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ÚVOD 

Vážení občané, 

v roce 2015 jsme si připomínali řadu významných výročí. Jedním z nich bylo 25. výročí od 

obnovení samosprávy Pozlovic, druhým je 100. výročí prohlášení Luhačovic jako místa lé-

čebného, částečně i na katastru Pozlovic. Je dobré se při takových příležitostech zastavit, 

ohlédnout se zpět a pojmenovat co všechno se na cestě k současnosti změnilo. Připomenout 

si historické mezníky, které  zásadním způsobem ovlivnily naše každodenní životy a pojme-

novat naše výhody oproti ostatním sídlům, ale i problémy, které nás trápí a v dalším období 

je chceme řešit. Proto se zastupitelstvo rozhodlo zpracovat Program rozvoje, který je základ-

ním plánovacím dokumentem a nástrojem pro řízení všestranného rozvoje našeho území. 

Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích tento dokument schvaluje zastupitelstvo.  

Strategický plán rozvoje  

- zachycuje hlavní problémy a předpoklady rozvoje obce, formuluje možná řešení 

s ohledem na efektivní využívání finančních a personálních kapacit obce i celkového 

potenciálu obce, 

- je podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech; 

- slaďuje představy jednotlivých subjektů o rozvoji obce, slouží k prevenci budoucích 

sporů a zajišťuje kontinuitu rozvoje 

- zvyšuje šance k získání finančních prostředků z vnějších zdrojů – dotací z veřejných 

rozpočtů i sdružování prostředků ze soukromého sektoru 

- je podkladem pro zapracování rozvojových aktivit do aktualizace územního plánu; 

- je nástrojem k posílení konkurenceschopnosti obce a nástrojem koordinace rozvoje 

v regionu 

Pro území Pozlovic byla již v minulosti zpracována řada rozvojových dokumentů. V roce 

1934 vypracovala Technická kancelář pro plány měst Ing Ivo Beneše „Základní plán upra-

vovací“, který obsahuje celou řadu smělých záměrů a vizí kolem nové přehrady. Předpo-

kládá vedle tradičního obhospodařování půdy i výstavbu nových zařízení pro rekreaci, sport, 

vzdělávání. 

V novodobé historii byly podkladem pro rozvoj obce kromě územních plánů i Plány obnovy 

venkova, z nichž první byl schválen 17. 2. 1999, poslední aktualizace byla provedena 17. 

12. 2014. Zastupitelstvo v posledních letech schvalovalo programové priority na volební ob-

dobí. V programovém období EU 2007 – 2013 byl zpracován Integrovaný plán rozvoje 

území Luhačovicka, který umožnil rozsáhlé investice do infrastruktury pro cestovní ruch 

z ROP Střední Morava. Rovněž ve strategickém plánu Leader v rámci Programu rozvoje 

venkova byly specifikovány rozvojové projekty a priority k řešení problematiky území. Vel-

kou část záměrů uvedenou v jednotlivých strategiích se podařilo zrealizovat.  

Tento program rozvoje obce je zpracován v období od 2016 do 2026 s využitím výstupů 

projektu „Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí“ realizova-

ného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a ve spolupráci s metodiky a metodičkami Kraj-

ského úřadu Zlínského kraje, odboru strategického rozvoje PhDr. Janou Pšejovou, Mgr. Vla-

dimírou Vondráčkovou a Mgr. Stanislavem Jašou. Podkladem pro tvorbu programu rozvoje 

byly i názory občanů, podnikatelů a zájmových skupin získané dotazníkovým šetřením a na 

veřejném projednání.  
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Realizační tým pod vedením starostky Ing. Olgy Tkáčové tvořili zaměstnanci Úřadu městyse 

Pozlovice – Ing. Bronislava Coufalíková, Ing. Eva Gergelová Richterová, externí spolupra-

covník Mgr. Radek Bednařík, členové rady a zastupitelova Ing. Miroslav Papoušek, Ing. 

Stanislav Jurák, Ing. Dušan Richter a členové komise pro strategický rozvoj, životní pro-

středí a cestovní ruch v čele s Ing. Petrem Novákem. Souběžně probíhaly práce na Vizi roz-

voje městyse Pozlovice, kterou vypracovala spol. Ciry Upgrade s.r.o. jako samostatný do-

kument, Dále na dokumentu spolupracovali ředitelé příspěvkových organizací  

a vedení spolků. Děkuji všem, kteří odvedli na zpracování rozvojových dokumentů velký 

kus práce.  

Vážení spoluobčané, přivítáme Vaše návrhy a připomínky i ke schválenému dokumentu – 

jenom tak totiž můžeme společně vytvořit projekty prospěšné pro budoucnost naší obce. 

V Pozlovicích září 2016 

Ing. Olga Tkáčová, starostka  
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I.  ANALYTICKÁ ČÁST 
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1 ÚZEMÍ 

1.1 Poloha, geografická situace 

Pozlovice se nachází v jihovýchodní části České republiky, NUTS 2 – Střední Morava, 22 

km od krajského města Zlín, v okrese Zlín. Příslušnou obcí s rozšířenou působností jsou 

Luhačovice, se kterými Pozlovice přímo sousedí; vzdálenost mezi jejími centry jsou 4 km. 

 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

Pozlovice leží na samé hranici chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Rozkládají se 

v údolí po obou stranách Pozlovického potoka na jižním okraji Vizovické vrchoviny s vé-

vodícím kopcem Komoncem vysokým 672 m n. m. Kopce a lesy obci vtiskují téměř pod-

horský charakter. Území městyse je obklopeno několika horami – Obětová (511 m), Obora 

(386 m), Větrník (432 m), a Pláňavka (381 m). V jihovýchodní části katastru se rozkládá 

vodní nádrž zvaná Luhačovická přehrada. Průměrná nadmořská výška v Pozlovicích je 302 

m n. m. Celková katastrální plocha činí 958,66 hektarů, z toho téměř polovinu katastru za-

ujímají lesy. 

Pozlovice leží na samé hranici chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Rozkládají se v údolí 

po obou stranách Pozlovického potoka na jižním okraji Vizovické vrchoviny s vévodícím 

kopcem Komoncem vysokým 672 m n. m. Kopce a lesy obci vtiskují téměř podhorský cha-

rakter. Území městyse je obklopeno několika horami – Obětová (511 m), Obora (386 m), 

Větrník (432 m), a Pláňavka (381 m). V jihovýchodní části katastru se rozkládá vodní nádrž 

zvaná Luhačovická přehrada. Průměrná nadmořská výška v Pozlovicích je 302 m n. m. Cel-

ková katastrální plocha činí 958,66 hektarů, z toho téměř polovinu katastru zaujímají lesy. 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. - Výměra půdy v Pozlovicích k 31. 12. 2013 

z toho (v ha) 

z toho: 
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Celková 

výměra 

(ha) 

země-děl-

ská 

půda 

orná 

půda 
zahrady sady 

trvalé 

travní 

porosty 

lesní 

půda 

vodní 

plochy 

zasta-

věné plo-

chy 

ostatní 

plochy 

958,66 343,64 119,36 19,28 1,91 203,09 454,49 34,36 21,91 104,26 

Zdroj: ČSÚ 

Pozlovice sousedí na jihu s Luhačovicemi a s obcí Kladná Žilín, na severu s Provodovem, 

Podhradím a Hornou Lhotou, na západě s Ludkovicemi a místní částí Luhačovic - Řetecho-

vem. Na východě se nachází Dolní Lhota a Petrůvka. Patří do národopisného regionu Luha-

čovské Zálesí. 

 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 

 

1.2 Historické souvislosti 

Pozlovice patří k nejstarším sídlům regionu Luhačovské Zálesí. První doložená písemná 

zpráva o Pozlovicích je z r. 1287. Původně patřily Pozlovice ke světlovskému panství, od r. 

1629 k luhačovickému panství, které náleželo až do r. 1945 rodu Serenyiů, který se zasloužil 

mimo jiné o založení lázní v Luhačovicích. Po vzniku lázní se Pozlovice dostaly částečně 

do stínu lázeňského místa Luhačovice. Přesto Pozlovice dokázaly využít své strategické po-

lohy, především vodní nádrž dokončenou v r. 1930, jež se stala centrem rekreace a zázemím 

pro lázeňství. 

V 60. letech minulého století byly Pozlovice s okolními obcemi připojeny k Luhačovicím. 

Po sametové revoluci se v r. 1990 Pozlovice osamostatnily a od té doby mají vlastní úřad. 

Znak  

a prapor jim byl udělen 13. 5. 1994. 
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 Znak městyse Pozlovice Prapor městyse Pozlovice 

   

    Obrázek 1 – Zdroj: Městys Pozlovice Obrázek 2 – Zdroj: Městys Pozlovice 

V roce 1996 získaly Pozlovice titul Vesnice roku 1996 pro region Střední Morava.  

V roce 2001 byly Pozlovice zapsány do seznamu lázeňských míst ČR. Díky své krásné pří-

rodě a příjemnému prostředí jsou Pozlovice častým cílem turistů, kteří se mohou těšit na 

historické památky, kulturní akce a široké sportovní vyžití. 

Význam Pozlovic podtrhuje povýšení na městys císařovnou Marií Terezií r. 1758.  

V roce 2008 byl Pozlovicím tento titul znovu udělen. 

Pozlovice mají zpracovaný územní plán z r. 2012. 

 

1.3 Památky v oblasti 

Podle kronik již na počátku 15. století stál v Pozlovicích dřevěný kostel sv. Martina.  

R. 1642 byl nákladem majitele panství Pavla Serenyiho na místě tohoto dřevěného kostela 

vybudován z kamene kostel nový, který měl obdélníkový tvar. V r. 1672 byl kostel rozšířen 

do délky a po bočních stranách o kaple, pod jednou z nich je vybudována hrobka Serenyiů. 

Za renovace farního kostela v letech 1790 – 1798 byly pro kostel pořízeny varhany. Převážná 

část interiérové výzdoby pochází z počátku 20. století. Hlavní oltář je z mramoru a kazatelna 

z hořického pískovce je velkým uměleckým dílem. V letech 1966 – 1967 byla v kostele jako 

první v Olomoucké diecézi provedena rozsáhlá renovace v duchu 2. vatikánského koncilu. 

Návrh provedl akademický malíř František Peňáz z Hřivínova Újezdu. V posledních 25 le-

tech je kostel postupně restaurován a opravován. 

V Pozlovicích se nachází také rozsáhlý historický objekt farní budovy s rozlehlou zahradou. 

R. 1757 byla na místě staré fary postavena nová farní budova ve stylu barokního zámečku. 

Erb nad vchodem do fary připomíná hraběte Amanda Serenyiho, který finančně stavbu pod-

pořil. Od r. 1978 je farní budova neobydlená a farnost spravují duchovní správci z farnosti 

Luhačovice. 

Nad Pozlovicemi a sousední obcí Podhradí se nachází zřícenina hradu Starý Světlov, jehož 

první písemná zmínka pochází z r. 1360. Tehdy byl hrad majetkem rodu Šternberků. Poté se 

jeho držitelé často měnili. Za česko-uherských válek během bojů mezi Jiřím z Poděbrad a 

Matyášem Korvínem čelil hrad několika ničivým nájezdům. Jeho tehdejší páni z Landštejna 

si vybudovali nad Bojkovicemi vzdálenými 20 km nové sídlo, které pojmenovali Nový Svět-

lov. Hrad Starý Světlov chátral, postupně ztrácel na významu a v r. 1517 byl označen jako 

pustý. Zřícenina hradu je chráněná kulturní památka ČR. Z Pozlovic je zřícenina hradu vzdá-

lena 3 km a vede k ní turistická značka. V r. 2013 bylo obcí Podhradí započato s pracemi na 

opravě tohoto hradu. 
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Mezi další historické památky patří například socha svatého Jana Nepomuckého z r. 1774 

s ohradní balustrádovou zídkou na návsi nebo Boží muka při polní cestě k Horní Lhotě  

z 18. století a Boží muka v polích při cestě na Luhačovice z r. 1811, obě působivě začleněné 

do terénu. 

 

1.4 Místní rodáci 

Pozlovice jsou rodištěm znalce zdejšího kraje Dr. Antonína Václavíka, profesora národopisu 

na tehdejší univerzitě J. E. Purkyně v Brně. Narodil se v r. 1891 a zemřel v r. 1959 v Brně. 

Napsal několik desítek národopisných studií. Svému rodnému kraji věnoval jednu ze svých 

nejpozoruhodnějších prací "Luhačovské Zálesí" vydanou v r. 1930. Ukazuje jeho sběratel-

skou vášeň i znalost svého rodného kraje. Je zakladatelem Luhačovského muzea. Jeho rodný 

dům byl zbourán, na domě v sousedství č. 102 byla v r. 1994 odhalena pamětní deska. 

 

Zhodnocení 

Klady 

- snadná dostupnost obec s rozšířenou působností, 

- poloha v blízkosti lázní Luhačovice je výhodná z hlediska cestovního ruchu. 

Zápory 

- velká rozloha zastavitelného území – zvýšené náklady na budování, provoz a údržbu 

infrastruktury 

Shrnutí 

Lázeňské místo Pozlovice, se svým přírodním a kulturním prostředím, s dobrou dostupností 

do Luhačovic, nabízí svým obyvatelům vhodné místo pro bydlení, práci i volný čas. Blízkost 

lázní je výhodná z hlediska cestovního ruchu. 
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2 OBYVATELSTVO 

2.1 Demografická situace 

2.1.1 Vývoj počtu obyvatelstva 

Počet obyvatel Pozlovic se postupně od r. 1921 zvyšuje až do současnosti. K 31. 12. 2011 

žilo v Pozlovicích 1232 trvale hlášených obyvatel. Vývoj počtu obyvatel městyse vykazuje 

velmi mírný růst (pro srovnání - v r. 2003 bylo v Pozlovicích hlášeno 1189 občanů). Index 

změny počtu obyvatel 2003/2014 dosahuje hodnoty 102,5 – což znamená, že v popisovaném 

období vzrostl počet místních občanů o 2,5 %. Ve srovnání s vývojem počtu obyvatelstva v 

celé ČR je to trend obdobný. 

 

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel Pozlovic 1910 - 2011 

 

Graf 1 - Zdroj: ČSÚ 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. - Vývoj počtu obyvatel Pozlovice v letech 2003 - 2

014 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ORP Lu-

hačovice 
19.692 19.628 19.567 19.450 19.451 19.408 19.270 19.153 19.104 18.996 18.877 18.778 

Pozlovice 1.189 1.182 1.184 1.170 1.186 1.168 1.168 1.189 1.232 1.225 1.221 1.219 

Zdroj: ČSÚ 

 

Vývoj počtu obyvatel Pozlovic 2003 – 2014 

 

Graf 2 - Zdroj: ČSÚ 
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Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. - Vývoj přírůstku a úbytku obyvatel 2001 - 2014 

Rok 
Stav 

1.1. 
Narození Zemřelí 

Přistě-

hovalí 

Vystě-

hovalí 

Přírůstek 

přiro-

zený 

Přírůstek 

migrační 

Přírůstek 

celkový 

Stav 

31.12. 

2001 1.176 21 8 6 22 13 -16 -3 1.173 

2002 1.173 14 6 23 16 8 7 15 1.188 

2003 1.188 6 4 15 16 2 -1 1 1.189 

2004 1.189 10 8 18 27 2 -9 -7 1.182 

2005 1.182 4 11 27 18 -7 9 2 1.184 

2006 1.184 12 15 13 24 -3 -11 -14 1.170 

2007 1.170 16 12 35 23 4 12 16 1.186 

2008 1.186 12 15 5 20 -3 -15 -18 1.168 

2009 1.168 14 16 24 22 -2 2 0 1.168 

2010 1.168 16 15 32 12 1 20 21 1.189 

2011 1.228 16 11 21 22 5 -1 4 1.232 

2012 1.232 17 11 11 24 6 -13 -7 1.225 

2013 1.225 9 11 19 21 -2 -2 -4 1.221 

2014 1.221 5 6 23 24 -1 -1 -2 1.219 

2015 1.219 18 6 21 23 12 -2 10 1.229 

Zdroj: ČSÚ 

2.1.2 Věková struktura obyvatelstva 

Mezi obyvateli Pozlovic žije více žen (51,8 %) než mužů (48,2 %), a to jak celkově, tak ve 

většině věkových skupin. 

Kategorii obyvatel ve věku 0 – 14 let tvoří 15,60 %. Dle aktuálních údajů z evidence oby-

vatel je početné zastoupení věkových kategorií dětí následující: žáků druhého stupně ZŠ (tj. 

12 - 14 let) žije v obci 47, žáků prvního stupně ZŠ (tj. 7 - 11) je 59. Dětí ve věku 3 - 6 let – 

což odpovídá docházce do mateřské školy – je v obci celkem 62, nejmenších dětí ve věku 0 

- 2 roky je 22. Kategorie 15 – 64 let tvoří celkem 67,70 % populace. Obyvatelstvo nad 65 

let věku tvoří 16,70 %. 

 

Věková struktura obyvatel Pozlovic v r. 2014 

 

Graf 3 - Zdroj: ČSÚ 
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Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. - Věková struktura obyvatel Pozlovic v r. 2014 

Věková struktura Počet obyvatel % 

0 - 14 let 190 15,60 % 15,60 % 

15 - 59 let muži 366 30,00 % 
59,90 % 

15 - 59 let ženy 364 29,90 % 

60 - 64 let muži 46 3,80 % 
7,80 % 

60 - 64 let ženy 49 4,00 % 

nad 65 let 204 16,70 % 16,70 % 

Celkový počet obyvatel v Pozlovi-

cích 
1.219 100,00 % 100,00 % 

Zdroj: ČSÚ 

2.1.3 Vzdělanostní struktura obyvatelstva 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. - Vzdělanostní struktura obyvatel Pozlovic v r. 2011 

  Celkem Muži Ženy 

Obyvatelstvo ve věku 15 a více let 1.013 478 535 

z toho: podle 

stupně vzdělání 

bez vzdělání 3 1 2 

základní včetně neukončeného 180 55 125 

střední vč. vyučení (bez maturity) 361 202 159 

úplné střední (s maturitou) 271 126 145 

nástavbové studium 22 4 18 

vyšší odborné vzdělání 11 1 10 

Vysokoškolské 142 78 64 

Zdroj: ČSÚ 

Podíl osob s pouze základním vzděláním tvoří 17,77 % obyvatel (pro srovnání, za Zlínský 

kraj je to 18,62 %), přičemž ženy tvoří téměř 70 % této kategorie. Vysokoškolské vzdělání 

dokončilo 14,01 % obyvatel, což je téměř o procento více než srovnatelná hodnota za Zlín-

ský kraj. 

 

Vzdělanostní struktura obyvatel obce Pozlovice v roce 2011 
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         Graf 4 - Zdroj: ČSÚ 

2.2 Sociální situace 

Údaje o národnostní struktuře obyvatel pochází ze sčítání lidu, domů a bytů 2011, kdy uve-

dení národnosti bylo dobrovolné a mnoho lidí žádnou národnost neuvedlo. V Pozlovicích 

národnost neuvedlo celkem 21 % obyvatel. Z těch, kteří uvedli národnost, se k české národ-

nosti přihlásilo 70 % obyvatel a k moravské národnosti přes 28 %. Třetí nevyšší skupinu 

tvoří slovenská národnost – 1,15 %. Ostatní národnosti netvoří ani 1 %, jak vyplývá z násle-

dující tabulky. 

 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. - Struktura obyvatel v Pozlovicích podle národnosti 

 Celkem Muži Ženy 

Obyvatelstvo celkem 1.214 581 633 

z toho národnost 

česká 672 296 376 

moravská 272 142 130 

slovenská 11 5 6 

polská 1 1 - 

ukrajinská 3 2 1 

neuvedeno 255 135 120 

Zdroj: ČSÚ 

Na území městyse se nenachází žádná sociálně vyloučená lokalita. 

 

2.3 Spolková činnost 

V městysi Pozlovice působí několik spolků v různých odvětvích činnosti a zapojují se do 

sportovního, kulturního a zájmového dění v městysi tím, že pořádají a organizují různé akce, 

soutěže nejen pro své členy ale i pro širokou veřejnost. Většina z nich pracuje s mládeží a 

vychovává si své následovníky. 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. - Seznam spolků se sídlem v Pozlovicích 

Název spolku 
Počet 

členů 
Druh zájmu Rok založení 

Sbor dobrovolných hasičů Pozlovice 80 hasičská činnost 1906 

TJ Sokol Pozlovice 260 
sportovní činnosti v osmi 

oddílech 
1921 

Český svaz žen Pozlovice 32 zájmový spolek 
2000 (obnovena 

činnost) 

Myslivecké sdružení Komonec 14 myslivecký spolek   

Junák Pozlovice - středisko Františka 

Matulíka 
74 práce s mládeží 1967 

Lesní singulární sdružení Pozlovice 100 správa lesa   
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Český svaz včelařů Pozlovice 35 včelaření 1930 

Honební společenstvo 127 pronájem honitby 1993 

Zdroj: Městys Pozlovice 

Kromě těchto spolků, které mají sídlo v Pozlovicích, na území Pozlovic vykonává svou čin-

nost Charita Svaté rodiny Luhačovice, Dům dětí a mládeže Luhačovice, Rybářský svaz Lu-

hačovického Zálesí, folklorní soubor Leluja Provodov a Poselství života. 

V městysi dále pracuje Kulturní komise Rady městyse Pozlovice, jejichž členky kromě spo-

lupořádání a organizování různých kulturních akcí navštěvují občany při příležitosti jejich 

životních výročí. 

Spolky mají možnost získat finanční prostředky pro svou činnost z rozpočtu městyse Pozlo-

vice formou poskytnutí příspěvku. 

 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. - Objem fi-

nančních příspěvků poskytnutých z rozpočtu 

městyse Pozlovice  

v r. 2014 

Spolek Příspěvek 

Junák svaz skautů a skautek Pozlovice 15.000,00 Kč 

Myslivecké sdružení Komonec 5.000,00 Kč 

Římskokatolická farnost Pozlovice 12.000,00 Kč 

TJ Sokol Pozlovice 60.000,00 Kč 

ZO ČSV Pozlovice 10.000,00 Kč 

Český svaz žen Pozlovice 5.000,00 Kč 

Celkem 107.000,00 Kč 

Zdroj: Městys Pozlovice 

Pozlovice nabízí rozsáhlé množství kulturních, společenských a sportovních akcí v průběhu 

celého kalendářního roku. Akce organizují spolky působící v městysi. Dalším významným 

organizátorem je Valašský hotel Ogar. V rámci festivalů Kulturní léto a Hudební doteky se 

uskutečnily již desítky akcí za nevídaného zájmu návštěvníků všech generací. 

