Autobusové
linky jsou součástí Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Přehled
autobusových linek:
•

313 Lysice - Býkovice - Brťov-Jeneč - Lipůvka – Kuřim

•

235 Lomnice - Brťov-Jeneč - Žernovník - Černá Hora - Bořitov - Rájec-Jestřebí Spešov – Blansko

Chybí přímé spojení s moravskou metropolí – Brnem, což může být pro občany
rozhodující při výběru zaměstnání či umístění dětí na střední školy.
V katastru obce se v současné době nenachází žádné značené cyklotrasy. Tato situace by
se mohla v dohledné době změnit, jelikož zastupitelstvo začalo v této věci jednat a již
existuje projektová dokumentace CS Jeneč-Brťovský rybník, která by se měla stát první
značenou cyklostezkou v obci i blízkém okolí. Díky přírodním zdrojům, které tato oblast
nabízí bude vybudování budoucí sítě cyklostezek velmi atraktivní a mohlo by dojít i ke
zvýšení cestovního ruchu v oblasti.

12

Zdroj: Vlastní zpracování
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TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA
Zásobování vodou
Vodovod v obci Brťov-Jeneč je pro veřejnou potřebu a je majetkem Svazku VAK měst a
obcí Blansko, provozován společností VAS a.s. – divize Boskovice. Místní část Brťov u
Černé Hory je zásobena vodou ze společného samostatného vodovodu s místní částí Jeneč.
Vodovod je z roku 1988. V obci byla v roce 2004 vyvrtána studna, tento vodní zdroj je ve
správě obce a slouží k napouštění požární nádrže. V obci byly navrženy nové řady, které
budou sloužit k zásobování ploch určených k nové zástavbě pitnou vodou.

Koncepce odkanalizování
V obci byla zrealizována pouze jednotná kanalizace, splaškové vody jsou částečně
zachycovány v bezodtokých jímkách. Byla navržena kompletní oddílná kanalizace včetně
ČOV, přičemž stávající jednotná kanalizace bude využita jako dešťová. Pro plochy určené
k nové zástavbě byly navrženy nové stoky oddílné kanalizace, veškeré splaškové vody z
obce budou odváděny na obecní ČOV.

Koncepce nakládání s odpady
Sběr komunálního odpadu je realizován domácnostmi do nádob k tomu předem
určených. Svoz komunálního odpadu je zajištěn společností SUEZ Využití zdrojů a.s., která
tak na základě smlouvy s obcí činní 1x za dva týdny. Občané platí za sběr, odvoz a likvidaci
směsného komunálního odpadu roční poplatek 400 Kč/os, v případě rekreačních objektů
tento poplatek činí 400 Kč/objekt. V obci, nedaleko obchodu, jsou k dispozici kontejnery
na plasty, sklo a papír. Složky nebezpečného komunálního odpadu zajišťuje obec. Mobilní
sběr nebezpečných odpadů se organizuje 1x ročně (na jaře), sběr objemných odpadů pak
2x ročně (na jaře a na podzim). Ostatní tříděné odpady odváží svozová společnost ze dvou
sběrných míst 1x za dva týdny.
Obec má návrh pro nové umístění kontejnerů pro tříděný odpad a vybudování menšího
sběrného dvora, tzv. sběrného místa. Toto místo by mělo sloužit pro občany pro odkládání
všech odpadů, které se nevejdou do kontejneru, např. stavební odpad, odpad ze zahrady,
který nemají občané kde kompostovat, tříděný odpad atp. Svoz probíhá v současnosti v
cyklu 1x za dva týdny. Skládky na katastrálním území obce Brťov – Jeneč nejsou.
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Obr. 12 a 13: Současné a budoucí sběrné místo odpadu13

5. Občanská vybavenost
ŠKOLSTVÍ
Předškolní vzdělávání je určeno především pro děti z Brťova-Jenče, Bukovice, Rašova a
Zhoře. Nyní mateřskou školu navštěvuje 27 dětí, které jsou rozděleny do dvou tříd.
Mateřská

škola

sídlí

v

samostatné

budově

na

konci

obce

Brťov-Jeneč.

