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Strategický plán

Strategický plán určuje směr rozvoje obce na léta 2021–2027 a je důležitou 
součástí příloh při žádosti o státní, krajské či evropské dotace. 
Jde o klíčový dokument, podle kterého si zastupitelé naplánují střednědobý 
i dlouhodobý výhled rozpočtu a finanční prostředky na budoucí investice. 
Plán určuje priority na základě současného stavu majetku a infrastruktury  
a ekologického, kulturního, demografického a sociálního zázemí obce. 

SoučaSný Stav 

Obec má hotovou základní infrastrukturu, která se budovala už za minulého 
režimu. To znamená, že silnice, chodníky, veřejné osvětlení, kanalizace, obec-
ní budovy i zázemí pro trávení volného času obyvatel Horní Lapač má. Do 
čeho je však potřeba investovat, je obnova tohoto majetku. Některé chodníky 
už dosluhují a nesplňují dnešní technické parametry, u veřejného osvětlení 
je potřeba udělat revizi a instalovat nové úspornější světelné body, opravu 
potřebuje i účelová komunikace směrem k zemědělskému družstvu, aby se 
stala kvalitní silnicí pro místní obyvatele, kteří do oblasti jezdí na své zahrady 
a domů. Sportovní zázemí je v obci také, je však potřeba obnovit šatny a soci-
ální zařízení na fotbalovém hřišti. 
Výhodou i nevýhodou pro obec je její malá rozloha katastrálního území. 
Malá rozloha znamená, že se obec stará o méně komunikací, chodníků, ve-
řejných prostranství i obecních budov. Nevýhodou je malý katastr v tom, že 
obec nemá kde vybudovat stavební parcely. Pozemky, které by byly vhodné 
pro výstavbu rodinných domů, jsou v majetku soukromých vlastníků, kteří 
momentálně neuvažují o jejich odprodeji. 
Velkou výhodou je také to, že Horní Lapač má stabilní počet obyvatel. Je to 
dáno dobrou polohou obce a dostupností krajského města. Tím pádem má 
obec stabilní rozpočet. Hlavní příjem rozpočtu tvoří rozpočtové určení daní 
a vesnice také dostává od státu peníze za každého jednoho obyvatele, který 
zde má trvalý pobyt. Vzhledem k počtu obyvatel (270-280) má obec sice sta-

bilní, ale nižší rozpočet. Ten je v současnosti zhruba 3,7 milionu korun. Obec 
omezuje to, že pokud chce zrealizovat finančně nákladné akce, musí získat 
dotace. Administrování dotací je čím dál složitější, i na dotaci v řádu nižších 
statisíců korun musí obce vyplňovat spoustu formulářů. Při žádosti o dota-
ci na finančně náročnější investice není vzhledem k nízkému personálnímu 
obsazení obecního úřadu možné zpracovat žádost svépomocí a vedení obce 
si musí najmout odbornou firmu. Tím pádem se zvyšují náklady spojené  
s žádostí o dotaci, u které navíc není jisté, zdali ji Horní Lapač dostane.
Výhodou je, že vesnice pronajímá v obecní budově prostory, kde sídlí obchod, 
čímž zajistila snadnou dostupnost základních potravin pro seniory, kteří tak 
nemusejí dojíždět do okolních měst. V obci je i dětské hřiště, které v nedávné 
době prošlo revitalizací včetně obnovy herních prvků. V obci je silné záze-
mí dobrovolných hasičů, kteří pořádají téměř veškeré společenské a kulturní 
akce. Lidé často využívají i tenisové kurty a fotbalové hřiště. Za sportovním 
vyžitím sem jezdí i lidé z okolních vesnic. Obec v nedávné době (v roce 2020) 
provedla rekonstrukci sociálního a kulturního zařízení, pronajímá hostinec 
s krytým posezením za obecním úřadem, kde se od jara do podzimu kona-
jí venkovní kulturní akce. Tím se přispívá k navazování a utužování vztahů 
mezi místními obyvateli. 
Další velkou výhodou je, že obyvatelé mají dostupný život na venkově s blíz-
kostí velkého města s téměř neomezenými možnostmi. Mohou tak trávit vol-
ný čas podle momentální nálady, užívat si klidu přírody nebo ruchu velko-
města. 

vize

Při plánování rozvoje obce na léta 2021–2027 vychází vedení obce ze sou-
časného stavu. Tím, že je základní infrastruktura v obci vybudovaná, plánuje 
vedení její opravu, modernizaci a revitalizaci. Jedná se o veřejné osvětlení, 
chodníky, komunikace, sociální zázemí a úprava terénu na fotbalovém hřišti, 
opravu multifunkčního hřiště, výsadbu zeleně, vybudování sběrného dvora, 
točny pro autobus a sociálního bydlení.