 

Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. - Přehled pravidelných akcí v průběhu kalendář-

ního roku: 

Název akce Stručný popis akce Pořadatel 

Tříkrálová sbírka sbírka pro Charitu 
Charita Luhačovice s Římskokatolic-

kou farností Pozlovice 

Sportovní ples sportovní ples TJ Sokol Pozlovice 
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Hasičský ples ples SDH SDH Pozlovice 

Školní ples ples Sdružení rodičů Sdružení rodičů ZŠ Pozlovice 

Dětský karneval karneval s různými soutěžemi a diskotékou 
Kulturní komise Rady městyse Pozlo-

vice 

Fašank masopustní průvod masek v obci SDH Pozlovice 

Myslivecké hody myslivecké speciality MS Komonec 

Noc s Andersenem 
večerní a noční setkání s knihami pro děti a 

mládež 

Kulturní komise Rady městyse Pozlo-

vice 

Košt slivovice a 

Ochutnávka medu 

hodnocení dodaných vzorků slivovice a 

medu s programem 

Kulturní komise Rady městyse Pozlo-

vice, ČSŽ a ČSV 

Slet čarodějnic 
akce s různými soutěžemi pro všechny vě-

kové kategorie s diskotékou 
ČSŽ Pozlovice 

Stavění máje akce s různými soutěžemi a diskotékou SDH Pozlovice 

Pěší pouť rodin na 

Provodov (Male-

niska) 

pouť rodin se soutěžemi a táborákem Římskokatolická farnost Pozlovice 

Den matek program dětí ZŠ Pozlovice ke dni matek ZŠ Pozlovice 

Kácení máje akce s programem a hudbou SDH Pozlovice 

Pozlovice v pohybu sportovní soutěže oddílů TJ Sokol TJ Sokol Pozlovice 

Dětská hasičská sou-

těž 
soutěž mládeže v hasičském sportu SDH Pozlovice 

Zahradní slavnost 
soutěže a hry pro děti spojené s rozloučením 

předškoláků 
MŠ Pozlovice, příspěvková organizace 

Pěší pouť na Provo-

dov (Maleniska) 
pouť s procesím Římskokatolická farnost Pozlovice 

Svatoanenská pouť 
program k pouti ke sv. Anně spojený s 24 ho-

dinovým čtením Bible 

Městys Pozlovice a Římskokatolická 

farnost Pozlovice 

Mezinárodní dětský 

folklorní festival 

vystoupení dětských folklorních souborů v 

centru městyse 

Kulturní komise Rady městyse Pozlo-

vice 

Drakiáda pouštění draků Junák Pozlovice 

Dýňová slavnost soutěže a hry pro děti na zahradě MŠ MŠ Pozlovice, příspěvková organizace 

Martinské hody 
svatomartinské hody s příjezdem sv. Martina 

a martinským vínem 
Římskokatolická farnost Pozlovice 

Setkání seniorů 
podzimní setkání seniorů s představiteli 

městyse 

Kulturní komise Rady městyse Pozlo-

vice 
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Medový den zdobení perníků a dílničky pro děti 
Kulturní komise Rady městyse Pozlo-

vice a ČSŽ Pozlovice 

Rozsvěcování vánoč-

ního stromu 

rozsvěcování s vystoupením dětí spojený s 

prodejem vánočních dekorací a punče 

Městys Pozlovice, ČSŽ, TJ Sokol a 

SDH 

Vítání občánků 
vítání dětí spojené s kulturním programem 

dětí ZŠ 
Městys Pozlovice 

Předvánoční koncert 
koncert různých souborů v kostele sv. Mar-

tina 

Městys Pozlovice a Římskokatolická 

farnost Pozlovice 

Živý Betlém představení dětí u jesliček Římskokatolická farnost Pozlovice 

Štěpánský běh a Ště-

pánský pochod 

běh v centru pro všechny věkové kategorie a 

výšlap na Komonec 
TJ Sokol Pozlovice 

Zdroj: Městys Pozlovice 

Informace o dění v městysi jsou poskytovány několika způsoby. Kromě veřejných zasedání 

zastupitelstva městyse jsou to webové stránky městyse, čtvrtletník Pozlovský občasník, 

který je zdarma distribuován do domácností, které se přihlásily k jeho odběru, ke stažení je 

na webových stránkách a je k dispozici ve vestibulu úřadu městyse, dále prostřednictvím 

místního infokanálu, úřední desky, plakátových ploch a informační tabule. 

 

Zhodnocení 

Klady 

- Stabilní počet obyvatel, 

- městys je cílem stěhování zajištěných osob středního věku, 

- dobrá dostupnost spádových měst (dojíždění za službami, vzděláním či prací), 

- řada aktivních spolků přispívajících ke společenskému životu. 

 

Zápory 

- Nutnost vyjížďky za službami, vzděláním či prací, 

- odliv mladých lidí do větších center. 

 

Shrnutí 

Počet obyvatel Pozlovic se za posledních 30 let zvyšuje každých 10 let o přibližně 100 oby-

vatel. V současné době je zájem o bydlení v Pozlovicích pro finančně zajištěné rodiny, a to 

jak z důvodu blízkosti Luhačovic a Zlína, tak i kvůli pracovním příležitostem v hotelích či 

rekreačních a lázeňských zařízeních, a také díky upravenému okolí a čistému prostředí.  

Podle údajů z posledního sčítání lidu, domů a bytů se v Pozlovicích hlásí k české národnosti 

70,1 % občanů, k moravské 28,4 % občanů a ke slovenské 1,1 % občanů (z těch, kteří ná-

rodnost ve sčítání uvedli), zbylé národnosti tvoří dohromady 0,4 %. 

Spolková činnost ve městě je poměrně bohatá, 8 spolků a organizací působí ve sportu, kul-

tuře a dalších oblastech, mnozí z nich pracují s dětmi a mládeží. 
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3 HOSPODÁŘSTVÍ 

3.1 Ekonomická situace 

V Pozlovicích bylo v roce 2011 evidováno 357 ekonomických subjektů. Nejvíce jich bylo 

zaregistrováno ve velkoobchodu a maloobchodu a dále v ubytování, stravování a pohostin-

ství, což koresponduje s tím, že Pozlovice jsou rekreační a lázeňskou oblastí. 

 

Tabulka 10 - Struktura ekonomických subjektů v Pozlovicích podle 

odvětví (r. 2011) 

Podnikající subjekty podle odvětví Počet % 

Zemědělství, lesnictví, rybářství 16 4,48 

Zpracovatelský průmysl 49 13,7 

Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla 7 1,96 

Zásobování vodou a činnosti související s odp. vodami 3 0,84 

Stavebnictví 36 10,1 

Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 61 17,1 

Doprava a skladování 9 2,52 

Ubytování, stravování a pohostinství 56 15,7 

Informační a komunikační činnosti 9 2,52 

Peněžnictví a pojišťovnictví 10 2,8 

Činnosti v oblasti nemovitostí 11 3,08 

Profesní, vědecké a technické činnosti 32 8,96 

Administrativní a podpůrné činnosti 1 0,28 

Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 3 0,84 

Vzdělávání 6 1,68 

Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 7 1,96 

Ostatní činnosti 32 8,96 

Nezařazeno 9 2,52 

Celkem podnikajících subjektů v Pozlovicích 357 100 

Zdroj: ČSÚ 

V Pozlovicích je 148 subjektů, které zaměstnávají do 10 zaměstnanců a ve 13 podnicích 

pracuje 10 - 49 zaměstnanci. Větší podniky, které by zaměstnávaly nad 50 zaměstnanců, se 

v městysi nenachází. 

Tabulka 11 - Počet ekonomických subjektů podle počtu 

zaměstnanců 

Podnikatelských subjektů podle počtu zaměstnanců Počet % 
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bez zaměstnanců 127 35,57 

1 - 9 zaměstnanců 21 5,88 

10 - 19 zaměstnanců 8 2,24 

20 - 49 zaměstnanců 5 1,4 

nezjištěno 196 54,9 

Celkem podnikající subjekty v Pozlovicích 357 100 

Zdroj: ČSÚ 

Podle oborů je nejvíce osob zaměstnáno v sektoru služeb, což je dáno tím, že Pozlovice spolu 

s Luhačovicemi tvoří lázeňskou oblast, která je častým cílem turistů a lázeňských hostů, kteří 

vyhledávají místní služby. 

 

Tabulka 12 - Počet zaměstnanců podle oborů 

Zaměstnání podle oborů Počet % 

Zemědělství 10 1,82 

Průmysl 134 24,45 

Stavebnictví 40 7,3 

Služby 310 56,57 

Ostatní odvětví 54 9,85 

Počet zaměstnaných osob v Pozlovicích 548 100 

Zdroj: ČSÚ 

Městys Pozlovice se snaží podporovat podnikatele v oblasti cestovního ruchu každoročním 

setkáním s podnikateli a jejich propagací na veletrhu cestovního ruchu. Na webových strán-

kách městyse jsou umístěny bannery jednotlivých zařízení poskytujících ubytování na území 

Pozlovic. Další možností je pomoc při nabídce pronájmu volných prostor v nemovitostech, 

které městys vlastní (budova úřadu, minimarket, hasičská zbrojnice). 

 

3.2 Zemědělství 

V evidenci zemědělských podnikatelů je vedeno celkem 16 subjektů situovaných na území 

obce, přičemž všechny jsou zaměřeny na rostlinnou a živočišnou výrobu. Z celkové výměry 

katastru činí více jak 12 % orná půda, přes 21 % trvalé travní porosty. 

Zemědělskou prvovýrobu,  zaměřenou na chov masných krav (krávy bez tržní produkce 

mléka), provozuje Zálesí a. s., závod Agro. Zemědělská výroba je od roku 2004 převedena 

z konvenčního hospodaření do systému ekologického hospodaření. Kromě výroby objemo-

vých krmiv a chovu skotu má zemědělská výroba rovněž nezastupitelný podíl na údržbě 

krajiny. Zálesí a. s. hospodaří z velké části na pronajaté půdě soukromých osob a jeho čin-

nost v zemědělství tvoří cca 2 – 3 % celkového obratu společnosti. Areál zemědělské farmy 
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slouží v současné době chovu koní. Své zázemí zde našli jak koně Policie ČR, tak koně 

jezdecké stáje Atos. 

Část zemědělské půdy obhospodařují soukromé osoby. Za větší soukromě hospodařící ze-

mědělce lze označit Tomáše Martince (v centru) a Vlastimila Martince (lokalita Klenkov 

a Lipska), kteří provádějí sečení a jimi chovaný dobytek (krávy a ovce) spásají louky a past-

viny. 

V současné době v katastru probíhají pozemkové úpravy, kterými by měly být dořešeny pří-

stupy k zemědělským pozemkům a obnoveny cesty, které jsou ve špatném nebo havarijním 

stavu. 

 

3.3 Průmysl 

Tabulka 13 - Průmysl v Pozlovicích 

Název společnosti Počet zaměstnanců 

Zálesí a. s., závod kovo 40 

Výrobna oplatků Bohumil Košař 10 

Klimastav, s. r. o. 20 

FAKT spol. s r. o. 20 

Zdroj: Městys Pozlovice 

Jelikož jsou Pozlovice lázeňským místem, průmyslová výroba zde není ve větším rozsahu 

rozšířena. Průmyslová ani podnikatelská zóna se v obci nenachází a v plánu není ani její 

vybudování. Volné plochy pro výstavbu objektů určených pro výrobu a služby v obci dle 

územního plánu jsou v prostoru příjezdu od Ludkovic, kde se drobná průmyslová výroba 

nachází. Tímto vymezením je zajištěno dostatečné oddělení obytné a výrobní zóny. 

V Pozlovicích průmysl reprezentují Zálesí a. s., závod kovo, výrobna oplatků Bohumil Ko-

šař,  Klimastav, s. r. o. a stavebnictví firma FAKT s. r. o. 

ZÁLESÍ a. s., jejíž sídlo je v Luhačovicích, je soukromou společností se stoprocentní účastí 

českého kapitálu. Společnost se může pochlubit dlouholetou tradicí, v různých podobách 

působí na českém a evropském trhu od roku 1953. Podle výrobních oborů a poskytovaných 

služeb je členěna na závody a útvary. Dlouhodobou tradici má ve firmě strojírenská výroba, 

která je umístěna v závodu Kovo v Pozlovicích v ul. Ludkovická. Nosným programem pro-

vozu Kovo Pozlovice je výroba součástek a náhradních dílů pro traktory značky Zetor. Na 

tomto provozu pracuje celkem 40 zaměstnanců v dvousměnném provozu. 

V r. 1994 koupil p. Bohumil Košař v centru Pozlovic bývalou prodejnu smíšeného zboží od 

Jednoty Zlín. O rok později zde začal vyrábět lázeňské oplatky a trojhránky. Podnik klade 

důraz na kvalitu klasické ruční a poloautomatické výroby dle tradičních receptur s použitím 

výhradně přírodních surovin od převážně českých dodavatelů. Svými výrobky zásobuje zá-

kazníky v Pozlovicích i okolí, ale i lázeňská místa na Moravě, v Čechách, Slovensku a Ně-

mecku. V průběhu roku firma trvale zaměstnává převážně ženy ve dvousměnném provozu, 

v sezóně se počet zaměstnanců zvyšuje na dvojnásobek.  

Stavební společnost FAKT spol. s r.o. působí na trhu od roku 1993. Firma se specializuje 

zejména na stavební výrobu. V současné době zaměstnává 20 stálých pracovníků a disponuje 
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ustáleným okruhem místních živnostníků a firem, díky kterým je zaručena kvalita stavebních 

prací a dodržení ujednaných termínů výstavby daného díla. Úspěšné provádění stavebních 

prací je podloženo zaměstnáním kvalifikovaných pracovníků, komplexním technickým vy-

bavením, dopravní a stavební mechanizací s vlastním sídlem a skladovým hospodářstvím. 

Sídlo firmy je v bývalém rodinném domě v centru Pozlovic, stavební dvůr na ul. Ludkovická 

ve výrobní zóně. 

Společnost KLIMASTAV, s. r. o. byla založena v roce 1997 se sídlem v Luhačovicích jako 

následovník sdružení TECHNIC clima se vznikem své činnosti v roce 1991. Strategickým 

cílem společnosti je již od počátku řešení kompletních dodávek klimatizačních a vzducho-

technických zařízení včetně zpracování projektové dokumentace, montáží, uvedení do pro-

vozu a servisních služeb po celé České a Slovenské republice. V roce 2013 společnost do-

končila výstavbu vlastní výrobní haly v Pozlovicích, ve které vyrábí vzduchotechnické po-

trubí a příslušenství. Ve firmě je zaměstnáno 20 zaměstnanců. 

V r. 2008 navázal na původní rodinnou stolařskou výrobu z r. 1926 Václav Sedlář ml. Pro-

vozovna v ul. K Přehradě nabízí zakázkovou nábytkářskou výrobu i tesařské práce. 

 

3.4 Služby 

Co se týče komerčních služeb, je nabídka v Pozlovicích poměrně malá – kvůli blízkosti a 

snadné dostupnosti Luhačovic, kde se veškeré potřebné služby nacházejí, a rostoucímu vý-

běru zde, klesá poptávka po službách poskytovaných přímo v místě. Narůstající počty su-

permarketů a obchodních center jsou pro mnoho lidí přitažlivější i přesto, že je třeba do nich 

dojíždět. 

V současné době v Pozlovicích funguje jedna prodejna potravin a jedna prodejna pekárny, 

které jsou nejvíce využívány staršími občany. Dvakrát do týdne přijíždí pojízdná prodejna 

s pečivem, jedenkrát za 14 dní pojízdná prodejna s ovocem a zeleninou a s trvanlivými po-

travinami, popř. smíšeným zbožím. 

V posledních letech došlo ke zrušení 3 prodejen potravin. 

V Pozlovicích od r. 1994 funguje poštovna, kterou jako smluvní partner České pošty, s. p., 

provozuje Městys Pozlovice. Umístěna je v budově úřadu. Poštovní služby jsou poskytovány 

na základě smlouvy v následujícím rozsahu: 

• Příjem obyčejných listovních zásilek a doporučených listovních zásilek 

• Prodej poštovních známek, pohlednic a korespondenčních lístků 

• Příjem poštovních poukázek typu A a C, platebního dokladu SIPO v hotovosti 

• Vydávání oznámených listovních zásilek a balíků uložených doručovateli mateřské 

pošty na poštovně 

Kromě poštovních služeb jsou na poštovně poskytovány informace pro turisty. 

Rozšířené je poskytování kadeřnických služeb, masáží, služeb realitních kanceláří, taxis-

lužby, elektroinstalace, úklidové služby. Chybí autoservis, stavební řemesla (doposud jsou 

provozována převážně živnostníky ze starší generace). 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že občané nejvíce postrádají plnohodnotný obchod (typu 

supermarket), nejlépe s masnou. Na druhém místě se objevily požadavky na umístění ban-

komatu v obci, zřízení ordinace lékaře, multifunkční sportovní hala a cukrárna. Dále by bylo 

vhodné zlepšit bezpečnost v obci zavedením opatření, napomáhajících k dodržování přede-

psané maximální rychlosti silniční dopravy. Občané by též uvítali možnost koupě denního 



Program rozvoje městyse Pozlovice 2016 - 2026 23 

tisku (případně podání sazky, sportky) či zřízení neplaceného hřiště pro děti (zpevněné pro 

míčové hry apod.). 

 

3.5 Cestovní ruch 

Díky své poloze v blízkosti Luhačovic jsou Pozlovice významným rekreačním střediskem. 

Od r. 2001 jsou lázeňským místem, Luhačovicko (území Luhačovic a Pozlovic) je jednou 

ze tří oblastí soustředěné rekreace v rámci Zlínského kraje. Registrovanými právnickými 

osobami s nestátním lázeňským zařízením na území Pozlovic jsou Inter Znojemia Group a. 

s., která provozuje wellnesshotel Niva a lázeňský léčebný dům Hubert, zařízení Ministerstva 

vnitra ČR. Při léčbě jsou využívány léčivé prameny Luhačovic – Viola a Vincentka. 

Rekreace se v Pozlovicích rozvíjela od 60. let minulého století v návaznosti na postupné 

vybavení přehrady (brouzdaliště, přístaviště, WC, komunikace, parkoviště, zpevnění břehů, 

restaurace). Výstavba chat probíhala na pozemcích přidělovaných Místním národním výbo-

rem do užívání, často na půdě násilně vykoupené od původních vlastníků. Atraktivní pro-

středí a blízkost lázní Luhačovice přilákaly v 80. letech minulého století investory z řad vel-

kých podniků, kteří budovali rehabilitační a školicí střediska pro své zaměstnance. Po r. 1990 

byla velká část těchto zařízení privatizována a dnes slouží jako rekreační střediska a wellness 

hotely (např. Sigma Lutín – nyní hotel Pohoda; Agrostav Topolčany – nyní hotel Niva; ČSD, 

Sigma Hodonín a Gumotex Břeclav – nyní Rezort Luhačovice a VIVIT a. s.; Železárny a 

drátovny Veselí nad Moravou – nyní hotel Vega; Železárny a drátovny Bohumín a Ingstav 

Brno – nyní Přehrada, VZ MF ČR; Pozemní stavby Zlín – nyní hotel Adamantino; ROH – 

nyní hotel Harmonie). Vlastníky některých zařízení (např. Adamantino, Harmonie a Vega) 

jsou subjekty se sídlem mimo Pozlovice, zařízení nejsou provozovány jako rodinné firmy, 

ale vedením je pověřen management. 

V letním období se v okolí Pozlovic nabízí vhodné podmínky pro pěší turistiku vzhledem 

k hustému turistickému značení Klubu českých turistů. V Pozlovicích chybí širší sportovní 

vyžití během zimní sezóny, protože území je vzhledem k nadmořské výšce limitováno 

množstvím sněhové pokrývky. Při dostatečné výšce sněhu jsou v okolí hotelů vyznačeny a 

strojově upraveny trasy pro běžkaře, na víceúčelovém hřišti u mateřské školy nebo u hotelu 

Vega je kluziště, příp. se dá využít i zamrzlá plocha na Luhačovické přehradě. 

 

 

 

Tabulka 14 - Kapacita hromadných ubytovacích zařízení – 

rok 2014 

  
Počet zaří-

zení 
Pokoje Lůžka 

Místa pro stany 

a karavany 

Okres – Zlín 132 4.214 9.324 387 

Pozlovice 9 324 746 150 

% podíl 6,80 % 7,70 % 8,00 % 38,80 % 

 Zdroj: ČSÚ 
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Tabulka 15 - Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení – rok 2014 

  
Počet příjezdů 

hostů 

Počet příjezdů 

hostů z ČR 

Počet přeno-

cování 

Počet přenoco-

vání hostů z ČR 

Okres - Zlín 256.828 212.636 983.268 854.672 

Pozlovice 36.623 32.864 106.651 97.207 

% podíl 14,30 % 15,50 % 10,80 % 11,40 % 

Zdroj: ČSÚ 

Vzhledem ke značnému množství rekreantů a turistů, kteří se na Luhačovicku pohybují, je 

v Pozlovicích dobře rozvinuta základní infrastruktura pro cestovní ruch. V obci se nachází 9 

hotelů, 6 penzionů, autokemping a ubytování v soukromí – to vše s odhadovanou celkovou 

kapacitou 2.500 lůžek. Řada hotelů a penzionů poskytuje zároveň i stravovací služby mini-

málně pro ubytované hosty, často však i pro příchozí návštěvníky. Restaurací s celosezónním 

provozem (bez ohledu na ubytování hostů) je zde přibližně 7. 

 

Tabulka 16 - Lůžková kapacita v největších hotelích a penzionech  

v Pozlovicích 

Název zařízení Počet lůžek Vlastník  

Valašský Ogar 66 Valašský Ogar s. r. o. 

Hotel Vega 72 Hotel Vega s. r. o. 

Hotel Niva 62 Inter Znojemia Group, a. s. 

