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ÚVOD 

Základním plánovacím dokumentem obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o 

obcích, je program rozvoje obce. Jde o hlavní nástroj strategického plánování a 

řízení rozvoje obce. Tento dokument na základě dosavadního vývoje a současné 

situace v obci formuluje představy o budoucnosti obce a navrhuje způsoby jak těchto 

představ dosáhnout. Napomáhá obcím plánovat využití vlastních prostředků a 

plánovat čerpání dotací z fondů Evropské unie, z krajského úřadu a státního 

rozpočtu. 

Program rozvoje obce Věžky (dále jen PRO) je dokument, v němž jsou zakotveny 

rozvojové priority obce Věžky pro období 2015 – 2022. 

Práce na dokumentu byly započaty v srpnu roku 2015. PRO byl vypracován 

realizačním týmem sestaveným z externího zpracovatele (manažerky MAS Hříběcí 

hory) a členů zastupitelstva obce. Veřejnost byla do tvorby PRO zapojena 

prostřednictvím veřejného projednávání, kterého se všichni občané mohli zúčastnit a 

vyjádřit svůj názor. Dále se občané mohli vyjadřovat k informacím týkajícím se PRO, 

které byly uveřejněny na webových stránkách obce. 

 

 



 

4 

Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí 
Projekt CZ.1.04/4.1.00/62.00008 

A. ANALYTICKÁ ČÁST  

 

A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE 

Status obec 

Sídlo obecního úřadu Věžky 61, 768 33 Morkovice  

IČ 00287865 

Počet částí 2  

Přidružená část  místní část Vlčí Doly 

Obec (NUTS 5) CZ0721 589128 

Kraj (NUTS 3) Zlínský (CZ072) 

Okres (NUTS 4) Kroměříž (CZ0721) 

ORP Kroměříž 

Historická země Morava 

Katastrální výměra 827 ha 

Počet obyvatel 402 (1. 1. 2015)   

Zeměpisné souřadnice 49° 17′ 6″ E,17° 16′ 53″ N 

Nadmořská výška 277 m. n. m. 

 

1. Území 

                           

 

 

Popis znaku: V zeleném štítě zlatý řemdich provázený dvěma stříbrnými věžemi s 

cimbuřím a dvěma okny. 

 

Popis vlajky: List tvoří tři svislé pruhy: zelený, žlutý a zelený v poměru 5:2:5. V 

zelených polích po jedné bílé věži s cimbuřím a dvěma zelenými okny. Poměr šířky k 

délce listu je 2:3.1 

 

                                                
1 Zdroj: rekos.psp.cz 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Zl%C3%ADnsk%C3%BD_kraj
http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=cs&pagename=V%C4%9B%C5%BEky_(okres_Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BE)&params=49.285101323689_N_17.281457395212_E_type:city_region:CZ
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Poloha 

Věžky jsou obcí s 402 obyvateli (ČSÚ, 1. 1. 2015), kterou tvoří obec Věžky (332 

obyvatel) a obec Vlčí Doly (70 obyvatel)2 . 
 

Obec Vlčí Doly byla sloučena s Věžkami v roce 1960 a leží na hranici 3 okresů – 

Kroměříže, Přerova a Prostějova. Obec se táhne podél pramenů Vlčídolky, odtékající 

na úrodnou Hanou. Jméno Vlčí Doly je odvozeno od místní polohy. Věžky jsou od 

ORP Kroměříže vzdáleny 11 km a od krajského města Zlína 44 km. Obec se 

rozkládá v nadmořské výšce 277 m n. m. Katastr obce sousedí s katastry obcí 

Zlobice, Tetětice, Dřínov, Rataje a Zborovice 

 

Nejvýznamnějším vodním tokem katastru obce Věžky je věžecký potok, který protéká 

celým územím Věžek, Zlobic, Měrůtek a Postoupek. Věžecký potok pramení 

v Hambálkách a protéká Věžkami souběžně s pozemní komunikací, vlévá se do řeky 

Moravy nedaleko Kroměříže a délka toku je 11, 2 km. 

 

Na území Věžek se nachází také studánka u Jelínka s pitnou vodou. Největší 

stojatou vodou na území Věžek je požární nádrž Hráz, Myslivecký rybník (Semprák) 

a Spodní rybník (Telák). Tyto dva rybníky byly vybudovány v roce 2008 – 2009 jako 

protipovodňové. 

 

Nejvyšším bodem katastru obce je Troják, jedná se o lesní komplex mezi obcemi 

Zborovice, Rataje a Věžky s nadmořskou výškou 396,5 m.  

Spádové města pro Věžky jsou především město Kroměříž, Prostějov, Vyškov, Zlín a 

Přerov. Celková výměra katastru je 827 ha, z této celkové výměry 592 ha zastává 

zemědělská půda, 121,5 ha lesní půda, 18 ha vodní plochy a 9 ha zastavěná území.3 

Mapa č. 1: Poloha obce Věžky 

 

   

Zdroj: www.google.cz/maps/ 

 

                                                
2 Zdroj: www.obecvezky.cz * počet obyvatel se vztahuje k 31. 12. 2014 
3 Zdroj: CSU * data platná k 31. 12. 2014 

http://www.google.cz/maps/
http://www.obecvezky.cz/
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Mapa č. 2: Vodní toky obce 

 

Zdroj: www. cuzk.cz 

 

Historické souvislosti 

 

První zmínka o Věžkách pochází z roku 1348. Už tehdy tu stávala tvrz, podle níž její 

majitelé psali vladykové z Věžek. První z nich se jmenoval Jenčík z Věžek. Poslední 

z rodu tu žil ještě roku 1466. Potom tvrz zpustla a vrchnosti se začaly střídat. Byli 

mezi nimi Stojanové z Přestavlk, Zástřizlové a Podstatší. Po krátkém čase byla tvrz 

obnovena. 

 

Těsně před bělohorskou dobou žil Václav Jindřich Přepyský z Rychnburska, který se 

zúčastnil stavovského povstání. Vdova po něm statek roku 1638 prodala a po roce 

1640 všechny zprávy o tvrzi mizí. Po několikerém střídání vrchnosti koupili roku 1747 

statek ve Věžkách bratři z uherského Šlechtického rodu Vajajů – Jan Antonín a 

Leopold Josef, kteří v místech zaniklé tvrze postavili barokní panský dvůr. Vavajové 

statek prodali už v roce 1736 rodu Weisserrburků, kteří jej v roce 1863 prodali 

velkoprůmyslníkovi Abrahamovi Popperovi, Mořici Redlichovi a Jonáši Friesovi. 

Posledními majiteli panství byli Ota a Dr. Felix Redlichovi. Weissenburkové ve 

Věžkách postavili v polovině 19. století na místo barokní stavby nevelký, ale 

architektonicky zajímavý zámek, který se však záhy stal jen příbytkem pro panské 

úředníky až do roku 1945.  
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Jméno Vlčí Doly je odvozeno od místní polohy. Vše nasvědčuje tomu, že obec 

vznikla v dobách velmi dávných. Její původ se odvozuje od četných jam a dolů, 

v nichž se při příchodu Slovanů zdržovali vlci.  

 

Z historických dokladů jsou první písemné zmínky zachovány již z roku 1377 a to 

Wlciedol a Wlezidol. Tak jako jinde i zde se střídali různí majitelé. Jan z Ticích Dolů, 

Zbyněk z Dřínova, Ctibor z Věžek, Mikuláš ml. Z Hrádku. V době 30- ti leté války 

osada skoro úplně zpustla. Vlčí Doly jsou samostatná katastrální obec, dříve 

náležela ke dvěma panstvím – částí ke Dřínovu a částí k Věžkám. Farou náleží od 

roku 1786 do Pavlovic. Děti původně navštěvovaly farní školu v Pavlovicích, na 

Dřínově a později ve Věžkách.  

 

Nejvýznamnější architektonickou památkou je zámek ve Věžkách. Je to klasicistní 

budova se zámeckou kaplí, tvořící cenný článek ve vývoji moravské zámecké 

architektury 19. století. Po několikakerém střídání vrchnosti kopili roku 1747 statek ve 

Věžkách bratři z uherského šlechtického rodu Vajajů – Jan Antonín a Leopold Josef, 

kteří místech zaniklé tvrze postavili barokní panský dvůr. Vajajové statek prodali 

v roce 1736 rodu Weisserburků, kteří jej v roce 1863 prodali Abrahamovi Popperovi, 

Mořici Redlicha je odevzdána polovina Theodorovi a Gustavovi Redlichovým, 

povýšeným do stavu šlechtického. Posledními majiteli panství byli Oto a Dr. Felix 

Redlichovi. Weissenburkové ve Věžkách postavili v polovině 19. století na místo 

barokní stavby nevelký, ale architektonicky zajímavý zámek, který se však záhy stal 

jen příbytkem pro panské úředníky až do roku 1945. 

 

V současné době se zámek nepoužívá je ve vlastnictví firmy Textil Invest, s.r.o., 

Praha. Z původního vybavení interiéru zbyla jen mříž, která je naproti vstupním 

dveřím, zárubně dveří a okna, jinak se z interiéru nic nezachovalo. Dříve místnosti, 

které leží nad střechou zámku, sloužily jako školka, později se v zámku (za 

vlastnictví Florie Kroměříž) využívaly místnosti při výstavě květin jako restaurace a 

místnosti v prvním patře byly používané jako rozhlasové. 

 

Obrázek č. 1: Zámek ve Věžkách 

           
Zdroj: Obec Věžky 
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2. Obyvatelstvo 

Demografická situace 

Na počátku roku 2015 v obci a přidružené části obce žilo 402 obyvatel. (ČSÚ) 

Následující graf s tabulkou zobrazují jak vývoj počtu obyvatel obce, tak vývoj 

celkového přírůstku obyvatel obce v letech 2000 – 2014. 

Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel a celkového přírůstku obyvatel Věžek v letech 

2000 – 2014 

 

Zdroj: ČSÚ, 2014, vlastní zpracování autora 

Poznámka: data jsou vždy k 31. 12. daného roku, data jsou převzata z ČSÚ včetně 

drobných nepřesností 

Z grafu je zřejmé, že v průběhu analyzovaného období měla obec maximální počet 

obyvatel v roce 2013 (402 obyvatel). Naopak nejméně obyvatel v obci žilo v roce 

2000 (349 obyvatel). Při pozorování trendu vývoje během posledních 15 let, je 

zřejmý nárůst počtu obyvatelstva od roku 2000 až do svého maxima (2013). 

 

Červená linie v grafu vyjadřuje průběh celkového přírůstku obyvatel obce. Tento 

ukazatel je součtem přirozeného přírůstku (narození – zemřelí) a migračního salda 

(přistěhovalí- odstěhovali). Při pozorování linie jsou evidentní nejvyšší pozitivní 

výkyvy celkového přírůstku v letech 2000, 2003, 2010 a 2012. V těchto letech byl 

kladný jak přirozený přírůstek, tak i migrační saldo (více informací k počtu 
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narozených dětí v grafu č. 2). Nejvíce obyvatel se do obce přistěhovalo v roce 2004 

(19 obyvatel) a 2006 (19 obyvatel).  

