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Anotace 

 

Aktualizovaný místní program obnovy venkova je krátkodobý dokument určující hlavní směry 

rozvoje obce na další období a jsou v něm zakotveny rozvojové priority obce. Období 2016-

2020 bylo zvoleno záměrně, jedná se volební období zvolených zastupitelů s dvouletým 

přesahem do dalšího volebního období pro zachování kontinuity. Zpracovaný program je 

materiál otevřený, který je možno na základě dalších poznatků a postupem času opět doplňovat, 

upřesňovat, aktualizovat, zejména s ohledem na aktuální finanční možnosti obce. Program 

stanoví jednotlivě oblasti úkolů pro obnovu a další rozvoj obce v rámci její architektonicko-

urbanistické tvorby, sociálně ekonomického rozvoje a kulturně společenského života. Smyslem 

programu je podnítit zájem občanů o péči o vzhled obce, jejího okolí a krajinu. Podporovat 

rozvoj školství, kultury a sportu v obci a zkvalitňovat stav občanské vybavenosti obce. 
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I. Úvod 

1. Základní údaje 

Obec Traplice leží asi 10 km severozápadně od Uherského Hradiště. 

Adresa obecního úřadu   Traplice 404, 687 04 Traplice 



Telefon     572 572 616, 626 

Web      www.traplice.cz 

E-mail      starosta@traplice.cz 

Elektronická podatelna   starosta@traplice.cz 

Starosta obce     Ing. Milan Rozum 

Obec s rozšířenou působností  Uherské Hradiště 

Pověřený obecní úřad   Uherské Hradiště 

Členství ve svazcích                             SMS ČR 

Katastrální území    Traplice  

Katastrální výměra    528 ha 

Počet obyvatel k 31.12.2011   1149 

Poloha GPS     49°7'50.447"N, 17°26'8.961"E 

První písemná zpráva    1228 

Nadmořská výška    215 mnm 

Počet domů     331 

   

1.1. Historie a současnost obce  

Vznik obce se dá předpokládat před 13. stoletím. Patřila velehradskému klášteru, 

který obec pravděpodobně založila z důvodu ochrany hranic svého panství proti 

sousední vrchnosti. První písemná zmínka o Traplicích je v darovací listině krále 

Přemysla Otakara I. ze dne 27.listopadu 1228. 

Výklad názvu obce lze vysvětlit tak, že se jedná o ves lidí Traplových. Jméno 

Všetrap a jeho odvozenina Trapl pochází zřejmě od jména člověka, který buď 

obec kolonizoval nebo byl hajným na katastru traplické obce a byl původem 

z Čech, kde byla tako jména oproti Moravě dost rozšířená. 

 

 

2. Základní technická vybavenost 

Vodovod     ANO 

Kanalizace     ANO (jednotná) 

ČOV      ANO 

Plynovod     ANO 

 

3. Občanská vybavenost 

                         

Zdravotnické zařízení ANO 

Základní škola ANO – devítiletá 

Pošta  ANO 

Mateřská škola ANO 

Místní knihovna ANO 

     

4. Kulturní a sportovní vybavenost 

 

Tělocvična v ZŠ    provozovatel Obec Traplice 

Školní hřiště při ZŠ    provozovatel Obec Traplice 

 

Fotbalové hřiště    provozovatel TJ Traplice 

Kuželna     provozovatel Obec Traplice 

 

5. Obchod a služby 

http://www.traplice.cz/
mailto:starosta@traplice.cz
mailto:starosta@traplice.cz


Hostinec U Čevelů, Hostinec u Pošty, Johny bar,  

Obchody – COOP, Rudický 

 

6. Dopravní vybavenost 

Autobusovou dopravu v naší obci zajišťuje ČSAD Uherské Hradiště a.s. Jedná 

se o pravidelné linky do Uh. Hradiště (a zpět) – většina – a linky do Zlína. 

 

7. Podnikatelské subjekty 

MIPEXA - kovoobrábění 

MASTRA ŠIMONÍK – spojovací materiál 

AUTOSERVIS Mrkvica 

KVĚTINÁŘSTVÍ 

KADEŘNICTVÍ 

PEDIKURA, MASÁŽE, KOSMETIKA 

ZZ STAVBY 

OKRASNÉ DŘEVINY 

HOSTINEC U ČEVELŮ 

HOSPODA U POŠTY 

JOHNY BAR 

PÁLENICE 

SMÍŠENÉ ZBOŽÍ Rudický 

COOP JEDNOTA – smíšené zboží 

 

8. Občanská společnost 

Myslivecké sdružení Traplice 

SDH Traplice 

ČZS Traplice 

ČSV Traplice 

TJ Traplice 

Komunitní škola Traplice 

 

9. Pamětihodnosti 

Zvonice 

Památník obětem I. a II. světové války 

Sochy Panny Marie  2x 

Kříže    3x z toho 1x chráněno 

 

10. Turistická infrastruktura 

Turistická infrastruktura není vybudována. 

