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1. Katastrální území obce včetně plánovaných stavebních a 
hospodářských aktivit obce, státních, družstevních a soukromých podniků a 
firem 
 

 
 

Správní území obce Kanice je shodné s územím katastrálním. Je tvořeno zastavěným a 
nezastavěným územím. 
 Zastavěné území, vymezené územním plánem má rozlohu cca 12 ha a představuje – 
1,5 % celého řešeného území.  
 Obec Kanice se nachází asi 10 km severovýchodně od Brna, zastavěná část se nachází 
v nejsevernějším cípu katastru, v údolí a na svazích kolem Kanického potoka mezi zalesněnými 
kopci na rozhraní Drahanské vrchoviny a Moravského krasu. Kanice jsou členem mikroregionu 
Časnýř. V mikroregionu je celkem pět obcí – Bílovice n. Sv., Řícmanice, Kanice, Babice n. Sv. 
a Ochoz u B. Název mikroregionu je podle potoku Časnýře a vodní tok spojuje všechny členské 
obce. 

Urbanistická struktura Kanic je ovlivněna geomorfologickými podmínkami a stavební 
strukturou vznikající postupným historickým vývojem. Jádro obce tvoří původní část osady 
ležící při Kanickém potoku na průjezdní silnici s malou návsí v prostoru rozšířené části ulicové 
zástavby v místě křižovatky silnic. Obec Kanice plní zejména funkci ubytovací a rekreační. 
Podnikatelská činnost je soustředěna zejména v areálu Obnovy. Převážná část ekonomicky 
aktivního obyvatelstva vyjíždí za prací, většinou do blízkého města Brna. 

Kolem návsi je soustředěna vybavenost obce.  



 

 4

 V obci se vyskytuje obytná zástavba dvojího typu: tradiční komplexy obytných objektů 
s hospodářskými trakty a zázemím se sady a zahradami a novodobá zástavba se samostatně 
stojícími RD v zahradách. Rodinné domy (RD) jsou většinou řadové (starší zástavba) nebo 
izolované, případně dvojdomy (novější zástavba). Novější zástavba navazující na jádro obce 
nepřekračuje měřítka venkovského sídla. Obytná zástavba je převážně přízemní se sedlovými 
a šikmými střechami, na okrajích obce a při přestavbách vznikaly i domy dvoupodlažní. 
Okrajové části obce jsou tvořeny novou zástavbou jak podél průjezdních silnic, tak ve vazbě na 
systém místních komunikací, lokality Buková, Chocholky, Padělky a Křtinsko na protilehlých 
svazích nad obcí jsou rozestavěné, na Bukové je i výstavba bytových domů. 
 

 
 

 Na katastru se nachází řada objektů individuální rekreace, zejména v obecním lese.  
 Technická infrastruktura je dobudována vč. napojení splaškových vod na čistírnu 
odpadních vod v Bílovicích nad Svitavou, která je po intenzifikaci. 
 Dostatek rozvojových ploch pro bydlení, poloha sídla v dobrém životním prostředí, 
napojení na Brno a dobudovaná technická infrastruktura dala obci předpoklady k rozvoji 
v posledních letech, kdy vzniká rozsáhlá zástavba jižně a severně kolem obce. 
 

 Katastrálním územím obce prochází silnice: 

II/373  Chudobín – Konice – Jedovnice – Brno, Líšeň 
II/383  Bílovice nad Svitavou – Pozořice – Holubice 
III/3831 Kanice – Babice nad Svitavou – Křtiny 

Silniční síť širšího území, na kterou je obec dopravně napojena, je historicky stabilizována.  
Katastrálním územím není vedena žádná železniční trať, nejbližší železniční zastávka je 
v Bílovicích nad Svitavou. 

 Vlastní sídelní útvar je zasazen do pěkného přírodního prostředí, jedná se o útvar 
s poměrně kvalitním životním prostředím. 
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Ochrana krajinného rázu: 
  
V řešeném území se nachází I. II. i III. zóna CHKO Moravský kras dle zónace odstupňované 
ochrany přírody schválené protokolem Ministerstva životního prostředí ČR č.j. OOP 3180/94 
ze dne 21. 7. 1994. Správa CHKO požaduje při návrhu využití ploch respektovat podmínky 
stanovené pro jednotlivé zóny zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 
znění.  
 