Naopak rapidní úbytek z celkového počtu obyvatel Věžek zaznamenaly v roce 2011 

(-9). Příčinou úbytku byl záporný přirozený přírůstek (-1) společně se záporným 

migračním saldem (-8), v tomto roce se z Věžek odstěhovalo celkově 19 a do obce 

přistěhovalo 11 občanů. 

Graf č. 2: Vývoj počtu narozených a zemřelých obyvatel obce Věžky, v letech 

2000 – 2014 

 

Zdroj: ČSÚ, 2014, vlastní zpracování autora  

 

Graf č. 2 znázorňuje počet narozených a zemřelých občanů obce Věžky v průběhu 

posledních 14 let. Ve sledovaném období byl přirozený přírůstek záporný pouze v 

šesti případech (letech).  

Nejvíce novorozenců měly Věžky v roce 2003 (8 novorozenců), 2008 (8 

novorozenců), 2012 (také 8 novorozenců). Zemřelých ve Věžkách bylo nejvíce v roce 

2008, kdy zemřelo 6 obyvatel a v roce 2001 a 2013, kdy zemřelo 5 obyvatel. 

Jak je z grafu patrné, nejvyšší přirozený přírůstek měla obec v roce 2010, kdy byl 

rozdíl mezi narozenými a zemřelými 5 obyvatel. 

Struktura obyvatel 

Na počátku roku 2015 v obci žilo 194 mužů a 208 žen. Zastoupení obou pohlaví je v 

obci téměř vyrovnané. Průměrný věk obyvatelstva Věžek byl na počátku roku 2015 

41,4 let. Při srovnání průměrného věku obyvatelstva Věžek s průměrným věkem 
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obyvatelstva České republiky (2014 42,4 let) a ORP Kroměříž (2015, 42 let) je 

zřejmé, že průměrný věk ve Věžkách je pod průměrem obou zmíněných územních 

jednotek. Také v porovnání s obcemi v MAS Hříběcí hory (průměrný věk občana 

MAS je 42,27 let) patří hodnota 41,4 let k těm podprůměrným.  

 

 

Věkovou strukturu obyvatelstva obce vyjadřuje graf č. 3, kde jsou uvedeny počty 

obyvatel náležející do jednotlivých věkových kategorií obyvatel. Z grafu je patrné, že 

obyvatelstvo Věžek postupně stárne. Počet dětí se snižuje, mezi roky 2008 a 2014 

ve Věžkách ubyli 2 obyvatelé ve věku do 14 let. Naopak roste počet obyvatel v 

produktivním věku a počet seniorů. Mezi léty 2008 a 2014 se počet obyvatel obce 

nad 65 let zvýšil o 9 seniorů. Procentuálně se tedy snižuje podíl obyvatel 0-14 let a 

zvyšuje podíl obyvatel starších 65 let.  

Trend stárnutí obyvatelstva je v současné chvíli zcela běžný a lze ho pozorovat v 

různých mírách ve všech obcích regionu. 

Graf č. 3: Věková struktura obyvatelstva obce Věžky v roce 2008, 2011 a 2014 

 

Zdroj: ČSÚ, 2014, vlastní zpracování autora 

Sociální situace 

V obci nežije žádná z národnostních menšin a nejsou zde žádné problémy týkající se 

návykových látek. 
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Prognóza populačního vývoje 

Vzhledem k vývoji počtu obyvatelstva obce Věžky a jeho věkové struktuře se 

předpokládá, že v blízké budoucnosti nenastanou žádné významné změny v počtu 

obyvatelstva. Stávající trend demografického vývoje naznačuje, že mírný nárůst 

počtu obyvatel bude pokračovat i v následujícím období.  

 

Populační vývoj obce je do značné míry odrazem atraktivity pro její obyvatele a 

výrazně ovlivňuje její budoucí vývoj. Věžky jsou atraktivní místo pro život a zakládání 

rodin mladých párů, zejména kvůli aktivnímu životnímu stylu ve vesnici, pořádáním 

kulturních a společenských akcí a přátelským přístupem obyvatel. Podpořit mladé 

obyvatele by v budoucnu obec chtěla např. ve formě poskytnutí volných stavebních 

parcel. 

 

Spolková, osvětová a informační činnost 

Vzhledem k počtu obyvatel obce, v samotných Věžkách a Vlčích Dolech funguje 

mnoho spolků. Jmenovitě jsou to SDH Věžky, Myslivecké sdružení Troják Věžky- 

Zlobice, TJ Sokol Věžky, SDH Vlčí Doly. 

V následující části budou uvedeny bližší informace ke každému spolku: 

Sbor dobrovolných hasičů Věžky 

SDH Věžky byl založen roku 1928 a sdružuje 6 sester a 22 bratrů. Schůze sboru se 

konají v hasičské zbrojnici zhruba 12x do roka a 1x začátkem ledna se koná Výroční 

valná schůze. Sbor spolupracuje s místním Mysliveckým sdružením a 

Tělovýchovnou Jednotou Sokolu. 

 

SDH disponuje zásahovou jednotkou v počtu 5 členů. Sbor je vybaven zásahovým 

autem Ford Transit pro 9 osob, repasovanou novou PS 15 na sportovní a lehké 

záchranné akce, dále historickou PS 8 z roku 1964 a dvoukolovou motorovou 

stříkačku z roku 1928. Zásahová jednotka je plně vybavena profesionálním 

oblečením. Sbor obdržel v roce 2013 k 85. výročí založení SDH Věžky vysvěcený 

prapor a sošku sv. Floriána.  

 

Sbor dobrovolných hasičů Věžky také organizuje masopust, mikulášskou nadílku, 

stavění a kácení máje, fechtl cup (od roku 2014) a i sběr železného odpadu.  
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Tělovýchovná jednota Sokol Věžky 

Je poměrně novou organizací v obci. Česká obec sokolská jednotu ve Věžkách 

zaregistrovala 21. 9. 2012. Věžky mají početně malou jednotu, ale četností svých 

akcí se vyrovnávají i větším spolkům. Jen za období 10 měsíců stačili zorganizovat 

16 akcí, některé ve spolupráci s místními hasiči nebo obcí. Aktivity TJ Sokol Věžky 

jsou určeny pro všechny věkové kategorie – od těch nejmladších až po nejstarší, od 

tvořivých a hravých až po sportovce, od milovníků slivovice až po příznivce leteckého 

modelářství.4 

 

Nemají sice žádnou sokolovnu, ve které by se mohli scházet a pořádat různé akce, 

ale v letošním roce si od obce pronajali rybník, o který se začali starat, aby jako první 

mohl zahájit svoji činnost a to oddíl mladých rybářů, dále oddíl Ji-Jitsu a oddíl 

odbíjené. Z akcí, které jsou pořádány: Stavění máje, seniorské odpoledne, Věžecké 

košt, šibřinky, turnaj ve stolním tenise, rybářské závody, drakiáda, cvičení pro ženy, 

lampionový průvod, mikulášská besídka, vánoční stromeček pro zvířátka, aj. 

  

Obrázek č. 2: Víceúčelový areál Věžky, pořádání mnoho společenských a 

sportovních akcí 

 

Zdroj: Obec Věžky 

 

Sbor dobrovolných hasičů Vlčí Doly 

 

Sbor dobrovolných hasičů ve Vlčích Dolech je jedním z nejmladších sborů na okresu 

Kroměříž. Podnět k jeho založení vyšel od okrskového velitele a současně velitele 

dřínovských hasičů Leopolda Večerky, rodáka z Vlčích Dol. 25. prosince 1946 bylo 

projednáno založení sboru. Spolek má dále velmi bohatou historii, více se o historii 

SDH Vlčí Doly dočteme na webových stránkách.5 

 

SDH Vlčí Doly má celkem 24 členů, z nichž je 5 žen. Členové spolku se účastní 

brigád při úklidu obce, pomáhají při záplavách a požárech a v neposlední řadě 

                                                
4 Zdroj: www.sokolvezky.webnode.cz 
5 www.vlcidoly.webnode.cz 



 

13 

Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí 
Projekt CZ.1.04/4.1.00/62.00008 

organizují mnoho kulturních akcí v obci (stavění a kácení májky, dětský den, ostatky, 

novoroční turnaj ve stolním tenisu, hasičský výlet).  

 

 

Obrázek č. 3: Znak SDH Vlčí Doly a společné foto z ostatků 

 

 

Zdroj: www.vlcidoly.webnode.cz 

 

Myslivecké sdružení Troják Věžky – Zlobice 

 

Historie myslivosti ve Věžkách se datuje do 50. let minulého století.  V současné 
době má sdružení 29 členů a 2 čestné členy. Členové mysliveckého sdružení 
organizují dětský den, zkoušky loveckých psů a účastní se ostatních akcí v obci. 
V majetku sdružení jsou krmná a lovecká zařízení. Stejně jako ostatní spolky i 
myslivecká sdružení se potýkají s nedostatkem mladých členů se zájem o přírodu a 
myslivost. Členská základna spolku nezadržitelně stárne a je třeba myslet na činnost 
spolku v budoucnosti.6 
 
Obrázek č. 4: Poslední leč mysliveckého sdružení  
 

     
   

Zdroj: Ing. Roman Jelínek, Ph.D. 

                                                
6 Zdroj: MS Troják Věžky – Zlobice, Ing. Roman Jelínek, Ph.D. 
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Obec podporuje všechny spolky finančními příspěvky jak na jejich vlastní činnost, tak 

přispívá na konkrétní akce, které spolky pořádají. Uvědomuje si jejich význam a 

snaží se je motivovat k další práci. Obyvatelé jsou o dění v obci informováni pomocí 

informačních zpravodajů, dále jsou obyvatelům sdělovány informace o plánovaných 

akcích prostřednictvím webových stránek obce. Další informace obyvatelé dostávají 

pomocí nástěnky na obci a hlášením obecního rozhlasu. 

 

3. Hospodářství 

Ekonomická situace 

 

V roce 2014 bylo v obci evidováno 56 ekonomických subjektů (ČSÚ, RES). Ve 

většině případů se jedná o OSVČ, v obci je 43 živnostníků. V obci mají své sídlo 4 

obchodní společnosti. Jak uvádí tabulka č. 3, dle klasifikace NACE nejvíce osob 

podniká v oboru stavebnictví. 

 

Tabulka č. 2: Počet podnikatelských subjektů ve Věžkách dle oboru činnosti 

 

Obor podnikatelské činnosti Počet subjektů 

Stavebnictví 18 

Velkoobchod, maloobchod, opravy motorových vozidel 8 

Těžba a průmysl 6 

Zemědělství, lesnictví a rybářství 3 

Zpracovatelský průmysl 6 

Zdroj: ČSÚ, 2014, vlastní zpracování autora 

Mezi největší společnosti sídlící v obci patří Břetislav Jelínek – GALANTERIE s.r.o. 

(český výrobce a distributor osobních ochranných pracovních prostředků zajišťující 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci), dále G3 plus, s.r.o. (výroba kartonáže) a 

Jaroslav Kunc (truhlářství). 