V budově je prostorná herna, která slouží také jako spací místnost a jídelna, která je
zároveň třídou, sociální zařízení, šatna a školní kuchyně.

13

Zdroj: vlastní fotografie
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Obr. 14: Prostory MŠ před rekonstrukcí14

Součástí školky je také školní zahrada, která je v současnosti vybavena dřevěnými
herními prvky, houpacím delfínem, pískovištěm a lavičkami k odpočinku. Místní mateřská
škola pracuje podle školního vzdělávacího programu „S kamarády v naší školce hrajeme
si celý rok“.
Základní škola se v obci nenachází, děti nejčastěji navštěvují základní školu v Černé Hoře.
Na střední školu musí mládež dojíždět do Boskovic, Blanska, Brna nebo jiného města.
ZDRAVOTNICTVÍ
V rámci poskytování zdravotních a sociálních služeb musí občané Brťova-Jenče dojíždět
do okolních obcí. Nejlepší zázemí poskytuje město Brno, které je však od obce vzdáleno
přibližně 30 km. Většina obyvatel proto cestuje do nedalekých Boskovic nebo Blanska.
Nejbližší základní zdravotnická péče je v městysu Černá Hora. V Brtově-Jenči se nenachází
žádné zdravotnické zařízení a do budoucna vedení obce ani takový záměr nemá.
KULTURA
Kulturní program v obci Brťov-Jeneč je realizován především v areálu Výletiště nebo
v kulturním sálu. Stav obou objektů, především areálu Výletiště, je nevyhovující
a v nejbližších letech bude potřebná rekonstrukce. Na Výletišti se každoročně konají
hodové a taneční zábavy. V kulturním domě se pravidelně konají akce jako jsou plesy,

14

Zdroj: vlastní fotografie
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taneční zábavy, rodinné oslavy, schůze nebo volby. Zde také probíhají tréninky a utkání
ve stolním tenise. K dispozici jsou zde tři hrací stoly. Závodně se tomuto sportu věnuje
mužstvo Brťova od roku 2013 a účastní se regionální soutěže okresní ligy ČAST.
Každoročně se zde také koná prestižní vánoční turnaj.

Obr. 15: Místní Výletiště15

Obr. 16: Kulturní sál16
15

Zdroj: vlastní fotografie

16

Zdroj: vlastní fotografie
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SPORT A VOLNÝ ČAS, REKREACE
Plochy pro sport jsou soustředěny především u areálu mateřské školy v místní části zvané
Na Loučkách. Nachází se zde fotbalové hřiště, dětské hřiště a tenisový kurt.

Obr. 17: Fotbalové hřiště17

Zde hraje svá mistrovská utkání v malé kopané místní fotbalový klub FC Brťov. Zázemí
areálu tvoří zděná budova kabin se sociálním zařízením.
V obci dále působí SDH Brťov-Jeneč. Jeho tým se každoročně účastní závodů v požárním
útoku v rámci Velké ceny Blanenska. Činnost hasičského sboru dnes nespočívá pouze
v hašení požárů, ale i v celé řadě různých technických zásahů. Členové jednotky jsou
držitelé platných oprávnění o způsobilosti vykonávat dané funkce u jednotky. Každý člen
je během roku řádně přeškolen a seznamován s novými prostředky a technikou. SDH
Brťov-Jeneč má k dispozici novou hasičskou zbrojnici, která byla realizována v roce 2014.
Kromě výše zmíněného vybavení a aktivit, se v obci nachází také obecní knihovna, která
je nově přestěhována z místní mateřské školy do budovy obecního úřadu.