 

11. Ubytovací zařízení 

V obci nejsou provozována ubytovací zařízení. 

 

12. Společenské akce 

Akce místního významu: Slovácké hody s právem, fašank, Krojový ples, 

Tradiční rodičovský ples,  Folklorní den souboru Hrozének, výstava vín, Setkání 

seniorů, oslavy 28. října, Mikulášské zpívání s nadílkou, Štěpánské koledování,  

Školní předvánoční akademie, Krojovaná šlahačka, Dětský den, Srnčí hody, 

Vítání občánků, koncerty v kapli. Obec bude nadále podporovat. 

 



13. Rozvojové dokumenty obce, rozvoj obce  

Stávající územní plán obce je nový z roku 2013. V budoucnu obec plánuje 

aktualizace podle aktuální situace a potřeb obce. 

 

II. Technické vybavení území 

1. Doprava 

1.1. Autobusová doprava 

V obci jsou vybudovány tři zastávky u silnice III. třídy směr Huštěnovice – 

Jankovice. Byly vybudovány 3 kryté čekárny ve směru Uh. Hradiště, na 

každé zastávce v jednom směru, u školy je navíc zděná čekárna ve směru 

Jankovice. 

 

1.2. Cyklistická doprava 

Cyklistická doprava je využívána spíše rekreačně. Rozvoj cyklostezek bude 

probíhat ve spolupráci s okolními obcemi. V plánu jsou cyklostezky směr 

Sušice kolem ČOV, spojovací cyklostezka Sušice – Traplice – Jalubí větrný 

mlýn - Králův stůl – Bunč, cyklostezka směr Jankovice a Košíky (spolupráce 

v rámci MAS). Na záměru se budou podílet obce v závislosti na přispění 

vhodných dotačních titulů a získání potřebných souhlasů vlastníků 

dotčených pozemků.  

 

1.3. Bezpečnost dopravy 

 

Obcí prochází silnice III. třídy směr Jankovice, Sušice a Jalubí. Důraz na 

bezpečnost provozu se bude klást zejména u základní školy, kde je i 

autobusová zastávka se zvýšeným pohybem chodců a ve směru od Jalubí, 

kde chybí chodník pro pěší a jsou zde špatné rozhledové poměry. V plánu je 

rekonstrukce komunikace směr Jalubí s doplněním o chodník pro pěší. 

Financování je plánováno s pomocí ŘSZK (silnice), chodníky pomocí 

vhodného dotačního titulu, popř. dotace ze ZK. Realizace je závislá na 

zbudování nové kanalizace pod dotčenou komunikací. 

 

 

2. Čistírna odpadních vod (ČOV) 

V obci byla v letech 2005 vybudována ČOV. Projektovaná kapacita je 1133 

ekvivalentních obyvatel. Do ČOV je svedena splašková i dešťová kanalizace 

obce. Kapacita ČOV je v současné době dostačující. Na kanalizaci je napojeno 

cca 330 domů. Údržba ČOV se provádí pravidelně podle provozního řádu, práce 

zajišťuje obec prostřednictvím odborné firmy (při náročnějších pracích), popř. 

pracovníky obce. 

 

3. Kanalizace 

Obec provozuje jednotnou kanalizaci. Nejstarší úseky kanalizace byly 

vybudovány v průběhu 60 – 70. let. V letech 2005 – 2006 byla vybudována 

páteřní stoka pod silnicí III. třídy napojená na ČOV. Staré úseky na ni byly 

připojeny. Rozšíření stávající kanalizace bude realizováno v závislosti na další 

výstavbě v obci. V současné době bude hlavní pozornost věnována rekonstrukci 

nejstarších částí kanalizace v lokalitě od prodejny COOP k bývalé farmě ZD, 

pod silnicí od středu obce směr Jalubí, horní Sušická ulice, Zahrady, od kuželny 



po autoservis. Finanční prostředky obec plánuje z možných dotačních titulů, 

např. MZe, ZK, OPŽP.   