 

Obec se je snaží podpořit formou jejich prezentace na webových stránkách nebo na 

společenských akcích. Svým podnikatelům se snaží vycházet vstříc, pokud to situace 

umožňuje.  
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Trh práce  

 

Na konci listopadu 2015 bylo v obci 27 uchazečů o zaměstnání registrovaných na 

Úřadu práce v Kroměříži. Dle MPSV byl podíl nezaměstnaných (počet uchazečů o 

zaměstnání ke všem obyvatelům ve věku 15 – 64 let) v obci ve výši 9,8 %. Tato 

hodnota patří spíše k vyšším ve srovnání s největšími obcemi v regionu MAS Hříběcí 

hory. Pro srovnání podíl nezaměstnaných osob v celém okrese Kroměříž byl na 

konci listopadu 2015 8,58 % a ve Zlínském kraji 7,36 %.7 I za těmito výsledky 

hodnoty obce Věžky zaostávají. Ze sledovaného období 2009 – 2015 byl nejvyšší 

počet nezaměstnaných v roce 2014 (33 osob), naopak nejnižší počet uchazečů o 

zaměstnání byl v roce 2009 (25 osob).  

Pozemkové úpravy 

Na území katastru obce Věžky proběhly v roce 2007 komplexní pozemkové úpravy 

současně s územním plánem. Pozemkové úpravy i územní plán byli zastupitelstvem 

obce schváleny v únoru 2008. V současné době má obec rozpracovaný nový územní 

plán, který plánuje dokončit v září roku 2016. 

Zemědělství 

Na velké části zemědělských pozemků nacházejících se v okolí obce Věžky 

hospodaří Agrodružstvo Morkovice a další soukromí zemědělci. 

V okolní krajině obce dominují zemědělské plodiny, jako je řepka, pšenice, mák, 

ječmen a slunečnice. Divočáci a mufloni způsobují v okolní krajině Věžek výrazné 

škody, dochází k poškození zemědělských kultur. 

Cestovní ruch 

Z hlediska atraktivity cestovního ruchu je obec Věžky z dlouhodobé tradice 

významná díky prodejním výstavám, které jsou zaměřeny na zahradnictví, hobby, 

chovatelské a domácí potřeby, potravinové doplňky a speciality, chataře, zahradní 

nábytek a nářadí, doplňky do bytu a trávení volného času. Pro návštěvníky je vždy 

připraven bohatý doprovodný program, živá hudba a občerstvení.  

Výstava s názvem Zahrada Věžky probíhá 3x ročně (jarní, letní a podzimní). 

Organizátorem těchto výstav je TSO Věžky, s.r.o., která funguje pod obcí. Na 

přípravě a chodu těchto letitých výstav tu brigádně pracuje mnoho místních obyvatel i 

obyvatel okolních obcí. Své výrobky či výpěstky zde nabídne přes 230 vystavovatelů. 

Každoročně Zahradu Věžky navštíví až 30 000 návštěvníků. 

 

                                                
7 Zdroj: portal.mpsv.cz 
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Obrázek č. 5: Výstava Věžky 

             

Zdroj: www.vystava-vezky.cz 

Turisty by také mohl zaujmout pahorkatinný charakter lesnaté krajiny, který je vhodný 

především pro aktivní trávení volného času a krátkodobé rekreace – pěší turistika, 

cykloturistika, hipoturistika, nordic walking a v současné době velmi oblíbený způsob 

trávení volného času geocaching. 

Do obce také spadá vedlejší trasa hipostezky (viz mapa č. 4), která byla vybudovaná 

MAS Hříběcí hory, značená žlutě. Trasa pro nadšence turistiky a na koních vede od 

Těšánek přes Skržice, Nětčice a u Medlova je odbočka na slepou trasu do Věžek, 

dále okružní trasa pokračuje přes Tetětice na Dřínov a dál. Celkově je stezka dlouhá 

155 km a prochází katastrem 22 obcí. 

Mapa č. 4: Hipostezka Věžky 

           

Zdroj: www.hribecihory.cz 
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Z informací o množství tras procházejících obcí vyplývá, že obec disponuje relativně 

přitažlivým okolím, nicméně nedostatečnou infrastrukturou. Je třeba zlepšit značení 

např. ke kulturním památkám v obci. Další možností zvýšení atraktivity pro 

návštěvníky obce a jejího okolí je vybudování ubytování v obci a napojení 

infrastruktury na síť cyklostezek okolím Kroměříže či Chřibů. Jako možnost se nabízí 

propojení s cyklostezkou Nezamyslice – Morkovice, která by mohla pokračovat 

Morkovice – Kroměříž.  

Obrázek č. 6: Protipovodňový rybník Věžky 

 

Zdroj: Obec Věžky 

 

4. Infrastruktura 

Technická infrastruktura 

 

Obec je vybavena základní technickou infrastrukturou. Vodovodní řad je vzhledem 

k jeho stáří prozatím v dobrém stavu a neuvažuje se o jeho opravách. Řad je 

majetkem obce a je rozveden do všech částí obce. Celá obec je plynofikována a 

plynovod je majetkem obce. 

Kanalizační síť je částečně v majetku v obci a částečně vlastní kanalizaci VAK 

Kroměříž, a. s. Ve Věžkách je kanalizační síť svedena do ČOV a byla vybudována 

v roce 2006 - 2007. Čistírna odpadních vod je v majetku obce, ale provozovatelem je 

VAK Kroměříž, a. s., a obci tak s její činností nevznikají žádné provozní náklady. 

Občané Věžek tedy platí vodné a stočné. V obci Vlčí Doly by chtěla obec vybudovat 

také vlastní čistírnu odpadních vod. Na obecní vodovod je v současné době 

napojeno 95% domů v obcích Věžky a Vlčí Doly. Stav plynofikace je vyhovující. 

Provozovatelem plynovodu je společnost RWE GasNet, s. r. o.  

Rozhlasová síť je v současné době zastaralá a neodpovídá aktuálním potřebám. 

Obec plánuje modernizaci a pořízení bezdrátového vedení rozhlasu spolu s 

integrovaným varovným a záchranným systémem, který by sloužil v krizových 
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situacích (povodeň). Stav veřejného osvětlení je také v havarijním stavu. V plánu 

obce je zmodernizovat osvětlení v podobě LED žárovek a zefektivnit tak veřejné 

osvětlení jak ve Věžkách, tak i ve Vlčích Dolech. Co se týká elektrické sítě, ta je 

vedena v zemi. Internet je v obci veden bezdrátově (poskytovatelé Cyrilek a 

Gemnet) a drátově (O2). Obec uvažuje o napojení na optickou síť.  

Dopravní infrastruktura 

Katastrálním územím obce prochází nejdůležitější a nejfrekventovanější silnice druhé 

třídy (II. 428), která vede z Ivanovic na Hané do Kroměříže. Prochází středem obce 

Věžky, byla v roce 2007 - 2008 zrekonstruovaná a nyní je v perfektním stavu. Další 

nově zrekonstruovaná silnice třetí třídy (III. 43 334) vede ze Dřínova do Vlčích Dol 

v délce necelých 2 km. Obec plánuje zrekonstruovat silnici Věžky – Vlčí Doly a polní 

cestu C1 a C5 v katastrálním území Věžky. Stav místních komunikací je zatím 

dostatečný, ovšem v budoucnosti bude také nutná jejich oprava. 

Mapa č. 5: Zobrazení dopravní infrastruktury na území obce Věžky 

 

Zdroj: www.ssmsk.cz 

Nejbližší nájezd na dálnici je vzdálen přibližně 5 km, jedná se o nájezd č. 253 u 

Kojetína na dálnici D1 vedoucí z Prahy, přes Brno k Přerovu nebo Zlínu.  

 

Přes obec Věžky neprochází železniční síť, ani žádná turistická a cyklistická síť. 

Ovšem příznivci cyklistiky a především milovníci koní mohou ke své zálibě využít síť 

hipostezek, kterou je území MAS Hříběcí hory protkáno.  
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Komunikace pro pěší 

 

Obec je vybavena chodníky dle potřeby, nicméně jsou ze 70% ve velmi špatném 

stavu a je důležitá jejich oprava. Nutná je výstavba nových bezbariérových chodníků 

také v místní části Vlčí Doly a vybudování chodníků ve Věžkách směrem ke hřbitovu 

spolu s parkovištěm.  

 

Dopravní obslužnost - Hromadná přeprava osob 

 

Autobusovou dopravu ve Věžkách zajišťuje především KRODOS BUS, a. s. 

Autobusy, které jezdí směrem do Kroměříže, vyjíždějí z Věžek 23 krát za všední den. 

První ranní autobus z obce vyjíždí 4:55 hod. a poslední večerní autobus vyjíždí 20:58 

hod. V neděli jezdí spoje do Kroměříže  6x krát za den. Většinou se jedná o spoje 

(Brno – Kroměříž, Pačlavice – Kroměříž, Morkovice – Kroměříž). Autobusová 

doprava v místní části Vlčí Doly není tak frekventovaná jako je tomu ve Věžkách. 

Nicméně i do Vlčích Dol autobus jezdí 2 krát za den přímým spojem do Kroměříže a 

8 krát za den s přestupem na Dřínov – točna.  

 

Doprava do spádového města Kroměříže je poměrně dostačující, méně pozitivní 

situace je v dopravě v místní části Vlčí Doly, kde o víkendu nejezdí autobus vůbec a 

v pracovní dny pouze 2 přímé spoje. Za úvahu stojí zřízení obecní dopravy pro 

seniory k lékaři či do obchodu. Pořízení takové služby by se však musela dostatečně 

zvážit.  

 

5. Vybavenost 

Vzhledem k velikosti obce jsou ve Věžkách zajištěny základní služby občanské 

vybavenosti a mnoho dalších služeb, které dělají život občanům na vesnici 

jednodušší, jako jsou prodejna smíšeného zboží, 2 pohostinství, knihovna 

s přístupem na internet, galanterie, dřevovýroba, truhlářství, kartonážka, kovovýroba, 

2 autoservisy, kadeřnictví, kosmetika a drobné řemeslnické práce.  

V místní části Vlčí Doly je situace pro občany vyhovující. Obchod, který patří pod 

obec, funguje sice pouze pondělí, středa a pátek, ale pro občany je to dostačující. 

Pohostinství zde provozuje místní sbor dobrovolných hasičů. 

Na poštu musí obyvatelé Věžek a Vlčích Dol dojíždět do 7 km vzdálených Morkovic, 

nicméně zásilky si mohou vyzvedávat také na poště ve Zlobicích. Obecní úřad a 

knihovna se nacházejí v obecní budově ve Věžkách. Do vybavenosti obce náleží 

také hřbitov, který se nachází na okraji obce a je zde nutné vybudování chodníků a 

parkoviště. Obyvatelé Vlčích Dol spadají ke hřbitovu v Pavlovicích. 
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Bydlení 

Obytná zástavba ve Věžkách i ve Vlčích Dolech je převážně nízkopodlažní (1 – 2 

podlaží), tvořená rodinnými domy a jedním bytovým domem s 7 byty. Dle obecní 

statistiky, bylo v obci Věžky na konci roku 2015, 153 obydlených bytů ve 105 

obydlených domech. V obci byly na konci roku 2015 dokončeny 3 rodinný domy a 6 

chalup k rekreaci. V obci Věžky se nachází 10 veřejných budov spolu s budovy 

podniků  (zámek, budova OÚ, obchod, kostel, hospody,..). V obci Vlčí Doly se na 

konci roku 2015 nacházelo 32 obydlených domů, 17 chalup k rekreaci, dokončena 

byla stavba 1 domu a 3 veřejné budovy (včetně kapličky). 8 

Ploch pro výstavbu rodinných domů je v územním plánu obce plánováno dostatečně. 