 V katastrálním území jsou přírodní rezervace: 
 

a) Národní přírodní rezervace (NPR) Hádecká planinka 
b) Přírodní rezervace (PR) U Brněnky 
c) Přírodní rezervace (PR) Zadní Hády. 
 
Dále se v řešeném území se nachází řada významných krajinných 
prvků ze zákona (lesy, vodní toky, údolní nivy, rybníky) a významné 
krajinné prvky, které jsou registrované a evidované:  
 
a) Přírodní rezervace Zadní Hády 
b) Přírodní rezervace U Brněnky 
c) Národní přírodní rezervace Hádecká planinka 
d) Zadní Hády 
e) Kuní žleb - registrovaný VKP 
f) Břeková doubrava 
g) Kopaniny u Brněnky 
h) Pod Šumberou - registrovaný VKP 
i) Šembera – registrovaný VKP 
j) U Hrádku – registrovaný VKP 
k) Pod Hády – registrovaný VKP 
l) Svitava – registrovaný VKP 
m) Nad Obnovou – registrovaný VKP 
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 Stávající struktura urbanizovaného území poskytuje podmínky pro rozvíjení obce 
Kanice a je i vyhledávanou rekreační oblastí. 
 
 Strategií obce je vytvářet předpoklady pro stabilizaci trvale bydlících obyvatel, nutných 
pro zajištění fungující obce. 

 
 Území obce je rozděleno do ploch s rozdílným způsobem využití. Pro tyto plochy platí 
následující strategie v rámci stavebních a hospodářských aktivit: 
 
 Novou výstavbu nelze umisťovat do vzdálenosti 6 m od břehových hran vodních toků, 

kromě nezbytných staveb a zařízení technického vybavení a komunikací 
 Likvidace dešťových vod ze střech rodinných domů bude v maximální možné míře 

prováděna na jednotlivých pozemcích 
 Při výstavbě je nutno dodržovat zásady ochrany zemědělského půdního fondu v souladu 

s ustanovením § 4 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve 
znění pozdějších předpisů a výstavbu provádět v přímé návaznosti na zastavěné území 
obce 

 Veškeré zásahy do prvků územního systému ekologické stability, včetně jejich 
ochranných pásem musí být projednány s orgány ochrany přírody 

 Na celém k.ú. Kanice chránit krajinný ráz CHKO Moravský kras a registrované a 
evidované významné krajinné prvky a respektovat jejich ochranný režim 

 Při územním rozhodování o parcelaci území a při územním rozhodování o umístění 
staveb na parcelách budou řešeny podmíněné investice (dopravní napojení, zásobování 
pitnou vodou, elektrickou energií, odkanalizování apod.) 

 Novou výstavbu v okrajových částech obce řešit s velkým podílem zeleně 
 Z hlediska kapacity vodovodu a ČOV je cílový stav počtu obyvatel 1 130, tzn., že nelze 

již výrazně rozšiřovat obytnou zástavbu 
 Zachovat průchodnost krajiny 
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2. Zjednodušená dokumentace úprav, obnovy, adaptací a rekonstrukcí 
jednotlivých akcí Rozvojového strategického dokumentu 
 
 Rozvojová strategická koncepce sleduje především cíle: 
 

- zachování tradiční rozvolněné formy zastavěného území 
- vymezení ploch pro výstavbu, obnovu, příp. rekonstrukci veřejné infrastruktury v obci 

- vymezení ploch pro doplnění individuální bytové výstavby 
 

 Objekty památkově hodnotné: 
 
 Z hlediska ochrany stavebních památek nejsou v Kanicích evidovány památky. 
 