17

Zdroj: vlastní fotografie
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Brťov-Jeneč je v současnosti přifařen k římskokatolické farnosti Dlouhá Lhota, kde se
nachází farní kostel sv. Bartoloměje. Občané využívají i místní hřbitov.
Na území obce se nachází soukromé ubytování Na Návsi, kde je možné se ubytovat v 6
pokojích s celkovou kapacitou 15 lůžek (možnost až 5 přistýlek), stravování je k dispozici
v areálu. Součástí areálu je sociální zařízení, společenská místnost a kuchyňský koutek s
lednicí. Ubytování je vhodné pro cykloturistiku či běžkaře.

6. Životní prostředí
PŘÍRODNÍ CHARAKTERISTIKA OBCE
Větší část správního území obce (severně od silnice č. II/377) náleží do Přírodního parku
Lysicko, který byl vyhlášen v roce 1994 a jeho rozloha činí 40,2 km2.

Obr.18: Vymezení hranic Přírodního parku Lysicko18

18

Zdroj: mapy.cz, vlastní zpracování
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Stejně jako na převážné většině území České republiky, tak i na území obce Brťov – Jeneč
převládá geologická jednotka Český masiv. Oblast na obrázku níže označená číslem 16
pochází z kvartérního vývoje. Půdní typ zde převládá spraš a sprašová hlína, kde hlavní
složkou je křemitý prach, vyznačuje se světle okrovou barvou. Spraše jsou velmi
propustné, srážky se vsakují do hloubky. Řešeným územím prochází také Boskovická
brázda, což je sníženina a geomorfologický celek táhnoucí se 95 km přes území mezi
Drahanskou a Českomoravskou vrchovinou. Sedimentární horniny této oblasti jsou
zejména jílovce, prachovce a pískovce. Tato oblast se vyznačuje větší zrnitostí hornin.

Obr. 19: Půdní mapa obce19

Přirozenou skladbu lesů v této oblasti tvoří zejména duby, habry s příměsí buku. Okolní
krajina obce má hodnotu krajinnou a hodnotu přírodní, kterou je nutno chránit a dále
rozvíjet. Územím obce protéká Křížkovský potok. Od výletiště a kolem koupaliště vede
proti proudu potoka cesta k lesu, která byla přerušena stavbou dvou rybníků. V současné
době se pracuje na projektu k vybudování cyklostezky, která by byla současně i pro pěší.
Tato cyklostezka by byla turisticky velmi zajímavá, jelikož by vedla krásnou přírodní

19

Zdroj: https://mapy.geology.cz/geocr50/
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krajinou okolo rybníku a v budoucnu by se ve spolupráci s okolními obcemi mohla
rozvíjet i dalšími směry, např. k obci Bukovice či na severozápad k obci Kozárov.

Obr. 20: Brťovský rybník20

Ochrana přírodních hodnot se v řešeném území řeší v rámci územního plánování, přičemž
je navrženo rozvíjení místního ÚSES.

7. Správa obce
ZÁKLADNÍ INFORMACE
Obec Brťov-Jeneč spravuje své záležitosti samostatně a zároveň vykonává státní správu
prostřednictvím tzv. přenesené působnosti v základním rozsahu (např. evidence osob).
Nejvyšším orgánem obecní samosprávy je zastupitelstvo volené na čtyři roky.
V posledních volbách v roce 2018 občané Brťova zvolili tyto zastupitele:

20

•

Ing. Ladislav Zeman,

•

Aleš Tatíček,

•

Radek Matal,

•

Miloslav Svoboda,

•

Lukáš Pivoňka,

•

Zdeněk Peška,

•

Daniel Krésa.

Zdroj: vlastní fotografie
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Zastupitelstvo je tvořeno 7 členy. Povinně se zřizují výbory finanční a kontrolní. Tuto
povinnost obec Brťov-Jeneč splňuje.
Zastupitelstvo pracuje v čele se starostou panem Miloslavem Svobodou a místostarostou
Ing. Ladislavem Zemanem. Předseda kontrolního výboru je pan Daniel Krésa a finančního
výboru pan Lukáš Pivoňka.
Obec spravuje a zřizuje tyto veřejné budovy:
•

mateřská škola,

•

knihovna,

•

kulturní sál.