Obec ovšem uvažuje nad novými možnostmi k budoucí výstavbě a dalšímu rozvoji 

obce. Například ve formě startovacích a sociálních bytů. Zájem o výstavbu RD ve 

Věžkách se stále zvyšuje.  

Školství a vzdělávání 

V současné době v obci nefunguje žádné školské zařízení. Do mateřské školy jezdí 

děti do 3 km vzdálených Tetětic a Zlobic a Kroměříže. Přes letní období 2015 

fungoval v budově obecního úřadu dětský klub Kulihrášek, který byl inspirován lesní 

školkou. O děti se staraly 2 učitelky. 

Základní školu navštěvují děti jak v Počenicích (1. – 5. třída) tak v Morkovicích (6. – 

9. třída) a v Kroměříži u Sýpek (1. – 9. třída). Do ZŠ Morkovice dojíždějí žáci 

z okolních obcí (Dřínov, Vlčí Doly, Tetětice, Počenice, Uhřice,..). V současné době je 

volba školy čistě na výběru rodičů, dle dojíždění za prací či osobních preferencí.  

Za dalším vzděláním dojíždějí žáci a studenti především do Kroměříže, kde je mnoho 

středních škol i odborných škol, vyšší odborná škola i pobočka vysoké školy.  

 

Zdravotnictví a sociální péče 

V obci není zajištěna základní zdravotní péče pro děti ani pro dospělé. Obyvatelé 

Věžek a Vlčích Dol dojíždějí ke svému praktickému lékaři, stomatologovi, 

gynekologovi do Morkovic či Kroměříže. 1 krát za měsíc (poslední úterý 7 – 8. hod.) 

jezdí na obecní úřad praktický lékař, který usnadňuje život seniorům, například 

vypisuje recepty, tak aby nemusely dojíždět.  

Nemocnice a lékařská pohotovost v Kroměříži jsou vzdáleny 10 km. Nemocnice 

v krajském městě Zlín je vzdálená 44 km. Zdravotnická záchranná služba přijíždí ze 

stanice v Morkovicích (8 km) a z Kroměříže (10 km).  

Seniorům a všem dalším, kteří mají zájem, jsou dováženy obědy od několika 

poskytovatelů (Krajan, Agrodružstvo Morkovice). Dále poskytují zázemí občanům 

Věžek a Vlčích Dol sociální služby v Pačlavicích a v Kroměříži.  

                                                
8 Zdroj: Obecní statistika, přehled vytvořila Ing. Šárka Zurynková 
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Kultura 

Vzhledem k velikosti obce a jejímu počtu obyvatel je kulturní a společenský život 

v obci poměrně bohatý. Zásluhu na společenském vyžití mají především místní 

spolky a obecní úřad. Významným nedostatkem jsou nevyhovující prostory v budově 

obecního úřadu pro konání těchto akcí. Pro konání akcí s větší kapacitou osob slouží 

bývalá myslivecká budova, kde je zároveň i pohostinství. Jako vhodný prostor se jeví 

bývalé dílny, které by mohli sloužit jako kulturní dům spolu s ubytováním a 

komunitním centrem.  

Mezi pravidelné kulturní a společenské akce patří:  

Stavění a kácení máje, masopustní průvod, hasičské výlety, hodová zábava, 

lampionový průvod, vánoční dílna, vánoční stromeček pro zvířátka, drakiáda, 

rybářské závody pro děti i dospělé, šibřinky, seniorské odpoledne, věžecké košt, 

závody horských kol, velikonoční dílna, hasičské závody, kladené věnců. 

Obrázek č. 7: Rybářské závody pro děti 2015 

 

Zdroj: www.sokovezky.webnode.cz 

Své kulturní akce mají také Vlčí Doly, kde se pořádá novoroční turnaj ve stolním 

tenisu, masopustní průvod, stavění májky, kácení májky a dětský den, kladení věnců, 

hasičský výlet (1x za 5 let), partička žolíku.  

Nedostatkem příležitostí ke společnému setkávání a k zábavě občané Věžek a okolí 

netrpí. Ne všechny akce jsou však tak navštěvované, jak by si pořadatelé přáli. Snad 

je snaha organizovat události nepřejde a občané začnou opět společensky žít, jak 

tomu bývalo v dřívějších dobách.  

Knihovna 

Ke kultuře v obci patří také knihovny. Výborně funguje knihovna ve Věžkách, kde 

mají občané přístup na veřejný internet, pořádají se zde různé besedy či přednášky 

vždy se zajímavým zaměřením. Knihovna slouží pro děti i dospělé. Knihovnu mají 

také ve Vlčích Dolech. 

 

http://www.sokovezky.webnode.cz/
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Sport a volnočasové aktivity 

Občané se setkávají také za účelem podpory místních spolků při soutěžích či 

závodech, a to jak v požárním sportu, tak i při závodech horských kol. V obci je hned 

několik příležitostí sportovního vyžití.  

Je zde víceúčelový areál, kde je možnost hrát nohejbal, volejbal, tenis, minikopanou 

či v zimě bruslení. TJ Sokol Věžky sdružuje také oddíl Ji - Jitsu, organizuje cvičení 

pro ženy (aerobik a bodystyling) a odbíjenou. Ve Věžkách se nachází dětské hřiště, 

které bylo vybudováno v roce 2012. Dětské hřiště by chtěla obec dále vybudovat 

v areálu víceúčelového hřiště, za obecním úřadem, pro potřeby dětského klubu a 

také ve Vlčích Dolech u chaty, kde nemají hřiště žádné. 

Památky 

Zámek - Weissenburkové ve Věžkách postavili v polovině 19. století na místo 

barokní stavby nevelký, ale architektonicky zajímavý zámek, který se však záhy stal 

jen příbytkem pro panské úředníky až do r. 1945. 

Obrázek č. 8: Zámek ve Věžkách 

 

Zdroj: Obec Věžky 

 

Kostel sv. Alžběty byl postaven v 1902-1904 Gustavem Redlichem v 

novoklasicistním slohu. Nahradil starší, dnes již neexistující kapli, která stávala na 

návsi. Kostel byl slavnostně vysvěcen 6. 11. 1904. Před vchodem je kamenný 

kříž z r. 1915 a památník obětem I. světové války. Ze zadní strany přiléhá vstupní 

prostora se schodištěm do hrobky místní šlechty a zakladatele stavby Gustava 

Redlicha. Novoklasicistní stavba je zdůrazněna předsazeným sloupovým portikem 

v průčelí.  

Fasádu rozděluje členění přízedními pilastry vysokého řádu s patkou a volutovou 

hlavicí. Plocha k parapetům oken je členěna pásovou bosáží. Nad pravoúhlým 
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vchodem v průčelí je půlkruhové okno. Boční stěny lodě jsou prolomeny v první ose 

kruhovými okny a v následujících třech pak pravoúhlými segmentově klenutými okny. 

Apsida je prolomena třemi úzkými okny a kryje ji koncha. Objekt kryje nízká sedlová 

střecha. Vnitřní prostor kostela je sklenut valenou klenbou9. 

Obrázek č. 9: Kostel sv. Alžběty 

                    

Zdroj: Obec Věžky 

 

Barokní sochy gladiátorů – barokní sochy gladiátorů pocházející z 1. třetiny 18. 

století a jsou umístěny u hlavní komunikace ve Věžkách. Jedná se o poměrně 

monumentární sochy gladiátorů umístěné na novodobých čtyřbokých soklech 

(původní architektura soklů se nedochovala). Figury gladiátorů jsou znázorněny 

v expresivním bočním pohybu – postavy jsou razantně nakročeny směrem dopředu a 

oděny do stylizovaných brnění s přilbicemi na hlavách.                        

Obrázek č. 10: Barokní sochy gladiátorů ve Věžkách 

     

Zdroj: www.obecvezky.cz 

 

                                                
9 Zdroj: Seminární práce Martina Srostlíková, 2015 

http://www.obec/
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Pomník Jamese Hoffmana - Necelý kilometr za obcí směrem na Kroměříž stojí 

pomník amerického pilota Jamese Hoffmana, který zde padl 22. 8.1944 při leteckém 

souboji s německými stíhači. 

Obrázek č. 11: Pomník Jamese Hoffmana 

 

Zdroj: Obec Věžky 

 

Památný strom - V parku lze mimo jiné shlédnout památný strom - platan - stáří přes 

280 let, výška 28 m, obvod kmene ve výši 100 cm od země je 597 cm a ve výši 55 

cm od země je 627 cm. 

Obrázek č. 12: Platan ve Věžkách 

    

Zdroj: Obec Věžky 
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6. Životní prostředí 

Stav životního prostředí 

V obci jsou lokality, které bývají při prudkých přívalových srážkách postiženy 

lokálními povodněmi způsobené splachem z polí (dle osevu). Voda zaplavuje 

především zahrady. Poslední bleskové povodně v roce 2006 - 2007  zaplavily 4 

domy. V roce 2013 byl nad obcí Věžky vybudován protipovodňový polder a 2 

protipovodňové rybníky. 

Proti povodním chce obec v budoucnu bojovat formou zpracování protipovodňového 

plánu a varovného systému a s povodím Moravy bude vyjednávat o 

protipovodňovém opatření mezi obcemi Věžky a Zlobice. Dále chce obec řešit 

protipovodňová opatření – výsadbou zeleně, remízků a alejemi.  

V okolí obce se rozkládá především intenzivně zemědělsky obdělávaná půda. Les se 

nachází na nevelké ploše části katastru obce. Je všeobecně známo, že intenzivní 

zemědělská produkce spíše škodí životnímu prostředí, ať už ve formě postižení 

fauny postřiky či ve formě půdní a větrné eroze. Protierozní opatření chce obec 

v budoucnosti taktéž řešit. Žádná další omezení ohrožující rovnováhu v krajině 

v blízkosti obce nejsou známa.  

Ochrana životního prostředí 

Nutno podotknout, že mimo zmíněné postižené lokality a intenzivně zemědělsky 

využívané lokality se na území Věžek nachází také území s vysokou ekologickou 

stabilitou – jedná se o evropsky významnou lokalitu Troják, to je souvislý větší 

lesní celek o výměře 654 ha, v nadmořské výšce 273 – 39 m. n. m. rozkládající se na 

části katastrálního území obcí Popovice, Zlobice, Rataje, Zborovice, Medlov a Věžky, 

cca 7 km JZ od Kroměříže. V lokalitě se nachází reprezentativní karpatské 

dubohabřiny, a v menší míře i výskyt květnatých bučin. Z ohrožených druhů se zde 

vyskytuje ladoňka dvoulistá.10 Troják je tedy součástí soustavy ochrany území Natura 

2000. V oblasti zborovského a křenovského lesa je také zaznamenán výskyt muflona. 

Obrázek č. 13: Výskyt muflonů v okolí Věžek 

     

Zdroj: Ing. Roman Jelínek, Ph.D. 