 Veřejné budovy občanské vybavenosti: 
 

Kolem návsi je soustředěna vybavenost obce – obecní úřad s klubem důchodců, 
poštovním střediskem a obecní knihovnou v objektu bývalé školy. Na návsi je obchod 
s potravinami a se smíšeným zbožím. U silnice ve směru na Ochoz u B. je pohostinství a dále 
pak hasičská zbrojnice. V centru obce je situováno zdravotní a zubní středisko. Základní škola 
(1. až 9. třída) a mateřská škola (dvě oddělení) je umístěna severně od návsi při silnici ve směru 
na Babice n. Sv. Objekty občanské vybavenosti mají charakter obdobný jako obytná zástavba, 
v centru obce se nenachází žádná dominanta, vyjma budovy obecního úřadu, která pochází 
z roku 1904 a před níž je umístěn památník s bustou T. G. Masaryka. 
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 Sakrální architektura: 
 
 V obci nejsou sakrální objekty. V územním plánu je v parku u školy navržena stavba 
kapličky. 

 

 Komunikace a komunikační plochy: 
 
 Obec je se sousedními obcemi Bílovice nad Svitavou, Babice nad Svitavou, Řícmanice, 
Ochoz u Brna spojena silnicemi II. třídy č. 373 Chudobín – Konice – Jedovnice – Brno, Líšeň 
a č. 383 Bílovice nad Svitavou – Pozořice – Holubice a dále silnicí III. třídy č. 3831 Kanice – 
Babice nad Svitavou – Křtiny, které zajišťují zejména cílovou dopravu. Silnicí II/373 je obec 
připojena přímo na krajské město Brno. Silniční síť, na kterou je obec dopravně napojena, je 
historicky stabilizovaná. 
 Negativní dopad má existence frekventovaný silnic procházejících obcí na životní 
podmínky obyvatel. Obec je v části přilehlých k silnici postižena hlukem a exhalacemi. 
 V obci je stabilizovaný skelet místních komunikací, který vznikl v souvislosti 
s rozvojem zástavby. Místní komunikace navazují na silnice, které jsou zachovány v historické 
trase. Obec je založena ve svažitém terénu a tomu odpovídají i návrhové prvky komunikací. Ty 
neodpovídají často normě, ale komunikace jsou v zástavbě stabilizovány. 
 Obec má zpracován pasport komunikací, na který územní plán navazuje a je podkladem 
pro řešení dopravy. 
 Podél frekventovaných silnic v průtahu obcí jsou vedeny chodníky pro pěší. Jsou rovněž 
zaevidovány pasportem komunikací obce, vč. pěších spojek. Nové pěší komunikace nehodlá 
obec řešit.  
 Katastrálním územím obce jsou vedeny cyklotrasy č. 5, č. 5134 navazuje na trasu č. 
5132. Cyklotrasa č. 5 se v Bílovicích nad Svitavou připojuje na transevropskou trasu a je vedena 
údolím Svitavy. Je to dálková trasa Brno – Olomouc – Ostrava. Ta je součástí trasy Eurovelo 
č. 9 Gdaňsk - Pula s názvem Jantarová stezka. Katastrální území Kanic je na ni přímo připojeno. 
 Hromadná doprava je v obci obsloužena autobusovou dopravou v systému IDS 
s návazností na dopravu vlakovou. Tímto je také zajištěno dopravní spojení se sousední obcí 
Ochoz, Babice n. Sv. a přes Bílovice n. Sv. vlakem do krajského města Brna. Spojení do Brna 
je také zajištěno z Ochoze u Brna, kam jsou rovněž vedeny autobusové linky z Kanic. 
 
   Náves, veřejné prostory, rekreační plochy a plochy zeleně: 