Obec chce svým obyvatelům nabídnout v rámci finančních možností maxi-
mální komfort a bezpečnost, a co nejvíce splnit požadavky na dnešní standar-
dy. Malá obec sice nemůže poskytnout takové vyžití a služby jako města, i tak 
se může stát pohodlným a klidným místem k bydlení s venkovským rázem. 
Horní Lapač může stavět na tom, že v obci je nízká fluktuace obyvatel, lidé 
se nemusí stěhovat za prací nebo za atraktivními možnostmi jak trávit volný 
čas, protože vesnice leží blízko Krajského města Zlína. Vedení obce by rádo 
nabídlo mladým lidem možnosti bydlení (stavebních parcel), sama však má 
omezené možnosti. Záleží tedy na místních lidech, jestli své zahrady prodají 
za účelem výstavby. Je také možnost, že nechávají zahrady zatím ležet ladem 
a drží je pro své potomky nebo vnuky, aby si zde mohli v budoucnu postavit 
dům.
Vizí obce tedy je zajistit obyvatelům bezpečnost vybudováním autobuso-
vé točny, zakoupením ukazatele rychlosti, opravou chodníků, které budou 
splňovat dnešní technické normy a zrekonstruovat užitkovou komunikaci.  
V obci sice není čistička odpadních vod, Horní Lapač má však tu velkou vý-
hodu, že čističku bude budovat firma Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 
Vesnice tak ušetří několik milionů korun. 
Také chce nabídnout komfortnější místo pro aktivní trávení volného času re-
konstrukcí sociálního zařízení a šaten na fotbalovém hřišti, opravou multi-
funkčního hřiště, revitalizaci travního porostu fotbalového hřiště, výstavbou 
sociálního bydlení, obnovou zeleně a obecního sadu a opravou parkovacích 
ploch před budovou obecního úřadu.
Vedení obce chce i nadále využít „rodinného“ prostředí vesnice k rozvíjení 
vztahů s obyvateli tak, aby od nich mohli získat zpětnou vazbu, připomínky, 
co by se v obci mělo zlepšit či změnit a díky dobrým vztahům aktivně zapojo-
vat občany do společenského života.

poloha a doStupnoSt

Horní Lapač se nachází 5 kilometrů jihovýchodně od Města Holešov, 15 ki-
lometrů od Statutárního Města Zlína a 22 kilometrů od Města Kroměříž. Jde 

o poslední vesnici v okrese Kroměříž, protože ve vzdálenosti jednoho kilo-
metru od obce začínají hranice okresu Zlín. Horní Lapač je zároveň nejmenší 
obcí ve Zlínském kraji, její katastrální rozloha je 0,79 km². Zároveň je čtvrtou 
nejmenší obcí v České republice. Obcí prochází silnice II. třídy číslo 490, kte-
rá vede z Horního Lapače přes Fryšták do Zlína a dále do Biskupic u Luha-
čovic. Obec má výhodnou polohu, leží mezi Holešovem a Zlínem. Obyvatelé 
Horního Lapače tak mají výbornou dostupnost veškerých služeb, kulturního, 
společenského a sportovního vyžití, stejně tak rozmanitější pracovní a stu-
dijní příležitosti díky blízké dostupnosti krajského města. Vesnice zároveň 
obyvatelům poskytuje potřebný klid, protože se nachází na jižním úpatí Hos-
týnských vrchů. 

Stručná hiStorie obce

Obec nese název podle panské hospody, která se jmenovala Horní Lapač. Jed-
nalo se o objekt v hlubokém lese u formanské cesty. Obchodníci a pocestní 
si zde odpočinuli, občerstvili se a pro své koně využívali úvaziště u hospody. 
Podle pověstí tady vojáci „lapali“ mladé muže do vojenské služby. Postupem 
času začaly okolo hospody vyrůstat první domy, které ale patřily do katastru 
Žeranovic. Až v roce 1878 se tehdejší poslanec zasloužil o to, aby osada, kte-
rá v té době měla už 45 domů, získala samostatnost. Dostala jméno Horní 
Lapač a od té doby měla svého starostu a zastupitele. V minulosti existoval  
i Dolní Lapač. Osada však zanikla, nacházela se mezi Žeranovicemi  
a Lechoticemi. Vesnice patří k nejmladším v okrese Kroměříž. 

vedení obce

Za dobu existence vesnice se už vystřídalo 15 starostů. Vedení obce tvoří  
7 zastupitelů, z nichž jeden je uvolněný starosta, jeden je místostarosta  
a dalších 5 je řadových zastupitelů. Teprve ve volebním období 2018–2022 
je v obci poprvé v historii uvolněný starosta. Při obecním zastupitelstvu 
pracují dva výbory a jedna komise.