                                                
10Zdroj: Analýza rizik starých ekologických zátěží a jejich minimalizace 
https://digilib.k.utb.cz/bitstream/handle/10563/34439/%C5%A1am%C3%A1nkov%C3%A1_2015_dp.pdf?sequenc
e=1&isAllowed=y 
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V lokalitě mysliveckého sdružení Troják Věžky – Zlobice se vyskytuje: muflon, srnec 

obecný, prase divoké, občas migruje jelen lesní a daněk skvrnitý, zajíc polní, bažant 

obecný, liška obecná, jezevec lesní, v roce 2015 byl zdokumentován i šakal zlatý, 

mýval severní, kuna lesní a skalní, tchoř tmavý, ondatra pižmová, kachna divoká, 

holub hřivnáč, sojka obecná, havran polní (Corvus frugilegus), holub doupňák 

(Columba oenas), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), káně lesní (Buteo buteo), káně 

rousná (Buteo lagopus), koroptev polní (Perdix perdix), krahujec obecný (Accipiter 

nisus), krkavec velký (Corvus corax), křepelka polní (Coturnix coturnix), moták 

pochop (Circus aeruginosus), poštolka obecná (Falco tinnunculus), sluka lesní 

(Scolopax rusticola), sojka obecná (Garrulus glandarius), volavka popelavá (Ardea 

cinerea), výr velký (Bubo bubo hrdlička zahradní (Streptopelia decaocto), holub 

hřivnáč (Columba palumbus,  kachna divoká (Anas platyrhynchos), lyska černá 

(Fulica atra), straka obecná (Pica pica), špaček obecný (Sturnus vulgaris), vrána 

obecná (Corvus corone).11 

 

Mapa č. 6: Evropsky významná lokalita Troják 

 

Zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz 

 

Odpadové hospodářství 

Obec má fungující systém odpadového hospodářství. Svoz komunálního odpadu 

provádí jednou za dva týdny firma Biopas, s. r. o. V obci jsou kontejnery na 

separovaný odpad, jako jsou sklo barevné a bílé, plasty, papír, drobné elektro 

zařízení a textil. Roční poplatek za odpady v roce 2015 činil 500/osoba/rok. V obci 

funguje pytlový svoz plastů. Jednou měsíčně vždy ve stanovený termín obyvatelé 

                                                
11 Zdroj: MS Troják Věžky – Zlobice, Ing. Roman Jelínek, Ph.D. 



 

27 

Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí 
Projekt CZ.1.04/4.1.00/62.00008 

nachystají před dům žluté pytle s plasty a společně s kontejnery na plasty je odváží 

firma Biopas, s. r. o. 

Tabulka č. 3: Množství odpadu vyprodukované obyvateli obce Věžky v tunách 

Druh odpadu 2011 2012 2013 2014 

Směsný komunální odpad 90,61 83,70 81,64 80,80 

Separovaný odpad (plasty, papír, sklo) celkem 11,349 9,995 9,511 8,424 

Plasty 2,976 2,732 2,138 1,136 

Papír 2,282 1,422 1,815 1,796 

Sklo bílé 2,978 2,134 1,689 1,760 

Sklo barevné 3,113 3,707 3,868 3,732 

Zdroj: OÚ Věžky 

 

Tabulka č. 3 uvádí informace o množství odpadu vyprodukované obyvateli obce 

Věžky. Množství vyprodukovaného separovaného odpadu se pohybuje v průměrných 

hodnotách v porovnání s obcemi na území MAS Hříběcí hory.  

Obec v program rozvoje obce plánuje rozšíření komunitní kompostárny a sběrného 

místa na separovaný odpad.  

 

7. Správa obce 

Obecní úřad a kompetence obce 

Správu obce zajišťuje Obecní úřad Věžky. Činnost úřadu je vykonávaná pouze pro 

území obcí Věžky a Vlčí Doly. Na obecním úřadě je na celý úvazek zaměstnaná 

hospodářka a 2 techničtí pracovníci. Obec dále zaměstnává 2 osoby z úřadu práce a 

4 osoby na dohodu o provedení práce (2 knihovnice, správce bytového domu a 

údržbář ve Vlčích Dolech). Statutárním orgánem obce je starosta, který je uvolněný 

pro výkon své funkce. 

Hospodaření a majetek obce 

V pětiletém sledovaném období od roku 2010 do 2015 Věžky hospodařily převážně 

s přebytkovým rozpočtem. S deficitním rozpočtem obec hospodařila v roce 2012 a 

2015. V roce 2012 výdaje převyšovaly příjmy o 5,63 mil. Kč. A v roce 2015 

realizovala nižší schodek, a to 4,03 mil. Kč. V roce 2012 obec hospodařila s celkově 

nejvyšším rozpočtem za celé sledované období, celkové výdaje ve výši 20,13 mi. Kč 

a celkové příjmy 14,50 mil. Kč.  

V letech 2012 obec realizovala nákladné projekty: sportovní areál s celkovými 

náklady více jak 12 mil. Kč, vybudování kompostárny v hodnotě více jak 1,5 mil. Kč, 

oprava zámeckého parku – cesty v hodnotě více jak 6,5 mil Kč a rekonstrukce 
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dětského hřiště za celkem více jak 500 tis. Kč. Patrně se tyto investice promítly do 

rozpočtu obce, nejen jako výdaje, ale také jako přijaté transfery. 

Záporná salda rozpočtu obec financovala z naspořených prostředků z minulých let. 

Vývoj hospodaření obce, její celkové roční příjmy, výdaje a saldo rozpočtu 

znázorňuje graf č. 4.  

 

Z grafu je zřejmé, že s nejvyššími celkovými příjmy i výdaji obec hospodařila v roce 

2012. Naopak s nejnižšími celkovými příjmy i výdaji obec hospodařila v roce 2010, 

kdy byly celkové příjmy 6,89 mil. Kč a celkové výdaje 3,39 mil. Kč. 

 

Graf č. 4: Vývoj příjmů a výdajů rozpočtu obce Věžky12 

 

Zdroj: monitor.statnipokladna.cz 

Příjmy obce se podrobněji zabývá graf č. 5, který zobrazuje strukturu příjmů 

v jednotlivých sledovaných letech. Nejvýznamnější součástí celkových příjmů jsou 

přijaté transfery, jedná se o investiční a neinvestiční transfery ze státního rozpočtu, 

od krajů, za státních fondů nebo fondů EU. Nejvíce finančních prostředků ve formě 

transferů obec obdržela v roce 2012 a 2013, zde je vidět obrovský nárůst příjmů.  

Nejvyšší kapitálové příjmy měla obec v roce 2014, kdy prodala pozemky pro 

novostavby. 

 

 

                                                
12 Data z roku 2015 jsou platná k 30. 9. 2015 
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Graf č. 5: Struktura celkových příjmů obce Věžky v roce 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: monitor.statnipokladna.cz, vlastní zpracování autora 

 

Tabulka č. 4: Dotace, které obec čerpala v posledních pěti letech 

 

ROK PROJEKTY DOTACE 
PODÍL 

OBCE 

NÁKLADY 

CELKEM 

2010 

Restaurování sochy 

ozbrojence 

MMR ČR 

40 000 Kč 
69 021 Kč 109 021 Kč 

Veřejné osvětlení - park 
 

 
87 590 Kč 87 590 Kč 

2011 

Restaurování křížků 
MMR ČR 

223 000 Kč 
101 759 Kč 324 759 Kč 

Revitalizace rybníka 

Vlčí Doly 

SFŽP ČR 

812 052 Kč 
977 450 Kč 1 789 502 Kč 

2012 

Rekonstrukce dětského 

hřiště 

MMR ČR 

359 000 Kč 
163 815 Kč 522 815 Kč 

Kompostárna 
SFŽP ČR 

1 252 912 Kč 
300 736 Kč 1 553 648 Kč 

Sportovní areál 

SFŽP ČR 

8 700 000 Kč 

 

3 755 795 Kč 
12 455 795 

Kč 

Zámecký park – cesty 

SFŽP ČR 

4 350 000 Kč 

 

2 408 069 Kč 6 758 069 Kč 

Bowling – střecha  763 294 Kč 763 294 Kč 
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Zdroj: Statistika OÚ Věžky 

 

 

 

 

 

 

 

 

Park – plot – žleby 

 
 186 673 Kč 186 673 Kč 

2013 

Zámecký park obnova 

zeleně 

SFŽP ČR 

1 003 673 Kč 
607 186 Kč 1 610 859 Kč 

Zateplení OÚ Věžky 
SFŽP ČR 

973 739 Kč 
1 439 764 Kč 2 413 502 Kč 

Přístavba OÚ 

 
 770 471 Kč 770 471 Kč 

Sokolka – rekonstrukce 

WC 
 685 401 Kč 685 401 Kč 

Čištění příkopů 

 
 104 133 Kč 104 133 Kč 

2014 

Střed obce – obnova 

zeleně (PD, VŘ, 

administrace) 

 128 700 Kč 128 700 Kč 

Rekonstrukce hřbitova 

(PD, administrace) 
 126 480 Kč 126 480 Kč 

Poldr – odtok (hradil PÚ 

ČR) 
 264 009 Kč 264 009 Kč 

Společenské zařízení 

Vlčí Doly - oprava 
 157 499 Kč 157 499 Kč 

Kotelna (rekonstrukce 

WC, šatny – PD) 
 35 600 Kč 35 600 Kč 

Místní komunikace - 

opravy 
 512 058 Kč 512 058 Kč 

Park – obnova studánky 

„u Vlka“ 
 39 758 Kč 39 758 Kč 

Veřejné osvětlení - park  
131 765 Kč 

 

131 765 Kč 

 

Bytovka VE40- 

zateplení- PD 
 24 200 Kč 24 200 Kč 

Hasičské auto 
Zlínský kraj 

245 000 Kč 
137 360 Kč 382 360 Kč 
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Bezpečnost 

 

Obec spadá pod obvodní oddělení Policie ČR Morkovice. Jeho strážníci zajíždějí do 

Věžek a Vlčích Dol na běžné preventivní průjezdy obcí. 

V roce 2015 bylo na celém teritoriu působnosti OO Policie ČR Morkovice spácháno 

celkem 225 trestných činů (pokles o 45 skutků oproti roku 2014) a 1615 přestupků (o 

203 více než v roce 2014). V současné době je výkon služby OO Policie ČR 

v Morkovicích je zajišťován 14-ti policisty.  

 

V teritoriu obce Věžky – Vlčí Doly bylo v roce 2015 spácháno celkem 5 trestných činů 

a celkem 29 přestupků, z toho nejvíce přestupků v dopravě.  

 

Tabulka č. 5: Trestné činy a přestupky spáchané v obci Věžky a Vlčí Doly 

 

Rok 
Trestné činy 

Věžky / Vlčí Doly 

Přestupky 
Věžky / Vlčí Doly 

2011 3 / 3 87 / 7 

2012 6 / 0 67 / 2 

2013 7 / 0 45 / 2 

2014 6 / 2 29 / 3 

2015 3 / 2 26 / 3 

 

Zdroj: Obvodní oddělení Policie ČR Morkovice 

 

 

Mimo Policii ČR obvodního oddělení Morkovice – Slížany, bezpečnost v obci 

zajišťuje také SDH Věžky, v rámci kterého funguje také zásahová jednotka (JPO III).  