 
Kolem návsi je soustředěna občanská vybavenost obce. Budova obecního úřadu je 

obklopena zelení a je před ní umístěn památník obětem 1. světové války s bustou T. G. 
Masaryka. 
 Na katastru se nachází řada objektů individuální rekreace, a to zejména pod lesy jižně 
od obce, i na obecních lesních pozemcích. Několik objektů je situováno severně od obce. Tyto 
plochy pro rekreaci nejsou navrhovány k rozšiřování, aby nedocházelo k dalšímu zastavování 
krajiny. 
 Sportovní hřiště je u základní školy a je využíváno i pro mimoškolní akce. Venkovní 
sportoviště s umělým povrchem se nachází severně od návsi ve směru na Babice n. Sv. naproti 
školy. Velmi využívané je i dětské hřiště s venkovní knihovničkou u obecního úřadu. 
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 Kanice byly vyhledávány pro koupaliště s restaurací, které bylo zbudováno ve 20. letech 
minulého století, v současné době není v provozu, je v soukromém vlastnictví a jeho přestavba 
a rekonstrukce na víceúčelové sportovní zařízení stagnuje a zatím není z finančních důvodů 
reálná. V lese jižně od obce nad vodojemem se nachází lesní hřiště, které slouží pro sportovně 
– rekreační aktivity.   
 Zeleň v obci můžeme rozdělit na veřejnou a vyhrazenou, tu pak na soukromé zahrady 
u rodinných domů a zahrady u objektů občanské vybavenosti. 
 Hlavním veřejným prostranstvím s veřejnou zelení je výše zmíněný střed obce 
u obecního úřadu. Dalším prostorem jsou plochy parku a hřiště u základní školy a mateřské 
školy. 

 
 
 Vodní plochy a vodoteče:  

 
Území kanického katastru přísluší celé do povodí Svitavy, pouze malá část katastru – 

jihovýchodní svahy Hádecké plošiny – je odvodňována do Říčky. Síť vodních toků je poměrně 
hustá. Jihozápadní hranici katastru tvoří levostranný přítok Svratky – řeka Svitava. Tok má 
stanoveno záplavové území. Do Svitavy ústí bezejmenný tok vedoucí Těsnohlídkovým údolím, 
střední část katastru odvodňuje Kuní potok s přítokem Ušakovského potoka. 

Ze severní části katastru odvádí vody potok Časnýř. Obcí protéká částečně zatrubněný 
Kanický potok, který se pod obcí vlévá do Časnýře. V jižní části zastavěného území do 
Kanického potoka směřuje také částečně zatrubněný Hlávečný potok. 
 Vodní plochy se na k.ú. Kanice nenachází. Jedinou vodní plochou bylo původní přírodní 
koupaliště, které je v současné době bez vody a nefunkční. 
 Je třeba provádět revitalizaci vodních toků a ploch na katastru, protože obnovené plné 
funkce vody v krajině umožní obnovení a stabilizaci ekologické a hydrologické rovnováhy 
v krajině. Dále je podél toků a vodních ploch nutno zachovat manipulační pruh v šířce 6 m a 
mimo zastavěnou část obce ochranné pásmo 20 m od hrany břehu. 
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 Energetické a telekomunikační sítě a objekty: 
 
 Zásobování elektrickou energií 
 

 Koncepce zásobování elektrickou energií zůstává zachována. Rozvodná síť NN v obci 
je rekonstruovaná. Ve staré zástavbě jsou rozvody provedeny venkovním vedením na 
betonových podpěrách, případně na střešních a pozedních konzolách. V prostorách nové 
zástavby jsou rozvody většinou provedeny kabely, uloženými v zemi. Pro nové lokality budou 
rozvody NN provedeny zásadně kabely v zemi, v případě zastavování proluk bude zachován 
způsob, kterým je proveden rozvod v místě uvažované výstavby. 
 Stávající veřejné osvětlení obce všude sleduje trasy hlavních ulic. V současné době 
odpovídá charakteru obce Kanice. S rozvojem obce je řešeno veřejné osvětlení i ve všech 
rozvojových plochách. Již v 90. letech minulého století byl v obci vybudován moderní systém 
veřejného osvětlení s úspornými svítidly. Dodržováním tohoto systému je zajištěna výrazná 
energetická a tudíž i ekonomická úspora. 
 

 Zásobování plynem 
 

 Koncepce zásobování plynem zůstává zachována. Obec je zásobována plynem ze STL 
řadu. Přívod plynu je proveden z VTL/STL regulační stanice v Bílovicích n. Sv. s provedením 
STL přívodního řadu DN150 přes Řícmanice do Kanic a dále přes obec Kanice do obce Ochoz 
u B. 