Hotel Harmonie 302 
Odborový svaz pracovníků hornictví, geolo-

gie a naftového průmyslu 

Hotel Adamantino 160 Hotel Adamantino, a. s. 

Hotel Pohoda 80 Zálesí a. s. 

Hotel Vyhlídka 48 Jiří Pecha  

VZ MF Přehrada 190 Generální finanční ředitelství 

Lázeňský dům Hubert 74 Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra  

Rybářská chata 25 Rybářský Svaz Luhačovického Zálesí 

Penzion Vila u přehrady 30 Katarína Doležalová 

Penzion Patricie 42 Ing. Vilém Novotný 

Penzion U hráze 44 HLAPO s. r. o. 

Penzion JAS 39 PST TRADE, a. s. 

Penzion MIRELAX 10 Marie Macurová 

Autokemping Novosad 128 Luboš Novosad 

Zdroj: Městys Pozlovice 
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Přestože většina rekreačních objektů byla v posledních letech zrekonstruována či nově po-

stavena, dvě bývalá rekreační střediska (Kaskáda a ČSD) jsou bohužel dnes již v naprosto 

nevyhovujícím zchátralém stavu a byla zařazena na seznam brownfieldů Zlínského kraje. 

Také chataření je v Pozlovicích velmi rozšířeno – nachází se zde 7 chatových oblastí (U 

Vegy, V Korytech, Lipska I, Lipska II, Na mlýnem, Křapodola a Stupka). Tyto plní rekreační 

funkci mimo zastavěné území. Počet rekreačních objektů pro individuální rekreaci je při-

bližně kolem 200. 

Na území Pozlovic se nachází údolní nádrž zvaná Luhačovická přehrada, která se začala 

stavět v r. 1912 a dokončena byla v r. 1930. Její kapacita je 2,7 mil. m3 vody a zabírá plochu 

40 ha. Původně byla vybudována pro snížení průtoků velkých vod a k ochraně lázní Luha-

čovice před povodněmi, ale dnes slouží navíc k rekreaci a rybaření. Je cílem procházek, 

odpočinkovou a klidovou zónou. Je vhodná pro pěší výlety, cykloturistiku, in-line bruslení, 

koupání nebo vyjížďky na lodičkách. V r. 2010 bylo na břehu přehrady zprovozněno kou-

paliště DUHA, které nabízí příležitost pro koupání, vodní radovánky, relaxaci a odpočinek 

pro všechny generace. Celkové investiční náklady na výstavbu koupaliště dosáhly 50,5 mil. 

Kč. Luhačovická přehrada, která je jednou z nejstarších vodních nádrží ve správě Povodí 

Moravy, s. p., tak díky své jedinečné poloze a krásné okolní přírodě přitahuje návštěvníky 

Luhačovicka. V r. 2012 bylo dokončeno rozsáhlé vyčištění celé přehrady s cílem zlepšit kva-

litu vody ke koupání, jako další etapa jsou Povodím Moravy s. p. připravovány projekty 

záchytných nádrží a revitalizace povodí Luhačovického potoka. Zázemí pro rekreaci tvoří 

několik přilehlých hotelů. Kolem přehrady je vybudováno několik parkovišť s kapacitou až 

200 aut. Většina pozemků v prostoru přehrady je ve správě Povodí Moravy, s. p., proto veš-

keré rozvojové projekty je nezbytné řešit po dohodě s tímto státním podnikem. 

Pro zájemce o sportovní vyžití je v Pozlovicích k dispozici sportovní areál TJ Sokol Pozlo-

vice nebo víceúčelové hřiště u mateřské školy. Po obci jsou návštěvníkům k dispozici koutky 

pro děti (u hudebního altánu, u základní školy, zahrada u mateřské školy, u kabin TJ Sokol, 

na přehradě apod.). Díky ubytovacím zařízením jsou hostům k dispozici různé atraktivity. 

Některá z ubytovacích zařízení svým hostům umožňují návštěvu sauny, bazénu a podobně. 

 

 

 

Tabulka 17 - Služby poskytující ubytovací zařízení v Pozlovicích 

Bazén venkovní koupaliště DUHA, hotel Niva 

Bazén vnitřní 
hotel Adamantino, hotel Harmonie, hotel Pohoda, holte 

Vega, LLÚ Hubert 

Fit Centrum, procedury, 

wellness 

hotel Adamantino, hotel Harmonie, hotel Niva, hotel 

Pohoda, hotel Vega, hotel Vyhlídka, LLÚ Hubert 

Jízdy na koni Markéta Bodláková 

Bowling hotel Vyhlídka, Pizzerie U Jána 

Minigolf hotel Vega, LuhaPark 

Squash hotel Vega 

Tenis, badminton hotel Adamantino, hotel Harmonie, hotel Vega 

Zdroj: Městys Pozlovice 
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3.6 Trh práce 

Protože Pozlovice jsou místem soustředěné turistiky, je nejvíce ekonomicky aktivních oby-

vatel zaměstnáno v sektoru služeb, po kterých je v Pozlovicích největší poptávka. 

Míra nezaměstnanosti v obci v roce 2014 dosahovala 5,2 %. Tato hodnota je o 2,3 % nižší 

než hodnota pro Zlínský kraj. Z pohledu vývoje nezaměstnanosti se jedná o výsledek po-

stupného poklesu nezaměstnanosti (k 31. 7. 2015 míra nezaměstnanosti dosahovala 2,4 %). 

Uvedená míra nezaměstnanosti k 31. 12. 2014 odpovídá počtu 43 dosažitelných uchazečů o 

zaměstnání. 

Podle dat ze Sčítání lidu, domů a bytů 2011 vyjíždělo za zaměstnáním celkem 379 obyvatel. 

Naprostá většina vyjížděla za prací v rámci okresu (168) nebo v rámci obce (41). 

Tabulka 18 - Vyjíždějící obyvatelstvo (rok 2011) 

  Počet 

Vyjíždějící celkem 379 

v tom 

vyjíždějící do zaměstnání 255 

v tom 

v rámci obce 41 

do jiné obce okresu 168 

do jiného okresu kraje 23 

do jiného kraje 19 

do zahraničí 4 

vyjíždějící do škol 124 

v tom 
v rámci obce 22 

mimo obec 102 

Zdroj: ČSÚ 

Dojížďka a vyjížďka se týká především blízkého okolí. Za prací, vzděláním, zábavou, lékař-

skou péčí a řadou dalších služeb dojíždějí místní především do Luhačovic, kam je cestování 

navíc usnadněno fungující linkou ČSAD s poměrně frekventovanými spoji, případně do 

Zlína. Dojíždějících do obce je pochopitelně méně; v případě mateřské a základní školy se 

jedná především o děti ze spádového Řetechova, Podhradí a Pražské čtvrti v Luhačovicích. 

Z hlediska dojíždění za prací nelze v obci identifikovat žádný subjekt, který by byl význam-

ným cílem dojížďky a lákal pracovníky z daleka; spádovost je proto v podstatě stejná jako u 

vyjížďky – především ze sousedních Luhačovic. 

 

Zhodnocení 

Klady 

- Rozvinutý cestovní ruch, 

- četná zařízení základní infrastruktury pro cestovní ruch, 

- doprovodná infrastruktura pro cestovní ruch především se sportovním zaměřením, 

- nízká míra nezaměstnanosti. 
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Zápory 

- Minimum subjektů podnikajících v zemědělství a průmyslu, 

- nízká nabídka komerčních služeb kromě ubytovacích a stravovacích, 

- chybí informační centrum pro turisty, 

- nedostatečná spolupráce (chybí destinační management) a propagace cestovního ru-

chu a malý zájem občanů o samostatné podnikání. 

 

Shrnutí 

V Pozlovicích, které nabízí široké zázemí pro rekreaci a lázeňství, výrazně převládá sektor 

služeb nad ostatními oblastmi (průmysl, zemědělství). Ve městysi působí jedna významná 

průmyslová společnost, s dalším větším rozšiřováním ploch pro výrobu a skladování se ne-

počítá. Většina podnikatelů a firem je závislá na počtu přijíždějících lázeňských hostů, tu-

ristů a dalších návštěvníků. 

Míra nezaměstnanosti v Pozlovicích se výrazně drží pod průměrem v rámci celého Zlín-

ského kraje. 

Nabídka služeb je poměrně široká, pro hosty i obyvatele Pozlovic je k dispozici řada kultur-

ních akcí, sportovišť, tras pro cyklisty, in-line bruslaře i pěších turistů. 

K největším atraktivitám cestovního ruchu patří Luhačovická přehrada a celé okolní přírodní 

prostředí CHKO Bílé Karpaty. 
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4 INFRASTRUKTURA 

4.1 Technická infrastruktura 

4.1.1 Zásobování vodou 

Stávající zástavba v Pozlovicích je zásobována pitnou vodou z veřejné vodovodní sítě Lu-

hačovice vybudované v r. 1972. Zdrojem vody jsou prameniště Horní Lhota (Komonec) a 

úpravna vody Karolinka, ze které je voda na území přivedena skupinovým vodovodem Vlára 

ze Slavičína do zemního vodojemu o objemu 2 x 150 m3. Samostatný zdroj pitné vody má 

hotel Vega. Podle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje z r. 2013 činí délka 

rozvodné sítě 10,47 km a je na ni připojeno 309 přípojek o délce 1,5 km. Celková délka nově 

navržených řadů v lokalitách určených k zástavbě je 3.120 m.  

Vodovod provozuje Moravská vodárenská a. s. na základě smlouvy o provozování uzavřené 

se společností Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., která je vlastníkem vodovodní sítě. 

Stávající systém zásobování obce pitnou vodou je vyhovující, ale je nezbytné postupně ve 

spolupráci s VaK Zlín a. s. vypracovat plán obnovy vodovodní sítě a vyčlenit zdroje na fi-

nancování. V lokalitách určených územním plánem k zastavění je nejzásadnějším problé-

mem, kdo bude investorem. Část vlastníků pozemků očekává, že výstavba infrastruktury 

bude iniciována a financována Městysem Pozlovice. 

4.1.2 Kanalizace 

Na území Pozlovic je v převážné části zastavěného území vybudována jednotná kanalizace, 

např. v lokalitě Nivy je vybudována kanalizace oddělená, s napojením splaškových úseků 

na stávající jednotnou síť provozovanou stejně jako vodovod Moravskou vodárenskou a. s. 

Jednotlivé úseky dešťové kanalizace vybudované převážně k odvodnění vozovek jsou zaús-

těny do Pozlovického potoka a jsou ve správě Městyse Pozlovice. Splaškové resp. ředěné 

odpadní vody jsou stokovou sítí napojeny na kanalizační systém města Luhačovice a odvá-

děny ke společnému čištění na ČOV Luhačovice. Délka kanalizační sítě dokončené v r. 1968 

je cca 12.700 m, je na ni napojeno asi 90 % obyvatel. V některých částech obce byla kana-

lizace budována jako podmíněná investice pro další výstavbu (chatové lokality). Údaje o 

skutečném stavu i vlastníkovi nejsou známé. 

Splaškovou popř. jednotnou kanalizaci provozuje Moravská vodárenská a. s. na základě 

smlouvy o provozování uzavřené se společností Vodovody a kanalizace Zlín, a. s., která je 

vlastníkem části kanalizační sítě. 

Stávající kanalizace bude v plné míře ponechána, údaje o stavu sítě budou zpřesňovány a 

stejně jako u vodovodní sítě je nezbytné vypracování plánu obnovy a zajištění zdrojů na 

obnovu. V nových lokalitách pro bydlení se předpokládá vybudování 1.180 m splaškové 

kanalizace DN 250. Dešťové vody budou v maximální míře jímány popř. zasakovány u jed-

notlivých nemovitostí. 

4.1.3 Zásobování plynem a teplem 

Převážná část území je plynofikována, STL a NTL rozvodná síť byla vybudována v 80. le-

tech minulého století. Hlavním cílem při plynofikaci obce bylo snížení znečištění ovzduší 

na území lázeňského místa. V posledním desetiletí se však díky ekonomickým aspektům 
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vytápění plynem velká část domácností vrací k lokálnímu vytápění, což s sebou nese zhor-

šení kvality ovzduší. Jedná se však o celospolečenský problém na místní úrovni velmi těžce 

řešitelný. V nově budovaných lokalitách pro bydlení (ul. Řetechovská a Antonína Václa-

víka) rozvody plynu nebyly budovány díky minimální poptávce po tomto zdroji tepla, pro-

zatím individuálně jsou využívány obnovitelné zdroje energie (tepelná čerpadla, fotovol-

taické systémy, zplyňování biomasy). 

4.1.4 Zásobování elektrickou energií, veřejné osvětlení 

Územím Pozlovic prochází několik vedení VN 22 kV, která jsou propojena ve spínací stanici 

umístěné na katastru obce. Ta umožňuje v případě havárií na síti vzájemné propojení vedení 

a tím zajištění dodávky elektrické energie pro širší okolí. Na území Pozlovic je dále umístěno 

23 trafostanic. 

Distribuční síť NN je v části obce (např. ul. Leoše Janáčka, Hlavní, Podhradská, Antonína 

Václavíka a část Nivy) vedena zemním kabelem, v ostatních částech je nadzemní vedení. 

Ve východní a západní části katastrálního území je vymezena trasa koridoru určeného pro 

realizaci vedení 110 kV, které zajistí propojení stávající rozvodny VVN/VN ve Slušovicích 

s navrženými rozvodnami VVN/VN v Pozlovicích a Slavičíně. 

Obdobně jako NN je vedena i síť veřejného osvětlení. V r. 2015 byl zpracován pasport ve-

řejného osvětlení, z něhož vyplývá, že osvětlovací soustava má v současné době 577 osvět-

lovacích bodů různých typů a stáří, z toho je 487 obecních a 90 cizích. Svítidel je celkem 

541, z toho je 451 obecních a 90 cizích. Cizí jsou ve vlastnictví Povodí Moravy s. p. a VZ 

MF Přehrada. Počet rozvaděčů, které obsluhují systém VO, je 13 ks, náklady na provoz činí 

340 tis. Kč, roční spotřeba 144.293 kWh, tzn., že se svítí za 2,36 Kč/kWh. Průměrný příkon 

na jedno svítidlo je 81,70 W, na jedno světlo je to 70,35 W. Správu VO provádí Městys 

Pozlovice vlastními kapacitami a postupně je prováděna rekonstrukce této soustavy s cílem 

snížení energetické náročnosti při zachování normových intenzit osvětlení. 

4.1.5 Sdělovací vedení, komunikační sítě 

Špatná dostupnost televizního a radiového signálu vedla zastupitelstvo k rozhodnutí vybu-

dovat v letech 1995 – 2000 televizní kabelový rozvod (TKR) a hlavní přijímací stanici 

(HPS). Na tento rozvod je v současné době připojeno 333 domácností a umožňuje příjem 40 

programů v analogovém i digitálním systému. V roce 2004 byla síť upravena na multi-

funkční datovou síť, která umožňuje šíření internetu. Tuto možnost po další rekonstrukci v r. 

2014 využívá 180 domácností. Tato síť je provozována ve spolupráci se společnostmi Sa-

tturn Holešov, spol. s r. o. a Avonet, s. r. o. Služby nabízí další dodavatele kabelového i 

bezdrátového internetové připojení, zájemci si mohou vybrat dle svých preferencí. 

Místní telefonní síť je v převážné části uložena s TKR, v části obce pak závěsným vedením, 

územím prochází i trasa dálkového kabelu. Postupně jsou pokládáním chrániček v rekon-

struovaných úsecích komunikací vytvářeny podmínky pro vytvoření optické sítě. 

Na území Pozlovic jsou provozovány 3 radiokomunikační objekty – převaděč za kostelem 

sv. Martina, u HPS a na vrcholu Obětové. Dosah mobilních operátorů je na dobré úrovni. 
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4.2 Dopravní infrastruktura 

4.2.1 Silniční doprava 

Městysem Pozlovice procházejí pouze komunikace II. a III. třídy. Silnice II/492 Zádveřice - 

Dolní Lhota - Luhačovice - Biskupice je vedena po úpatí Obětové a umožňuje napojení na 

silnici I/49 v Zádveřicích. Nejbližší napojení na dálnici D55 je v Otrokovicích, která dále 

navazuje na dálniční síť ČR. Tento nájezd na dálnici je od Pozlovic vzdálen 43 km. 

Okružní křižovatka nad přehradou vybudovaná v r. 2014 je začátkem silnice II/493 Luhačo-

vice - Petrůvka - Slavičín – Hrádek a její vybudování odstranilo nevyhovující stav z hlediska 

bezpečnosti provozu. 

Silnice III/4922 Luhačovice - Pozlovice – Podhradí je napojena na silnici II/492 v Luhačo-

vicích u Jestřabí a prochází ve směru jih – sever zastavěnou částí obce. Rovněž tato křižo-

vatka byla v r. 2008 upravena a díky vybudování odbočovacího pruhu na Pozlovice bylo 

odstraněno jedno z kritických míst na silniční síti. 

Rekonstrukce silnice II/492 byla provedena v letech 2013 - 2014, je ve výborném stavu. 

Podle sčítání dopravy z r. 2010 se jedná o úsek s intenzitou dopravy 5001 – 7000 vozidel/24 

hod., což je zásadním problémem hlavně při průjezdu centrem Luhačovic. Město Luhačo-

vice hledá řešení pro vyloučení kamionové dopravy z centra města, není vyloučeno řešení 

jižního obchvatu, které by si vyžádalo i úpravy silnic v k. ú. Pozlovice. 

Silnice III/4922 je vyspravena pouze částečně, vzhledem k doposud přetrvávajícímu názoru 

Zlínského kraje o nízkém dopravním významu komunikace v rámci Zlínského kraje je část 

oprav řešena vždy spolufinancováním z rozpočtu městyse Pozlovice. Ředitelstvím silnic 

Zlínského kraje, majetkovým správcem silnic II. a III. třídy, je komunikace klasifikována 

jako vyhovující. Silnice III/4922 společně s MK Ludkovická je intenzivně využívána jako 

nejrychlejší spojnice Slavičína a Zlína (33 km), popř. nájezdu na D55 (39 km) a doprava je 

tak vedena téměř do centra obce. Dopravní zatížení doposud nebylo prokázáno sčítáním do-

pravy. Kromě intenzity provozu je problémem i nedodržování nejvyšší povolené rychlosti 

v zastavěném území, nedostatečná opatření k zajištění bezpečnosti silničního provozu 

zejména v blízkosti zařízení občanské vybavenosti – hřiště, mateřské školy a základní školy. 

Při projednávání územního plánu v r. 2011 byl diskutován záměr nového dopravního propo-

jení silnice III/4922 v prostoru nad fotbalovým hřištěm a ul. Ludkovická u farmy s cílem 

vyloučení dopravy z centra Pozlovic a převedení MK Ludkovická do silniční sítě Zlínského 

kraje. 
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Silniční síť v k. ú. Pozlovice a MK Ludkovická 

propojující silniční síť ve směru na Zlín 

 

Obrázek 5 - Zdroj: www.mapy.cz 

V trase silnice III/4922 je na území Pozlovic jeden most v ul. Podhradská, nově vybudovaný 

v r. 2004. Část silnice nad mateřskou školou je stabilizována pilotovou stěnou, sesuvy v ul. 

Podhradská byly stabilizovány v r. 2013. Nestabilní podloží a nedostatečné zajištění silnič-

ního tělesa se projevuje četnými trhlinami v úseku ul. Hlavní nad údolní nivou Pozlovického 

potoka (lokalita Kněžské). 

U silnic v k. ú. Pozlovice je celkem 5 autobusových zastávek (Pozlovice – horní konec, Po-

zlovice – střed, Pozlovice – dolní konec, Pozlovice – nad přehradou a Pozlovice – Lipska), 

doposud 3 zastávky s kovovým přístřeškem nevyhovujícím dnešním estetickým kritériím. U 

místních komunikací jsou 2 zastávky, jedna u hráze přehrady se sezónním provozem, jedna 

na ul. Ludkovická. 

Správu a údržbu silnic zajišťuje společnost Správa a údržba silnic Zlínského kraje, s. r. o., 

jejímž zřizovatelem je Zlínský kraj. 

4.2.2 Železniční doprava 

Železnice do obce nebyla zavedena. Železniční spojení z Pozlovic je umožněno železniční 

tratí č. 345 Újezdec u Luhačovic – Luhačovice přes železniční stanici v sousedních Luhačo-

vicích, která je vzdálena 4 km. 

4.2.3 Místní komunikace 

Rozsah místních komunikací je popsán v pasportu komunikací vypracovaném v r. 2011 a je 

průběžně aktualizován. Na území Pozlovic se nachází 10,215 km místních komunikací II. a 

III. třídy, 7,195 km komunikací IV. třídy (tj. základní síť chodníků podél nejfrekventovaněj-

ších komunikací) a 22,215 km významných účelových komunikací. Nejčastějším povrchem 

u komunikací II. a III. třídy je asfaltobeton nebo litý asfalt, u komunikací IV. třídy převládá 

betonová dlažba a část je z litého asfaltu. Účelové komunikace jsou v některých místech 
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zpevněny betonovými panely. Na místních komunikacích je 6 betonových mostů, 5 lávek 

pro pěší a jeden brod na přítoku do Luhačovické přehrady. 

Místní komunikace v obci vykazují různé stupně opotřebení (převážná část zpevnění pochází 

ze 70. let minulého století. Jejích stav včetně orientačního pořadí naléhavosti oprav je prů-

běžně sledován. Na základě těchto poznatků jsou místní komunikace postupně opravovány 

– tyto opravy jsou však vázány na aktuální možnosti rozpočtu. 

 

Tabulka 19 - Nejvýznamnější provedené investice do komunikací v posled-

ním desetiletí 

Rok Název akce 
Rozpočet v tis. 