Knihovna má v obci již letitou tradici. Z nepřímých historických údajů (zmínky z Kroniky
obce a v zápisech Místní školní rady) vyplývá, že obecní knihovna byla založena prvním
brťovským řídícím učitelem Kornelem Grimem v nově zbudované škole v Brťově
někdy po r. 1901. Po dobu trvání školy byli knihovníky řídící učitelé a knihovna měla část
žákovskou a část pro dospělé. Po druhé světové válce byla knihovna přejmenována na
Místní lidovou knihovnu, později na Místní knihovnu a v současné době je její
název Obecní knihovna v Brťově-Jenči. Z důvodu malého počtu dětí byla v roce 1974 škola
zrušena. Budova školy byla adaptována na Mateřskou školu a Místní lidové knihovně zde
byla přidělena jedna místnost. Knihovnicí byla určena brťovská rodačka Anna Čumová,
která tuto činnost vykonává doposud. V současné době má Obecní knihovna v BrťověJenči zapsáno 2268 svazků (beletrie pro mládež a dospělé i naučné knihy). Knihovna
spolupracuje s Regionálním oddělením Městské knihovny Blansko. Knihy jsou v Brťově
půjčovány zdarma. Provozní doba knihovny je každé pondělí od 15:30 do 17:30 hod.
Více informací o Mateřské škole a o místním kulturním sálu je uvedeno v předchozí
kapitole (viz Občanská vybavenost).
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REALIZOVANÉ PROJEKTY V OBCI
Tab. 2: Realizované projekty v obci od roku 201221
Název aktivity
Rekonstrukce skladových
prostor a doplnění herních
prvků v MŠ

Termíny

Odpovědnost

2012

obec

2013

obec

Výstavba nové požární
zbojnice

2014

obec

Rekonstrukce sociálních
zařízení v MŠ

2014

obec

Příprava nového ÚP

2014

obec

Rekonstrukce průtahu
silnice II/377

2015

obec

Schválení nového ÚP

2015

obec

Nákup lesních pozemků

2016

obec

Revitalizace malé vodní
nádrže (oprava břehů
Brťovského rybníka)

2017

obec

Nové autobusové čekárny

2017

obec

2017

obec

2018

obec

Nákup obecního vozidla

Pořízení nového
automobilu pro JSDH
Rekonstrukce a přístavba
obecního úřadu

Náklady
(v Kč)

Zdroje
financování

460 0000

ROZPOČET OBCE
Příjmy a výdaje obce Brťova-Jenče jsou přibližně vyrovnané jen zhruba ve třech letech
sledovaného období, jak je uvedeno na následujícím grafu. V ostatních letech, výjimka
roku 2015, příjmy převyšují výdaje. V roce 2018 disponovala obec největším objemem
financí, naopak v roce 2012 byl rozpočet nejnižší.

21

Zdroj: vlastní zpracování
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Obr. 21: Vývoj rozpočtu obce v letech 2010 - 201922

Pro srovnání je uveden rozbor příjmů a výdajů za poslední dva roky – v letech 2017 a
2018:

V roce 2018 můžeme sledovat vysoké příjmy obce, které byly zapříčiněny vyplacením
státních dluhopisů, které obec v minulosti nakoupila od České spořitelny a také přílivu
financí z prodeje dřeva v důsledku kůrovcové kalamity. Zatímco v roce 2017 převážnou
většinu příjmů obce tvořily daňové příjmy, které však v roce 2018 ještě vzrostly.