 

4. Vodovodní řady, zásobování vodou 

Obec je společně s obcemi Babice, Košíky, Sušice, Kudlovice, Huštěnovice 

členem Sdružení obcí pro výstavbu skupinového vodovodu „Babicko“, které 

dodává pitnou vodu z vrtů umístěných v Kudlovicích a v Traplicích. Provoz 

řadu a zásobování pitnou vodou zajišťuje Sdružení Babicko. Dodávka pitné 

vody je v současné době bez potíží. Rozšíření stávajícího řadu je závislé na 

výstavbě v obci a na kapacitě vrtů. Pokud to kapacita vrtů a stávajícího řadu 

umožní a budou předloženy požadavky na zásobování vodou, bude stávající řad 

rozšířen. Je plánováno vystrojení 2 nových vrtů v Kudlovicích, byly provedeny 

dva další vrty u Sušic a u rozcestí Košíky – Jankovice, které se budou také 

vystrojovat. 

 

5. Zemní plyn 

Do obce je přiveden vysokotlaký plynovod. Rozvody plynu po obci jsou 

provedeny středotlakou zásobovací sítí. Plynofikace obce byla provedena v roce 

1997. Obec není provozovatelem ani majitelem místní distribuční sítě zemního 

plynu. Nové přípojky a rozšiřování stávající sítě je v kompetenci provozovatele 

této sítě. Obec však bude nadále propagovat vytápění zemním plynem, neboť se 

toto palivo významně podílí na čistotě ovzduší v obci. 

 

6. Pozemní komunikace 

Údržba místních komunikací bude pokračovat podle potřeby. Zimní údržba je 

zajištěna vlastní technikou a pracovníky obce. Silnice III. tř. udržuje SUS 

Uherské Hradiště. Tento způsob zimní údržby bude probíhat i v dalším období. 

Celková obnova komunikací bude pokračovat plánovitě v celé obci podle 

situace a množství dostupných finančních prostředků. Drobné údržbové práce a 

opravy, které nebudou vyžadovat celkovou rekonstrukci, budou řešeny podle 

situace pracovníky obce nebo odbornou firmou. Výstavba dalších komunikací 

bude pokračovat jen v závislosti na nové výstavbě v obci a v souladu s body 3 a 

4. 

 

6.1.Místní komunikace 

Nejhorší stav místních komunikací je v částech Chaloupky, ulice Stará, 

Kudlovská, Halenkovská, část Škárovce, horní Sušická ulice. Asfaltový 

povrch je z velké části nesouvislý s častými výmoly a zvýšenou prašností. 

Uvedené komunikace vyžadují rekonstrukci. Tam, kde je pod komunikací 

vedena kanalizace, bude v rámci projektu řešena i rekonstrukce 

kanalizačního potrubí. Vzhledem k velké finanční náročnosti budou akce 

realizovány po dosažení potřebné finanční spoluúčasti např. z fondů EU, ZK, 

MMR, MZe apod. 

 

6.2.Polní a lesní cesty – údržba, opravy 

Polní a lesní cesty ve správě obce budou udržovány a opravovány dle 

potřeby. Některé cesty mohou být využity pro cyklostezky, viz. bod 1.2. 

Budování dalších cest se nepředpokládá. Je nutné zpevnit komunikaci 

k místní části Kopaniny, pomocí kameniva nebo pevného recyklátu. 

 



7. Veřejné osvětlení 

Obec provozuje veřejné osvětlení. Jeho údržba probíhá pravidelně 

prostřednictvím odborně způsobilé osoby. Obec plánuje rekonstrukci VO podle 

dostupnosti finančních prostředků buď vlastních, nebo z dotací, popř. 

z příspěvku ZK. Obec bude rozšiřovat veřejné osvětlení v dalších místech dle 

nové výstavby nebo aktuální potřeby. 

 

8. Požární ochrana v obci 

8.1.Podpora SDH 

Dobrovolní hasiči mají v obci dlouhou tradici. Současný SDH je zřizován 

obcí a je obcí financován (údržba techniky, výjezdy, soutěže apod.). SDH 

plní velmi důležitou roli v životě obce. Kromě zdolávání případných 

požárů se hasiči podílí na údržbě obce, organizují kulturní a společenské 

akce, v plánu je obnovení činnosti mladých hasičů (soutěže, výlety) a další 

činnosti v obci. V plánovaném období bude činnost nadále podporována a 

rozvíjena. Budou pravidelně podávány žádosti o dotaci od Zlínského kraje 

na techniku a vybavení jednotky. Obec má v plánu dokončit rekonstrukci 

hasičské zbrojnice a klubovny. Část prostředků na rekonstrukci chce obec 

získat pomocí dotací např. z MMr, ZK, PRV apod. 