StatiStické údaje

název:  Obec Horní Lapač
kraj:  Zlínský 
okres:  Kroměříž
obec s rozšířenou působností:  Holešov 
datum vzniku:  1. 12. 1983
první písemná zmínka:  rok 1750 
sídlo:  Horní Lapač 22, 769 01 Holešov
IČO:  00287199
počet místních částí:  1
druh účetní jednotky:  obec
poddruh účetní jednotky:  obecní úřad bez rozšířené působnosti
státní správa:  obec vykonává služby Czech point
počet obyvatel k 1. 1. 2020:  271
rozloha katastrálního území:  79,6 hektarů
kód obce ČSÚ:  588474
číslo územní statistické jednotky (NUTS):  CZ0721 588474

infraStruktura a občanSká vybavenoSt

vodovod hostinec v budově OÚ s malým sálem oddělení Policie ČR: ne
plynofikace fotbalové hřiště pošta: ne
kanalizace  tenisové kurty  kulturní dům: ne
trafostanice  socha Panny Marie Hostýnské zdravotnické zařízení: ne
obchod se smíšeným zbožím kamenný kříž (z roku 1866) dům pro seniory, pečovatelský dům: ne
knihovna výletiště s krytým posezením sběrný dvůr: ne 
dětské hřiště  budova obecního úřadu mateřská škola: ne
hasičská zbrojnice  základní škola: ne
čerpací stanice   čistička odpadních vod: ne
kaple svatého Floriána (z roku 1908)  hřbitov: ne



obyvatelStvo

Počet obyvatel Horního Lapače je za celou dobu existence obce víceméně 
stabilní. Největší úbytek vesnice zaznamenala v roce 1980, kdy dosáhla 
historického minima obyvatel, a to 213. Jinak se za celých 270 let pohy-

buje v rozmezí 240–291. Je to dáno dobrou polohou obce, dostupností 
krajského Města Zlína i Města Holešova. Lidé tak mají k dispozici klid 
vesnice a hostýnských lesů, na druhou stranu mají v krátké dojezdové 
vzdálenosti dostupné zaměstnání, školy, lékaře, obchody i kulturní a spo-
lečenský život. 

zdroj: ČSÚ

zdroj: ČSÚ

zdroj: mvcr.cz

rok 1880 1910 1950 1980 1997 2007 2011 2015 2016 2017 2018 2019 2020
počet obyvatel 250 291 258 213 225 254 260 263 267 275 274 274 271

HISTOrIe pOČTU ObyvaTel

další demografické údaje

VěkoVá struktura obyVatel 

datum muži (do 15 let) muži (nad 15 let) ženy (do 15 let) ženy (nad 15 let) změna celkem
1. 1. 2020 27 122 17 105 -1 271
1. 1. 2019 30 124 18 102 0 274
1. 1. 2018 28 123 23 100 -1 274
1. 1. 2017 33 116 21 105 8 275
1. 1. 2016 33 114 19 101 4 267
1. 1. 2015 32 113 18 100 -8 263
1. 1. 2014 35 113 20 103 4 271
1. 1. 2013 35 110 21 101   267

průměrNý věk ObyvaTel k 1. 1. 2020:  muži: 39,2 let  ženy: 40,1 let
zdroj: ČSÚ

pOČeT dOmů v ObcI

rok 1880 1890 1900 1910 1921 1930 1950 1961 1970 1980 1991 2001 2011
počet domů 43 46 48 51 51 56 61 64 67 66 76 80 86



obecní rozpočet 

Horní Lapač každoročně hospodaří s průměrným rozpočtem 
ve výši 3,7 milionů korun. Hlavní příjmy obecního rozpočtu 
tvoří peníze z rozpočtového určení daní podle zákona 243/2000 
Sb. a výběr místních a správních poplatků. Další příjmy mohou 
například plynout z prodeje pozemků určených pro individu-
ální bydlení či půjčky od bank a dotace. Výdaje jsou provozní, 
kapitálové a investiční. Výdaje mohou být financovány z vlast-
ních zdrojů (tedy obecního rozpočtu) či z dotací. Ke konci roku 
2020 nemá obec žádné dlouhodobé finanční závazky. 

rok příjmy v milionech kč
2019 5,6
2018 3,4
2017 3,1
2016 2,9

celková likvidita k 31. 12. 2019:  1,3
podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům:  7,97 %

 zdroj: ministerstvo financí

inStituce

knihovna
Knihovna funguje pro dětské i dospělé čtenáře dvakrát v týdnu. Pro veřej-
nost je zde dostupné internetové připojení. 

Spolky

Sbor dobrovolných hasičů 
Členové sboru zajišťují v obci většinu kulturních, sportovních a společen-
ských akcí. Také zprostředkovávají autobusové zájezdy pro místní obyvatele. 
Sbor má také utvořenou zásahovou jednotku. 

Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů
Honební společenstvo martinice – Horní lapač

vývOj zadlUžeNOSTI a STavU Na baNkOvNícH ÚČTecH  
k 31. 12. 2019 (v kč)



SWot analýza 

S (strengths) W (weaknesses) O (opportunities) T (threats) analýza je jednou 
z důležitých strategických metod, díky které obec přesně ví, jaké jsou silné  

a slabé stránky vnitřního prostředí a také příležitosti a hrozby vnějšího pro-
středí. Jedná se o systém řízení obecních plánů, investic, změn a rozvoje.  
SWOT analýza hodnotí stávající situaci obce, její přednosti a nedostatky  
a zároveň současný stav vnějšího okolí, které obec nemůže přímo ovlivnit. 

zdroj: wikipedia.org

SWOT- 
analýza

Interní 
analýza

externí 
analýza

kladné stránky

S (Strenghts)

Silné stránky 
Vývoj nových metod, které  
jsou vhodné pro rozvoj silných  
stránek společnosti (projektu). 

O (Opportunities)

příležitosti 
Použití silných stránek pro 
zamezení hrozeb.

W (Weaknesses)

Slabé stránky 
Odstranění slabin pro vznik 
nových příležitostí.

T (Threats)

Hrozby 
Vývoj strategií, díky nimž 
je možné omezit hrozby, 
ohrožující naše slabé 
stránky.

záporné stránky



W
slabé stránky

o
příležitosti

t
hrozby

vnitřní faktory vnější faktory

– výhodná poloha obce (15 km od 
Zlína, 5 km od Holešova, 22 km od 
Kroměříže) 

– zázemí vesnice s blízkostí krajského 
města 

– nízká fluktuace obyvatel
– uvolněný starosta 
– vybudovaná základní infrastruktura 
– ochota obyvatel podílet se na 

kulturním a sportovním životě v obci
– obchod
– čerpací stanice 
– zázemí pro spolky, občany i vedení 

obce (sportovní areál, tenisové hřiště, 
kryté posezení za obecním úřadem, 
hostinec, hasičská zbrojnice, opravený 
obecní úřad) 

– nízká kriminalita 
– blízkost k přírodě (Hostýnské vrchy) 

a s tím spojené možnosti aktivního 
trávení volného času 

– vybudování čističky odpadních vod 
bez finančního přispění obce

– absence cyklostezky do Martinic 
a nepropojení se stezkami na 
Holešovsku a Hostýnsku 

– nedostatek obecních pozemků 
vhodných ke směně pro individuální 
bydlení, vhodné pozemky jsou  
v rukou soukromých vlastníků

– nedostatek parkovacích ploch
– špatný stav místních komunikací
– nižší bezpečnost silničního provozu 

z důvodu absence chodníků podél 
hlavní silnice

– absence sociálního bydlení
– malá rozloha katastru, tudíž 

nemožnost rozvíjet plochy pro 
bydlení

– stáří obecní zeleně 
– špatný stav účelové komunikace  

k zemědělskému družstvu 
– absence sběrného dvora 

– získat externí finanční zdroje na 
financování oprav obecního majetku

– efektivně využít finanční prostředky  
z rozpočtového určení daní

– zapojit do úklidu a revitalizace 
veřejných prostranství občany obce

– vykoupit zahrady od soukromých 
vlastníků a udělat z nich stavební 
pozemky a následně je prodat

– zvýšit bezpečnost silničního provozu 
vybudováním autobusové točny  
a chodníků 

– vybudovat sociální zázemí a šatny  
v místním sportovním areálu

– zlepšit estetický vzhled obce pomocí 
zeleně, biokoridorů a odpočinkových 
ploch 

– opravit účelovou komunikaci směrem 
k zemědělskému družstvu

– rozšířit možnosti třídění odpadu, 
vybudovat sběrný dvůr

– nejsou vypsané dotační tituly na 
investice, které obec nutně potřebuje 

– stárnutí populace
– vyšší procentuální finanční 

spoluúčast při čerpání evropských  
a státních dotací 

– velké výkyvy počasí (extrémní 
sucho, stírání rozdílů mezi ročními 
obdobími) 

– nejistota ohledně přerozdělení financí 
z rozpočtového určení daní

– možná krize v důsledku koronavirové 
pandemie 

– neochota soukromých vlastníků 
prodat své zahrady na stavební 
parcely 

– zvyšující se administrativní zátěž na 
vedení obce

– administrativní náročnost zpracování 
žádostí o dotace 

– nízký obecní rozpočet, z něhož není 
obec bez dotací schopna financovat 
náročnější investiční akce

– nerespektování maximální povolené 
rychlosti projíždějícími řidiči 

– nevybudování čističky odpadních 
vod

+ +– –

S
silné stránky



Nositel projektu (akce):

Okres, kraj:

charakter stavby: 

p. č.: 467, 262/1, 240/2, 262/2, 458, 258/1, 258/2, 378, 460
 intravilán katastrálního území Obce Horní Lapač

dotace + vlastní zdroje

umíStění, Specifikace a rozSah akce:

Obec chce vybudovat asfaltovou cestu z místní komunikace s označením SO101. Cesta 
je v současné době částečně zpevněná. Nová asfaltová silnice bude mít dva jízdní pruhy  
s obousměrným provozem. Její šířka bude 4,5 metru. Podkladové vrstvy budou zpevněné  
a ze štěrkodrtě. Odvodnění bude zajištěno podélnými a příčnými sklony a voda bude odté-
kat do kanalizace. Komunikace bude navazovat na silnici v zastavěné části obce. 
Orientační náklady stavby činí 4 – 5 milionů korun. 