22

Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/2010/obce/detail/00279986#
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Obr. 22: Struktura příjmů a výdajů v obci Brťov-Jeneč23

Na obr. 15 můžeme sledovat jak se struktura příjmů i výdajů každý rok v obci mění. Hlavní
změny nastaly především v příjmech v roce 2015, kdy došlo v obci k velké investiční akci,
kterou byla oprava silnice II/377. V roce 2018, který můžeme sledovat na výše uvedeném
obrázku, výdaje tvoří další velká investiční akce v obci, kterou byla rekonstrukce a
přístavba obecního úřadu.

23

Zdroj: https://monitor.statnipokladna.cz/2017/obce/detail/00279986#,
https://monitor.statnipokladna.cz/2018/obce/detail/00279986#
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A. 2 Východiska pro návrhovou část
Východiska pro návrhovou část jsou zpracována zejména na základě poznatků z
charakteristiky obce, z dotazníků pro vedení obce a pro občany a následné SWOT analýzy.
Obec Brťov-Jeneč se od 60. let minulého století potýká s úbytkem obyvatelstva, počet klesl
zhruba o sto občanů. Tuto skutečnost má za cíl zastupitelstvo obce změnit a rozhodlo, že
se bude snažit obec zatraktivnit pro mladé rodiny s dětmi. Mezi tyto kroky patří tvorba
stavebních míst, zkvalitnění místní infrastruktury a snaha o bohatší kulturní a
společenský život.

1. Vyhodnocení dotazníku
Dotazníkové šetření v obci Brťov-Jeneč proběhlo v termínu od 28. 8. 2019 do 6. 9. 2019.
Hlavním důvodem, proč toto šetření bylo uskutečněno je získání informací ke tvorbě
Programu rozvoje obce Brťov-Jeneč 2019 -2025. Program rozvoje obce je strategický
dokument, který bude využit při plánovaných aktivitách v obci až do roku 2025.
Dotazníkového šetření se zúčastnilo 13 občanů a starosta s místostarostou obce. To jsou
4 % ze všech občanů, kteří v obci k 1. 1. 2019 v obci žili.
Občané se vyjádřili k již realizovaným projektům. Jen jeden občan nesouhlasí s koupí
domu č. p. 1, ostatní nemají žádné námitky k předchozím projektům.
Více jak 60 % dotazovaných občanů považují občanskou a technickou vybavenost v obci
Brťov-Jeneč za nedostatečnou. V obci jim chybí především:
•

kanalizace,

•

zázemí pro maminky s dětmi v zimním období,

•

kvalitní mobilní sítě.

Záporně občané hodnotili vzhled krajiny, veřejného prostranství a okolí obce, dále
komunikaci mezi obcí a občany, nedostatek sportovních možností a zdravotnických
služeb. Naopak kladně bylo hodnoceno možnost třídění odpadu, stav životního prostředí
v obci, kvalita a frekvence veřejné dopravy, kulturní a společenský život, mateřská školka,
úroveň komerčních služeb a stav místních komunikací.
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Pro lepší a kvalitnější život by se mělo přednostně dle občanů řešit:
•

odpadkové koše,

•

sáčky na psí výkaly,

•

špatné osvětlení v obci,

•

špatně ozvučený místní rozhlas,

•

úprava cesty ke koupališti,

•

zeleň,

•

odpočinková zóna.

Největší slabiny obce lidé spatřují především v absenci stavebních pozemků a cyklostezek
na území obce. Podrobné výsledky dotazníkového šetření se nachází v Příloze 1.

2. SWOT analýza
Analýza SWOT nabízí souhrnné hodnocení situační analýzy území, vztahů a jevů. Dle
metodiky pro zpracování analýzy SWOT je vhodné identifikování silných a slabých
stránek, které vycházejí z vnitřních dispozic obce a dále příležitosti a hrozby, které
vycházejí z vnějšího okolí. Jednotlivé níže uvedené jevy jsou řazeny prioritně dle
důležitosti a významu.
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Tab. 3: SWOT analýza obce Brťov-Jeneč24