Kč 

2015 Oprava MK A. Václavíka a doplnění chodníku 1.490 

2014 Silnice II/492: Horní Lhota - Luhačovice, křižovatka se silnicí II/493 1.280 

2014 Pozlovice - Úpravy centra II 4.708 

2014 Pozlovice - Jurkovičova alej 6.521 

2013 Silnice III/4922: Pozlovice, chodník k Podhradí 2.888 

2013 Pozlovice - stabilizace svahu, ul. Podhradská 3.496 

2012 Stezka zdraví kolem Luhačovické přehrady (vč. parkoviště) 4.476 

2012 Oprava MK Lipska – Martincův mlýn 300 

2010 Křapodola - úprava schodiště s chodníkem 533 

2009 Zajištění stability svahu a komunikace v ul. Ludkovická v Pozlovicích 2.732 

2008 Okružní komunikace kolem přehrady (Povodí Moravy, s. p.) 3.000 

2007 Oprava chodníku podél ul. Hlavní 6.628 

2006 Úpravy centra obce 5.069 

2005 Velkoplošná oprava ul. Leoše Janáčka a Hlavní ŘSZK 

2005 Prodloužení místní komunikace v lokalitě Široká 101 

  CELKEM 43.222 

Zdroj: Městys Pozlovice 
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Tabulka 20 - Přehled komunikací a chodníků, které je nutné vybudovat,  

nebo vyžadují rekonstrukci, popř. se prokáže vhodnost jejich realizace 

Ulice 
Komuni-

kace 
Chodníky 

Antonína Václavíka – chodník a rekonstrukce MK (od kostela sv. Mar-

tina po křižovatku ul. Nivy a V Dražkách vč. parkování u kostela)  
x x 

Antonína Václavíka – rekonstrukce chodníku (od křižovatky Nivy – 

pod Pohodou) 
- x 

MK Nivy – rekonstrukce komunikace a chodníku x x 

Ludkovická – chodník a rekonstrukce MK, most x x 

Řetechovská – chodník a rekonstrukce MK, most x x 

Na Drahách – rekonstrukce chodníku a MK (vč. části ul. K Přehradě) x x 

V Dražkách – rekonstrukce MK s chodníkem a úpravou napojení odbo-

čení k MŠ a zastávky Pozlovice – střed  
x x 

Leoše Janáčka – úprava křižovatky u hřiště vč. zastávkových zálivů x - 

Obytné zóny – Za Potokem, Pod Větrníkem, Nivy I., II. a III. x - 

Propojovací komunikace Hlavní - Ludkovická x   

Komunikace - společných zařízení navržená v rámci komplexní pozem-

kové úpravy 
x   

Zdroj: Městys Pozlovice 

4.2.4 Cyklodoprava 

Okolím i územím Pozlovic vede několik cyklotras pro náročnější cyklisty, které jsou traso-

vány převážně po silnicích a stávajících nezpevněných lesních cestách. K cyklodopravě je 

využíván po rekonstrukci v r. 2012 okruh kolem Luhačovické přehrady a Jurkovičova alej, 

kde díky celé řadě dalších aktivit (dopravní obsluha území, in-line bruslení, pěší doprava a 

pohyb psů) dochází ke střetům účastníků dopravy. 

Povrch převážné části stezek i jejich značení v terénu je nevyhovující. V mapových podkla-

dech vytvořených pro prezentaci těchto cyklotras se velmi těžce orientují i místní obyvatelé. 

Ze sítě KČT jsou vyznačeny pouze cyklotrasy/stezky: 

− č. 5056 – od křižovatky ul. Ludkovická – Obora – Řetechov – Ludkovice vedoucí smě-

rem k Řetechovu po silnici č. 49025 na Řetechov, dále pak v souběhu se žlutou turistic-

kou značnou směrem ke Starému Světlovu a Komonci po hřebenu Vizovických vrchů 

− č. 5238 – z Luhačovic Jurkovičovou alejí na hráz přehrady, po luhačovském břehu pře-

hrady k autokempu, přes okružní křižovatku po silnici II/493 směrem na Petrůvku, pak 

s odbočením na lesní cestu směr Nevšová a Slavičín 

S místním značením popř. bez vyznačení v terénu: 

− Malý lázeňský okruh – délka 22 km 

− Velký lázeňský okruh – délka trasy 37 km 

− Komonecké stezky 

− Jižní toulky Luhačovským Zálesím 
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− Severní toulky Luhačovským Zálesím 

V rámci komplexní pozemkové úpravy je navržena síť komunikací tak, aby do budoucna 

umožnila i využití pro cyklodopravu a napojila se na síť cyklotras budovanou okolními ob-

cemi. 

4.2.5 Doprava v klidu 

Potřeba parkovacích míst ve všech částech obce roste. V obytné části obce je to důsledkem 

zvýšení počtu osobních automobilů v domácnostech a četnějším využíváním automobilu 

k návštěvě budov občanské vybavenosti. V rekreační části obce, zejména u Luhačovické 

přehrady, je důvodem vyšší potřeby parkovacích míst zvýšení atraktivity území a čilý ces-

tovní ruch. 

V obytné části jsou vybudována menší bezplatná parkoviště v centru Pozlovic 40 míst, u 

základní školy 12 míst, u pekárny oplatků 5 míst, další pak u budovy bývalé prodejny Mi-

nimarket, podél ul. Antonína Václavíka a v ul. Nivy. V turisticky nejexponovanější části v 

oblasti Luhačovické přehrady u hráze i nad přehradou jsou parkovací místa provozovaná 

spol. Služby městyse Pozlovice s. r. o. zpoplatněna. Velkým problémem je nedovolené par-

kování na místních komunikacích, prozatím obec nepřistoupila k zákazu parkování mimo 

vyhrazená místa. Poskytovatelé ubytovacích, stravovacích a dalších služeb zpravidla posky-

tují svým klientům a zákazníkům možnost zaparkovat na vyhrazených parkovištích či par-

kovacích místech u jednotlivých objektů. 

Územní plán počítá s rozšířením kapacit pro parkování u staveb občanské vybavenosti a tu-

ristických cílů. V době konání významných kulturních akcí v Luhačovicích anebo na pře-

hradě v letních dnech jsou kapacity plně obsazeny a chybí organizace klidové dopravy, např. 

automatický naváděcí systém na parkoviště. 

4.2.6 Dopravní obslužnost 

Obec je obsluhována autobusovou veřejnou hromadnou dopravou provozovanou ČSAD 

Vsetín popř. dalšími dopravci a lze ji rozdělit na dvě dílčí části. Do obytné části Pozlovic 

jsou po silnici III/4922 vedeny linky č. 820485 (Luhačovice – Pozlovice - Podhradí), č. 

820435 (Luhačovice – Řetechov – Pozlovice – Luhačovice – Doubravy – Zlín), které zajiš-

ťují dostupnost města Luhačovice. Ve všední dny jezdí do Luhačovic 22 spojů, z Luhačovic 

22 spojů. O víkendech je intenzita podstatně nižší. Do Luhačovic 12 spojů a z Luhačovic 12 

spojů. Z Luhačovic je možné po přestupu na vlak nebo autobus cestovat do dalších měst a 

obcí regionu. 

Mimo zastavěnou část Pozlovic po silnici II/492 projíždí autobusové linky č. 820415 (Zlín 

– Luhačovice – Slavičín - Valašské Klobouky), č. 820455 (Luhačovice – Dolní Lhota - Zlín), 

č. 820465 (Luhačovice - Dolní Lhota – Újezd – Drnovice - Valašské Klobouky), dálkové 

linky č. 820225(Valašské Klobouky – Slavičín – Luhačovice – Zlín – Brno - Praha) a č. 

820175 (Valašské Klobouky – Luhačovice – Vsetín - Rožnov pod Radhoštěm - Nový Jičín 

- Ostrava). 

Intenzita autobusových spojů dlouhodobě klesá a je předmětem kritiky ze strany občanů, 

zejména nedostatečný počet spojů ve večerních hodinách a o víkendech. Rozšíření počtu 

linek brání jejich nízká obsazenost a z toho vyplývající ekonomické aspekty provozování. 

Městys Pozlovice v současné době ze svého rozpočtu poskytuje příspěvek na dopravní ob-

služnost Zlínskému kraji ve výši 1.000 Kč/občana/rok. 

 

http://www.csadvs.cz/download/jr/2014-2015/primestske-linky/lV_0820415.pdf
http://www.csadvs.cz/download/jr/2014-2015/primestske-linky/lV_0820455.pdf
http://www.csadvs.cz/download/jr/2014-2015/dalkove-linky/lV_0820225.pdf
http://www.csadvs.cz/download/jr/2014-2015/dalkove-linky/lV_0820175.pdf
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Zhodnocení 

Klady 

- Vybudovaná základní kanalizační síť s napojením na ČOV, vodovod a plynovod 

v převážné části území, 

- kapacitně vyhovující místní datová síť, 

- základní síť komunikací bez velmi nebezpečných míst. 

Zápory 

- Část technické infrastruktury na hranici životnosti, nutné vytvoření podmínek pro 

obnovu, 

- nevyhovující stav některých místních komunikací, chodníků, křižovatek a mostů, 

část průjezdní dopravy mezi obcemi je vedena po místní komunikaci, 

- polní a lesní cesty převážně bez zpevnění, 

- nedostatečná síť a značení cyklostezek a turistických tras, 

- nedostatek parkovacích míst a řízení dopravy v klidu (navádění na parkoviště), 

- omezený počet linek hromadné autobusové dopravy, linky nejsou součástí integro-

vaného systému veřejné dopravy, 

- nedostatečná bezpečnost chodců při přecházení silnice k hřištím a mateřské škole, 

nedodržování nejvyšší dovolení rychlosti. 

 

Shrnutí 

Technická infrastruktura v Pozlovicích je funkční a kapacitně dostačující. Pozlovice jsou 

napojeny na čistírnu odpadních vod v Luhačovicích. 

Dopravní spojení především ve všední dny je dobré, autobus do Luhačovic jede přibližně 

každou hodinu. Menší četnost spojů je o víkendech a ve večerních a nočních hodinách. 
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5 VYBAVENOST 

5.1 Bydlení 

Dle výsledků Sčítání lidu, domů a bytů z r. 2011 se v Pozlovicích nachází celkem 373 domů. 

Z toho je 365 domů (tj. 98 %) rodinných, z nich 84 %, tj. více než čtyři pětiny, jsou obydleny. 

Bytových domů je v obci celkem 6. 

 

Tabulka 21 - Domovní fond z r. 2011 

  Celkem 
Rodinné 

domy 

Bytové 

domy 

Ostatní 

budovy 

Domy úhrnem 373 365 6 2 

Domy obydlené 314 307 6 1 

z toho podle 

vlastnictví 

domu 

fyzická osoba 299 296 3 - 

obec, stát 2 1 - 1 

bytové družstvo - - - - 

spoluvlastnictví 

vlastníků bytů 
13 10 3 - 

z toho podle ob-

dobí výstavby 

nebo rekon-

strukce domu 

1919 a dříve 11 11 - - 

1920 - 1970 79 78 1 - 

1971 - 1980 63 62 1 - 

1981 - 1990 54 51 2 1 

1991 - 2000 58 58 - - 

2001 - 2011 49 47 2 - 

Zdroj: ČSÚ 

Tabulka 22 - Dokončené byty v Pozlovicích 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Okres - Zlín 330 495 466 521 384 571 410 673 436 285 282 209 

Pozlovice 7 2 6 7 3 2 - 5 8 - - 8 

Zdroj: ČSÚ 

Tabulka 23 - Statistika počtu domů a obyvatel 

Rok 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1945 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011 

Domy 96 101 97 117 108 141 0 179 0 205 243 270 331 0 

Obyvatelstvo 524 574 616 715 615 741 763 800 877 924 946 1062 1193 1214 

Zdroj: ČSÚ 
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Více než tři čtvrtiny bytů jsou ve vlastním domě nebo osobním vlastnictví, v majetku obce 

nejsou žádné byty. K trvalému bydlení je využívána i část nemovitostí určených k individu-

ální rekreaci, k 31. 8. 2015 bylo v 7 objektech přihlášeno k trvalému pobytu 18 osob. 

Za poslední desetiletí (2002 - 2011) byla v obci dokončena výstavba celkem 48 bytových 

jednotek. Pro lepší srovnání se i při dlouhodobě klesajícím počtu dokončených bytů jedná o 

3,7 dokončených bytů na 1000 obyvatel za rok; tato hodnota je vyšší než srovnatelný údaj 

pro Zlínský kraj (2,1) i celou ČR (2,1). Největší nárůst počtu bytů byl zaznamenán v letech 

1971 až 1980, kdy zejména díky výstavbě v lokalitě Nivy bylo dokončeno 63 bytů.  

Nájemní byty tvoří dle údajů ze Sčítání lidu, domů a bytů 3,23 % z celkového počtu obyd-

lených bytů. Konkrétně se jedná o 13 bytů, dále jsou 3 byty družstevní. Klesající trend má 

obložnost bytového fondu – v r. 1970 činí průměrně 4,18 obyvatele na byt, v r. 2001 je to 

3,13 obyv./byt a v r. 2011 jen 3,01 obyv./byt. 

 

Tabulka 24 - Hospodařící domácnosti podle 

typu 

Hospodařící domácnosti celkem 434 

v tom: 

tvořené 1 rodinou 310 

v tom 

úplné 
bez závislých dětí 130 

se závislými dětmi 123 

neúplné 
bez závislých dětí 35 

se závislými dětmi 22 

tvořené 2 a více rodinami 11 

domácnosti jednotlivců 105 

vícečlenné nerodinné domácnosti 8  

Zdroj: ČSÚ 

Z údajů o hospodařících domácnostech vyplývá, že téměř jedna čtvrtina domácností je tvo-

řena jednotlivci. Údaje o věkovém složení těchto domácností z výsledků sčítání nejsou k dis-

pozici, ale prověřením údajů z evidence obyvatel se jedná převážně o domácnosti seniorů. 

V územním plánu z r. 2012 je vyčleněno 28 ploch určených pro individuální bytovou vý-

stavbu a 5 ploch umožňuje i výstavbu bytových domů. Územní plán tím reaguje na prognózu 

vývoje obyvatelstva (1350 obyv. v r. 2025) i vysokou poptávku po bydlení v Pozlovicích. 

Celkově je na plochách pro čisté bydlení možná výstavba až 195 bytů, v plochách smíšených 

obytných 135 bytů. 

Převážná část ploch určených k zastavění je ve vlastnictví soukromých osob a není vybavena 

potřebnou infrastrukturou, což je v současné době zásadním omezujícím faktorem pro zahá-

jení výstavby na většině pozemků. Městys Pozlovice poskytuje podporu ve výši 25 % ná-

kladů na zpracování zastavovacích studií, kde je zahájení výstavby podmíněno jejich zpra-

cováním. Vlastníkům pozemků je nabídnuta spolupráce při zpracování projektové dokumen-

tace na inženýrské sítě s možností sdružení finančních prostředků na její pořízení. Zásadním 

faktorem omezujícím rozvoj lokalit pro bydlení je očekávání vlastníků pozemků, že inves-

tice do technické infrastruktury bude iniciována městysem Pozlovice a bude hrazena z roz-

počtu městyse Pozlovice. 
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Obec nedisponuje žádným fondem pro sociální bydlení. Od r. 2014 nabízí ubytovací služby 

pro seniory soukromý Penzion Spokojené stáří s kapacitou 100 lůžek. Z analýzy dostupnosti 

sociálního bydlení v mikroregionu Luhačovské Zálesí vypracované v r. 2015 vyplynulo, že 

tyto kapacity jsou v celém územním obvodu ORP Luhačovice výrazně poddimenzovány i 

ve srovnání s okolními ORP. 

 

5.2 Školství a vzdělávání 

K zajištění předškolního a základního vzdělávání působí v Pozlovicích Mateřská škola Poz-

lovice, p. o. a Základní škola Pozlovice, p. o. Jedná se o příspěvkové organizace zřízené obcí 

k 1. 1. 2003. Střední školy v obci nejsou. 

Základní škola je 1. stupně, má 5 tříd, 2. stupeň základní školy navštěvuje většina žáků v Zá-

kladní škole Luhačovice, p. o., popř. dojíždí do specializovaných tříd do Zlína, Slavičína 

nebo Uherského Brodu. Podle údajů ze Sčítání domů, bytů a osob z r. 2011 do škol mimo 

obec vyjíždí 102 žáci. Ve školním roce 2014/2015 do lavic základní školy zasedlo celkem 

73 žáků. Z toho je patrné, že naplněnost školy je nízká (celková kapacita školy je 140 žáků). 

Od školního roku 2013/2014 je zastupitelstvem schvalována výjimka z minimálního počtu 

žáků a v rozpočtu městyse jsou vyhrazeny prostředky na dofinancování mezd pedagogic-

kých pracovníků. Podle údajů o počtu narozených dětí lze tuto situaci očekávat min. do r. 

2020. Při základní škole funguje i jídelna, školní družina a v posledních letech byla nabídka 

volnočasových aktivit pro děti rozšířena o kroužky zaštiťované Domem dětí mládeže Luha-

čovice, ve škole bylo zřízeno detašované pracoviště ZUŠ Luhačovice. 

 

Tabulka 25 - Počty žáků ve třídách a údaje o počtu  

pedagogických a nepedagogických pracovníků 

Školní rok 
Počet 

tříd 

Počet 

žáků 

Počet pedagogických/nepedago-

gických pracovníků 

2012/2013 5 75 7/5 

2013/2014 5 69 7/5 

2014/2015 5 73 7/5 

2015/2016 5 69 8/5 

Zdroj: Městys Pozlovice 

Mateřská škola Pozlovice, p. o. je členěna na tři oddělení (dle věku dětí), přičemž maximální 

celková kapacita zařízení je podle stavebně právních předpisů 90 dětí, podle platné legisla-

tivy MŠMT 84 dětí /3 x (24+4)/. Pro školní rok 2014/2015 byla tato kapacita plně využita, 

stejně tak i v předchozích letech. Podle počtu narozených dětí lze očekávat, že pro nadchá-

zející roky bude kapacita mateřské školy dostačující. Úplata za předškolní vzdělávání činí 

300 Kč/měsíc. 

Tabulka 26 - Počty žáků ve třídách a údaje o počtu peda-

gogických a nepedagogických pracovníků 

Školní rok 
Počet 

tříd 

Počet 

žáků 

Počet pedagogických/nepedago-

gických pracovníků 
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2012/2013 3  5/1,5 

2013/2014 3 68 5/1,5 

2014/2015 3 76 6/2 

2015/2016 3 79 6/2 

Zdroj: Městys Pozlovice 

S výjimkou základních mzdových nákladů jsou provozní a investiční výdaje ZŠ a MŠ hra-

zeny obcí. Školy každoročně přebytkově hospodaří s částkou přidělenou na základě sesta-

veného rozpočtu; kladný výsledek jejího hospodaření je pravidelně převáděn do rezervního 

popř. investičního fondu nebo je nařizován odvod zřizovateli na investiční výdaje. 

 

Tabulka 27 - Hospodaření Mateřské školy Pozlovice, p. o. 

Mateřská škola Pozlovice, p. o. 2012 2013 2014 

Příjmy 
4.055.956,55 

Kč 

3.998.773,45 

Kč 

4.206.470,76 

Kč 

z toho příspěvek od zřizovatele 565.000,00 Kč 565.000,00 Kč 565.000,00 Kč 

Výdaje 
3.943.452,44 

Kč 

3.847.770,95 

Kč 

4.078.457,33 

Kč 

Výsledek hospodaření 

(zisk/ztráta) 
112.504,11 Kč 151.002,50 Kč 128.013,43 Kč 

Fondy celkem 201.435,95 Kč 191.516,06 Kč 167.664,56 Kč 

Rezervní fond 14.200,00 Kč 6.000,00 Kč 3.409,00 Kč 

Investiční fond 76.219,91 Kč 70.671,02 Kč 73.434,52 Kč 

Fond odměn 0,00 Kč 0,00 Kč 12.000,00 Kč 

FKSP 111.016,04 Kč 114.845,04 Kč 78.821,04 Kč 

Ostatní fondy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Odvod zřizovateli 100.000,00 Kč 130.000,00 Kč 100.000,00 Kč 

Zdroj: Městys Pozlovice 

Tabulka 28 - Hospodaření Základní školy Pozlovice, p. o. 

Základní škola Pozlovice, p. o. 2012 2013 2014 

Příjmy 
5.267.024,83 

Kč 

5.226.660,68 

Kč 

5.045.449,73 

Kč 

z toho příspěvek od zřizovatele 615.000,00 Kč 755.000,00 Kč 865.000,00 Kč 

Výdaje 
5.186.007,03 

Kč 

5.153.373,73 

Kč 

4.821.475,43 

Kč 

Výsledek hospodaření 

(zisk/ztráta) 
81.017,80 Kč 73.286,95 Kč 223.974,30 Kč 

Fondy celkem 310.953,53 Kč 175.665,33 Kč 392.655,28 Kč 

Rezervní fond 85.716,00 Kč 0,00 Kč 260.000,00 Kč 

Investiční fond 6.692,75 Kč 23.967,55 Kč 12.044,50 Kč 

Fond odměn 0,00 Kč 2,00 Kč 0,00 Kč 
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FKSP 218.544,78 Kč 151.695,78 Kč 120.610,78 Kč 

Ostatní fondy 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 

Odvod zřizovateli 50.000,00 Kč 60.000,00 Kč 90.000,00 Kč 

Zdroj: Městys Pozlovice 

Budovy škol jsou průběžně udržovány v dobrém stavebně technickém stavu. Generální 

oprava budovy ZŠ Pozlovice s přístavbou třídy byla provedena v letech r. 1994 – 1995, v r. 

2014 byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení a úpravy okolí školy s vybudováním 

parkovacích míst, sadové úpravy s hracími prvky a nasvětlení přechodu. Opatření k úspoře 

energií (zateplení, výměna oken, kotelny, solární ohřev užitkové vody a regulační systém) 

bylo v budově MŠ Pozlovice provedeno v r. 2009, spotřeba plynu klesla zhruba na polovinu. 

V bezprostřední blízkosti MŠ je k dispozici zahrada s dětským hřištěm. 

Střední školství v obvyklých oborech studia je denně dostupné v Luhačovicích, Uherském 

Brodě, Slavičíně a Zlíně, vzdálenější specializované střední školy jsou zpravidla spojeny 

s internátním ubytováním. 

Z rozhovorů s podnikatelskými subjekty vyplynulo, že v území je dlouhodobě nedostatek 

kvalifikovaných pracovních sil (technické obory pro kovovýrobu a plasty, stravovací pod-

niky kuchař – číšník, pracovníci ve službách, provozování a údržba technologických celků 

a veřejných prostranství, stavební řemesla). Na druhou stranu je v území nedostatek pracov-

ních míst pro vysokoškolsky kvalifikované absolventy, kteří za prací odcházejí do měst 

popř. zahraničí. Rozpory ve struktuře vzdělání a trhem práce jsou zaznamenány na celostátní 

úrovni a mají dopady do ekonomiky, zaměstnanosti, vývoje počtu obyvatel v regionech a je 

nezbytné je řešit koncepčně na státní úrovni. 