Obec chce asfaltovou komunikaci vybudovat proto, že slouží jako příjezd k domům a zahra-
dám. V zahradách by v budoucnu mohla vzniknout další zástavba rodinných domů.

aktuální Stav ke dni zpracování  
rozvojového Strategického dokumentu:
Horní Lapač má vypracovanou projektovou dokumentaci. Obec má podepsány smlouvy 
o právu provést stavbu na pozemcích p. č. 467, 378 a 459. Bylo vydáno společné povolení 
platné do 18. 1. 2023.
Obec má vypracovaný projekt.  
  

lokalizace stavby:

doba realizace: 2021–2027 investicecharakter akce:

finanční zajištění:

číslo listu:

1
rekonStrukce míStní komunikace

OStatNí KOmuNiKaCe

horní lapač
Horní Lapač 22 
769 01 HOLeŠOV 
iČO: 00287199
okres Kroměříž, kraj Zlínský

název stavby:



Nositel projektu (akce):

Okres, kraj:

p. č. 100/1
intravilán katastrálního území Obce Horní Lapač 

vlastní zdroje + dotace 

umíStění, Specifikace a rozSah akce:
V obci se sváží komunální i separovaný odpad na Skládku Bystřice, s. r. o., do Bystřice pod 
Hostýnem. Lidé mají v obci sice k dispozici kontejnery na sklo, plast, papír a nápojové kar-
tony, ale objemný odpad, stavební suť, elektroniku či vysloužilé vybavení domácnosti musí 
sami odvážet do Odpadového centra technických služeb, s. r. o., do Holešova. Obec si uvě-
domuje důležitost třídění odpadů a neustálého navyšování poplatků za svoz komunálního 
odpadu a odbyt separovaného odpadu, a proto chce obyvatelům nabídnout možnost ode-
vzdávat odpad přímo na sběrný dvůr v obci. Rozšíří se jim tak možnosti třídění odpadů, kte-
ré budou moci lidé odevzdávat, ale hlavně se navýší kapacita odebíraného odpadu. Vybu-
dováním sběrného místa obec přispěje k efektivnějšímu třídění a snížení nákladů na svoz. 

aktuální Stav ke dni zpracování  
rozvojového Strategického dokumentu:
 Vize je v souladu s územním plánem a prioritami obce.  
  

2021–2027 investicecharakter akce:

číslo listu:

2
Sběrné míSto na odpad  

teCHNiCKÉ ZÁZemí OBCecharakter stavby: 

lokalizace stavby:

doba realizace:

finanční zajištění:

horní lapač
Horní Lapač 22 
769 01 HOLeŠOV 
iČO: 00287199
okres Kroměříž, kraj Zlínský

název stavby:



Nositel projektu (akce):

Okres, kraj:

p. č. 381
intravilán katastrálního území Obce Horní Lapač

dotace + vlastní zdroje 

umíStění, Specifikace a rozSah akce:
Do obce jezdí pravidelná autobusová linka ve směru do Holešova a do Zlína. autobusy, 
které mají konečnou stanici v Horní Lapači, se zde otáčejí k jízdě nazpět do výjezdní stanice. 
K tomu využívají parcelu číslo 66. Jedná se o pozemek soukromého vlastníka, který dovolil 
provozovateli autobusové dopravy, že se zde mohou vozy otáčet. Nicméně se jedná o úsek 
před horizontem a na hlavní silnici ii. třídy, která je frekventovaná. Proto chce obec z důvodu 
zvýšení bezpečnosti silničního provozu a jejich účastníků vybudovat autobusovou točnu ve 
směru na Fryšták. 

aktuální Stav ke dni zpracování  
rozvojového Strategického dokumentu:
Vize je v souladu s územním plánem a prioritami obce. 