 

8.2.Obnova zásahové techniky 

Technika, kterou v současné době hasiči využívají, je udržována ve 

funkčním stavu, ale vyžaduje pravidelnou obnovu. V minulém období 

některé opravy proběhly, ale v nejbližším období se plánuje další průběžná 

obnova této techniky, v případě zajištění dostatku prostředků (dotace 

krajský úřad, sponzorský dar apod.). 

 

9. Pozemky 

9.1.Pozemkové úpravy 

Drobné pozemkové úpravy při narovnávání vlastnických vztahů např. 

komunikací provede obec. Rozsáhlé pozemkové úpravy, jejich projednání 

a realizace jsou v kompetenci příslušných úřadů. V případě potřeby 

finančních prostředků na tyto úpravy nebude zatěžován rozpočet obce. 

Úpravy budou realizovány podle příslušných právních předpisů a 

z rozpočtů zúčastněných státních orgánů. 

 

10. Telekomunikace 

10.1. Telekomunikační telefonní sítě  

Telekomunikační sítě v obci jsou ve vlastnictví a správě provozovatele této 

sítě. Na rozvoji sítě se obec nepodílí. Připojování, provoz, další rozvoj je 

plně v kompetenci tohoto provozovatele (v současné době Telefónica O2 

Czech Republic, a.s.). Požadavky na rozšíření nebyly zaznamenány. 

 

10.2. Vysokorychlostní bezdrátový internet 

Podle dostupných informací je v obci možnost připojení na 

vysokorychlostní bezdrátový internet, který zajišťují poskytovatelé. 

Největší podíl mají DAT, SP-NET, NWT. V dalším rozvoji podporovat 

spíše nekomerční sítě, které jsou pro občany cenově příznivější. Pro další 

technická zařízení je možné zpřístupnit obecní budovy (obecní úřad, škola). 

Pokračovat v provozu veřejného internetu v knihovně. 



 

     10.3 Kabelová televize 

                              Obec je vlastníkem rozvodů kabelové televize, počet přípojek je   

                              v současnosti cca 240. Obec hodlá počet přípojek postupně zvětšovat.    

                              Součástí programové nabídky je i infokanál. Rozšiřování a údržbu TKR  

                              obec plánuje z vlastních prostředků. 

 

11. Životní prostředí 

11.1. Ovzduší 

Stav ovzduší v obci je na dobré úrovni. Příznivým způsobem se na kvalitě 

ovzduší podílí spalovaní zemního plynu. Ovšem v řadě domácností 

zejména z důvodu ekonomických dochází ke spalování tuhých paliv 

převážně dřeva. Moderní kotle na dřevo (tuhá paliva) splňují náročné 

požadavky na čistotu spalin. Provoz starších kotlů na tuhá paliva může mít 

nepříznivý vliv na čistotu ovzduší. Pokud se pro vytápění budou používat 

plynové kotle a kotle na biomasu nebude kvalita ovzduší výrazně 

ovlivněna. 

Obec bude posilovat povědomí občanů o ochraně ovzduší, o spalování 

kvalitních paliv popř. alternativních zdrojích energie. Bude kladen důraz 

na eliminaci „nešvaru“ spalování nekvalitních paliv a odpadů v kotlích na 

tuhá paliva. 

 

11.2. Vodohospodářské stavby 

11.2.1. Provoz ČOV 

ČOV (bod 2) je pravidelně kontrolována podle pokynů provozního řádu. 

Provozem ČOV nesmí být ovlivněna kvalita vody v Jankovském potoce. 

Provozovatelem ČOV je Obec Traplice. 

11.2.2 Vybudování retenční nádrže  

Obec bude podporovat vybudování nádrže popř. jiného druhu vodní       

plochy v jejím katastru. Vybrané místo již obsahuje nový ÚP obce, 

s přihlédnutím k protipovodňovým opatřením v blízkosti Jankovského  

potoka nad obcí proti proudu. Prostředky z OPŽP – zlepšování stavu 

přírody a krajiny, popř. IROP, MZe apod. Budou probíhat jednání 

s vlastníky dotčených pozemků o jejich odkupu obcí a poté případný odkup 

pozemků. 

 

11.3. Odpadové hospodářství 

Svoz komunálního odpadu je zajišťován jednou za dva týdny (v současné 

době Marius Pedersen, a.s.). V obci je k dispozici 10 kontejnerů na plasty, 

5 kontejnerů na sklo a 5 kontejnerů na papír. Tyto kontejnery jsou vyváženy 

dvakrát za měsíc. Nebezpečný odpad je vyvážen čtyřikrát ročně. Směsný a 

kovový odpad je shromažďován v kontejneru v obecním dvoře. Odvoz 

tohoto odpadu je zajišťován podle situace na objednávku (OTR). Tento 

systém odpadového hospodářství bude od r. 2016 upraven – tříděný odpad 

bude svážet vozidlo DSO Babicko pořízené z dotačního programu OPŽP. 