Pro další diskuzi nad strategií vzdělávání v Pozlovicích a regionu Luhačovské Zálesí je 

velmi zajímavá myšlenka výstavby lesní popř. zahradní školy v Obětové, zakomponovaná v 

upravovacím plánu z r. 1935. 

 

5.3 Zdravotnictví 

Ordinace praktických lékařů pro dospělé, praktických lékařů pro děti a mládež, stomatologů, 

gynekologů a některých specialistů jsou dostupné ve zdravotním středisku, popř. privátních 

ordinacích v Luhačovicích. Řada ordinací odborných lékařů je však dostupná nejblíže ve 

Zlíně, což je zejména pro starší občany odkázané na hromadnou dopravu spojené s řadou 

problémů. 

Ordinační hodiny jsou dostačující, v případě dovolené nebo nepřítomnosti z jiného důvodu 

je vždy zajištěn zástup jiným lékařem, Informace o ordinačních hodinách jsou zprostředko-

vávány Úřadem městyse Pozlovice na infokanále a internetu. Lékařská pohotovostní služba 

je v Uherském Brodě (17 km), ve Zlíně (20 km), kde je také nejblíže dostupná nemocnice. 

Zdravotní záchranná služba má sídlo ve Slavičíně (14 km) a splňuje tak požadovanou do-

stupnost do 20 minut. 

Na území působí i zařízení poskytující lázeňskou péči. Společnost Inter Znojemia Group, a. 

s. provozuje lázeňský dům Niva, Lázeňský léčebný ústav Ministerstva vnitra ČR Hubert 

působí jako rekondiční středisko pro zaměstnance ze svého resortu. Celá řada hotelů provo-

zuje bazény, sauny, wellness centra s nabídkou masáží a dalších ozdravných procedur, které 

mohou v rámci prevence využívat i občané Pozlovic. 
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5.4 Sociální péče 

V obci se nachází jedno zařízení sociální péče, a to Penzion SPOKOJENÉ STÁŘÍ. K tomuto 

účelu byly v r. 2013 zakoupeny společností VIVIT a. s. objekty bývalého lázeňského domu 

Niva, celodenní terénní sociální služby ubytovaným klientům poskytuje společnost Luha-

čovská o. p. s. Převážná část klientů není občany Pozlovic. Kapacita zařízení je 100 lůžek. 

Péče o seniory a zdravotně znevýhodněné občany je v Pozlovicích nejčastěji zajišťována 

především rodinnými příslušníky, kteří v případě potřeby využívají terénní pečovatelské 

služby poskytované Charitou Svaté rodiny Luhačovice (v současné době 6 uživatelů) a ošet-

řovatelské služby (2 uživatelé). Charita v Luhačovicích provozuje i denní stacionář (1 uži-

vatel) a půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek (2 uživatelé). 

Na základě individuálních žádostí využívají občané i domovy pro seniory v Luhačovicích, 

Loučce a Nezdenicích, jejich zřizovatelem je Zlínský kraj. V těchto zařízeních momentálně 

žijí 3 občanky. 

V rámci podpory mladých rodin a seniorů je poskytováno osvobození od poplatku za li-

kvidaci komunálního odpadu dětem do 6 let a seniorům nad 70 let, při narození dítěte je 

poskytován peněžní dar z rozpočtu městyse ve výši 2.000 Kč. Senioři mohou odebírat obědy 

ve školních jídelnách s příspěvkem ve výši 10 Kč/oběd, při životních jubilejních je předáván 

věcný dar v hodnotě 250 Kč. Mateřské centrum sv. Anny v Pozlovicích provozované spol. 

Poselství života, o. p. s od r. 2013 nabízí pomoc lidem v těžké životní situaci bez rozdílu 

věku se zaměřením na děti, mládež, rodiny, seniory, pěstouny, dobrovolníky, hendikepované 

a rizikové skupiny lidí. 

Pozlovice nejsou zapojeny do procesu komunitního plánování sociálních služeb. Jak vyply-

nulo z dotazníkového šetření, ubytovací zařízení pro seniory by přivítalo 159 osob. 

 

5.5 Kultura 

Pro konání kulturních akcí (plesy, koncerty, divadelní představení, přednášky atd.) lze využít 

prostory víceúčelového sálu v budově úřadu (kapacita cca 150 míst), venkovní prostranství 

v centru obce (300 osob) a venkovní areál hřiště TJ Sokol Pozlovice (500 osob), popř. jiná 

veřejná prostranství nebo sály v hotelech. Pro komornější akce (besedy, výstavy, kurzy) je 

určen prostor multifunkčního centra spojený s knihovnou, která je pravidelně otevřena jed-

nou týdně. Oblíbeným místem vánočních koncertů je kostel sv. Martina a ve spolupráci 

s Římskokatolickou farností Pozlovice jsou příležitostně k výstavám využívány prostory 

historické fary. 

Kulturní život v průběhu roku je iniciován hlavně místními spolky, kalendář akcí je uveden 

v kap. 2.3. Do pořádání oslav významných výročí se zapojují i pracovníci úřadu městyse a 

zastupitelé. Známým a vyhledávaným kulturním cílem je hotel Ogar, který v průběhu sezóny 

pořádá vystoupení hudebních skupin. Velkou výhodou je bezprostřední blízkost Luhačovic, 

které díky Městskému domu Elektra i kulturnímu oddělení Lázní Luhačovice a. s. nabízí 

celoročně nepřeberné množství kulturních pořadů všech žánrů, Muzeum Luhačovské Zálesí 

pak specializované výstavy a tematické přednášky o historii Luhačovic a okolí. 

Na seznamu nemovitých památek je zapsán kostel sv. Martina, socha sv. Jana Nepomuckého 

a budova fary v centru obce, vila Niva a 6 křížů popř. Božích muk. Městys Pozlovice je 
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zapojen do projektu Otevřené brány spolufinancovaný Zlínským krajem a městysem Pozlo-

vice, v rámci kterého jsou v období květen – září (sobota, neděle a státní svátky) prováděny 

zdarma komentované prohlídky kostela sv. Martina. Dalším využívaným způsobem prezen-

tace historického a kulturního dědictví jsou naučné stezky. K nejvýznamnějším osobnostem 

Pozlovic patří univerzitní profesor PhDr. Antonín Václavík (1891 – 1959), autor monografie 

Luhačovské Zálesí, jehož životu a dílu je věnována jedna z naučných stezek. 

Aktivní kulturní uskupení (folklorní soubor, divadelní spolek nebo hudební skupina) na 

území Pozlovic nepůsobí, děti i dospělí se zapojují do činnosti souborů v jiných obcích (FS 

Leluja Provodov, FS Malé Zálesí a Dívčí saxofonový soubor Luhačovice), městysem Poz-

lovice jsou i tyto spolky podporovány. 

 

5.6 Sport a tělovýchova 

Sportovní aktivity mohou občané Pozlovic vykonávat zapojením do TJ Sokol Pozlovice, 

které v současné době má 290 členů, sdružených do osmi oddílů - kopaná, odbíjená, cvičení 

ženy, jóga, stolní tenis, šachy, kuželky a klub vytrvalostních sportů. Amatérští sportovci mají 

k dispozici kvalitní sportoviště - sportovně-kulturní areál s fotbalovým hřištěm 63 x 100 m 

v dolní části obce, víceúčelové hřiště s umělým povrchem u mateřské školky a v neposlední 

řadě krásnou okolní přírodu, která je nejlepší tělocvičnou. 

Podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity jsou v obci rozmanité. Vzhledem k poloze 

obce mezi Vizovickými vrchy a hřebenem Bílých Karpat jsou zde ideální podmínky pro řadu 

outdoorových aktivit – pěší turistiku, nordicwalking, horskou cyklistiku, při dobrých klima-

tických podmínkách běžecké lyžování aj. Infrastruktura pro sport a volný čas je přiměřená; 

nejvíce je využívána tělocvična ve víceúčelové budově, fotbalové hřiště s kabinami TJ So-

kol, víceúčelové hřiště u mateřské školy pro tenis, volejbal, nohejbal atd. Pro sportovní ak-

tivity lze využít i okolí přehrady s komunikací pro in-line bruslení, běh a venkovní fitness, 

pro děti je v území k dispozici několik dětských hřišť. V zimě, za příznivých podmínek, je 

k dispozici také kluziště, popř. zamrzlá přehrada. Ta je společně s venkovním koupalištěm 

vybudovaným v r. 2010 ideálním místem pro plavání a vodní sporty. 

Další prvky sportovní infrastruktury lze nalézt u větších ubytovatelů – jedná se především o 

různá hřiště či kurty, minigolf, bowlingové dráhy, kryté bazény, sauny, apod. 

Sportovní hala je nejblíže dostupná v Luhačovicích (Radostova – 5,3 km) a v Dolní Lhotě 

(7,3 km), některé oddíly (např. fotbal) tato zařízení využívají. 

 

Zhodnocení 

Klady 

- Dostatek volných ploch pro výstavbu do budoucna, 

- mateřská a základní škola přímo v obci, 

- přiměřeně dostupné ordinace praktických lékařů pro dospělé, děti a mládež, 

- konání kulturních akcí pořádaných většinou místními spolky, 

- dobré podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity, 

- na území obce působí poskytovatelé terénních sociálních služeb. 
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Zápory 

- Volné plochy pro výstavbu nejsou vybaveny inženýrskými sítěmi, 

- velký počet domácností jednotlivců a neobydlených domů, 

- absence malometrážních bytů pro seniory přímo v obci, 

- absence startovacích bytů pro mladé, 

- chybí dobře dostupné ordinace lékařů specialistů, 

- chybí komunitní plánování sociálních služeb na území Luhačovicka. 

 

Shrnutí 

 

Bydlení 

Územní plán Pozlovic vymezuje dostatečné množství lokalit pro nové plochy bydlení, je-

jichž rozsah je celkem na 10,71 ha. Pro zájemce o bydlení je nepříznivá vysoká cena nemo-

vitostí. 

Školství 

Pozlovice nabízí místním občanům i obyvatelům spádových obcí dostatečnou kapacitu pro 

vzdělávání jejich dětí v mateřské škole a základní škole. 

 

 

Zdravotnictví 

Za lékaři občané dojíždějí do blízkých Luhačovic, zdravotnická záchranná služba dojíždí ze 

Slavičína. Lékařská pohotovost je v Uherském Brodě a Zlíně. Specifickou oblastí zdravot-

nictví je lázeňská léčebná péče, která je veřejně dostupná všem. 

Sociální péče 

Sociální péči zajišťuje nestátní zdravotní zařízení v objektu bývalé Nivy a Charita Svaté ro-

diny Luhačovice (ošetřovatelské a pečovatelské služby, denní stacionář apod.). 

Nezastupitelnou roli v sociální péči ve městě zajišťuje charita, jejíž činnost je podporována 

z několika zdrojů (zdravotní pojišťovny, úhrady klientů, dotace, příspěvky, sponzoři atd.). 

Kultura, sport 

Místním obyvatelům i hostům lázní je během celého roku k dispozici řada kulturních aktivit, 

programů a akcí a několik sportovišť (víceúčelové hřiště, fotbalové hřiště, přehrada a ven-

kovní koupaliště, tenisové kurty, minigolf, nabídka wellness apod.). Akce ať kulturní nebo 

sportovní jsou rovnoměrně rozprostřeny během celého roku. 
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6 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

6.1 Stav životního prostředí 

6.1.1 Kvalita půd, míra ohrožení erozí 

Rozloha katastru Pozlovic je 959 ha. Struktura jejího využití je uvedena v následujícím 

grafu. 

Struktura využití půdy v Pozlovicích 

 

Graf 5 - Zdroj: ČSÚ 

Koeficient ekologické stability vyjadřuje poměr mezi přírodně stabilními plochami (jako 

jsou lesy, zahrady atd.) a plochami zastavěnými či intenzivně zemědělsky obdělávanými 

(tzv. nestabilními). Vyšší hodnota koeficientu obecně značí příznivější stav, hodnota vyšší 

než 1 znamená vyváženou (stabilní) krajinu. V Pozlovicích dosahuje koeficient hodnoty 

2,90. 

Obecně lze půdy v Pozlovicích kvalifikovat jako méně kvalitní a náchylnou k nestabilitám - 

sesuvům i erozi. Za účelem zlepšení kvality půdy byly v části území v minulosti provedeny 

meliorace (v lokalitách Díla a Sedliska). V současné době je převážná část orné půdy zatrav-

něna, zorněno je do 10 ha půdy v drobné držbě. Území je poměrně intenzivně zemědělsky 

využíváno k pastevectví spol. Zálesí a. s. a soukromě hospodařícími rolníky. Eroze je zásad-

ním problémem pro zanášení vodního díla Luhačovice, proto je Povodím Moravy s. p. zpra-

cována studie revitalizace Luhačovického potoka a navrženy kromě jiných opatření záchytné 

nádrže na přítocích do Luhačovické přehrady. Nad plochami zastavěného území jsou zavr-

ženy záchytné rigoly. 

6.1.2 Pozemkové úpravy v obci 

Na základě souhlasu nadpoloviční většiny vlastníků zemědělské půdy bylo k 18. 5. 2011 

zahájeno řízení o komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Pozlovice. Základním cílem 

je zpřístupnění všech zemědělských pozemků, scelení pozemků po provedené digitalizaci 

(2008), v rámci plánu společných zařízení pak vybudování základní sítě komunikací a pro-

tierozních opatření. Předpoklad pro schválení celého procesu je únor 2017. 
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6.1.3 Kvalita ovzduší 

Díky přírodnímu prostředí kolem Pozlovic bez významných průmyslových znečišťovatelů 

ovzduší patří Pozlovice dlouhodobě mezi oblasti s nejlepším ovzduším. Přesto lze v posled-

ních deseti letech zaznamenat v zimním období zhoršení kvality ovzduší v souladu se závěry 

„Aktualizace programů snižování emisí a zlepšování kvality ovzduší ve Zlínském kraji“ z r. 

2012: 

“V období platnosti předchozí verze Programu bylo dosaženo stanovených limitů pro vy-

brané škodliviny (SO2, NOx), nicméně stále dochází k překračování limitů některých nebez-

pečných látek (např. prachových částic PM10). Současně dochází ke změně rozložení emisí, 

kdy střední a velké zdroje znečištění ztrácejí na významu a naopak malé zdroje (doprava, 

domácnosti) se stávají významnými producenty znečištění ovzduší. Především lokální to-

peniště pro vytápění domácností produkují ve starších neefektivních kotlích značné množství 

tuhých prachových částic doplněných rakovinotvornými sloučeninami vznikajícími při do-

mácím spalování odpadů.“ (zdroj: www.eazk.cz). 

Převážná část emisí pochází patrně ze starých, lokálních spotřebičů na plynná a tuhá paliva 

(jsou používány zejména v domácnostech, což znamená, že nepodléhají kontrole dodržování 

emisních limitů) a mobilních zdrojů (motorová vozidla). V topné sezóně bývá těmito zplo-

dinami zasaženo zejména údolí obytné části Pozlovic. 

6.1.4 Kvalita vody v tocích a vodních plochách 

Pozlovicemi protékají dva páteřní toky – obytnou částí Pozlovický potok a rekreační oblastí 

Horní Olšava nazývaná i Šťavnice, na které je vybudováno vodní dílo (nádrž) Luhačovice, 

známé jako přírodní koupací místo Luhačovická přehrada. Přehrada současně chrání Luha-

čovice před povodněmi. Kvalita vody v Pozlovickém potoku je díky kanalizačnímu systému 

uspokojivá, mohou se však vyskytnout nemovitosti vypouštějící odpadní vody do vodoteče. 

Kvalita vody ve Šťavnici a přehradě se výrazně zlepšila po vybudování čistírny odpadních 

vod ze čtyř obcí nad přehradou v r. 2011 (Horní Lhota, Dolní Lhota, Slopné a Sehradice). Z 

přehrady bylo v letech 2011 - 2012 odtěženo 120.000 m3fosforonosných sedimentů, které 

způsobovaly přemnožení sinic. Přes tato opatření se znečištění vod sinicemi v letních měsí-

cích objevuje opakovaně a je nezbytné ve spolupráci s orgány ochrany přírody a správcem 

vodního díla najít a odstranit zdroj tohoto znečištění. Potenciálním zdrojem může být nedo-

statečná úroveň čištění odpadních vod z rekreačních objektů, netěsnosti stokové sítě a země-

dělská prvovýroba v povodí. 

Kvalitu povrchových vod významně ovlivňuje i intenzita a množství srážek. V období sucha 

díky rychlému odtoku z údolí Pozlovického potoka jsou průtoky minimální. K eliminaci to-

hoto stavu bude vhodné realizovat opatření k zachycení vody v krajině. 

6.1.5 Míra ohrožení hlukem, protihluková opatření 

Významné zdroje hluku se na území městyse Pozlovice nevyskytují, doprava i rekreační 

život nepřekračují únosnou mez. Provozovatelé kulturních akcí jsou informováni o povin-

nosti dodržovat dobu nočního klidu. 

6.1.6 Brownfieldy, lokality s ekologickými zátěžemi 

Na území se nachází dvě bývalá rekreační, rehabilitační a školicí střediska (Kaskáda a ČSD 

Niva), která jsou zahrnuta v databázi brownfieldů Zlínského kraje. V této databázi je veden 

i areál bývalé farmy Zálesí a. s., který je však částečně využíván nájemci k chovu koní. 

http://www.eazk.cz/aktualizace-programu-snizovani-emisi-a-zlepsovani-kvality-ovzdusi-ve-zlinskem-kraji/
http://www.eazk.cz/
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V územním plánu jsou tyto lokality zahrnuty v plochách pro přestavbu. Ekologické zátěže 

se v současné době na území nenacházejí, azbest zabudovaný ve stavbě rekreačního stře-

diska Kaskáda (bývalé středisko SSM Voroněž) byl stávajícím vlastníkem v rámci částečné 

demolice objektu odstraněn. 

6.1.7 Odpadové hospodářství 

V minulosti byly nevytříděné odpady uloženy v ul. Řetechovská, zemina, stavební sutě a 

bioodpad v lokalitě Koryta. Celkem se na území nachází 5 lokalit, v nichž byly nebo dopo-

sud jsou odpady ukládány. 

Městys Pozlovice postupně od r. 1996 vytváří podmínky pro likvidaci odpadů v ul. Ludko-

vická. Zásadní investicí na úseku odpadového hospodářství bylo vybudování areálu Odpa-

dového centra Pozlovice v letech 2011 - 2012, které předpokládá uložení 181 t odpadu, 

z toho 177 t ostatní odpad a 4 t nebezpečný odpad. V odpadovém centru jsou sbírány kovy, 

sklo, papír, nebezpečné odpady, plasty, tetrapaky, elektroodpad, velkoobjemový odpad, bi-

ologicky rozložitelný odpad (kromě odpadového centra je bioodpad samostatně komposto-

ván v domácnostech s využitím 440 ks kompostérů o kapacitě 144 t ve vlastnictví Městyse 

Pozlovice a Mikroregionu Luhačovské Zálesí). Velká pozornost je trvale věnována likvidaci 

odpadů z veřejných prostranství. Provozovatelem odpadového centra je společnost Služby 

městyse Pozlovice, s. r. o., která je 100 % společností vlastněnou městysem Pozlovice. 

Problematická je následná likvidace některých vytříděných složek odpadu, individuálně jsou 

sledovány možnosti odběru specializovanými odpadovými společnostmi. Směsný komu-

nální odpad z popelnic je v současné době ukládán na skládku Suchý důl ve Zlíně. Snahou 

městyse Pozlovice je ve spolupráci s okolními obcemi vytvořit systém pro efektivnější na-

kládání s odpady. 

O produkci odpadů v Pozlovicích za léta 2012 – 2014 vypovídá následující tabulka. 

 

Tabulka 29 - Sběr, třídění, odvoz a likvidace komunálního odpadu v Pozlovicích 

Ukazatele 2012 2013 2014 

Celkové výdaje na sběr, třídění, odvoz a likvidaci KO v Kč 647.723,00 Kč 719.216,00 Kč 669.000,00 Kč 

z toho 
výdaje na odvoz a likvidaci komunálního od-

padu v Kč 
579.466,00 Kč 396.912,00 Kč 547.000,00 Kč 

Celkový objem vyprodukovaného komunálního odpadu v 

tunách 
228,65 t 196,15 t 316,78 t 

z toho 

tříděný odpad (v t) 32,00 t 25,52 t 76,48 t 

směsný odpad (v t) 111,05 t 99,38 t 123,85 t 

objemný odpad (v t) 85,60 t 71,25 t 116,45 t 

Skutečné příjmy z poplatků či jiných plateb od povinných 

osob (v Kč) 
475.271,00 Kč 476.498,00 Kč 488.640,00 Kč 

Zdroj: Městys Pozlovice 

V minulosti získal Městys Pozlovice ocenění Zlínského kraje za množství vytříděného elek-

troodpadu. 
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Odvoz a likvidace komunálního odpadu je zajištěn společností Technické služby Zlínsko, s. 

r. o. a spol. Rumpold s. r. o. Uherský Brod v trase Dolní Lhota – Luhačovice, tj. mimo za-

stavěné centrum. Služba je poskytována majitelům nemovitostí na základě smlouvy uza-

vřené s obcí jako prostředníkem (kde si obyvatelé mohou zvolit vhodnou velikost popelnice 

a četnost jejího vývozu dle svých potřeb). Pravidelně jsou domácnostem jedenkrát do měsíce 

sváženy pytle pro sběr tříděného odpadu (PET lahve a tetrapaky). Baterie lze odložit do 

sběrného boxu v budově úřadu městyse. 