 

V obci nejsou potíže s vysokou kriminalitou. Míra kriminality v obci je srovnatelná s 

obcemi v okolí. Před nebezpečím jsou občané varování prostřednictvím obecního 

rozhlasu, který by ovšem potřeboval rekonstrukci na bezdrátový spolu s napojením 

na integrovaný záchranný systém. 

 

Vnější vztahy a vazby 

Věžky jsou členy Místní akční skupiny Hříběcí hory, Sdružení místních samospráv 

ČR, Mikroregionu Morkovsko a Svazu měst a obcí ČR. Účast na setkáních těchto 

organizací obci přináší větší či menší výhody. Bezesporu má obec výhodu 

informovanosti. 
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Místní akční skupina Hříběcí hory, z. s.  

Obec Věžky je členem MAS Hříběcí hory, jedná se o spolek občanů, podnikatelů, 

neziskových organizací a subjektů veřejné správy, kteří usilují o rozvoj venkova. 

MAS Hříběcí hory byla založena v roce 2005 a nyní sdružuje 56 členů, z nichž je 

většina ze soukromého sektoru. MAS působí na území 33 obcí. MAS má v současné 

době rozpracovanou Integrovanou strategii rozvoje území. Obec se aktivně zapojuje 

do projektů realizovaných v rámci MAS. V budoucnosti očekává čerpání dotací také 

prostřednictvím této organizace. Nákladem zapojení obce do spolku je členský 

poplatek, který v současné době činí 10 Kč/obyvatele.  

Mikroregion Morkovsko 

Sdružuje celkem 11 obcí a byl založen v roce 1999. Je to zájmové sdružení 

právnických osob v okresu Kroměříž, sídlem jsou Morkovice-Slížany a jeho cílem je 

rozvoj samospráv obcí, odpadové hospodářství, podpora podnikání, péče o památky, 

školství a kulturní rozvoj členských obcí.  

Svaz měst a obcí 

Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní 

organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou 

obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou 

reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních 

opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena 

především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se 

nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. V současné 

době Svaz sdružuje téměř dva tisíce šest set měst a obcí a hájí tak zájmy víc než 

osmi milionů obyvatel ČR. Roční členský poplatek činí 2000 Kč + 1,80 Kč za 

každého obyvatele. 

Sdružení místních samospráv ČR 

Je nevládní apolitickou organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí 

zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze 

zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce 

a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje 

připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb 

menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti 

korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů 

v ČR.13 Členský příspěvek pro členy sdružení je 2000 Kč + 1 Kč na obyvatele. 

                                                
13 http://www.smscr.cz/cz/o-sms-cr   

http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Krom%C4%9B%C5%99%C3%AD%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Morkovice-Sl%C3%AD%C5%BEany
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A.2 VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU ČÁST 

Věžky jsou obcí s 402 obyvateli skládající se ze dvou částí: Věžky a Vlčí Doly. Obec 

leží 11 km od ORP a zároveň spádového města Kroměříže. Počet obyvatel Věžek je 

relativně stálý. Přirozený přírůstek obyvatel byl ve sledovaném období většinou 

kladný, což přispívá k poměrně nízkému průměrnému věku obyvatelstva obce. Ten 

je ve srovnání s průměrným věkem obyvatel celé ČR nebo ORP Kroměříž velmi 

příznivý.  

Hrozbou do budoucnosti může být odchod mladých za vzděláním a prací mimo obec. 

Z toho důvodu se představitelé obce snaží realizovat aktivity, které by obec jako 

místo pro život zatraktivnily. Mezi takové aktivity patří změny v územním plánu, kde 

jsou vymezeny prostory pro bytovou výstavbu, zkvalitnění infrastruktury ve formě 

chodníků či snaha podporovat kulturní dění v obci a spolkovou činnost. 

Na organizaci téměř všech společenských a kulturních akcí se podílejí místní spolky, 

kterých je mnoho ve všech částech obce. Nejaktivněji působí sbory místních 

dobrovolných hasičů a TJ Sokol. Společenské dění obec podporuje a sama aktivně 

se zapojuje.  

 

Obec zodpovědně hospodaří se svými finančními prostředky, realizuje investiční 

akce a přijímá dotace. Obec velmi aktivně funguje jako příjemce dotací z fondů 

Evropské unie, Zlínského kraje i národních fondů.  

Obec disponuje životním prostředím v dobrém stavu a v současné době jí 

neohrožuje žádná ekologická zátěž.  

 

SILNÉ STRÁNKY  

(pozitiva, rozvojové faktory) 

SLABÉ STRÁNKY  

(negativa, problémy) 

 množství kulturních událostí 

 aktivní spolky v obci 

 příroda a památky v okolí obce 

 nezadluženost obce 

 cestovní ruch a příjmy díky prodejním 

výstavám 

 dostatek pozemků vhodných ke stavbě 

 nedostatečné prostory pro konání 

společenských událostí 

 vyšší nezaměstnanost 

 špatná dopravní obslužnost ve Vlčích 

Dolech 

 chátrající budova zámku 

 chátrající budova hasičské zbrojnice 

 chybějící komunitní centrum 
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Dotazníkové šetření 

Autorka analytické části PRO společně se starostou obce Pačlavice vytvořili 

dotazník, jehož cílem bylo získat názor veřejnosti na důležitost jednotlivých 

plánovaných aktivit a celkový pocit ze života v obci. 

Dotazník byl zpracovaný anonymně a byl zveřejněn na webových stránkách obce. 

Formulář se skládal z 12 oddílů (otázek). Viz příloha č. 1. Dotazovaný měl možnost 

ohodnotit jednotlivé oblasti činnosti obce a zamýšlené projekty. Občané také mohli 

uvést nejoblíbenější kulturní a společenské akce. Každý měl možnost vyjádřit svůj 

názor, kterým směrem by se měl rozvoj obce ubírat. 

Dotazník byl určen pro občany starší 15 let. Dotazník bylo možné vyplnit od 18. 12. 

2015 – 10. 1. 2016. Byl zveřejněn na webových stránkách obce. Zodpovězených 

formulářů se nashromáždilo 20 ks, což je 5, 87% z počtu obyvatel straších 15 let.14 

Vzhledem k nízkému počtu odevzdaných dotazníků je vypovídající hodnota celého 

šetření omezená. I přesto z takového vzorku dotazovaných je možno vyvodit jisté 

závěry a pro zastupitelstvo obce budou vyjádřené názory jistě užitečné. 

Z dotazovaných občanů více jak 55 % žije v obci od narození a 33 % občanů zde žije 

déle než 10 let. Většina dotazovaných tedy v obci bydlí dlouhodobě a dostatečně ji 

zná. Více jak polovina dotazovaných je starší 30 let, dalších 38% dotazovaných má 

15 – 29 let. Obyvatelé starší 50 let nejevili o vyplnění žádný zájem. I tato skutečnost 

může výsledky šetření částečně zkreslit, např. jiný typ navštěvovaných akcí či priority 

obce.  

 

Vyhodnocení 

Na životě v obci Věžky si nejvíce občanů (89 %) cení přírody v okolí obce a (52%) 

vzhledu obce. Odpovědí na otázku, „co se Vám na obci nelíbí“ bylo mnoho, 

opakovanou odpovědí byl nezájem občanů o obec (21 %) a špatné vztahy mezi lidmi 

(21 %).  

Těm obyvatelům, kteří na otázku odpověděli, v obci nejvíce chybí kulturní zařízení, 

osvětlení části obce. Mezi dalšími jednotlivými odpověďmi se nacházela také trafika, 

posilovna, zábavy, lepší komunikace občany a doplňování webových stránek. 

 

Jako nejlépe hodnocenou oblast v obci většina respondentů vybrala: spoje veřejné 

hromadné dopravy, kvalita životního prostředí a fungování spolků v obci. Nejhůře 

byla hodnocena příležitosti pro podnikání a bezbariérovost obce. V průměrných 

hodnotách se pohybovala oblast bezpečnost v obci a mezilidské vztahy. 

 

                                                
14 Data o počtu obyvatel dle věku pochází z roku 2014, počet obyvatel straších 15 let k 31. 12. 2014 byl 341 
obyvatel 
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Většina dotazovaných čerpá informace o dění v obci z webových stránek (88 %), 

mnoho z nich také sleduje facebookové stránky obce (22 %). Mezi akce, které 

obyvatelům chybí, patří vesnické zábavy, společenské a kulturní aktivity, dětský den. 

 

Graficky jsou zachyceny výsledky z dotazníkového šetření v grafu č. 6, konkrétně 

otázka 7., která se respondenta ptá na jeho názor na význam investičních akcí obce. 

Popis jednotlivých investičních akcí je v grafu poněkud zkrácený a detailnější 

vysvětlení těchto aktivit naleznete v samotném dotazníku, který je v příloze 

dokumentu. Číslice na vodorovné ose jsou počty jednotlivých typů odpovědí.  

Výsledky jsou poněkud zkreslené kvůli častému nedodržení zaznačení max. 5 akcí 

jako „důležité“ a také kvůli celkovému vynechání odpovědi u některých akcí. Z grafu 

je zřejmé, že nejvíce respondentů považuje za stěžejní rekonstrukci místních 

komunikací v obci Věžky a Vlčí Doly, rozšíření kompostárny ve Věžkách a 

vybudování kulturního. Jako nedůležitou nejvíce respondentů uvedlo vybudování 

parkoviště na výstavy, otevření mateřské školky ve Věžkách. Ze všech aktivit je 

respondentům nejvíce lhostejná aktivita – zateplení bytového domu, protipovodňové 

úpravy v obci Věžky a Vlčí Doly.  

 

Graf č. 6: Hodnocení významu jednotlivých investičních záměrů obyvatel Věžek  

 

Zdroj: dotazníkové šetření 12/2015, vlastní zpracování autora 
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B. NÁVRHOVÁ ČÁST  

 

B.1 STRATEGICKÁ VIZE 

Strategická vize vyjadřuje představu o celkovém rozvoji obce v dlouhodobém 

horizontu zhruba 20 let. Pro účely tohoto dokumentu vize nastiňuje žádoucí stav 

obce Věžky v roce 2035. K naplnění této představy bude směřovat postupné plnění 

aktivit, definovaných v programu rozvoje obce a také ve strategických rozvojových 

dokumentech na něj navazujících. Vize představuje „cílový stav“ obce v budoucnosti 

a určuje hlavní kontury směřování k tomuto stavu. 

 

Věžky v roce 2035 

Samostatná obec zajišťující všechny podmínky pro spokojený život občanů, který 

odpovídá kvalitnímu životu na venkově v 21. století.  

 

Jsou obcí, kde se občané aktivně zapojují do místních spolků, které udržují tradice a 

společenský život v obci.  

 

Věžky poskytují vyváženou strukturu pro všechny generace obyvatel. Obec se 

zázemím pro celoroční kulturní, společenské a sportovní vyžití. Obec s fungujícím 

protipovodňovým systémem, dostatečnou bytovou zástavbou pro mladé obyvatele a 

čistým životním prostředím. Aktivní přístup a spolupráce pozitivně ovlivňující 

celkovou atmosféru a sounáležitost v obci.  

 

 

B.2 OPATŘENÍ A AKTIVITY 

Na základě problému definovaných v analytické části dokumentu a na základě potřeb 

občanů zjištěných prostřednictvím dotazníkového šetření, jsou stanovena tato 

opatření. 