  

2021–2027 investicecharakter akce:

číslo listu:

3
autobuSová točna 

PLOCHY VeŘeJNÝCH PROStRaNStVí název stavby (akce):

lokalizace stavby:

doba realizace:

finanční zajištění:

horní lapač
Horní Lapač 22 
769 01 HOLeŠOV 
iČO: 00287199
okres Kroměříž, kraj Zlínský

název stavby (akce):



Nositel projektu (akce):

Okres, kraj:

p. č. viz územní plán
intravilán katastrálního území Obce Horní Lapač 

vlastní zdroje + dotace

umíStění, Specifikace a rozSah akce:
Vedení obce má také v plánu vybudovat nové chodníky, a to podél hlavní silnice ii. třídy 
číslo 490 na pravé straně ve směru k čerpací stanici. možností je i udělat chodníky po levé 
straně silnice. Chodník budou využívat jak cestující veřejnou dopravou k bezpečnému pře-
sunu do svých domovů, senioři při nákupech a obyvatelé například k přesunu k fotbalové-
mu hřišti. autobusem nejčastěji cestují děti do školy a také senioři a není tedy vhodné, aby 
domů a do obchodu chodili po frekventované silnici.
Chodníky budou splňovat veškeré technické normy a bezbariérovost.  

aktuální Stav ke dni zpracování  
rozvojového Strategického dokumentu:
Vize je v souladu s územním plánem a prioritami obce. 

  

2021–2027 investicecharakter akce:

číslo listu:

4
rekonStrukce a výStavba chodníků 

OStatNí KOmuNiKaCe charakter stavby (akce): 

lokalizace stavby:

doba realizace:

finanční zajištění:

horní lapač
Horní Lapač 22 
769 01 HOLeŠOV 
iČO: 00287199
okres Kroměříž, kraj Zlínský

název stavby (akce):



Nositel projektu (akce):

Okres, kraj:

p. č. 28
intravilán katastrálního území Obce Horní Lapač

dotace + vlastní zdroje 

umíStění, Specifikace a rozSah akce:
Před obecním úřadem (č. p. 22) je neohraničená betonová plocha, kterou využívá vedení 
obce a návštěvy k parkování. Celkem jsou zde 4 parkovací místa. Plochu je však potřeba 
zrekonstruovat, povrch je nerovný, špatně odvodněný a místy se drolí. Při dešti voda stéká 
po parkovišti.
Vevnitř obce žádné jiné parkovací plochy nejsou, lidé k parkování využívají vjezdy domů. 
Dojde tak k odstranění vrchní části asfaltové plochy, vyrovnání a odvodnění tělesa parko-
viště a k položení nového povrchu. Parkoviště bude bezbariérové a bude splňovat dnešní 
technické požadavky a normy. 

Před úřadem by také mohla vzniknout klidová zóna, kterou by zejména maminky s kočárky 
a senioři využívali k posezení při procházce obcí. Na místě, kde jsou dnes obecní vývěsky, 
mohou být lavičky, mobiliář a zeleň. 

aktuální Stav ke dni zpracování 
rozvojového Strategického dokumentu:
Vize je v souladu s územním plánem a prioritami obce. 

  

2021–2027 investicecharakter akce:

číslo listu:

5
oprava parkoviště 

pŘed obecním úŘadem

ZaStaVĚNÁ PLOCHa a NÁDVOŘícharakter stavby (akce): 

lokalizace stavby:

doba realizace:

finanční zajištění:

horní lapač
Horní Lapač 22
769 01 HOLeŠOV 
iČO: 00287199
okres Kroměříž, kraj Zlínský

název stavby (akce):



Nositel projektu (akce):

Okres, kraj:

p. č. viz územní plán 
intravilán katastrálního území Obce Horní Lapač 

dotace + vlastní zdroje 

umíStění, Specifikace a rozSah akce:
Části veřejného osvětlení v obci jsou ve špatném technickém stavu. Je potřeba udělat re-
vizi osvětlení, odstranit nedostatky a vyměnit stará sodíková světla za nové světelné body  
s technologií LeD. Rekonstrukce obci přinese vyšší bezpečnost chodců i silničního provozu, 
protože svit bude intenzivnější. Zároveň bude mít nové veřejné osvětlení soumrakové čidlo, 
kterým si bude obec regulovat svit v nočních hodinách, kdy je na ulicích minimální pohyb 
lidí. LeD světla také přinesou úsporu elektrické energie a s ní spojených výdajů. 
ukazatel rychlosti bude nainstalován při vjezdu do obce, řidiči totiž nerespektují maximální 
povolenou rychlost a vzhledem k zatáčce a horizontu, který se nachází ve směru od Hole-
šova před čerpací stanicí a zvýšenému pohybu chodců po komunikaci z důvodu absence 
chodníků po pravé straně hlavní silnice, si vedení obce slibuje zvýšení bezpečnosti silniční-
ho provozu a chodců. 
K vyšší bezpečnosti silničního provozu přispěje také nasvícení přechodu pro chodce. 

aktuální Stav ke dni zpracování  
rozvojového Strategického dokumentu:
Vize je v souladu s územním plánem a prioritami obce. 