11.3.1. Udržet a zvýšit podíl separovaných složek 

Množství vytříděných odpadů nelze přímo posoudit. Dosavadní kapacita 

pro vytříditelné složky (papír, plasty, sklo) je dostačující. S rozvojem obce 

je možné zvýšit počet kontejnerů na vytříditelné složky nebo frekvenci 

vyvážení. 



 

11.3.2. Ukládání biologicky rozložitelného odpadu 

Biologicky rozložitelný odpad je shromažďován v obecní kompostárně, 

která slouží jak občanům, tak obci. Jsou zde ukládány odpady typu – tráva, 

listí, rozložitelné odpady z kuchyně a kaly z ČOV. Obec plánuje koupi 

popř. dlouhodobý pronájem pozemků a stavby kompostárny na nich, 

jelikož v současné době jsou pozemky v soukromém vlastnictví a stavba v 

majetku ZD Pomoraví Babice. Ukládání biologicky rozložitelného odpadu 

je rovněž řešeno v domácnostech pomocí kompostérů. Tento systém bude 

pokračovat. 

 

11.3.3. Prevence vzniku divokých skládek 

Preventivními opatřeními je dobře fungující odpadové hospodářství v obci 

a prosazování hlavních myšlenek zákona o odpadech. Jedním z vhodných 

kroků prevence nelegálního ukládání odpadů v okolí obce je 

spolufinancování likvidace odpadů z obecních prostředků. 

 

11.4. Ochrana přírody 

Zpracovat studii na obnovu veřejných prostranství a výsadbu zeleně. 

Nadále pokračovat v péči o zeleň v intravilánu obce. Nová výsadba je 

plánována, ale bude možná jen za finanční spoluúčasti dalších subjektů 

(fondů), nebo po menších částech z rozpočtu obce. 

 

12. Bydlení 

12.1. Pozemky pro bytovou výstavbu 

Do územního plánu jsou zahrnuta i rozvojová území pro obytné plochy, plochy pro 

občanskou vybavenost, plochy pro smíšené obytné objekty včetně služeb občanské 

vybavenosti, plochy pro sport, rekreaci a zájmovou činnost apod. Zástavba obce bude 

rozvíjet svůj venkovský charakter obytné zástavby. Rozvoj obce je omezen územním 

plánem. Výrazné změny rozvoje obce nad rámec tohoto plánu nebudou podporovány. 

Základním cílem dalšího rozvoje je zachovat venkovský ráz obce (rodinné domy, drobní 

podnikatelé, řemesla). Obec nevlastní ve větším rozsahu pozemky pro výstavbu, proto 

další výstavba je závislá na soukromých vlastnících pozemků. 

 

12.1.1 Podpora nové výstavby v souladu s ÚP 

Podpora nové výstavby bude probíhat jen v souladu s novým ÚP a obecně závaznou 

vyhláškou o závazných částech územního plánu obce. Obec se bude podílet na výstavbě 

inženýrských sítí (kanalizace, vodovodní řad), na financování této výstavby se budou 

hledat také prostředky mimo rozpočet obce (program obnovy venkova, jiné dotace 

krajského úřadu, fondy EU). 

Pro výstavbu rodinných domů jsou v územním plánu vytipovány tyto lokality: 

LOUČKY, ZAHRADY, ŠIROKÝ, ŠKÁROVEC II . 

Veškeré tyto plány se však týkají výhradně soukromých pozemků. Obec neuvažuje o 

výkupu pozemků a hromadné výstavbě RD popř. bytových domů nebo řadových RD 

z důvodu vysoké finanční náročnosti. Nová výstavba je závislá na soukromých 

investorech. Obec bude podporovat také výstavbu na parcelách v původní zástavbě  a 

rekonstrukce stávajících starších RD. 

 

13. Podnikání 



Projekty na podporu podnikání nejsou zaznamenány. Obec dává podnikatelům k dispozici 

(pronájmu) volné prostory ve vlastnictví obce (obecní úřad – kadeřnictví, květinářství, 

bývalý KD – montáž el. zařízení). Obec vlastní objekt starého OÚ vhodný pro podnikání, 

je však nutná rekonstrukce. 

Obec se snaží do svého vlastnictví získat pozemky a stavby v areálu bývalé farmy 

zemědělského družstva. Tyto pozemky by měly sloužit k podpoře podnikání (část již je 

takto využita), popř. jako zázemí obce. 