 

6.2 Ochrana životního prostředí 

6.2.1 Chráněná území na katastru obce 

Jihovýchodní polovina katastrálního území leží v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty 

zřízené výnosem Ministerstva kultury v r. 1980. Jejím posláním je ochrana všech hodnot 

krajiny, vzhledu, typických znaků, přírodních zdrojů a vytváření zdravého životního pro-

středí. Od r. 1996 je CHKO Bílé Karpaty i biosférickou rezervací UNESCO. Celková roz-

loha území CHKO je 746 km2, je členěna do čtyř zón s různým stupněm ochrany. Na katastru 

Pozlovic se nachází II. zóna (jižní část Obětové) až IV. zóna (zastavěná část území). 

Přírodní léčivé zdroje lázeňského místa Luhačovice mají stanovena ochranná pásma I., II. 

A, II. B a II. C. Téměř celé katastrální území se nachází v pásmu II. B, pouze jižní část okraje 

obce v prostoru navazujícím na Pražskou čtvrť zasahuje ochranné pásmo II. A. 

 

6.2.2 Střety rozvojových záměrů obce s ochranou přírody 

Přítomnost CHKO i ochranných pásem vytváří různá omezení. Jedná se například o regulaci 

stavební činnosti, směřující k zachování krajinného rázu, typické místní architektury a 

ochraně podzemních a povrchových vod. Do střetu se dostávají záměry na vybudování či 

rozšiřování infrastruktury cestovního ruchu, např. parkoviště nad 10 míst je nezbytné vyba-

vovat zařízením pro zachycení ropných látek, což výrazně navyšuje investiční i provozní 

náklady. 

 

6.2.3 Problémy ochrany přírody v obci 

V rámci vyhodnocení krajinného rázu v územním plánu byly v území vymezeny pohledově 

významné krajinné horizonty a místa významných a panoramatických pohledů a výhledů na 

krajinu. Potenciálním ohrožením této složky životního prostředí může být nová zástavba, 

proto musí být pečlivě zvažováno a hodnoceno, kde a v jaké podobě lze zástavbu připustit. 

Zhodnocení 

Klady 

- Dobrý stav životního prostředí, 

- vodní dílo Luhačovická přehrada, 

- kvalitní systém třídění převážné části odpadů, 

- nízký místní poplatek za třídění odpadů. 
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Zápory 

- Omezení stavební činnosti daná polohou v rámci CHKO Bílé Karpaty a ochranných 

pásem, 

- nárůst nekvalitního spalování pro vytápění domácností, 

- rychlý odtok dešťové vody z území, 

- nedostatečné kapacity pro ukládání přebytečné zeminy a sutí ze stavební činnosti, 

- malé využití obnovitelných zdrojů. 

 

Shrnutí 

Pozlovice jsou lázeňským místem, které se částečně nachází v chráněné krajinné oblasti Bílé 

Karpaty. Na základě velmi dobrých klimatických podmínek a zejména kvality ovzduší jsou 

vyhledávány lázeňskými návštěvníky k ozdravným pobytům. 

Veškerý odpad je z obce vyvážen specializovanými společnostmi. V katastru obce se nena-

chází žádné zařízení určené k likvidaci odpadu. Legální skládka v katastru obce není zřízena. 
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7 SPRÁVA OBCE 

7.1 Úřad městyse a kompetence městyse 

Pozlovice jsou obcí I. stupně, obcí s rozšířenou působností jsou sousední Luhačovice. Úřad 

městyse Pozlovice nevykonává správní činnosti pro jiné obce, zajišťuje správu pouze pro 

vlastní území. 

Na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené s Městem Luhačovice došlo k rozšíření působ-

nosti městské policie Luhačovice i na katastr Pozlovic, konkrétně na odchyt volně pobíhají-

cích psů. Nově je od r. 2016 Městem Luhačovice prováděn výkon státní správy ve věcech 

pozemních komunikací. Výkon přestupkové agendy je rovněž řešen na základě veřejno-

právní smlouvy, a to s Městem Slavičín. 

Městys Pozlovice zaměstnává celkem 4 osoby na hlavní pracovní poměr, z toho je v sou-

časné době jeden ze zaměstnanců dlouhodobě uvolněn pro výkon funkce místostarosty. Část 

agend je vykonávána starostkou. Úklid úřadu je zajištěn v rozsahu 0,5 úvazku, provoz kni-

hovny, vedení kroniky, údržba veřejného osvětlení, správa hřbitova, sportovišť, kotelny a 

další činnosti dle aktuálních potřeb jsou zajišťovány na základě dohody o provedení práce 

nebo mandátní smlouvy. 

Rámcová náplň práce jednotlivých pracovníků: 

Referent místní správy a samosprávy - správa daní a poplatků, evidence stvrzenek k výběru 

poplatků, agenda poštovny v souladu s pokyny České pošty s. p., evidence obyvatel, agenda 

voleb, agenda hřbitova, Czech POINT, vkládání údajů do registru obyvatel, ověřování pod-

pisů a listin, rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodu, prodej a evidence 

prodaných žetonů na odpad, obsluha veřejně přístupného internetu, provoz v multifunkčním 

centru, informační centrum, pořizování záznamu z jednání zastupitelstva, spolupráce na or-

ganizaci kulturních a společenských akcí pořádaných městysem, cestovní ruch – komuni-

kace s podnikateli v území 

Referent místní správy a samosprávy - vedení spisové služby a předarchivní péče o písem-

nosti, vyřizování administrativní agendy vedoucích pracovníků a korespondence úřadu, ob-

sluha e-podatelny, datových schránek, Czech POINT, administrátor Czech POINT, agenda 

silničního správního úřadu, agenda na úseku ochrany přírody a krajiny (kácení, výsadby), 

ověřování podpisů a listin, spolupráce na přípravě podkladů pro jednání rady, zastupitelstva 

a občasníku, pořizování zápisů z jednání zastupitelstva, agenda související s volbami, pří-

prava smluv, dohod, vnitřních směrnic úřadu, kontrola vedení účetnictví příspěvkových or-

ganizací vč. metodického vedení, agenda konkurzního řízení, evidence stížností, člen pro-

jektového týmu při řízení projektů realizovaných s využitím dotací ve fázi přípravné, reali-

zační a monitorovací, zpracování a administrace žádostí o dotace pro městys i neziskové 

organizace, spolupráce na agendě veřejných zakázek malého rozsahu, spolupráce na organi-

zaci kulturních a společenských akcí pořádaných městysem, řízení praktikantů z řad stu-

dentů 

Účetní, mzdový účetní, rozpočtář - vedení účetnictví Městyse Pozlovice, elektronické pře-

dávání dat, aktualizace systému MUNIS a Alfa Software, agenda spojená se zaměstnáváním 

osob na VPP, platební styk s bankou, inventarizace majetku včetně dílčích evidencí, pře-

hledů, statistických hlášení, přiznání k dani z příjmů právnických osob, nemovitostí, DPH, 

kontrolní hlášení, komplexní mzdová agenda pro Městys Pozlovice, ZŠ a MŠ Pozlovice, 

sestavování rozpočtu, sledování plnění rozpočtu, rozbory hospodaření, návrh rozpočtových 
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opatření, podklady pro závěrečný účet městyse a monitorovací zprávy k projektům financo-

vaných z dotací, archivace účetních dokladů, výkon funkce jednatele obchodní společnosti, 

spolupráce při předávání podkladů pro účetnictví a mzdy, podklady pro jednání valné hro-

mady, inventarizace majetku SmP s. r. o. 

Pracovník vztahů k veřejnosti, správce informačních a komunikačních technologií - zveřej-

ňování aktuálních informací organizace na internetu, infokanále, úřední desce a tiskovinách 

publikovaných Úřadem městyse Pozlovice, zajišťování servisu HPS a místní datové sítě, 

agenda smluv uživatelů TKR, databáze přípojek internetu, technická pomoc koncovým uži-

vatelům, podklady pro nákup počítačové a kancelářské techniky, kontroly počítačové sítě 

úřadu a příspěvkových organizací, zabezpečení a provozuschopnosti jednotlivých počítačů 

vč. veřejně přístupného internetu, evidence a předávání podkladů pro zpracování písemné a 

obrazové kroniky, obrazová část kroniky vč. fotogalerie na www.pozlovice.cz, pořizování 

fotodokumentace a videozáznamů z kulturních, společenských a pracovních akcí, jejich 

zpracování k odvysílání a archivace, tvorba grafických příloh ke korespondenci a žádostem 

o dotace, zajišťování publicity projektů, příprava podkladů pro tiskoviny – pohlednice, le-

táky, plakáty, pozvánky. 

 

7.2 Organizace zřizované městysem, jejich hlavní aktivity 

Městys je zřizovatelem Základní školy Pozlovice, p. o. a Mateřské školy Pozlovice, p. o. 

(jejich činnost, financování i hospodaření byly popsány v části věnované školství a vzdělá-

vání). 

Organizační složkou městyse je místní knihovna, která je v budově úřadu. Je otevřena je-

denkrát do týdne. Práci v ní vykonávají 2 knihovnice. 

Významnou organizační složkou městyse je i jednotka sboru dobrovolných hasičů (JSDH). 

Tato složka má za úkol řešení mimořádných událostí nejen na katastrálním území obce, ale 

i na území mimo ni, dané poplachovým plánem a plánem plošného pokrytí Zlínského kraje. 

Dále je městys zakladatelem a 100 % vlastníkem obchodní společnosti Služby městys Poz-

lovice s. r. o. Tato organizace od r. 2010 zajišťuje technické služby a provoz některých za-

řízení v majetku Městyse Pozlovice. 

Činnost společnosti je rozdělena do následujících středisek: 

− Koupaliště 

− Parkoviště 

− Přístaviště lodí a šlapadel 

− Odpadové centrum 

− Komunální služby (správa a údržba komunikací, veřejné zeleně) 

Příjmy k pokrytí financování činnosti Služeb městyse Pozlovice s. r. o. jsou v současné době 

tvořeny tržbami z jednotlivých středisek. Městys Pozlovice jako jediný zakladatel složil zá-

kladní kapitál ve výši 200 tis. Kč, v r. 2013 byl kapitál navýšen o 800 tis. Kč, tzn., že stávající 

kapitál společnosti činí 1 mil. Kč. 

 

 

http://www.pozlovice.cz/
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Tabulka 30 - Výsledky hospodaření spol. Služby městyse Pozlovice s. r. o. 

Rok Hospodářský výsledek tis. Kč 

2010 536 

2011 -481 

2012 295 

2013 679 

2014 6 

Zdroj: Městys Pozlovice 

Společnost má 5 stálých zaměstnanců a majetek k zajištění činností v hodnotě 1.488 tis. Kč.  

Městys Pozlovice i SmP s. r. o., zejména v sezóně každoročně zřizují průměrně 4 pracovní 

místa ve spolupráci s Úřadem práce ve Zlíně v rámci veřejně prospěšných prací, dále přijí-

mají průměrně 10 brigádníků na provozování zařízení v areálu přehrady (parkoviště, koupa-

liště a přístaviště). 

7.3 Hospodaření a majetek městyse 

7.3.1 Hospodaření městyse 

Celkový rozpočet městyse Pozlovice v jednotlivých letech výrazně ovlivňuje rozsah reali-

zovaných investičních akcí a získaných dotací. Proto je pro dlouhodobější sledování trendu 

vývoje příjmů a výdajů vhodné provést podrobnější analýzu jednotlivých položek. 

 

Tabulka 31 - Rozpočtové hospodaření městyse Pozlovice v letech 2009 - 2015  

(v tis. Kč) 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Daňové příjmy 11.166 11.694 11.831 14.702 15.806 16.509 

Nedaňové příjmy 4.697 2.257 2.631 1.968 3.086 2.424 

Kapitálové příjmy 918 146 10 430 810 121 

Neinvestiční přijaté dotace 1.528 571 1.117 902 1.410 549 

Investiční přijaté dotace 47.990 2.722 7.216 7.157 4.764 4.031 

Příjmy 66.299 17.390 22.805 25.159 25.876 23.634 

Běžné výdaje 2.318 10.625 8.227 12.312 11.748 11.406 

Kapitálové výdaje 60.755 6.059 16.829 8.927 15.195 5.332 

Výdaje celkem 63.073 16.684 25.056 21.239 26.943 16.738 

Saldo příjmů a výdajů 3.226 706 -2.251 3.920 -1.067 6.896 

Podíl kapitálových výdajů 96,32 % 36,32 % 67,17 % 42,03 % 56,39 % 31,86 % 

Podíl běžných výdajů na celkových příjmech 3,50 % 61,10 % 36,08 % 48,93 % 45,40 % 48,26 % 

Zdroj: Městys Pozlovice 
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Z tabulky vyplývá, že daňové příjmy mají rostoucí tendenci po novém rozpočtovém určení 

daní platném od r. 2013. Nedaňové příjmy jsou v jednotlivých letech nahodilé. Kapitálové 

příjmy tvoří příjmy z prodeje pozemků a dlouhodobého majetku a rovněž jejich výše je na-

hodilá. 

Oproti tomu ve výdajích běžné výdaje mají v posledních 3 letech stabilní úroveň – jsou to 

výdaje související s běžným provozem obce a zařízení (energie, voda, plyn, mzdové ná-

klady, běžná údržba a opravy). 

Kapitálové výdaje jsou výdaje na nákup dlouhodobého majetku (pozemků, budov) a na vý-

stavbu, rekonstrukci a modernizaci majetku obce a jejich výše je odvislá od úspěšnosti zís-

kaných dotačních prostředků a rovněž od toho, jak se nám daří udržet úroveň běžných vý-

dajů, čímž mohou být přebytkové příjmy použity na kapitálové výdaje. 

Podíl kapitálových výdajů k celkovým výdajům je v Pozlovicích velmi vysoký. Celorepub-

likový průměr v r. 2010 činil 11,26 % a v následujících letech tento podíl ještě více klesal 

na hodnotu 6,93 % v r. 2014. V Pozlovicích je tento trend tak vysoký i díky úspěšnosti v zís-

kání dotací na různé investiční akce. 

 

Tabulka 32 - Podíl kapitálových výdajů k celkovým vý-

dajům v jednotlivých letech (v tis. Kč) 

Rok Celkem Provozní  
Kapitálové 

(investiční) 
% investic 

2010 63.073 2.318 60.755 96,32 % 

2011 16.684 10.625 6.059 36,32 % 

2012 25.056 8.227 16.829 67,17 % 

2013 21.239 12.312 8.927 42,03 % 

2014 26.943 11.748 15.195 56,40 % 

2015 16.738 11.406 5.332 31,86 % 

Zdroj: Městys Pozlovice 

Z pohledu celorepublikového a krajského je zajímavé srovnání ve struktuře příjmů podle 

jednotlivých druhů. 

Srovnání struktury rozpočtových příjmů v období 2009 – 2013 

 

Graf 6 - Zdroj: ČSÚ 
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Následující tabulka ukazuje, jaký byl vývoj daňových příjmů v letech 2008 – 2015. V r. 2009 

došlo v důsledku celosvětové krize k jejich propadu oproti r. 2008. Daňové příjmy pak mírně 

rostly, ale ani v r. 2012 nedosahovaly výše r. 2008. Až po reformě rozpočtového určení daní 

od r. 2013 došlo k jejich skokovému nárůstu. Tento trend je vidět v posledních třech letech. 

 

Vývoj daňových příjmů v letech 2008 – 2015 

 

Graf 7 - Zdroj: Městys Pozlovice 

Daňové příjmy obce jsou navyšovány díky poměrně velké úspěšnosti získávání nenároko-

vých dotací. V letech 2010 - 2015 Městys Pozlovice z těchto zdrojů získal 75,979 tis. korun 

(největším částku tvořila dotace ROP a příspěvek Města Luhačovice ve výši 44,4 mil. Kč na 

výstavbu koupaliště DUHA u Luhačovické přehrady). 

 

Tabulka 31 - Projekty realizované v letech 2010 – 2015 s pomocí dotačních  

prostředků 

Rok Projekt 
Poskytovatel 

dotace 

Celkový rozpo-

čet 
Dotace Financování  

2010 Územní plán Pozlovice IOP 893.654,00 Kč 
356.976,00 Kč ERDF 

196.588,00 Kč Zlínský kraj 

2009 - 

2010 

Koupaliště u Luhačovické 

přehrady 
ROP SM 50.072.935,97 Kč 

34.472.935,97 

Kč 
ROP SM 

10.000.000,00 

Kč 
Luhačovice 

2010 Včelařství bez hranic 
Fond mikro-

projektů 
131.781,94 Kč 126.547,64 Kč FMP 

2010 OPŽP 732.602,00 Kč 622. 712,00 Kč EU 
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Úpravy veřejné zeleně v Po-

zlovicích 
36.630,00 Kč SFŽP 

2010 
Křapodola - úprava scho-

diště s chodníkem 
PRV 604.226,10 Kč 

317.080,00 Kč SZIF EU 

79 271,00 Kč SZIF 

2010 Socha sv. Ambrože Nadace D-K-S 24.000,00 Kč 20.000,00 Kč 
Nadace D-K-

S 

2010 VPP 
Úřad práce ve 

Zlíně 
419.058,00 Kč 

238.878,00 Kč ESF 

180.180,00 Kč SR 

2010 
PD Sanace sesuvu ul. Pod-

hradská 
Zlínský kraj 228.000,00 Kč 228.000,00 Kč Zlínský kraj 

Za r. 2010 celkem 53.106.258,01 Kč 
46.875.798,61 

Kč 
  

2011 
Pozlovice - zajištění stabi-

lity MK Ludkovická 
OPŽP 2.526.767,19 Kč 

2.117.266,70 Kč EU 

124.545,10 Kč SFŽP 

2011 
Naučný chodník Luhačo-

vická přehrada 

Nadace Děti - 

Kultura - Sport 
39.765,00 Kč 20.000,00 Kč 

Nadace D-K-

S 

2011 Sportujme společně 
Fond mikro-

projektů 
184.202,20 Kč 154.664,62 Kč FMP 

2011 
Bezpečně kráčíme světem - 

víme, jak se ubránit 
Zlínský kraj 27.440,00 Kč 21.000,00 Kč Zlínský kraj 

2011 
Pozlovická hudební slav-

nosti 2011 

Nadace Děti - 

Kultura - Sport 
17.200,00 Kč 15.000,00 Kč 

Nadace D-K-

S 

2011 
Pozlovice - stavební úpravy 

komunikací 
SZIF 237.994,00 Kč 

118.996,00 Kč SZIF EU 

29.750,00 Kč SZIF 

2011 JSDH Zlínský kraj 8.000,00 Kč 8.000,00 Kč Zlínský kraj 

2011 VPP 
Úřad práce ve 

Zlíně 
24.000,00 Kč 24.000,00 Kč SR 

Za r. 2011 celkem 3.065.368,39 Kč 2.633.222,42 Kč   

2012 
Odpadové centrum Pozlo-

vice 
OPŽP 8.169.661,00 Kč 

6.622.650,05 Kč EU 

389.567,65 Kč OPŽP 

2012 
Přístaviště na Luhačovické 

přehradě 

Fond mikro-

projektů 
715.727,00 Kč 608.368,00 Kč FMP 

2012 
Nadstřešení části laviček na 

víceúčelovém hřišti u MŠ 
Nadace D-K-S 31.200,00 Kč 25.000,00 Kč 

Nadace D-K-

S 

2012 
Stezka zdraví kolem Luha-

čovické přehrady 
ROP SM 5.571.000,00 Kč 3.999.000,00 Kč ROP SM 

2012 
Dětské hřiště v areálu TJ So-

kol Pozlovice 
MMR 352.400,00 Kč 

203.798,00 Kč MMR 

10.000,00 Kč 
drobný spon-

zor 

2012 JSDH Zlínský kraj 143.282,00 Kč 100.000,00 Kč Zlínský kraj 

2012 VPP 
Úřad práce ve 

Zlíně 
48.000,00 Kč 

40.800,00 Kč ESF 

7.200,00 Kč SR 
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2012 Multifunkční centrum 
Úřad práce ve 

Zlíně 
2.074.000,00 Kč 

688.800,00 Kč SZIF EU 

172.200,00 Kč SZIF 

Za r. 2012 celkem 17.105.270,00 Kč 
12.867.383,70 

Kč 
  

2013 

Pozlovice - stabilizace 

svahu, ul. Podhradská a 

chodník k Podhradí 

OPŽP 6.384.000,00 Kč 
2.376.005,00 Kč ERDF 

419.295,00 Kč SFŽP ČR 

2013 Pozlovice - revitalizace alejí OPŽP 1 391 716,00 Kč 
974.201,00 Kč ERDF 

69.585,00 Kč SFŽP ČR 

2013 
Multifunkční centrum a vy-

bavení do místní knihovny 
PRV 890.518,00 Kč 

860.518,00 Kč SZIF a SR 

30.000,00 Kč MK 

2013 
Pozlovice krásnější (tech-

nika) 
PRV 154.000,00 Kč 90.000,00 Kč SZIF 

2013 Užitkové vozidlo Piaggio OPPS 615.000,00 Kč 522.750,00 Kč OP PS SR-ČR 

2013 JSDH Zlínský kraj 91.110,00 Kč 87.000,00 Kč Zlínský kraj 

2013 VPP 
Úřad práce ve 

Zlíně 
98.186,00 Kč 

83.458,00 Kč ESF 

14.728,00 Kč SR 

Za r. 2013 celkem 8.734.012,00 Kč 4.637.022,00 Kč   

2014 

Silnice II/492: Horní Lhota - 

Luhačovice - křižovatka - 3. 

etapa 

PRV 1.280.095,00 Kč 
134.518,00 Kč SZIF 

33.629,00 Kč SR 

2014 Pozlovice - úpravy centra II. ROP SM 4.571.730,00 Kč 3.089.191,00 Kč ROP SM 

2014 Pozlovice - Jurkovičova alej ROP SM 6.521.174,00 Kč 5.038.312,00 Kč ROP SM 

2014 JSDH Zlínský kraj 4.000,00 Kč 4.000,00 Kč Zlínský kraj 

2014 
Pozlovice - revitalizace alejí 

OPŽP 64.000,00 Kč 
56.962,47 Kč ERDF 

Následná péče 4.068,74 Kč SFŽP ČR 

2014 VPP 
Úřad práce ve 

Zlíně 
98.186,00 Kč 

15.000,00 Kč ESF 

0,00 Kč SR 

Za r. 2014 celkem 12.539.185,00 Kč 8.375.681,21 Kč   

2015 
Pozlovice - MK A. Václa-

víka 
Zlínský kraj 2.243.412,20 Kč 574.000,00 Kč Zlínský kraj 

2015 JSDH Zlínský kraj 16.000,00 Kč 16.000,00 Kč Zlínský kraj 

Za r. 2015 celkem 2.259.412,20 Kč 590.000,00 Kč   

Celkem 2010 – 2015 96.809.505,60 Kč 
75.979.107,94 

Kč 
  

Zdroj: Městys Pozlovice 

Převážná část investičních i neinvestičních projektů mohla být realizována pouze díky zís-

kaným dotacím. Nejčastěji se jedná o dotace z fondů Evropské unie, státního rozpočtu a od 

Zlínského kraje. 