  

2021–2027 investicecharakter akce:

číslo listu:

6
rekonStrukce veŘejného oSvětlení 

+ poŘízení ukazatele rychloSti

teCHNiCKÁ VYBaVeNOSt OBCe charakter stavby (akce): 

lokalizace stavby:

doba realizace:

finanční zajištění:

horní lapač
Horní Lapač 22 
769 01 HOLeŠOV 
iČO: 00287199
okres Kroměříž, kraj Zlínský

název stavby (akce):



Nositel projektu (akce):

Okres, kraj:

p. č. 347, část 100/1
intravilán katastrálního území Obce Horní Lapač 

vlastní zdroje + dotace

umíStění, Specifikace a rozSah akce:
Současné fotbalové hřiště má nerovný povrch, na jehož stavu se podepisují i krtci. Hřiště je 
nerovné, plné děr a výmolů a trávník je nízké kvality. Proto chce obec investovat do revitali-
zace fotbalového hřiště, nechat srovnat nerovnosti, zasít kvalitní trávník a zajistit jeho zavla-
žování. Hřiště je hojně využívané místními lidmi a klubem amatérských fotbalových hráčů. 

Vedle fotbalového hřiště je umístěno i tenisové, které má antukový povrch. V létě jej místní 
využívají ke hře tenisu, v zimě se nainstalují mantinely a stane se z něj kluziště.
Povrch tenisového hřiště je však již nerovný a je potřeba jej odvodnit. místo něho by tak 
mohlo vzniknout nové moderní multifunkční hřiště, které by místním lidem poskytlo širší 
škálu sportovního využití. Na multifunkčním hřišti se dají hrát rozmanité druhy míčových 
her až pro 12 hráčů současně. 

aktuální Stav ke dni zpracování 
rozvojového Strategického dokumentu:
Vize je v souladu s prioritami obce a s územním plánem. 

  

2021–2027 investicecharakter akce:

číslo listu:

7
revitalizace trávníku 
na fotbalovém hŘišti

PLOCHY PRO tĚLOVÝCHOVu a SPORt, 
PLOCHY OBČaNSKÉHO VYBaVeNí

charakter stavby (akce): 

lokalizace stavby:

doba realizace:

finanční zajištění:

horní lapač
Horní Lapač 22
769 01 HOLeŠOV 
iČO: 00287199
okres Kroměříž, kraj Zlínský

název stavby (akce):



Nositel projektu (akce):

Okres, kraj:

p. č. 59 
intravilán katastrálního území Obce Horní Lapač

dotace + vlastní zdroje

umíStění, Specifikace a rozSah akce:
Obec vlastní nemovitost, číslo popisné 75, na parcele číslo 59. 1. nadzemní podlaží budovy 
pronajímá soukromé osobě, která zde provozuje obchod se smíšeným zbožím. 2. nadzemní 
podlaží se dá zvednout a vedení obce v nich chce vybudovat sociální byt, který by sloužil 
mladé rodině nebo seniorům. Obec tím chce rozšířit možnosti bydlení pro své obyvatele, 
protože nedisponuje pozemky vhodnými pro individuální výstavbu. Pro seniory by byl byt 
vhodný v tom okamžiku, kdyby byli stále soběstační, ale z finančních nebo zdravotních dů-
vodů už by nemohli bydlet ve svém domě. V druhé části 2. nadzemního podlaží by mohly 
vzniknout komerční prostory, které by sloužily buď jako kanceláře, nebo k poskytování slu-
žeb. 

aktuální Stav ke dni zpracování  
rozvojového Strategického dokumentu:
akce je v souladu s prioritami obce a s územním plánem. 

  

2021–2027 investicecharakter akce:

číslo listu:

8
Sociální byt v budově obchodu

BuDOVa OBČaNSKÉ VYBaVeNOSticharakter stavby (akce): 

lokalizace stavby:

doba realizace:

finanční zajištění:

horní lapač
Horní Lapač 22 
769 01 HOLeŠOV 
iČO: 00287199
okres Kroměříž, kraj Zlínský

název stavby (akce):



Nositel projektu (akce):

Okres, kraj:

p. č. viz územní plán 
intravilán katastrálního území Obce Horní Lapač 

dotace + vlastní zdroje

umíStění, Specifikace a rozSah akce:
Poslední roky zeleň trpí velkými výkyvy počasí, buď je nadměrné sucho, nebo naopak prší. 
Jsou mírné zimy a tropická léta, což se podepisuje na zdravotním stavu stromů, keřů, tráv-
níků i květinových záhonů. Kromě toho už je některá obecní zeleň přestárlá, jako například 
ovocný sad a potřebuje obnovit. Obec má v územním plánu vytyčené vhodné plochy, ze-
leň chce vysadit podél zrekonstruované užitkové komunikace k zemědělskému družstvu, 
směrem na martinice má vybrané plochy pro lokální biokoridor a obnovit potřebuje i zeleň 
v centru obce a okolo zástavby rodinných domů. Výsadba nové zeleně přispěje nejen ke 
zlepšení estetického vzhledu obce, ale i k lepším klimatickým podmínkám a k ochlazení 
ulic v létě. 

aktuální Stav ke dni zpracování  
rozvojového Strategického dokumentu:
akce je v souladu s prioritami obce a s územním plánem. 