SILNÉ STRÁNKY

Strengths

SLABÉ STRÁNKY

Weaknesses

klidná lokalita pro bydlení

málo stavebních pozemků

kvalitní předškolní vzdělávání

komunikace mezi vedením obce a občany

příznivý stav životního prostředí

nezájem občanů o dění v obci

vysoká úroveň územního plánování

absence přímého spojení do Brna

systém třídění odpadů

nevýhodná dopravní poloha obce

nízká nezaměstnanost

absence sběrného dvora

atraktivita území - rybníky, koupaliště, kluziště

absence ČOV

PŘÍLEŽITOSTI

HROZBY

Opportunities

zlepšit podmínky pro rodiny s dětmi

stárnutí obyvatelstva

zázemí pro sport a volnočasové aktivity

nezájem občanů o dění v obci

struktura spolků a jejich dlouhodobá činnost

živelná pohroma - požár, sucho

výstavba silnice R43

zhoršení ekonomické situace obce

dostupnost nových technologií

výstavba silnice R43

Threats

začlenění nově přistěhovalých rodin mezi starousedlíky
posílení turismu
potenciál dobrého postavení obce vzhledem k
dotační podpoře z JmK a fondů EU

24

Zdroj: vlastní zpracování
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B. Návrhová část
Návrhová část vychází z výsledků situační analýzy území včetně výsledků dotazníkového
šetření. Špičkou pomyslné pyramidy je určit vizi, tedy zformulovat dlouhodobé cíle a
směry jakými se bude obec v následujících letech ubírat. Vize je tedy žádoucí budoucí stav,
kterého má být v území dosaženo.
Na vizi navazují programové cíle, které vizi konkretizují a jsou opřeny o jednotlivá
opatření, která vedou k dosažení vytyčených cílů. Na opatření navazují jednotlivé aktivity,
které jsou popsány v podobě konkrétních projektů, které nastartují rozvoj v řešených
oblastech. Pro lepší představu je hierarchie výše uvedeného znázorněna na následujícím
obrázku.

ROZVOJ
OBCE

•
•
•
•

VIZE
PROGRAMOVÉ CÍLE
OPATŘENÍ
ROZVOJOVÉ
AKTIVITY

Obr. 23: Rozvoj obce25

25

Zdroj: Vlastní zpracování
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B.1 Strategická vize obce
Jedná se o ideální obraz budoucnosti obce.
„Obec Brťov-Jeneč – zázemí pro spokojený život “
Obec Brťov-Jeneč využije svého potenciálu a bude dále rozvíjet občanskou
vybavenost obce i se zacílením na nové občany, včetně pozvednutí povědomí o obci
pomocí nástrojů, které zvednou turistický ruch v obci. Směrem bude moderní obec
se spokojenými občany.
Proto bude obec v budoucnosti především podporovat:
•

dokončení potřebné infrastruktury (cyklostezky, chodníky, ČOV, kanalizace a
odpadové hospodářství),

•

péče o přírodu a krajinu včetně sídelní zeleně,

•

rozvoj sportovních aktivit v podobě modernizace stávajících sportovišť,

•

podpora aktivit pro všechny věkové kategorie,

•

rozvoj aktivit pro občany v obci, tak aby došlo k většímu semknutí občanů a
pozvedl se tak společný sociální život v obci.

Pro lepší plnění a strategií obce se v současnosti obec Brťov- Jeneč snaží vyjednat vstup
do Místní akční skupiny Boskovicko PLUS, z.s.
Definice MAS je následující:
„Místní akční skupina (MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím
občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí,
svazků obcí a institucí veřejné moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství
a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou
LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve
venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování
dotačních prostředků.“26

B.2 Opatření
Opatření obce konkretizují a vytyčují cíle k naplnění stanovené vize a stanovují směr
pojetí řešení jednotlivých témat. Opatření jsou časově spjaté s platností dokumentu, tj. pro
obec Brťov-Jeneč na období 6 let (2019–2025). Programová opatření reflektují a navazují

26

Zdroj: Národní síť MAS
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na definované problémy a potřeby občanů obce. Jejich záměrem je dosažení žádoucího
stavu v obci do konce platnosti tohoto dokumentu. Jednotlivá opatření jsou prováděna
prostřednictvím daných rozvojových aktivit, jež jsou součástí kapitoly B. 3.