Rozvody zemního plynu v obci jsou provedeny STL s instalováním domovních 
regulátorů tlaku plynu na systém NTL a měřením plynoměry. 

Rozšíření, případně prodloužení sítě pro plánovanou zástavbu bude projednáno 
v dalších stupních projektů. 
 

 Spoje, telefonní rozvody  
 
 Katastrem obce vedou dálkové a optické kabely, jejich ochranná pásma budou 
respektována. 
 Telefonní síť je rekonstruovaná včetně napojení na digitální ústřednu. Tato telefonní síť 
umožňuje uspokojit požadavky všech žadatelů o připojení. Pošta pro obec Kanice se nachází 
v Bílovicích n. Sv. 
 Síť internetu provozuje v obci již dlouhodobě soukromý subjekt a síť je převážně 
kabelová. 
 
 Vodní hospodářství, likvidace odpadních vod: 
 
 Zásobování vodou 
 

 Obec je členem dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko, který 
zajišťuje zásobování obyvatel pitnou vodou a odvod i čistění splaškových vod. Koncepce 
zásobování obce pitnou vodou zůstává zachována a pro plánovaný rozvoj obce je vyhovující. 
Vodovodní síť je napojena na přivaděč z Březové n. Sv. a vzhledem k plánované výstavbě 
v městě Brně je pro případný další rozvoj obce Kanice nedostačující kapacita vodojemu Brno 
– Lesná. Zásobování pitnou vodou nelze v severní a východní části obce řešit individuálně 
z důvodu závadnosti přitékajících podzemních vod. Tím je dáno omezení nové výstavby jen do 
cílového stavu 1 130 obyvatel. 
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 Kanalizace a čištění odpadních vod 
 
 V obci Kanice je vybudována oddílná kanalizační soustava, která je ve vlastnictví 
dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko. Splaškové kanalizační sběrače 
jsou realizovány jako gravitační. V lokalitách, kde terénní konfigurace terénu neumožňovala 
výstavbu gravitační kanalizace, je realizována tlaková kanalizace s přečerpáváním splaškových 
odpadních vod do gravitační sítě. Splaškové odpadní vody z obce Kanice jsou odváděny 
splaškovou kanalizací přes obec Řícmanice do Bílovic n. Sv., kde dochází k jejich čištění 
v moderní ČOV. 
 Dešťová kanalizace je vyústěna do místních vodotečí. Stávající dešťové a splaškové 
kanalizační sběrače trasově i výškově sledují stávající zástavbu a lze konstatovat, že plní svoji 
funkci. 
 Kapacita ČOV Bílovice n. Sv. je technicky dána a v dohledné době není reálné tuto 
kapacitu rozšířit. Tím je dáno omezení nové výstavby jen do cílového stavu 1 130 obyvatel. 
 
 
3. Dokumentace úprav, obnovy kulturní krajiny v katastru obce 
v rozsahu požadavků na dokument 
 
 Jedním z cílů strategie rozvoje obce a jejího územního plánu je zachování krajinného 
rázu a prostupnosti krajiny. Lokality navrhované k rozvoji se nachází v zastavěném území nebo 
v přímé návaznosti na jeho hranice. 

Do ÚP je upřesněn a zapracován nadregionální a regionální územní systém ekologické 
stability (dále jen „ÚSES“) a navrženo řešení lokálního ÚSES - upřesněna a zapracována 
lokalizace řešení místního ÚSES, vycházejícího z generelu lokálního ÚSES. 
 Je respektován zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, návrhy ochrany 
zástavby před povodní a dodržování ochranného pásma toku pro údržbu. 

V krajině je nutno za ekostabilizující prvek považovat i zahrady kolem obce. Především 
se jedná o ovocné stromy, někde i o okrasné dřeviny. 
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Realizace navržených opatření zahrnutých do územního plánu obce 
ovlivní kvalitu krajiny a přírody následujícím způsobem: 

 

 Realizace prvků ÚSES zlepší vzhled krajiny a její ekologickou stabilitu a přibude v území 
rozloha trvalých dřevinných přírodě blízkých společenstev 

 změna kultury z orné půdy na trvalé travní porosty (TTP) v severní a severovýchodní části 
katastru bude působit jako protierozní opatření 

Návrh koncepce uspořádání krajiny obce vychází ze stávajícího stavu krajiny a z jejího 
současného využívání. Pro udržení a posílení ekologické stability území je navržen územní 
systém ekologické stability (ÚSES). 
 