 

1. Rozvoj infrastruktury v obci 

 

2. Zvýšení kvality života v obci 

 

3. Rozvoj kulturního a společenského života v obci 

 

4. Péče o krajinu a kvalitu životního prostředí 
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Cíl  Opatření Aktivita 

1. Rozvoj 

infrastruk

tury 

v obci 

1.1 Technická 

infrastruktura 

1.1.1 Rekonstrukce veřejného osvětlení v obcích 

Věžky a Vlčí Doly 

1.1.2 Rozšíření komunitní kompostárny ve Věžkách 

1.1.3 Vybudování zázemí pro technické služby obce 

Věžky 

1.1.4 Rekonstrukce veřejného rozhlasu spolu 

s varovným záchranným systémem pro obec Věžky a 

Vlčí Doly 

1.1.5 Vybudování nových prostor pro umístění 

obecních strojů 

1.1.6 Napojení obce na optickou síť (internet) 

1.1.7 Vybudování sběrného místa ve Věžkách 

1.2 Dopravní 

infrastruktura 

1.2.1 Vybudování parkoviště na výstavy 

1.2.2 Výstavba chodníku ve Věžkách směrem ke 

hřbitovu 

1.2.3 Výstavba nových chodníků ve Vlčích Dolech 

1.2.4 Výstavba chodníku na hřbitově ve Věžkách 

1.2.5 Rekonstrukce místních komunikací v obci Věžky 

a Vlčí Doly 

1.2.6 Vybudování chodníku k nové výstavbě RD 

1.2.7 Polní cesta C1 v k. ú. Věžky  

1.2.8 Polní cesta C5 v k. ú. Věžky 

1.2.9 Kompletní rekonstrukce chodníků na 

bezbariérové Věžky a Vlčí Doly 

1.2.10 Vybudování parkoviště na hřbitově ve Věžkách 

1.3 Nemovitosti v 

majetku obce 

1.3.1 Rekonstrukce fasády obecního úřadu 

1.3.2 Zateplení obecního bytového domu 

1.3.3 Zateplení budovy sportovního areálu 

1.3.4 Oprava střechy budovy sportovního areálu 

1.3.5 Rekonstrukce a údržba drobných sakrálních 

staveb v katastru obce 

2. Zvýšení 

kvality života 

v obci 

2.1 Bydlení 

2.1.1 Nová bytová zástavba 

2.1.2 Vybudování ubytování z bývalých dílen  

2.1.3 Vybudování sociálního bydlení  

2.1.4 Výstavba startovacích bytů ve Věžkách 

2.2 Sport 

2.2.1 Vybudování dětského hřiště v prostorách 

sportovního areálu 

2.2.2 Podpora spolkové činnosti ve sportu 

2.2.3 Vybudování dětského hřiště ve Vlčích Dolech 

2.2.4 Rekonstrukce dětského hřiště za budovou 

obecního úřadu ve Věžkách 

2.3 Dostupné 

služby a zázemí 

cestovního ruchu 

2.3.1 Vybudování komunitního centra 

2.3.2 Vybudování haly pro pořádání výstav 

2.3.3 Výstavba veřejného WC v prostorách parku 

2.3.4 Kompletní rekonstrukce hasičské zbrojnice, 
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součástí je i místní obchod 

2.3.5 Výstavba podia se zázemím u sportovního 

areálu 

2.3.6 Přebudování obecní kotelny na veřejné WC pro 

pořádání výstav 

3. Rozvoj 

kulturního a 

společenského 

života v obci 

3.1 Podpora 

kultury 

3.1.1 Podpora udržování tradic v obci 

3.1.2 Revitalizace kulturních a místních památek 

3.1.3 Podpora kulturního dění v obci 

4. Péče o krajinu 

a kvalitu 

životního 

prostředí 

4.1 Péče o veřejná 

prostranství 

4.1.1 Rekonstrukce hřbitova ve Věžkách (rozšíření 

hřbitova, nová márnice, parkovací místa, nové 

chodníky, výstavba zídky) 

4.1.2 Rekonstrukce rybníka Hráze ve Věžkách 

4.1.4 Úprava zeleně a parkové úpravy v obci Věžky a 

Vlčí Doly 

4.2 Ochrana, 

rehabilitace a 

tvorba krajiny 

4.2.1 Snížení emisí- nový kotel sportovního areálu 

4.2.2 Snížení emisí- nový kotel obecního úřadu 

4.2.3 Protipovodňová opatření Věžky - Zlobice 

4.2.4 Protierozní opatření v obci Věžky 

4.2.5 Protipovodňové úpravy v obci Věžky a Vlčí Doly 

– výsadba zeleně a poldru 

4.2.6 Obnova alejí, sadů, remízků (podklady 

KPÚ,ÚSES) 

4.2.7 Vybudování čistírny odpadních vod v obci Vlčí 

Doly 

 

 

Opatření 1.1 Technická infrastruktura 

 

Název aktivity Priorita Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

1.1.1 Rekonstrukce 

veřejného osvětlení v obcích 

Věžky a Vlčí Doly 

vysoká 2016 starosta 5 mil. 
EFEKT 

2016, obec 

 

1.1.2 Rozšíření komunitní 

kompostárny ve Věžkách 
vysoká 2016-2017 starosta 4 – 5 mil. dotace 

 

1.1.3 Vybudování zázemí 

pro technické služby obce 

Věžky 

střední 2016-2020 starosta 3 – 4 mil. dotace 
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1.1.4 Rekonstrukce 

veřejného rozhlasu spolu 

s varovným záchranným 

systémem pro obec Věžky a 

Vlčí Doly 

vysoká 2016 starosta 2 mil OPZP 

 

1.1.5 Vybudování nových 

prostor pro umístění 

obecních strojů 

vysoká 2016-2018 starosta 5 mil. dotace 

 

 

1.1.6 Napojení obce na 

optickou síť (internet) 
nízká 2016-2020 starosta 2 mil. dotace 

 

1.1.7 Vybudování sběrného 

místa ve Věžkách 
střední 2016-2018 starosta 5 mil OPZP 

 

 

Opatření 1.2 Dopravní infrastruktura 

Název aktivity Priorita Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

1.2.1 Vybudování 

parkoviště na výstavy 
střední 2016-2017 starosta 2 – 3 mil. vlastní 

 

1.2.2 Výstavba chodníku 

ve Věžkách směrem ke 

hřbitovu 

vysoká 2017 starosta 1 mil. 

Dotace + 

vlastní 

zdroje 

 

1.2.3 Výstavba nových 

chodníků ve Vlčích Dolech 
střední 2018 starosta 3 mil. 

Dotace + 

vlastní 

zdroje 

 
1.2.4 Výstavba chodníku 

na hřbitově ve Věžkách 
střední 2018 starosta 1 mil. 

Dotace + 

vlastní 

zdroje 

 1.2.5 Rekonstrukce 

místních komunikací v obci 

Věžky a Vlčí Doly 

střední 2016-2017 starosta 15 mil. 

Dotace + 

vlastní 

zdroje 
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1.2.6 Chodníky k novým 

výstavbě RD 
střední 2016-2020 starosta 1 - 2 mil. 

Dotace + 

vlastní 

zdroje 

 

1.2.7 Polní cesta C1 v k. ú. 

Věžky 
vysoká 2016 starosta 10 mil. PFČR 

Na základě KPÚ 

1.2.8 Polní cesta C5 v k. ú. 

Věžky 
vysoká 2016 starosta 12 mil. PFČR 

Na základě KPÚ 

1.2.9 Kompletní 

rekonstrukce chodníků na 

bezbariérové Věžky a Vlčí 

Doly 

střední 2016-2019 starosta 2,5 mil. 

Dotace + 

vlastní 

zdroje 

 1.2.10 Vybudování 

parkoviště na hřbitově ve 

Věžkách 

vysoká 2016 starosta 1 mil. 
Vlastní 

zdroje 

 

 

 

Opatření 1.3 Nemovitosti v majetku obce 

Název aktivity Priorita Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

1.3.1 Rekonstrukce fasády 

obecního úřadu 
vysoká 2016-2017 starosta 1,5 mil. 

Dotace + 

vlastní 

zdroje 

 

1.3.2 Zateplení obecního 

bytového domu 
vysoká 2016 starosta 2 mil. 

Dotace + 

vlastní 

zdroje 

 

1.3.3 Zateplení budovy 

sportovního areálu 
vysoká 201-2017 starosta 2 mil. 

Dotace + 

vlastní 

zdroje 
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1.3.4 Oprava střechy 

budovy sportovního areálu 
střední 2016-2019 starosta 1 mil. 

Dotace + 

vlastní 

zdroje 

 

1.3.5 Rekonstrukce a 

údržba drobných 

sakrálních staveb v 

katastru obce 

nízká 2018-2020 starosta 1 mil. 

Dotace + 

vlastní 

zdroje 

 

 

 

 

Opatření 2.1 Bydlení 

Název aktivity Priorita Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

2.1.1 Nová bytová 

zástavba 
vysoká 2016-2020 starosta 28 mil. 

Dotace + 

vlastní zdroje 

 

2.1.2 Vybudování 

ubytování z bývalých 

dílen  

střední 2017-2020 starosta 15 mil. 
Dotace + 

vlastní zdroje 

 

2.1.3 Vybudování 

sociálního bydlení 
nízká 2017-2020 starosta 6-9 mil. 

Dotace + 

vlastní zdroje 

 

2.1.4 Výstavba 

startovacích bytů ve 

Věžkách 

střední 2017-2020 starosta 6-9 mil. 
Dotace + 

vlastní zdroje 

 

 

 

Opatření 2.2 Sport 

 

Název aktivity Priorita Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

2.2.1 Vybudování dětského 

hřiště v prostorách 

sportovního areálu 

střední 2016-2018 starosta 0,5 mil. 

Dotace + 

vlastní 

zdroje 
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2.2.2 Podpora spolkové 

činnosti ve sportu 
střední průběžně starosta 

100 

tis./rok 

Vlastní 

zdroje 

 

2.2.3 Nové dětské hřiště ve 

Vlčích Dolech 
vysoká 2016 starosta 560 tis. 

Dotace + 

vlastní 

zdroje 

 

2.2.4 Rekonstrukce 

dětského hřiště za budovou 

obecního úřadu ve Věžkách 

nízká 2016-2020 starosta 500 tis. 

Dotace + 

vlastní 

zdroje 

 

 

 

Opatření 2.3 Doprovodná infrastruktura a zázemí cestovního ruchu 

 

Název aktivity Priorita Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

2.3.1 Vybudování 

komunitního centra 
vysoká 2016-2020 starosta 15 mil. 

Dotace + 

vlastní 

zdroje 

 

2.3.2 Vybudování haly pro 

pořádání výstav 
střední 2017-2020 starosta 5-10 mil. 

Dotace + 

vlastní 

zdroje 

 

2.3.3 Výstavba veřejného 

WC v prostorách parku 
vysoká 2016-2017 starosta 1,5 mil. 

Dotace + 

vlastní 

zdroje 

 

2.3.4 Kompletní 

rekonstrukce hasičské 

zbrojnice, součástí je i místní 

obchod 

vysoká 2016-2018 starosta 5-7 mil. 