•

Občanská vybavenost a podpora spolkové činnosti

•

Dopravní a technická infrastruktura

•

Životní prostředí a rekreace
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Vize
„Obec Brťov-Jeneč – zázemí pro spokojený život“

A. Občanská vybavenost a podpora
spolkové činnosti

B. Dopravní a technická infrastruktura

C. Péče o krajinu a životní prostředí

A. 1 Rozvoj sportovních aktivit

B. 1 Rozšíření dopravní a technické
infrastruktury

C. 1 Péče o krajinu v obci i okolí

A. 2 Zkvalitnění stávajícího vybavení a
služeb

B. 2 Údržba technické infrastruktury

C. 2 Životní prostředí

A. 3 Podpora spolkové a zájmové
činnosti

A. Občanská vybavenost a podpora spolkové činnosti
Opatření A.1: Rozvoj sportovních aktivit
•

Vybudování cyklostezky

•

Propojení s okolními obcemi turistickými cestami nebo cyklostezkami

•

Modernizace fotbalového hřiště

•

Údržba a péče o stávající dětské hřiště

Opatření A.2: Zkvalitnění stávajícího vybavení a služeb
•

Nová fasáda MŠ

•

Rekonstrukce a úprava vnitřních prostor MŠ

•

Revitalizace zahrady MŠ

•

Pořízení GIS

Opatření A.3: Podpora spolkové a zájmové činnosti
•

Podpora sdružení důchodců

•

Podpora stávajících a nových akcí

B. Dopravní a technická infrastruktura
Opatření B.1: Rozšíření dopravní a technické infrastruktury
•

Vybudování nových chodníků v obci

•

Oprava a údržba místního osvětlení

•

Dobudování oddílné kanalizace

Opatření B.2 : Zkvalitnění dopravní infrastruktury
•

Údržba místních komunikací

•

Dobudování chodníků

Opatření B.3 : Údržba technické infrastruktury
•

Údržba stávající infrastruktury

•

Opravy

C. Péče o krajinu a životní prostředí
Opatření 3.1:Péče o krajinu
•

Nákup komunální techniky – dle potřeby

•

Výsadba a péče o veřejnou zeleň

Opatření 3.2: Životní prostředí
•

Kvalitní odpadové hospodářství – vybudování sběrného dvora

•

Ochrana obnovitelných zdrojů

B.3 Aktivity
A. Občanská vybavenost a podpora spolkové činnosti
Název aktivity

Nová fasáda MŠ

Termíny

Odpovědnost

Náklady
(v Kč)

Zdroje
financování

2020-2021

obec

500 000

obec/dotace

Komentář:Termín realizace dle potřebnosti a dotačních příležitostí.
Rekonstrukce stávajících
prostor MŠ

2020-2021

obec

700 000

obec/dotace

Komentář: Úprava současného stavu v MŠ.
2020-2025
Vytvoření mateřského centra

obec

500 000

obec/dotace

Komentář: V půdních prostorách obecního úřadu.
Doplnění prvků pro dětské
dle potřeby
hřiště

obec

200 000

obec/dotace

Komentář: Termín realizace dle potřebnosti a dotačních příležitostí.
2025
obec
100 000
Zavedení GIS

obec

Komentář: Přispěje k efektivnější činnosti místní správy.
průběžně
obec
Podpora nových akcí v obci

obec

dle potřeby

Komentář: Každá nově pořádaná akce může žádat o finanční příspěvek. ZO rozhodne.
dle potřeby
obec
dle potřeby
obec
Podpora místních důchodců
Komentář: Pořádání dotovaných zájezdů např. divadlo, vánoční trhy,…
2023-2025
obec
700 000
Rekonstrukce výletiště

obec/dotace

Komentář: oprava budovy, nové vybavení
2025
Sociální byt v podkroví OÚ

obec/dotace

obec

1 000 000

Komentář: Vybudování sociálního bytu ve volných podkrovních prostorách OÚ.
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Úpravy kulturního sálu

dle potřeby

obec

50 000

obec/dotace

Komentář: Výměna osvětlení, zahrnovací stěny a jiné potřebné akce.