Pokud budou předloženy projekty na rozvoj drobné výroby, služeb (vznik nových 

pracovních příležitostí), obec tyto projekty podpoří. Pro možnost získání dotací, budou 

tyto záměry a projekty zaneseny do tohoto programu při aktualizaci.  

 

14. Cestovní ruch 

Poloha obce, absence pamětihodností, technických památek apod. nepředpokládá rozvoj 

cestovního ruchu. Rovněž nebyly zaznamenány aktivity v oblasti agroturistiky, v obci 

nejsou ubytovací kapacity. Z turistické infrastruktury bude podporována výstavba 

cyklostezek a turistické ubytovny. 

 

15. Občanská vybavenost 

15.1. Budovy a zařízení občanské vybavenosti 

Budovy občanské vybavenosti v obci: 

- základní škola 

- bývalá mateřská školka 

- obecní úřad a zdravotní středisko 

- starý obecní úřad 

- bývalý kulturní dům 

- dvůr bývalé býkárny 

Obec plánuje postupnou rekonstrukci v budově školy (infrastruktura je z r. 1978), 

přestavbu tělocvičny na multifunkční sál pro kulturně společenské i sportovní akce,  

rekonstrukci školního hřiště, uvolněnou budovu MŠ přestavět na dům pro seniory (např. 

komunitní dům pro seniory, DPS, finance z dotací MMR). Budovu obecního úřadu včetně 

zdravotního střediska zateplit a dokončit výměnu oken, starý obecní úřad přebudovat buď 

k podnikání (podle aktuálního podnikatelského záměru) nebo k bydlení dle zájmu (např. 

startovací byty, byty pracovníků obce, učitelů ve škole apod.). Bývalý kulturní dům 

zrekonstruovat dle možností pro bydlení, vzhledem k rozsahu prací a špatnému stavu 

budovy řešit situaci prozatímním pronájmem s udržovacími pracemi. Rekonstrukci či 

přestavbu provést jen s možností státních či jiných dotací. 

 

16. Kultura 

16.1. Kulturní aktivity 

Nositeli kulturních aktivit jsou především občanská sdružení. Obec tyto kulturní akce 

podporuje (odpovídají bodu I./12). 

Obec vybuduje v centru obce areál s menším amfiteátrem pro pořádání kulturně 

společenských akcí pod širým nebem (dětský den, folklorní vystoupení, hudební produkce, 

Štěpánské i Mikulášské zpívání atd.) Studie je zhotovena, realizace v závislosti na 

možnosti získání prostředků od státu, z fondů, MMR, PRV,  ze ZK.  

Po ukončení období udržitelnosti projektu zateplení školy je v plánu přestavba tělocvičny 

a jejího zázemí na multifunkční společensko-sportovně-kulturní sál se samostatným 

vchodem nezávislým na zbytku budovy školy. Financování z dotací SR, EU, Zlk apod. 

 

17. Sport 



V r. 2014 byla provedena výstavba víceúčelového hřiště. Sportovní možnosti v obci se 

dokončením projektu rozšířily. Na hřišti je možné provozovat basketbal, volejbal, 

nohejbal, streetbal, florbal, malou kopanou, tenis popř. další sporty. V zimě možnost 

zalednění. Kolem hřiště jsou instalovány ochranné sítě na zachytávání míčů a ochranu 

přihlížejících. V plánu je výstavba zázemí pro toto hřiště – šatny, sociální zařízení – 

možnost společného využití s budoucím amfiteátrem - financování tohoto projektu je 

plánováno z dotačních fondů (MMR, MŠMT, PRV, IROP apod. + spolufinancování 

z obecního rozpočtu). Bohužel využití víceúčelového hřiště pro potřeby výuky tělesné 

výchovy je problematické, mj. kvůli velké vzdálenosti od školy a také absenci prvků pro 

atletiku (např. běhy, skoky). 

Pro předškoláky i školáky asi do 12 let bylo v roce 2001 vybudováno nové dětské hřiště. 

Základem hracích prvků jsou opěry dřeva vhodně doplněné příslušenstvím a provazy. 

Dětské hřiště bude v dalším období revitalizováno doplněním o další prvky a výměnou již 

nefunkčních. V plánu je také zpevněná plocha pro in-line brusle, tříkolky, kola, odrážedla  

a další. V zimě možnost zalednění. Vlastní prostředky, popř. dotace (MMR, PRV, IROP 

atd.) 

V budově ZŠ je v současné době pro sportovní aktivity tělocvična. Záměrem je upravit 

tuto tělocvičnu tak, aby byla plnohodnotnou tělocvičnou nejen pro žáky školy. 