7.3.2 Finanční majetek městyse 

Městys Pozlovice vlastní 1500 ks akcií České spořitelny, a. s. Dále vlastní Městys Pozlovice 

1653 ks akcií VaK Vsetín, a. s. v listinné podobě a 6234 ks zaknihovaných akcií VaK Zlín 

a. s. 
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7.3.3 Nemovitý majetek městyse, jeho stav a způsob využívání 

Celková hodnota majetku ve vlastnictví městyse Pozlovice k 31. 12. 2015 činila celkem 

232.495 tis. Kč. 

Hodnota nemovitého majetku ve vlastnictví městyse je celkem 167.345 tis. Kč. Jedná se o 

nemovitosti různé povahy – budovy, komunikace, lesy (téměř 17 ha) a pozemky, z nichž 

část je dle územního plánu určena pro výstavbu a část je vedena jako nezastavitelné plochy. 

 

Tabulka 32 - Budovy ve vlastnictví městyse 

Čp. Účel využití Stav 

51 

Kanceláře úřadu městyse, poštovna s informačním 

centrem, knihovna a multifunkční centrum pro spol-

kovou činnost, víceúčelový sál (tělocvična, sál s jeviš-

těm), školní družina, archiv 

Uspokojivý 

Výměna oken a zateplení 2004 Rekon-

strukce kotelny a knihovny 2012 

59 Základní škola a školní jídelna  

Upokojivý  

Generální oprava 1994  

Rekonstrukce soc. zařízení 2014 

36 Mateřská škola 

Výborný 

Výměna oken, zateplení, výměna ko-

telny, solární ohřev a regulace 2009 

333 Hasičská zbrojnice, prodejna potravin, veřejná WC 

Uspokojivý 

Stavba z r. 1994 

361 Kabiny TJ Sokol  

Nevyhovující 

Nutno provést opravu střechy, výměnu 

oken, zateplení  

446 Odpadové centrum 

Výborný 

Stavba z r. 2012 

162 Koupaliště DUHA 

Vyhovující 

Přestavba provozní budovy v r. 2010, 

technologické objekty z r. 2010 

68 Bývalý minimarket – dnes bez účelového využití  Nevyhovující 

 Hlavní přijímací stanice (HPS) 

Vyhovující 

Stavba z r. 1995 

 Provozní budova na hřbitově Vyhovující 
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Stavba z r. 1998 

 WC přehrada – Zátoka a U hráze Neuspokojivý 

Zdroj: Městys Pozlovice 

Městys Pozlovice nedisponuje žádnými byty. Pro úplnost je třeba zmínit, že majetek městyse 

zahrnuje i sítě a zařízení technické infrastruktury – veřejné osvětlení, místní datovou síť a 

další. Vodárenská infrastruktura je vložena do vodárenských společností. 

7.4 Bezpečnost 

V nedalekých Luhačovicích sídlí obvodní oddělení Policie ČR a městská policie. S měst-

skou policií mají Pozlovice uzavřenu veřejnoprávní smlouvu na odchyt psů v katastru. Poli-

cie ČR dohlíží na přechodech pro chodce v časech, kdy děti jdou do školy a ze školy. Policie 

ČR ve spolupráci se základní školou pořádá preventivní akce zaměřené na bezpečnost sil-

ničního provozu. Žáci navštěvující ZŠ se pravidelně účastní akcí v rámci Týdne mobility 

v Luhačovicích. 

Problematické chování sociálně slabých obyvatel (přestupky, trestné činy) není v rámci měs-

tyse nijak zásadní, stejně jako s uživateli návykových látek. Vše nastiňuje následující ta-

bulka. 

 

 

 

Tabulka 33 - Trestná činnost a přestupky na území městyse Pozlovice 

v letech 2007 – 2014 

Rok 

Trestná činnost Přestupky 

Počet 

z toho majet-

ková a veřejný 

pořádek 

Objas-

něno 
Počet 

z toho 

BESIP 

z toho majet-

kové, VP a 

soužití 

2007 22 19 7 55 14 34 

2008 14 8 10 192 154 32 

2009 17 16 6 71 39 28 

2010 21 18 7 61 27 21 

2011 22 12 11 65 41 18 

2012 24 16 12 61 38 18 

2013 36 23 25 42 25 11 

2014 19 12 10 57 37 20 

Zdroj: Policie ČR 

Přestupky na území Pozlovic jsou řešeny v přestupkové komisi Města Slavičín, se kterým 

mají uzavřenou veřejnoprávní smlouvu.  
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Základním údajem pro možnost srovnání úrovně kriminality v území je tzv. index krimina-

lity (počet zjištěných skutků za zvolené období, přepočtený na 10 000 obyvatel). 

Zlínský kraj a také obvodní oddělení Policie ČR Luhačovice, pod které Pozlovice spadají, 

vykazují oproti ostatním územím nízké hodnoty indexu kriminality. 

 

7.5 Krizové řízení, varovný systém 

K varování obyvatelstva před nebezpečím je určen megafon a sirény umístěné na budově 

základní školy a na kabinách TJ Sokol Pozlovice. Městys zvažuje pořízení bezdrátového 

rozhlasu, který je součástí varovného informačního sytému obyvatel. 

Organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany upravuje Požární řád Pozlovic. Přímo 

v Pozlovicích sídlí zásahová jednotka hasičů zařazená do kategorie JPO II., která má … 

členů. Kromě toho pracuje v Pozlovicích Sbor dobrovolných hasičů. Nejbližší jednotka HZS 

Zlínského kraje je v Luhačovicích zařazená do kategorie JPO I. 

Ochranu před povodněmi řeší zpracovaný povodňový plán Pozlovic. 

 

7.6 Vnější vztahy a vazby 

Městys Pozlovice je zapojen do následujících organizací: 

Sdružení místních samospráv ČR, které je zájmovým sdružením právnických osob, členy 

tvoří většinou malé obce. Základním posláním tohoto spolku je hájení zájmů menších sídel 

při tvorbě legislativních změn dotýkajících se přímo chodu těchto obcí, podpora rozvoje 

venkovských oblastí. Tato instituce zásadním způsobem přispěla ke změně zákona o roz-

počtovém určení daní v r. 2012, díky kterému se zlepšily daňové příjmy menších sídel vč. 

Pozlovic. 

Sdružení lázeňským míst České republiky je dobrovolnou nevládní organizací měst a obcí, 

na jejichž území se nacházejí lázeňská zařízení, mají schválený statut lázeňského místa, 

popř. jsou součástí lázeňského místa. Sdružení aktivně přispívá k rozvoji a vytváření pod-

mínek pro rozvoj lázeňství. Přírodní léčebné lázně se na katastrálním území městyse Pozlo-

vice nacházejí od r. 1915 a snahou je tento status zachovat. Členem jsou Pozlovice od r. 

2001. 

Spolek pro obnovu venkova - posláním Spolku je přispívat k rehabilitaci venkova, k obnově 

a prohloubení společenského a duchovního života na venkově, k posílení hospodářské sta-

bility a prosperity venkova, podporovat a realizovat Program obnovy venkova. 

Mikroregion Luhačovské Zálesí – dobrovolný svazek obcí od r. 1999 usiluje o vytvoření 

podmínek pro spolupráci dnes již 24 členských obcí ve všech oblastech působnosti samo-

správ. V minulosti byla realizována řada projektů, Městysem Pozlovice bylo iniciováno za-

ložení Místní akční skupiny, která se stala platformou pro spolupráci v regionu metodou 

Leader. Mikroregion Luhačovské Zálesí je členem Regionu Bílé Karpaty, který vytváří pod-

mínky pro přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Bílé – Biele Karpaty. 

Místní akční skupina Luhačovské Zálesí o. p. s. – na základě rámcové smlouvy se spol. 

Luhačovské Zálesí o. p. s. jsou členy MAS zástupci veřejného, neziskového a podnikatel-

ského sektoru z celého území působnosti. Společně je vytvořena strategie všestranného roz-
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voje regionu, na základě které jsou pak podporovány projekty jednotlivých subjektů z Pro-

gramu rozvoje venkova. Dalšími činnostmi společnosti Luhačovské Zálesí o. p. s. je zajiš-

ťování administrace programu, dotační poradenství, koordinace rozvojových projektů a de-

stinační management. 

Z rozpočtu Městyse Pozlovice jsou hrazeny členské příspěvky v celkové výši do 25 tis. 

Kč/rok. 

Partnerským městem Pozlovic je od října 2006 slovenské lázeňské město Rajecké Teplice. 

Spolupráce probíhá na úrovni úřadů, samospráv i občanských sdružení. V rámci programů 

přeshraniční spolupráce SR – ČR jsou realizovány investiční i neinvestiční projekty – kul-

turní akce, setkání zájmových skupin, snahou je na obou stranách hranice vytvářet lepší pod-

mínky pro cestovní ruch. Na akcích v Rajeckých Teplicích se účastníci setkávají i se zástupci 

Gminy Wilamowice z Polské republiky. 

 

Zhodnocení 

Klady 

- Vysoká úspěšnost v získávání nenárokových dotací. 

 

Zápory 

- Vyšší majetková kriminalita spojená s vyšší koncentrací turistů. 

 

 

Shrnutí 

Pozlovice jsou jedničkovou obcí. 

Městys má zřízeny dvě příspěvkové organizace, jednu organizační složku a jednu společnost 

s ručením omezeným. 

Z hlediska rozpočtu městys ve sledovaném období 2010 – 2015 hospodařil nejdříve s pře-

bytky (léta 2010 a 2011), v r. 2012 vedly vyšší výdaje k deficitu rozpočtu. V r. 2013 městys 

hospodařil s přebytkem (3,9 mil. Kč), v r. 2014 opět s deficitem 1.1 mil. Kč, ale v r. 2015 

s přebytkem 6,9 mil. Kč. I schválený rozpočet na rok 2016 počítá s přebytkem. 

Poměrně bezpečné prostředí městyse pozitivně ovlivňuje fakt, že v nedalekých Luhačovi-

cích sídlí služebna státní Policie ČR, s městskou policií mají Pozlovice uzavřenu veřejno-

právní smlouvu na odchyt psů. J SDH Pozlovice a blízká stanice profesionálních hasičů HZS 

Zlínského kraje v Luhačovicích minimalizuje dobu dojezdu k situacím, které vyžadují jejich 

zásah. 

Podkladem pro řešení krizových situací v Pozlovicích je krizový plán, požární řád městyse 

a povodňový plán. 

Členství ve sdruženích a svazcích odráží jednak polohu městyse (regionální uskupení, mi-

kroregion a MAS), ale např. také to, že Pozlovice jsou lázeňským místem. 
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II.  VÝCHODISKA PRO NÁVRHOVOU 

ČÁST 
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8 SWOT ANALÝZA 

SWOT analýza městyse POZLOVICE 

Silné stránky (S) Slabé stránky (W) 

• Kvalitní a bezpečné prostředí pro 

bydlení (4) 

• Čisté životní prostředí (3) 

• Fungující odpadové centrum (3) 

• Spolková činnost (3) 

• Kvalitní školství MŠ a ZŠ (2) 

• Široká nabídka aktivit v rámci pře-

hrady (1) 

• Příjmy z turismu (1) 

• Ubytovací infrastruktura (1) 

• Úspěšné čerpání dotací 

• Dobrá komunikace s občany 

• Území bez sociálně vyloučených 

lokalit 

• Cestovní ruch posilující možnosti 

zaměstnání 

• Farnost a kostel 

• Dostatek dětských hřišť 

• Možnost výstavby v rozvojových 

plochách 

• Fungující telekomunikační sítě 

• Příznivá poloha vzhledem k lázeň-

skému městu Luhačovice 

• Dobré mezilidské vztahy 

• Dostupnost větších měst vč. kraj-

ského města 

• Opravené silnice a chodníky 

• Knihovna a multifunkční centrum 

 

 

 

 

• Nedostatečná bezpečnost doprav-

ního provozu (9) 

• Stárnoucí obyvatelstvo a s tím spo-

jená nedostatečná nabídka služeb 

(5) 

• Chybí obchod (3) 

• Špatné ovzduší v topné sezóně (to-

pení fosilními palivy) (3) 

• Chybí rozhledna (3) 

• Brownfieldy – zchátralé stavby (3) 

• Úbytek mladé populace v důsledku 

nedostatku pracovních míst s dob-

rým finančním ohodnocením (3) 

• Nízká porodnost (1) 

• Ulice Antonína Václavíka + Nivy 

(1) 

• Údržba vybudované infrastruktury 

(1) 

• Lokálně sousedské spory 

• Chybí skládka zeminy (1) 

• Chybí výletiště u hřiště 

• Chybí bankomat 

• Chybí multifunkční budova – hala 

• Chybí nástroje pro rychlou a efek-

tivní komunikaci s občany 

• Vysoké ceny stavebních pozemků 

• Malý rozsah služeb pro občany 

• Nedostatečná dopravní obslužnost 

• Lepší prezentace obce v médiích 

• Nedostatečně využitý potenciál 

spolupráce s Luhačovicemi 

• Nedostatek vlastních pozemků 

(přehrada) 

• Nedostatečné zasíťování pozemků, 

komplikované zakládání staveb 

• Sezónní zaměstnanost 

• Nedostatečné využití přehrady a 

krajiny pro sport mimo sezónu 
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SWOT analýza městyse POZLOVICE 

Příležitosti (O)  Hrozby (T) 

• Využití vícezdrojového financo-

vání - dotace (12) 

• Propojení cyklostezek s okolím 

(3)5 

• Spolupráce s okolními obcemi (2) 

• Nové minerální prameny na území 

Pozlovic (2) 

• Nabídka zasíťování pozemků de-

veloperem (2) 

• Nabídka tradičních produktů (1) 

• Lepší řešení dopravy (1) 

• Podpora služeb pro stárnoucí po-

pulaci 

• Využití ubytovacích kapacit pro 

školy v přírodě 

• Kongresová a školící turistika 

• Zpracování biomasy z okolí 

• Rozvoj sadařství, včelařství 

 

• Nestabilní legislativa a přílišná by-

rokracie (4) 

• Odliv turistů (3) 

• Změna klimatických podmínek (2) 

• Nedojde k vypořádání majetkopráv-

ních vztahů (1) 

• Ukončení dotační politiky 

• Tranzitní doprava 

• Nereálné podnikatelské záměry 

• Změna tradiční image městyse ne-

šetrnými zásahy developerů 

• Závislost příjmů do rozpočtu na da-

ních 

• Nestabilní trh práce 

• Změna postoje mladých lidí k vybu-

dovaným hodnotám 

 

 

Klíčové priority vyplývající ze SWOT 

Seznam priorit, které získali 12-4 body 

Využití vícezdrojového financování – dotace (12) – „horizontální“ téma 

Nedostatečná bezpečnost dopravního provozu (9) - doprava 

Stárnoucí obyvatelstvo a s tím spojená nedostatečná nabídka služeb (5) – rozvoj sociálních 

služeb 

Kvalitní a bezpečné prostředí pro bydlení (4) – podpora bydlení/občanská vybavenost 

Nestabilní legislativa a přílišná byrokracie (4) 

 

Seznam priorit, které získali 3 body 

Čisté životní prostředí (3) – životní prostředí 

Fungující odpadové centrum (3) – životní prostředí 

Spolková činnost (3) – podpora neziskové sektoru 

Chybí obchod (3) – podpora podnikání 

Špatné ovzduší v topné sezóně (topení fosilními palivy) (3) – životní prostředí 

Chybí rozhledna (3) – cestovní ruch 

Propojení cyklostezek s okolím (3) – cestovní ruch/doprava 

Odliv turistů (3) – cestovní ruch/podpora podnikání 
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9 DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ 

V rámci dotazníkového šetření, uspořádaného pro občany během měsíce května 2015, bylo 

shromážděno celkem 266 vyplněných dotazníků – z toho 163 písemně, 103 elektronicky přes 

portál www.pozlovice.cz (pro informaci Pozlovice mají 1044 občanů nad 15 let, 1003 ob-

čanů nad 18 let). Dotazník měl celkem 18 otázek a převážná většina z nich nabízela možnost 

vpisování vlastních názorů a připomínek, což nám vyhodnocování komplikovalo, ale zase 

přineslo lepší zpětnou vazbu od občanů Pozlovic. Nyní následuje stručné shrnutí jeho hlav-

ních výsledků. Zde je nutné upozornit, že na každou otázku odpovědělo přibližně 220 – 250 

občanů (ne každý dotazník byl vyplněn úplně). Procenta u jednotlivých odpovědí jsou tedy 

uvedena právě z celkového počtu respondentů, kteří na danou otázku odpověděli. 

V úvodu dotazníku jsme se tázali na obecnou spokojenost občanů s životem v Pozlovicích, 

z čehož vyplynulo, že 68 % respondentů je spíše spokojeno, 28 % je velmi spokojeno, 3 % 

jsou spíše nespokojeni (8 respondentů) a 1 % občanů je velmi nespokojeno (2 respondenti). 

Následující otázka se týkala názoru 

místních, zda mají v obci dostatek 

příležitostí ke vzájemným kon-

taktům a setkáním. Většina odpo-

vídajících má možností dostatek, 

pouze 12 % respondentů spíše nemá 

a 2 osoby rozhodně nemají (1 %). 

Informace o dění v obci sleduje 

pravidelně (cca 1 x týdně) 97 ob-

čanů, zhruba 1 x měsíčně má zájem 

90 respondentů,  

76 odpovídajících se zajímá denně  

a pouze 2 občané se nezajímají vů-

bec.  

 

Tyto informace nejčastěji zjišťují 

z kabelové televize a z internetu. Nej-

méně občanů čerpá informace ze zase-

dání zastupitelstva a zdrojů jiných, což 

jsou např. plakátovací plochy či z dosle-

chu od ostatních spoluobčanů.  

Nejrozsáhlejší otázka ohledně využití fi-

nančních zdrojů obce pro jednotlivé pro-

jekty byla vyhodnocena následovně:  

http://www.pozlovice.cz/


Program rozvoje městyse Pozlovice 2016 - 2026 64 

 

V rámci této otázky jsme se ptali občanů, jak by využili stávající objekt Minimarketu, který 

dlouhodobě není využit. Nápadů se sešlo více než dost, avšak mezi nejčastější patřily: de-

molice objektu a vytvoření nových parkovacích míst pro účely mateřské školky, zřízení cuk-

rárny, prodejny (smíšené zboží) či poskytnutí budovy drobným podnikatelům. Velmi se za-

mlouvala i myšlenka objekt zrekonstruovat a vytvořit zde klubovnu, družinu, prostě místo 

pro setkávání dětí a mládeže.  
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Další otázka byla zaměřena na zhodnocení širokého spektra aspektů života v Pozlovicích. 

Nejlépe byla hodnocena oblast bydlení (velmi a spíše spokojeno 96,4 % respondentů), od-

padové hospodářství (96,3 %), životní prostředí, informovanost o dění v obci, péče o 

veřejná prostranství a zeleň, rozvoj obce, kulturní a společenský život, sportovní vyžití, 

školství (82,8 %) a bezpečnost v obci. Rozložení dílčích odpovědí ukazuje následující graf 

(barvami jsou dle zvyklostí označeny varianty velmi spokojen – spíše spokojen – spíše ne-

spokojen – velmi nespokojen – je mi to jedno): 

 

 

Graf 8 - Zdroj: Městys Pozlovice 

 

Nejhůře byly ohodnoceny podmínky pro podnikání (velmi nebo spíše pokojeno je 53,4 % 

občanů). Rozsáhlá byla podotázka, jaké služby v Pozlovicích nejvíce chybí. Občané se jed-

noznačně shodli na tom, že nejvíce postrádají plnohodnotný obchod (typu supermarket), nej-

lépe s masnou. Na druhém místě se objevily požadavky na umístění bankomatu v obci, zří-

zení ordinace lékaře, multifunkční sportovní hala a cukrárna. Dále by bylo vhodné zlepšit 

bezpečnost v obci z hlediska rychlé silniční dopravy. Občané by též uvítali možnost koupě 

denního tisku (případně podání sazky, sportky) či zřízení neplaceného hřiště pro děti (zpev-

něné pro míčové hry apod.). 

 

Na otázku, zda jsou občané ochotni udělat něco pro rozvoj obce, 42 % respondentů odpo-

vědělo spíše ano, 36 % nedovede posoudit, 14 % rozhodně ano a ostatní spíše ne. Někteří se 

i nabídli, že v případě potřeby je můžeme kontaktovat, čehož si samozřejmě velmi vážíme. 

43 % respondentů za prací nedojíždí (pracují z domu, mateřská dovolená či penzisti). Do 

Luhačovic dojíždí 20 % občanů, do Zlína 13 %, Uherského Brodu 3 % a jinam než do těchto 

měst dojíždí 21 % respondentů. Veřejnou dopravu občané využívají občas (35 %) nebo 

zřídka (26 %). Na otázku ohledně úvah na založení nebo rozšíření podnikatelské činnosti 

86 % občanů odpovědělo ne a pro 83 % odpovídajících je i nezajímavá spolupráce s obcí co 

se podnikání týče. 75 % občanů Pozlovic nevlastní pozemky, které by byly nezbytné pro 

realizaci projektů vedoucích k rozvoji obce.  

Na dotazník odpovědělo nejvíce občanů ve věkovém rozmezí od 30 – 49 let, kteří mají stře-

doškolské vzdělání a nejčastěji jsou zaměstnanci. 73 % odpovídajících žije v obci více jak 

20 let a 48 % pochází z vícegenerační domácnosti.  
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V poslední otázce jsme dali prostor občanům vyjádřit jejich další náměty, připomínky či 

komentáře, čehož odpovídající hojně využili. Většinou každý občan řešil problémy a zále-

žitosti, které se týkají části obce, kde bydlí, proto jednotný závěr je obtížené uvést. Na čem 

se však obecně místní shodli je nutnost řešit situaci ohledně spalování odpadů (především 

plastů a ostatních látek, nevhodných k topení) v kotlech na tuhá paliva, neboť v zimním ob-

dobí jsou naše „čisté Pozlovice“ zamořený tmavým dýmem. Následuje problematika volně 

pobíhajících psů po obci, radary či jiné zpomalení silniční dopravy na komunikacích, parko-

vání aut na chodnících či úzkých silnicích, doplnění autobusového spojení směr Luhačovice 

– Pozlovice po 22:00 hodině a efektivita zimní údržby. 