B. Dopravní a technická infrastruktura
Název aktivity

Termíny

Odpovědnost

Náklady
(v Kč)

Zdroje
financování

2020

obec

7 000 000

obec/dotace

obec

7 000 000

obce/dotace

Vybudování cyklostezky

Komentář: Žádost o financování ze SFDI.
Rozšíření cyklostezky
v návaznosti na okolní obce
2021-2025
a turistické cíle

Komentář: Napojení na vytvořený projekt CS Brťovský rybník, propojení s okolními obcemi.
Chodníky

2020-2025

obec

obec/dotace

Komentář: Vybudování nových chodníků v obci – místa realizace budou upřesněna.
Údržba místních komunikací

průběžně

obec

dle potřeby

obec

dle potřeby

obec

300 000

obec/dotace

Komentář: Pravidelné údržbové práce na silnicích a chodnících.
Údržba místní technické
infrastruktury

průběžně

obec

Komentář: Napojení na novou kanalizaci, osvětlení v obci.
Veřejné parkoviště

2020-2025

obec

Komentář: Vybudování nových parkovacích míst u sportoviště.

C. Péče o krajinu a životní prostředí
Název aktivity
Sběrný dvůr
Komentář: Vybudování sběrného dvora.
Podpora zadržování dešťové vody

Termíny

Odpovědnost

2020/2021

obec

Náklady
Zdroje
(v Kč)
financování
600 000 Obec/dotace

dle
potřeby

obec

obec, dotace

obec

obec

Komentář: Zajištění dostatku vody pro období sucha.
Údržba travnatých ploch
průběžně
Komentář: Průběžná údržba zeleně a travnatých ploch v rámci celé obce.
dle
Nákup komunální techniky
potřeby
Komentář: Zakoupení komunální techniky dle potřeby.
Výsadba stromů a zeleně
průběžně
Komentář: Výsadba zeleně, stromů, mobilní zeleně.
ČOV
2025

obec

dle
potřeby

obec
obec

obec, dotace
obec, dotace

25mil.

obec/dotace
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Komentář: Vybudování nové čističky odpadních vod.
Obnova lesů
Komentář: Obnova lesů po kůrovcové kalamitě.

2021-2023

obec

Dle
potřeby

Obec/dotace
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B.4 Podpora realizace programu
Zastupitelé obce se seznámili s dokumentem Program rozvoje obce (PRO) Brťov-Jeneč na
období 2019-2025 již postupně při jeho vzniku. Občané mají možnost prostudovat PRO
na webových stránkách obce.
Aktualizace PRO bude prováděna alespoň jednou za rok. Tyto revize provede pracovní
skupina, jež byla založena v průběhu tvorby PRO. Tato pracovní skupina bude předkládat
návrhy na zastupitelstvu obce.
Zastupitelstvo obce je garantem i zodpovědným subjektem za PRO Brťov-Jeneč na období
2019-2025. Zastupitelstvo obce každoročně zmonitoruje a případně zaktualizuje PRO a
to vždy do 31. 10. příslušného roku.
PRO Brťov-Jeneč bude využíván jako jeden ze základních podkladů při tvorbě
každoročního rozpočtu obce, rozpočtových výhledů a dlouhodobých finančních plánů.
PRO bude dostupný na webových stránkách http://www.brtov-jenec.cz/ nebo v tištěné
podobě k nahlédnutí na Obecním úřadě Brťov-Jeneč během úředních hodin.
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