Předpokládá se využití občany nebo sportovními kluby pro sportovní využití. Zároveň je 

plánována přestavba na multifunkční sál pro mnohostranné využití včetně společensko-

kulturních akcí (obec se bude snažit získat finanční prostředky prostřednictvím dotací) . 

V areálu školy se nachází hřiště, které kvůli havarijnímu stavu je pro výuku tělesné 

výchovy využíváno minimálně. Bylo zbudováno zároveň se školou v roce 1978. Obec 

plánuje jeho rekonstrukci, vzhledem k rozsahu investice chce využít vhodnou dotaci se 

spolufinancováním z obecního rozpočtu. 

 

18. Sociální služby 

Pokračovat v dovozu obědů seniorům. Další sociální služby obec zatím neposkytuje. Obec 

počítá s přestavbou budovy staré školky na DPS, komunitní dům pro seniory nebo 

podobné zařízení, zde bude obec usilovat o pokrytí části nákladů z dotačních titulů 

(MPSV, MMR, IROP apod.).  

 

19. Školství a vzdělávání 

19.1. Školská zařízení 

Obec zřizuje základní školu i mateřskou školu (ZŠ a MŠ Traplice). Do budovy ZŠ bude 

nutné investovat nemalé finanční prostředky. Jedná se především o tyto záměry:  

- dokončení odpovídajícího osvětlení všech prostor školy (vlastní prostředky kryté např. 

úsporou energií) 

- nové vybavení družiny (postupně) 

- postupná oprava sociálních zařízení v celé budově, které ještě nebyly zrekonstruovány 

(postupně vlastními prostředky, využití možnosti dotací – MMR, ZK apod.)  

- obnova vybavení dílen (prostředky získané vedením školy) 

- přestavba tělocvičny na multifunkční sál (dotace a vlastní prostředky) 

- rekonstrukce školního hřiště v areálu ZŠ a MŠ 

        -     rekonstrukce školní kuchyně včetně vybavení, osvětlení, vzduchotechniky, rozvodů     

              elektro a ZTI (postupně z obecního rozpočtu, popř. rezervního fondu školy, dotace) 

        -     opravy podlah v celé škole jejich výměnou (postupně z obecního rozpočtu, popř.    

               rezervního fondu školy, dotace) 

 

 



20. Zdravotnictví 

OÚ pronajímá prostory zdrav. střediska praktickému lékaři, zubnímu lékaři, dětskému 

lékaři a ženskému lékaři. 

 

 

21. Pamětihodnosti 

21.1. Obnova památek 

Některé drobné sakrální stavby v katastru obce se podařilo zachovat a opravit v roce 2011 

a jeden kříž v r. 2015. Obec bude tyto památky nadále udržovat. Bude provedena oprava 

památkově chráněného kříže u cesty k Jalubí (nad kovárnou) (MMR, PRV, národní 

památkový ústav). 

 

21.2. Historie, písemnictví 

Pokračování v tradici vedení kroniky. Uchování historických dokumentů. Podpora aktivit 

na zmapování historie obce. Bude dále tvořen archiv fotografií, filmů a video-nahrávek 

z minulých společenských událostí obce. V plánu je vydání fotografií z historie obce 

v knižní podobě. 

 

22. Občanská společnost 

22.1 SDH – podpora činnosti 

Nadále bude materiálně zajišťována činnost sboru dobrovolných hasičů.  

 

22.2. Myslivecké sdružení Traplice – podpora činnosti 

Dobrá spolupráce s Mysliveckým sdružením Traplice bude podporována. Myslivecké 

sdružení lze podpořit drobnou materiální pomocí. Členové MS pomáhají rozvoji obce 

organizováním kulturních akcí, pronájmem svých prostor k pořádání těchto akcí. Obec 

bude podporovat údržbu a opravu myslivecké chaty a areálu. 

 

22.3. Občané obce – podpora občanských sdružení 

Obec bude podporovat taková občanská sdružení, která se aktivně podílí na rozvoji obce, 

jsou zaměřená na sport, kulturu nebo vzdělávání. Není možná podpora takových sdružení, 

která svou činností nepřispívají obnově a rozvoji obce. 

V obci byla založena Komunitní škola jako organizace zastřešující komunitní život v obci 

včetně spolků, kroužků, občanských a zájmových skupin. 

 

22.4.Občané obce – aktivní zapojení občanů do péče o obec 

Další rozvoj obce a péče o ni není možný bez aktivní účasti občanů. Obec uvítá aktivní 

občany a zapojí je do kulturně-společenského života v obci – viz např. komunitní škola. 