Dotace + 

vlastní 

zdroje 

 

2.3.5 Výstavba podia se 

zázemím u sportovního 
vysoká 2016-2017 starosta 3-4 mil. 

Dotace + 

vlastní 
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areálu zdroje 

 

2.3.6 Přebudování obecní 

kotelny na veřejné WC pro 

pořádání výstav 

střední 2016-2020 starosta 3-5 mil. 

Dotace + 

vlastní 

zdroje 

 

 

 

 

Opatření 3.1 Kulturní a společenské aktivity 

 

Název aktivity Priorita Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

3.1.1 Podpora udržování 

tradic v obci 
vysoká průběžně starosta+spolky 

50 – 100 

tis. 

Vlastní 

zdroje 

 

3.1.2 Revitalizace 

kulturních a místních 

památek 

střední průběžně starosta 100 tis. 
Vlastní 

zdroje 

 

3.1.3 Podpora kulturního 

dění v obci 
vysoká průběžně starosta 150 tis. 

Vlastní 

zdroje 

 

 

 

Opatření 4.1 Péče o veřejná prostranství 

Název aktivity Priorita Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

4.1.1 Rekonstrukce 

hřbitova ve Věžkách 

(rozšíření hřbitova, nová 

márnice, parkovací místa, 

nové chodníky, výstavba 

zídky) 

vysoká 2016-2020 starosta 4,5 mil. 

Dotace + 

vlastní 

zdroje 

 

4.1.2 Rekonstrukce 

rybníka Hráze ve Věžkách 
vysoká 2016-2020 starosta 2,5 mil. 

Dotace + 

vlastní 
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zdroje 

 

4.1.4 Úprava zeleně a 

parkové úpravy v obci Vlčí 

Doly a Věžky 

vysoká 2016-2017 starosta 5 mil. 

Dotace + 

vlastní 

zdroje 

 

 

 

 

Opatření 4.2 Ochrana, rehabilitace a tvorba krajiny 

Název aktivity Priorita Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

4.2.1 Snížení emisí- 

nový kotel sportovního 

areálu 

střední 2016 starosta 200 tis. 
Dotace + 

vlastní zdroje 

 

4.2.2 Snížení emisí- 

nový kotel obecního 

úřadu 

vysoká 2016 starosta 200 tis. 
Dotace + 

vlastní zdroje 

 

4.2.3 Protipovodňová 

opatření Věžky - Zlobice 
nízká 2016-2020 starosta 25 mil. 

Dotace + 

vlastní zdroje 

 

4.2.4 Protierozní 

opatření v obci Věžky 
vysoká 2016-2020 starosta 10 mil. 

Dotace + 

vlastní zdroje 

 

 

4.2.5 Protipovodňové 

úpravy v obci Věžky a 

Vlčí Doly – výsadba 

zeleně 

 

vysoká 2016-2020 starosta 8 mil. 
Dotace + 

vlastní zdroje 

 

4.2.6 Obnova alejí, 

sadů, remízků 

 

střední 2016-2020 starosta 3 mil. 
Dotace + 

vlastní zdroje 

Podklady KPÚ, ÚSES 
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4.2.7 Vybudování 

čistírny odpadních vod 

v obci Vlčí Doly 

střední 2016-2020 starosta 1,5 - 7 mil. 
Dotace + 

vlastní zdroje 
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B.3 PODPORA REALIZACE PROGRAMU 

Garantem Programu rozvoje obce Věžky bude starosta obce, který bude koordinovat 

všechny činnosti spojené s realizací a aktualizacemi PRO. Dále je za realizaci PRO 

odpovědné Zastupitelstvo obce Věžky. Zastupitelé obce se seznámili s dokumentem 

PRO Věžky a měli možnost se k jeho obsahu vyjádřit či navrhnout případné změny. 

Dokument byl dispozici v elektronické podobě. 

 

Po schválení svém dokumentu bude PRO Věžky zveřejněn v elektronické podobě na 

webových stránkách obce a v tištěné podobě bude zpřístupněn v úřední hodiny na 

obecním úřadě.  

 

Stav plnění aktivit bude sledovat a vyhodnocovat minimálně jednou za dva roky 

kontrolní výbor zastupitelstva obce. Informace o plnění aktivit budou předávat 

kontrolnímu výboru osoby odpovědné za jednotlivé aktivity. Výsledky vyhodnocení 

budou předány zastupitelstvu obce, které přijme v případě potřeby příslušná opatření 

k dosažení plnění plánu uvedeného v PRO.  

 

Dílčí revize PRO se budou provádět nejméně jednou za dva roky (únor – duben), 

vyplyne-li z výsledku revize nutnost provedení změn, provede se aktualizace PRO 

včetně harmonogramu či odhadovaných nákladů aktivit. Dílčí revizi bude provádět 

starosta obce popř. pracovní skupina jím určena.   

 

Úpravy PRO budou provedeny přímo v dokumentu s uvedením termínu aktualizace. 
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Seznam zkratek  

 

ČSÚ  Český statistický úřad 

 

ČOV  Čistírna odpadních vod 

 

ČR   Česká republika 

 

KČT  Klub českých turistů 

 

KPÚ  Komplexní pozemkové úpravy 

 

MAS  Místní akční skupina 

 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

MŽP             Ministerstvo životního prostředí 

 

PRO  Program rozvoje obce 

 

ORP   Obec s rozšířenou působností 

 

ROP   Regionální operační program 

 

RUD  Rozpočtové určení daní 

 

ŘSD  Ředitelství silnic a dálnic 

 

SDH  Sbor dobrovolných hasičů 

 

SMS ČR Sdružení místních samospráv České republiky 

 

TJ  Tělovýchovná jednota 
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Příloha č. 1: Dotazník k Programu rozvoje obce Věžky 
 

Vážení spoluobčané,  
 
v současné době v obci probíhají práce na zpracování strategického dokumentu s názvem 
„Program rozvoje obce Věžky“ pro období 2015 – 2020. Program rozvoje obce umožní lépe 
využít vlastní finanční prostředky a je nezbytným podkladem pro získávání dotací na 
uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Prostřednictvím dotazníku můžete i Vy sdělit 
Váš názor na věc a zároveň přispět k vytvoření kvalitního strategického dokumentu pro obec.  
 
Formuláře jsou k dispozici na obecním úřadu ve Věžkách. Dotazník je možné vyplnit také 

elektronicky, odkaz naleznete na stránkách obce (www.obecvezky.cz). Formuláře je možné 

odevzdat do 31. 12. 2015 na obecním úřadě.  

Budeme rádi, pokud dotazník vyplníte kompletně, pokud tak neučiníte i v tom případě je však 
Váš formulář platný.  Šetření je určeno pro všechny občany obce Věžky a Vlčí Doly ve věku 
od 15 let. Neuvádějte prosím do žádné z kolonek Vaše jméno - dotazník je anonymní. 

Děkujeme  

Zastupitelé obce Věžky 

 

1. Co se Vám na Vaší obci líbí? (Označte křížkem max. 3 odpovědi) 

Kulturní a společenský život  

Vzhled obce  

Dobré sousedské vztahy  

Zajištění veřejné dopravy  

Sportovní vyžití  

Vybavenost obce  

Příroda a okolí  

Jiné  

V případě, že jste v otázce číslo 1 zvolili možnost „jiné“, uveďte prosím konkrétně: 

 ……………………………………………………………………………………… 

 
2. Co se Vám na Vaší obci nelíbí? (Označte křížkem max. 3 odpovědi)  

Špatná dostupnost lékaře  

Nezájem občanů o obec  

http://www.obecvezky.cz/
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Špatné vztahy mezi lidmi  

Nedostatek pracovních míst  

Špatná dostupnost obchodů a služeb  

Nedostatečný kulturní a společenský život  

Nedostatečná bytová zástavba  

Nepořádek v obci  

Jiné  

V případě, že jste v otázce číslo 1 zvolili možnost „jiné“, uveďte prosím konkrétně: 

 …………………………………………………………………………………………………… 

3. Co Vám v obci v současné době nejvíce chybí? 
 

………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Co považujete z hlediska budoucího rozvoje obce za podstatné? 
 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Jak hodnotíte následující oblasti v obci? 

 Velmi 
spokojen 

Spíše 
spokojen 

Průměr Spíše 
nespokojen 

Velmi 
nespokojen 

Bezpečnost v obci      

Kvalita životního 
prostředí 

     

Bezbariérovost obce      

Úroveň vzdělání 
v mateřské škole 

     

Mezilidské vztahy      

Spoje veřejné 
hromadné dopravy 

     

Příležitosti pro 
podnikání 
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Fungování spolků v 
obci 

     

6. Kde nejčastěji sledujete informace o dění v obci? (označte křížkem) 
 

Na vývěsce obecního úřadu  

Na webových stránkách obce  

Na facebooku obce  

7. Zaškrtněte prosím u každého řádku význam činnosti, tak jak ji vnímáte z hlediska 
užitečnosti pro celou obec. Doporučujeme, abyste pečlivě zvážili důležitost činností a 
do kategorií „důležité“ zařadili nejvýše 5 investičních akcí.  

 

Navrhované činnosti (investiční akce) důležité lhostejné nedůležité 

Rozšíření kompostárny ve Věžkách    

Vybudování parkoviště na výstavy    

Rekonstrukce místních komunikací v obci Věžky a Vlčí 
Doly 

   

Protipovodňové úpravy v obci Věžky a Vlčí Doly – 
výsadba zeleně 

   

Protipovodňové opatření Věžky- Zlobice    

Nová bytová zástavba    

Zateplení bytového domu    

Zateplení budovy a oprava střechy sportovního areálu    

Výstavba startovacích bytů ve Věžkách    

Vybudování kulturního domu    

Kompletní rekonstrukce hasičské zbrojnice, součástí je i 
místní obchod 

   

Vybudování čističky odpadních vod v obci Vlčí Doly    

Úprava zeleně a parkové úpravy v obci Vlčí Doly    

Rekonstrukce budovy obecního úřadu    

Otevření mateřské školy ve Věžkách    

8. Další Vámi navrhované činnosti (vhodné investice obce) 
 

………………………………………………………………………………………………… 

 

9. Které kulturní a společenské akce vnímáte jako nejzajímavější? Jaký typ akcí dle 
Vašeho názoru v obci chybí? 
………………………………………………………………………………………………… 



 

51 

Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí 
Projekt CZ.1.04/4.1.00/62.00008 

 

10. Máte zájem se v rámci svých možností aktivně zapojit do dění v obci a přispět tak 
k jejímu rozvoji? 
 

Ano, již se aktivně zapojuji  

Zatím se aktivně nezapojuji, ale měl (a) bych zájem  

Ne, nemám na to čas nebo nemám zájem  

 

 

11. Jak dlouho v obci žijete?                                          12. Váš věk 
 

Od narození  15 – 29 let  

Více než 10 let  30 – 49 let  

Více než 5 let, ale méně jak 10 let  50 – 64 let  

Méně než 5 let  65 + let  

 

Děkujeme Vám za ochotu i za Váš čas strávený vyplněním tohoto dotazníku!  

Pokud máte cokoliv dalšího, co byste chtěli zastupitelům obce sdělit, zde je místo pro Vaše 
připomínky a názory. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