  

2021–2027 investicecharakter akce:

číslo listu:

9
obnova a výSadba zeleně 
v obci a v ovocném Sadu 

PLOCHY SíDeLNí a KRaJiNNÉ ZeLeNĚcharakter stavby (akce): 

lokalizace stavby:

doba realizace:

finanční zajištění:

horní lapač
Horní Lapač 22 
769 01 HOLeŠOV 
iČO: 00287199
okres Kroměříž, kraj Zlínský

název stavby (akce):



Nositel projektu (akce):

Okres, kraj:

p. č. 100/1
intravilán katastrálního území Obce Horní Lapač

dotace + vlastní zdroje

umíStění, Specifikace a rozSah akce:
Vedle tenisového hřiště se nachází fotbalové. Lidé jej využívají nejen ke hře fotbalu, ale  
i k běhání a dalším míčovým hrám. Co však na hřišti chybí, je dostatečné zázemí. Sociální 
zařízení a šatny na hřišti sice jsou, jedná se však pouze o plechovou buňku. Navíc u hřiště 
se nachází posezení a venkovní udírna, které lidé využívají k oslavám nebo obecním akcím.  
i proto obec potřebuje dostatečné zázemí jak pro sportovce, tak pro veřejnost. 

V interiéru nově postaveného objektu by se tak nacházely šatny, sociální zařízení a malý sál, 
který by využívaly ženy a děti ke skupinovému cvičení.

aktuální Stav ke dni zpracování  
rozvojového Strategického dokumentu:
akce je v souladu s prioritami obce a s územním plánem. 

  

2021–2027 investicecharakter akce:

číslo listu:

10
šatny a Sociální zaŘízení 

v areálu fotbalového hŘiště 

PLOCHa PRO tĚLOVÝCHOVu a SPORt charakter stavby (akce): 

lokalizace stavby:

doba realizace:

finanční zajištění:

horní lapač
Horní Lapač 22 
769 01 HOLeŠOV 
iČO: 00287199
okres Kroměříž, kraj Zlínský

název stavby (akce):

Plechová buňka slouží prozatím jako šatna.



Nositel projektu (akce):

Okres, kraj:

p. č. 100/1, 28
intravilán katastrálního území Obce Horní Lapač

dotace + vlastní zdroje

umíStění, Specifikace a rozSah akce:
V obci je bohatá sportovní a kulturní činnost, na které se podílejí spolky (Sbor dobrovolných 
hasičů, knihovna, tJ Horní Lapač, i obecní úřad. Jelikož jsou akce v posledních letech stále 
navštěvovanější, protože místní lidé se rádi zapojují do společenského života, je potřeba 
dokoupit mobilní zařízení. Stávající je již nevyhovující nebo v nedostatečném množství.
Pravidelně se konají například hodové  slavnosti,  pálení čarodějnic,  závody mladých hasi-
čů,  zahájení a ukončení prázdnin, uliční fotbal, taneční zábavy, gulášový kotlík či rozsvícení 
vánočního stromku. 
Obec potřebuje zakoupit například párty stan, který slouží jako kryté posezení při akcích. 
ten, který obec v současné době vlastní, je více než 10 let starý a už se musel nechat několi-
krát opravovat. také počet laviček a stolů (pivních setů) je nedostačující.
tím pádem obec potřebuje vytvořit   funkční a bezpečné zázemí při pořádání kulturních  
a společenských akcí. 
Dokoupí tak párty stany, pivní sety, stoly, židle a další mobilní zařízení, které zajistí návštěv-
níkům akcí i pořadatelům (spolkům a obci) pohodlnější a funkčnější zázemí.

aktuální Stav ke dni zpracování  
rozvojového Strategického dokumentu:
akce je v souladu s prioritami obce a s územním plánem.

  

2022–2027 investicecharakter akce:

číslo listu:

11
vybavení pro konání Spolkových  

a obecních SpolečenSkých akcí

PLOCHa PRO tĚLOVÝCHOVu a SPORt, OStatNí PLOCHa charakter stavby (akce): 

lokalizace stavby:

doba realizace:

finanční zajištění:

horní lapač
Horní Lapač 22 
769 01 HOLeŠOV 
iČO: 00287199
okres Kroměříž, kraj Zlínský

název stavby (akce):



vStupní podklady a zdroje

– Územní plán Obce Horní Lapač
– katastrální mapa
– Obec Horní Lapač
– ministerstvo financí
– ministerstvo pro místní rozvoj
– Český statistický úřad
– mapy.cz
– fotodokumentace
– wikipedia.org