V celém řešeném území je nutné dodržovat tyto zásady: 
 
 Udržovat a zlepšovat estetickou hodnotu krajiny výsadbami alejí podél komunikací a cest, 

revitalizací toků s doplněním břehových porostů a obnovením nebo výstavbou nových 
porostů. 

 Respektovat charakter přírodních horizontů sídla (nesmí se trvale odlesnit, vykácet vzrostlá 
zeleň na pohledově exponovaných horizontech). 

 
Ochrana krajinného rázu: 

 
 Stavby pro bydlení situovat tak, aby zeleň zahrad tvořila mezičlánek při přechodu zástavby 

do krajiny. 
 Stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby situované ve vazbě na krajinu odclonit 

izolační zelení. 
 Stavby v krajině (např. typu staveb pro zemědělství, staveb a zařízení lesního hospodářství) 

nebudou narušovat krajinný ráz a vytvářet dominanty. Tyto stavby neumísťovat na 
pohledově exponované plochy, např. na přírodní dominanty, horizonty. 

 V krajině jsou přípustné stavby (např. stavby rozhleden, sakrálních staveb) v případě, že 
umocňují a spoluvytvářejí krajinný ráz. 

 Podporovat zvyšování podílu ovocných dřevin v zahradách a v záhumencích, tvořící 
přechod zástavby do krajiny. 

 Při realizaci záměrů je nutno zachovat stávající účelové komunikace zajišťující přístup 
k pozemkům a lepší průchodnost krajiny.  

 Místní obslužné komunikace obnovit do esteticky a technicky – stavebně funkčního stavu 
a zabezpečit tak občanům bezproblémový pohyb po těchto komunikacích. 

 
 
4. Seznam akcí k rozvoji hospodářství obce 
 
 Obec Kanice se nachází v nádherném přírodním terénu a rekreace a turistika tvoří a do 
budoucna budou tvořit jednu z významných složek řešeného území. 
 Obyvatelé obce mohou využívat k rekreaci své pozemky u RD. 
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 Příznivý rozvoj je třeba podpořit dostatečnou nabídkou pracovních příležitostí pro trvale 
bydlící obyvatele, doplněním vybavenosti a zvýšením standardu poskytovaných služeb. To vše 
s orientací na hlavní cílové skupiny, zejména pro rodiny s dětmi, sportovce a seniory. 
 Hlavním rozvojovým strategickým cílem je vytvořit v obci Kanice prosperující obec, 
která bude splňovat požadavky pohody bydlení stávajících obyvatel, tak i uspokojovat potřeby 
účastníků turistického ruchu této oblasti, reprezentovat region, zvyšovat jeho návštěvnost a 
atraktivitu a tím přispívat k jeho rozvoji. 
 V současné době nabízí obec aktivity v klidné oblasti na jižní hranici Moravského krasu 
a přitom v blízkosti Brna. Zejména v létě jde o procházky krásnou krajinou, turistiku, 
cykloturistiku, výlety do okolí a naskýtá se další řada možností sportovního i kulturního rázu. 
 
 
5. Seznam nejdůležitějších osvětových, kulturních a společenských akcí 
k podpoře realizace Rozvojového strategického dokumentu 
 
 V obci se pravidelně pořádají kulturní, společenské a sportovní akce. Jde zejména 
o obnovené tradiční krojované hody, pořádané začátkem července spolkem Hodový výbor 
Kanice, společně s obcí, jedenkrát za dva roky. Dále jde o pravidelné sportovní aktivity 
pořádané TJ Sokol Kanice (např. Kanická extraliga, turnaje ve stolním tenisu, turnaje 
kuželkářského oddílu a zejména pravidelná cvičení pro všechny věkové kategorie) vč. dětských 
dnů. Rozsáhlá je i činnost sboru dobrovolných hasičů společně s oddílem mladých hasičů. Jedná 
se například o pořádání Ostatků, pálení Masarykovy vatry či ukázky činnosti hasičů. Významné 
jsou i společenské akce pořádané školou, jako např. tradiční vánoční koncerty, společně s obcí 
pořádané rozsvícení vánočního stromu a mnoho dalších aktivit. 
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6. Stanovení nákladů na jednotlivé akce, návrh způsobu financování 
v jednotlivých letech realizace se specifikací zdrojů, které zajistí obec a které 
jsou požadovány z jiných zdrojů 
 