 

Celkově hodnotíme dotazníkovou akci pozitivně, co se týká návratnosti, tak hlavně obsahové 

části. Ačkoliv bylo šetření anonymní, občané často uváděli svá jména a nebáli se vpisovat i 

kritické podněty a připomínky. Co je obzvláště důležité, vypovídající hodnota dat dotazníků 

je velmi vysoká, protože je evidentní, že přesně cílené dotazy a konkrétně navržené projekty 

přiměly občany komplexně přemýšlet na celkovou situací v obci. 

 

Kompletně vyhodnocený dotazník včetně všech komentářů, které jsme uvedli do anonymní 

podoby, je přístupný na Úřadu městyse Pozlovice. 
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III. NÁVRHOVÁ ČÁST 
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10 STRATEGICKÁ VIZE 

Strategická vize představuje formulaci základního směru rozvoje městyse Pozlovice v dlou-

hodobém horizontu a ten je dále rozpracován do jednotlivých programových cílů, opatření a 

konkrétních rozvojových aktivit.  

Pozlovice v roce 2026 jsou moderní a klidné místo, vyzařující zdraví, krásu a prospe-

ritu.  

Zdravá, krásná příroda je doplněna o kultivované urbanizované území vhodné pro ro-

dinné bydlení s kvalitní občanskou vybaveností, širokým rozsahem dostupných služeb 

a možností trávení volného času.  

Správa městyse je otevřená, přátelská a solidární s ohroženými skupinami obyvatel.  

Městys Pozlovice využívá své polohy v bezprostřední blízkosti největších moravských 

lázní Luhačovic, svého přírodního bohatství, tradic a vhodných podmínek pro cestovní 

ruch k zajištění všestranného rozvoje městyse.  

Zdravé podniky a zdravé mezilidské vztahy jsou předpokladem prosperity a harmo-

nického života. 
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11 PROGRAMOVÉ CÍLE 

Programové cíle vyjadřují, čeho chce městys Pozlovice dosáhnout v rámci realizace svého 

programu rozvoje, popisují žádoucí stav městyse na konci platnosti dokumentu.  

 

STRATEGICKÝ CÍL č. 1: UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Cílem je podpora a další rozvoj území Pozlovic členěný do dvou základních skupin. Do první 

lze zařadit obnovu a modernizaci stávajících komunikací, mostů, technické infrastruktury, 

požární techniky a brownfieldů, druhou skupinu opatření pak tvoří nové projekty řešící pod-

mínky pro zlepšení kvality života místních občanů, podnikatelů i návštěvníků. Jsou to nové 

cyklostezky, vycházkové chodníky, parkovací plochy s naváděcím systémem. Důležitá jsou 

opatření vedoucí ke stabilizaci počtu obyvatel. 

 

STRATEGICKÝ CÍL č. 2: ZLEPŠENÍ SLUŽEB A VYBAVENOSTI 

Tento cíl je zaměřen na nabídku co nejširšího a nejlépe dostupného spektra služeb pro ob-

čany i návštěvníky. Kvalitní obchod, školy, sportoviště a zařízení pro trávení volného času. 

Investice do vybavenosti pro volný čas umožní i zlepšení nabídky destinace v rámci cestov-

ního ruchu. Mezi takové projekty lze zařadit rozhlednu, singltreky, dovybavení koupaliště 

Duha a areálu kolem Luhačovické přehrady. 

 

STRATEGICKÝ CÍL č. 3: DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A SPOLUPRÁCE 

Jednotlivá opatření v rámci tohoto cíle deklarují vůli samosprávy městyse řešit svůj další 

rozvoj s využitím strategického projektového řízení, nástrojů elektronického vládnutí, pro-

fesionalizace a širokým rozsahem spolupráce na místní i regionální úrovni. Péče o historické 

dědictví a krajinu je jedním ze základních předpokladem pro předání spravovaného území 

dalším generacím s nepoškozeným životním prostředím.  
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12 OPATŘENÍ A AKTIVITY 

Opatření představují zásadní úkoly k naplnění stanovených programových cílů a formulují 

přístup k řešení jednotlivých témat. Odvíjí se od programových cílů a mají střednědobý cha-

rakter, předpoklad jejich realizace je v celém návrhovém období nebo ve stanoveném krat-

ším časovém úseku.  

STRATEGICKÝ CÍL č. 1: UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

Opatření:  

1.1. Dopravní infrastruktura a bezpečnost silničního provozu 

1.2. Základní předpoklady pro rozvoj území 

1.3. Technická infrastruktura 

1.4. Využití brownfieldů a neobydlených nemovitostí 

1.5. Stabilizace počtu obyvatel, vytváření podmínek pro podnikání 

 

STRATEGICKÝ CÍL č. 2: ZLEPŠENÍ SLUŽEB A VYBAVENOSTI 

Opatření:  

2.1. Občanská vybavenost pro služby občanů 

2.2. Občanská vybavenost pro školství a kulturu 

2.3. Občanská vybavenost pro sport, rekreaci, volný čas a cestovní ruch 

 

STRATEGICKÝ CÍL č. 3: DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A SPOLUPRÁCE 

Opatření:  

3.1.Efektivní využívání dotací a vlastních zdrojů 

3.2.Cestovní ruch s využitím kvalitního destinačního managementu oblasti 

3.3.Podpora spolkové a zájmové činnosti, komunitní společnosti 

3.4.Péče o životní prostřední, krajinu, veřejnou zeleň a památky 

3.5.Efektivní odpadové a energetické hospodářství 

3.6.Efektivní komunikace městyse s občany 

 

Jednotlivá opatření jsou pak naplňována prostřednictvím realizace konkrétních rozvojových 

aktivit (projektů a záměrů).  

U rozvojových aktivit jsou stanoveny následující charakteristiky:  

• priorita – stanovení předpokládaného pořadí realizace aktivit, s ohledem na finanční 

možnosti městyse a návaznost aktivit (v hodnotách důležitosti: 1 – vysoká, 2 – střední,  

3 – nízká); 

• období realizace – předpokládané roky realizace dané aktivity; 

• odhadované finanční náklady (tis. Kč); 

• zdroje financování – plné financování z rozpočtu městyse, případně spolufinancování s 

využitím dotačních prostředků (strukturální fondy EU, státní rozpočet, krajský rozpočet, 

atd.); 

• odpovědnost za řešení. 

 

Přehled opatření a aktivit střednědobé vize 2016 – 2026 
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STRATEGICKÝ CÍL č. 1: UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 

• Opatření 1.1: Dopravní infrastruktura a bezpečnost silničního provozu 

Priorita Aktivita 
Období reali-

zace 

Finanční ná-

klady 

(tis. Kč) 

Zdroje fi-

nancování 

Odpovědnost  

za řešení 

1 

a) rekonstrukce místních komunikací 

a chodníků 
2016 - 2022 44.645 R, EU, ZK ÚM 

b) úpravy křižovatek včetně autobusových za-

stávek 
2016 - 2020 6.650 R, SR, ZK ÚM 

2 

c) cyklostezky, stezky a vycházkové chodníky 

(včetně komunikací navržených v rámci po-

zemkových úprav s napojením na okolí) 

2017 - 2023 10.845 R, EU, SR ÚM 

d) rekonstrukce místních komunikací a chod-

níků 
2017 - 2026 12.700 R, EU, ZK ÚM 

e) rekonstrukce mostů 2019 - 2025 5.300 R, EU, SR ÚM 

3 f) parkovací systémy a parkovací plochy 2018 - 2022 2.200 R, EU, ZK ÚM 

 

• Opatření 1.2: Základní předpoklady pro rozvoj území 

Priorita Aktivita 
Období reali-

zace 

Finanční ná-

klady 

(tis. Kč) 

Zdroje fi-

nancování 

Odpovědnost  

za řešení 

1 a) součinnost městyse při budování technické 

infrastruktury 
2017 - 50 R, EU ÚM 

2 b) pozemkové úpravy a změna ÚPD 2019 300 R, SR ÚM 

3 
c) výkupy pozemků 2016 - 2026 3.800 R ÚM 

d) klidová doprava 2017 -  150 R, EU, SR ÚM 

 

•  Opatření 1.3: Technická infrastruktura 

Priorita Aktivita 
Období reali-

zace 

Finanční ná-

klady 

(tis. Kč) 

Zdroje fi-

nancování 

Odpovědnost  

za řešení 

1 

a) hospodaření s vodou v krajině a odkanali-

zování všech objektů 
2017 -  100 R, EU, SR ÚM 

b) veřejné osvětlení 2016 - 2018 2.800 R, SR ÚM 

2 

c) naváděcí parkovací systém 2018 - 2020 2.700 R, SR ÚM 

d) bezpečnostní kamerový systém 2020 500 R, SR ÚM 

e) pořízení nového hasičského auta 2017 - 2018 5.500 R, SR ÚM, SDH 

f) pořízení nového služebního auta 2018 400 R ÚM 
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3 g) obnova a rozšíření datových sítí 2017 - 2021 550 R, EU ÚM 

• Opatření 1.4: Využití brownfieldů a neobydlených nemovitostí 

Priorita Aktivita 
Období reali-

zace 

Finanční ná-

klady 

(tis. Kč) 

Zdroje fi-

nancování 

Odpovědnost  

za řešení 

2 a) PR investiční příležitosti 2016 -   R vlastník, ÚM 

 

•  Opatření 1.5: Stabilizace počtu obyvatel, vytváření podmínek pro podnikání 

Priorita Aktivita 
Období reali-

zace 

Finanční ná-

klady 

(tis. Kč) 

Zdroje fi-

nancování 

Odpovědnost  

za řešení 

3 a) startovací byty 2019 -  100 R, SR ÚM 

 

 

STRATEGICKÝ CÍL č. 2: ZLEPŠENÍ SLUŽEB A VYBAVENOSTI 

• Opatření 2.1: Občanská vybavenost pro služby občanům 

Priorita Aktivita 
Období reali-

zace 

Finanční ná-

klady 

(tis. Kč) 

Zdroje fi-

nancování 

Odpovědnost  

za řešení 

1 a) obchod 2018 -   investor investor, ÚM 

2 b) zřízení ubytování pro seniory 2019 - 100 R, SR ÚM 

3 c) kolumbárium 2020 - 2021 250 R, SR ÚM, SMP 

 

• Opatření 2.2: Občanská vybavenost pro školství a kulturu 

Priorita Aktivita 
Období reali-

zace 

Finanční ná-

klady 

(tis. Kč) 

Zdroje fi-

nancování 

Odpovědnost  

za řešení 

1 

a) revitalizace herních prvků 2016 - 2019 570 R, EU, SR ÚM, MŠ 

b) objekt mateřské školy 2017 - 200 R, SR ÚM, MŠ 

c) objekt základní školy 2016 - 2018 2.200 R, EU, SR ÚM, ZŠ 

d) modernizace multifunkčního sálu v budově 

úřadu včetně vybavení 
2020 - 2025 5.000 R, EU, SR ÚM, spolky 

2 e) modernizace školní družiny 2016 1.400 R, SR ÚM, ZŠ 

3 f) podpora a rozvoj lidových a folklórních tra-

dic 
2021 100 R, EU, SR ÚM, spolky 

• Opatření 2.3: Občanská vybavenost pro sport, rekreaci, volný čas a cestovní ruch 
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Priorita Aktivita 
Období reali-

zace 

Finanční ná-

klady 

(tis. Kč) 

Zdroje fi-

nancování 

Odpovědnost  

za řešení 

1 

a) víceúčelové hřiště 2018 - 2020 3.200 R, EU, SR ÚM 

b) modernizace infrastruktury u Luhačovické 

přehrady 
2016 2.300 R, SR ÚM 

c) výletiště 2020 300 R, SR ÚM, spolky 

d) polyfunkčního sportovní objekt 2020 - 2022 20.400 R, SR ÚM, spolky 

e) rozhledna na Komonci a vyhlídkové body 

na turistických trasách 
2019 - 500 

MRLZ, R, 

EU, SR 
MRLZ, ÚM 

2 

f) areál koupaliště Duha 2017 - 2025 4.650 R, SR ÚM 

g) Jurkovičův svět – miniatury 2019 - 2020 1.100 R, EU, SR ÚM, JS 

h) systém tras single tracků 2017 - 2026 1.000 R, EU, SR 
ÚM, TJ Sokol, 

spolky 

3 
i) fotbalové kabiny 2017 - 2.000 R, EU ÚM, TJ Sokol 

j) rozšíření infrastruktury pro aktivity v okolí 

přehrady 
2016 - 2024 1.800 R, EU, SR ÚM, PS 

 

 

STRATEGICKÝ CÍL č. 3 : DOBRÁ SPRÁVA ÚZEMÍ A SPOLUPRÁCE 

• Opatření 3.1: Efektivní využívání dotací a vlastních zdrojů 

Priorita Aktivita 
Období reali-

zace 

Finanční ná-

klady 

(tis. Kč) 

Zdroje fi-

nancování 

Odpovědnost  

za řešení 

1 a) projektový managment 2016 - 2026 3.750 R ÚM 

 

• Opatření 3.2: Cestovní ruch s využitím kvalitního destinačního managementu oblasti 

Priorita Aktivita 
Období reali-

zace 

Finanční ná-

klady 

(tis. Kč) 

Zdroje fi-

nancování 

Odpovědnost  

za řešení 

2 a) tvorba informačních aplikací 2016 - 2018 273 R, EU, SR ÚM 

3 

b) platforma pro spolupráci s podnikateli, sa-

mostatně, včetně organizace domény Luha-

čovicko vč. spolupráce s MKR LZ a 

CCRJVM 

2017 - 2026 500 R, EU ÚM 

c) podpora místní produkce 2017 -  
R, EU, SR, 

ZK, PS 
PS, ÚM, spolky 

d) marketing a propagace rekreačního a 

wellness potenciálu lokality jako součást 

pozlovsko-luhačovické aglomerace CR 

2017 - 2026 1.000 
R, EU, SR, 

ZK, PS 
PS, ÚM, spolky 
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• Opatření 3.3: Podpora spolkové a zájmové činnosti, komunitní společnosti 

Priorita Aktivita 
Období reali-

zace 

Finanční ná-

klady 

(tis. Kč) 

Zdroje fi-

nancování 

Odpovědnost  

za řešení 

2 a) podpora spolkům, vč. poskytnutí zázemí 

pro činnost 
2016 - 2026 3.300 R 

ÚM, ZM, 

spolky, občané 

 

• Opatření 3.4: Péče o životní prostřední, krajinu, veřejnou zeleň a památky 

Priorita Aktivita 
Období reali-

zace 

Finanční ná-

klady 

(tis. Kč) 

Zdroje fi-

nancování 

Odpovědnost  

za řešení 

1 a) obnova památek 2016 900 R, EU, SR ÚM, farnost 

2 b) obnova a údržba křížů 2017 -  R, ZK, SR farnost, ÚM 

3 c) výsadba, údržba a obnova stromů, 

sadů a lesoparků 
2018 - 2024 700 

R, EU, SR, 

vlastník 

ÚM, vlastník, 

spolky 

 

• Opatření 3.5: Efektivní odpadové a energetické hospodářství 

Priorita Aktivita 
Období reali-

zace 

Finanční ná-

klady 

(tis. Kč) 

Zdroje fi-

nancování 

Odpovědnost  

za řešení 

1 a) skládka zeminy 2016 - 2017 1.300 R, EU, SR ÚM, SMP 

2 b) technická vybavenost pro zpracování 

bioodpadu 
2018 - 2020 2.500 R, EU, SR ÚM, SMP 

 

• Opatření 3.6: Efektivní komunikace městyse s občany 

Priorita Aktivita 
Období reali-

zace 

Finanční ná-

klady 

(tis. Kč) 

Zdroje fi-

nancování 

Odpovědnost  

za řešení 

1 

a) Elektronizace informačních kanálů 

městyse - pořízení elektronické úřední 

desky, mobilního rozhlasu, online re-

zervačního systému, aplikace sběru ná-

mětů od občanů  

2016 - 2026 550 R, EU, SR ÚM 

b) Profesionalizace úřadu v oblasti komu-

nikace a implementace nástrojů 

eGovernmentu 

2016 - 2026 55 R, EU, SR ÚM 

c) Koncepce komunikace s veřejností  2016 - 2026 200 R, EU, SR ÚM 

d) Jednotná vizuální identita městyse při 

komunikaci s veřejností – manuál 
2016 - 2026 300 R, EU, SR ÚM 
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Seznam použitých zkratek: 

EU – zdroje Evropské unie PS – podnikatelské subjekty SMP – Služby městyse Pozlovice ZK – Zlínský kraj 

MRLZ – Mikroregion LZ RM – rozpočet městyse SR – státní rozpočet ZM – zastupitelstvo městyse 

MŠ – mateřská školy SDH - spolek dobrovol. hasičů ÚM – úřad městyse ZŠ – základní škola 
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13 PODPORA A REALIZACE STRATEGIE 

 

Úspěšná implementace Programu rozvoje městyse Pozlovice vyžaduje nastavení procesu 

postupného naplňování, efektivní komunikaci a spolupráci dotčených subjektů.  

Hlavním kritériem pro hodnocení úspěšnosti Programu rozvoje městyse je schopnost před-

stavitelů městyse rozpracovat schválený Program do konkrétních realizačních úkolů, koor-

dinovaně s přípravou a schvalováním rozpočtu městyse a proces průběžně kontrolovat  

a aktualizovat. Nositelem aktivit je Úřad městyse Pozlovice, který bude při naplňování Pro-

gramu rozvoje městyse spolupracovat s ostatními partnery a využívat dostupné finanční 

zdroje (rozpočet městyse, evropské, národní a regionální zdroje).  

realizační role  kompetentní pozice  konkrétní osoba  

garant  starostka městyse  Ing. Olga Tkáčová  

koordinátor  
projektový manažer 

sekretariát 

Mgr. Radek Bednařík 

Ing. Bronislava Coufalíková 

administrátor  projektový manažer  Mgr. Radek Bednařík  

 

Garant prostřednictvím pověřených pracovníků úřadu městyse zodpovídá za věcné naplňo-

vání aktivit Programu a vytváří podmínky pro jejich řízení. Řeší problematiku realizace ak-

tivit v čase a návaznosti na aktuální podmínky a možnosti městyse. Navrhuje a iniciuje 

změny vyplývající z nutnosti adaptovat Program na nové podmínky, ať už na národní, kraj-

ské či místní úrovni. Předkládá ke schválení zastupitelstvu města zprávy o realizaci Pro-

gramu, jeho případné aktualizace a akční plány. Svolává případná jednání pracovní skupiny.  

Koordinátor zodpovídá za všechny činnosti spojené s administrativní podstatou činností spo-

jených s naplňováním a aktualizací Programu. Zodpovídá za dodržení harmonogramu vy-

hodnocování a monitoringu. Řídí přípravu podkladů pro rozhodování orgánů městyse a ga-

ranta Programu. Zodpovídá za zpřístupnění dokumentů a vypořádání připomínek a podnětů, 

které se v průběhu platnosti Programu vyskytnou. Zodpovídá za proškolení pracovníků, kteří 

budou zapojeni do realizace programu. Zodpovídá za organizaci přípravy akčních plánů.  

Administrátor zodpovídá za přípravu aktualizací, souhrnů, zpráv a dalších podkladů  

v návaznosti na využití Programu. Podílí se na zajištění dodržování harmonogramu a pří-

pravě podkladů pro vyhodnocování, včetně řízení rizik. Zajišťuje sběr podkladů pro moni-

toring programu. Zajišťuje podklady pro koordinátora a garanta a v případě potřeby se podílí 

na přípravě širších jednání (veřejná projednání, pracovní skupina) tak, aby docházelo ke 

smysluplnému využití zpracovaného dokumentu.  

 

Harmonogram řízení a organizace realizování aktivit:  

• projednání s pracovníky ve fázi před schválením  

• seznámení s obsahem schváleného dokumentu  

• zadání dlouhodobých úkolů pracovníkům městyse  

• zpracování dílčích plánovacích a organizačních dokumentů k jednotlivým úkolům 

• zavedení systému pravidelného vyhodnocování plnění Programu rozvoje městyse  

a monitoring jednotlivých prováděných aktivit  
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Akční plán slouží pro krátkodobé, akční řízení Programu rozvoje městyse. Městys Pozlovice 

bude zpracovávat přehledné akční plány na každý rok v souladu s rozpočtem městyse  

a výhledem na následující rok. Akční plán navázaný na možnosti rozpočtu bude nástrojem 

pro řízení konkrétních aktivit a jejich případných etap. Akční plán bude schvalován zastupi-

telstvem městyse.  
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ZÁVĚR 

Monitoring plnění Programu rozvoje městyse  

Program rozvoje městyse bude pravidelně jedenkrát ročně vyhodnocován formou písemné 

zprávy o plnění zadaných úkolů, stavu jejich plnění a nutnosti aktualizace Programu. Sou-

částí zprávy budou informace od řešitelů jednotlivých aktivit. Zpráva bude projednána na 

poradě realizačního (případně monitorovacího) týmu.  

Výsledná (výroční) zpráva bude předložena zastupitelstvu městyse společně s případným 

návrhem na úpravu či aktualizaci nebo doplnění Programu rozvoje městyse. Aktualizace či 

dílčí revize Programu budou provedeny dodatkem schváleným v zastupitelstvu městyse.  

Souběžně s tvorbou akčního plánu bude zpracována aktualizace harmonogramu a finanční 

části Programu a vyhodnocení předchozího akčního plánu v návaznosti na Program jako 

celek.  

 

Zpřístupnění dokumentu  

Program rozvoje městyse Pozlovice bude dostupný na webových stránkách městyse Pozlo-

vice (www.pozlovice.cz v části http://www.pozlovice.cz/dokumenty.php), v tištěné podobě 

bude k dispozici u starostky městyse. 