 

23. Správa obce 

 

23.1. Obecní úřad a kompetence obce  

Obecní úřad Traplice nevykonává správní činnost pro jiné obce, zajišťuje správu pouze pro 

území obce. 

Pro dvě spádové obce zajišťuje pouze matriční služby (Košíky, Jankovice). 

Obec zaměstnává na hlavní pracovní poměr celkem 5 osob – účetní, matrikářka, uklízečka 

a dva pracovníci údržby obce. Provoz knihovny a vedení kroniky jsou zajišťovány na 

základě dohody o provedení práce, stejně jako další práce dle aktuálních potřeb. 

Obec je zřizovatelem Základní a mateřské školy Traplice. 

23.2. Hospodaření obce 



V posledních letech je rozpočet obce sestavován s vyrovnanou příjmovou i výdajovou 

částkou, přičemž na výdajové straně je počítáno i s financováním úvěrů. Příjmy jsou podle 

možností navyšovány získáním nenárokových dotací. Do budoucna se počítá i nadále 

s vyrovnanými rozpočty, spolufinacování dotačních akcí většího rozsahu bude řešeno 

z rezervy obce a pomocí bankovního úvěru, tak aby celková dluhová služba nepřekročila 

únosnou mez – tj. max 20%. 

 

23.3. Projekty 

Bude dále rozšiřován zásobník projektů na prospěšné akce v obci, u připravených 

stavebních projektů bude prodlužována platnost stavebních povolení, budou zadány 

projekty nové dle výběru rady obce nebo zastupitelstva. Rozpracování projektových cílů 

v takovém množství převyšuje předpokládané možnosti obce všechny aktivity realizovat 

v dohledném časovém horizontu, a to nejen ve finanční rovině. Proto bylo přistoupeno ke 

zhodnocení důležitosti realizace jednotlivých aktivit. Na základě bodování projektových 

záměrů vzniklo orientační pořadí důležitosti: 

 

Priority pro období 2016 -2020 

Investiční: 

1. Přestavba budovy bývalé školky na Komunitní dům pro seniory  

2. Realizace kanalizace směrem k družstvu – stoky H, H1, H2, J1  

3. Chodník u cesty směr Jalubí  

4. Střed obce – sportovně – kulturně – společenský areál – amfiteátr + zázemí –   

5. Byty na starém MNV a rekonstrukce objektu vč. pošty  

6. Cyklostezka kolem ČOV směr Sušice  

7. Kanalizace – stoka A4 – Zahrady  

8. Rekonstrukce školního hřiště  

9. Oprava komunikací napříč obcí 

10. Chodníky kolem školy - postupně 

11. Ubytovna nad kuželnou  

12. Další akce podle možností a dotačních výzev, bude probíhat příprava projektů (např. 

zbytek kanalizace v obci, kulturní dům) 

 

Neinvestiční: 

1. Zeleň v obci 

2. Estetický vzhled obce 

3. Podpora činnosti spolků v obci, podpora volnočasových aktivit dětí, mládeže i dospělých 

včetně seniorů na poli kulturním, sportovním, společenském apod., podpora folkloru a 

tradic a akcí s těmito aktivitami spojených 

4. Prohlubování aktivit spojených se školou – komunitní škola – spolupráce občanů všech 

věkových kategorií v areálu školy i v jiných obecních prostorách. 

5. Příprava realizace víceúčelového sportovně-kulturního zařízení včetně zázemí v 

prostorách tělocvičny ZŠ 

6. Pozemková politika – snaha o získání pozemků v katastru obce (hlavně v areálu farmy 

ZD) vhodných pro činnost obce, popř. pro vhodné podnikatelské záměry – podpora 

zaměstnanosti a podnikání v obci. 

7. Podpora všeho, co souvisí s pohodlným životem občanů v obci – další zkvalitnění ZŠ a 

MŠ Traplice, dopravní obslužnost, obsazení zdravotního střediska, udržení pobočky pošty, 

sběrný dvůr atd.    

8. Snižování popř. udržení co nejmenších nákladů obce – energie, zimní i letní údržba 

veřejných prostranství, pronájem volných obecních prostor… 



 

III.  Aktualizace Programu 

              Nové skutečnosti, podněty občanů a podnikatelů, nové návrhy apod. pro aktualizaci     

              Programu se budou zaznamenávat. Aktualizace Programu se provede na konci   

              programového období nebo v průběhu na základě usnesení zastupitelstva obce.  

              S novými návrhy a záměry budou seznámeni občané obce např. formou veřejné  

              schůze. 

 

 

 

Tento místní program obnovy venkova byl schválen Zastupitelstvem obce Traplice na jednání 

dne 7.12.2015 a uveden v platnost dnem schválení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