 Obec každoročně disponuje rozpočtem ve výši cca 10 mil. Kč. Návrh investic na 
podporu rozvoje obce jsou v současnosti naplánovány na dobu 10 let tedy do roku 2025. 
 Investice budou částečně financovány z rozpočtu obce a částečně dotací, příp. 
bankovních úvěrů. 
 
 Rozvojové strategické investice: 
 
 Rekonstrukce místních obslužných komunikací – rok 2015 Okály 1. část a Malá strana 

za cca 3,5 mil. Kč (vlastní prostředky) 
 Rekonstrukce místních obslužných komunikací – rok 2016 Okály 2. část a Žleby 1. část 

za cca 2 mil. Kč (1 mil. Kč vlastní prostředky a 1 mil. Kč požádáme o dotaci MMR) 
 Bezpečnostní prvek (zvýšený práh) na silnici II/383 nad školou – rok 2016 až 2017 za 

cca 0,7 mil. Kč (vlastní prostředky s kombinací případné dotace SFDI) 
 Prodloužení splaškové kanalizace na Malé straně – rok 2016 za cca 0,6 mil. Kč (obec 

předá příspěvek z vlastních prostředků svazku obcí Vodovody a kanalizace Bílovicko 
0,6 mil. Kč) 

 Dopravní automobil jednotky SDH obce – rok 2016 za cca 1,5 mil. Kč (vlastní 
prostředky s kombinací případné dotace Jmk) 

 Prodloužení dvou vodovodních řadů na Okálech a u Obnovy - rok 2016 za cca 
0,5 mil. Kč (obec předá příspěvek z vlastních prostředků svazku obcí Vodovody a 
kanalizace Bílovicko 0,5 mil. Kč) 

 Rekonstrukce obecních objektů, výměna oken a dveří, oprava střech a zateplení stropů 
– rok 2017 až 2019 za cca celkem 6,7 mil. Kč 

 Rozvoj turistiky, naučná stezka a odpočívky – rok 2017 za cca 0,5 mil. Kč 
 Rekonstrukce místních obslužných komunikací – rok 2018 až 2022 Buková, propojení 

Padělky a Nové Chocholky, Chocholky západ, Žleby 2. část a Nad Hasičkou za cca 
4 mil. Kč (vlastní prostředky) 

 Kulturní dům se sálem – rok 2022 až 2025 za cca 20 mil. Kč (vlastní prostředky 
s kombinací úvěru) 

 



 

 15

 Obec do roku 2019 splácí úvěr na stavbu dvou oddělení mateřské školy cca 1,6 mil. Kč 
ročně. 
 Celkové investice vč. splátek stávajících úvěrů a případných dotací bude do roku 2025 
činit cca 46,4 mil. Kč. 
 
 

7. Další dokumentace, vyplývající z požadavků obce 
 
 Související dokumentace je především Územní plán obce, s nabytím účinnosti dne 
17. 7. 2014, který je s Rozvojovým strategickým dokumentem provázán a i při tvorbě změn 
územního plánu dle zákona č. 183/2006 Sb., bude tato strategie zohledněna a aktuálně 
doplněna. 
 
 
V Kanicích dne 10. 12. 2015 
 

 

 

 

 

 ............................  ............................ 
 Lukáš Láník  ing. Vladimír Kalivoda 
 místostarosta obce razítko obce starosta obce 
 
 
 
 
 Tento Rozvojový strategický dokument obce Kanice byl schválen Zastupitelstvem obce 
Kanice dne 10. 12. 2015, usnesením č. 9/1/2015. 
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