
1 
 

Místní program obnovy venkova na období 2015-2020 

Rozvojový strategický dokument  

obce Rozdrojovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Rozdrojovice 

IČ: 00282499 



2 
 

Obsah 

1. ROZDROJOVICE ................................................................................................................................ 4 

Historie obce Rozdrojovice .................................................................................................................. 4 

2. OBČANSKÁ INFRASTRUKTURA V OBCI ............................................................................................. 5 

Obecní úřad ......................................................................................................................................... 5 

Obecní knihovna .................................................................................................................................. 6 

Vzdělávací instituce ............................................................................................................................. 6 

Sběrný dvůr ......................................................................................................................................... 7 

Technické zázemí obce ........................................................................................................................ 7 

Prodejna potravin a smíšeného zboží ................................................................................................. 8 

3. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V OBCI ..................................................................................................... 8 

SK Rozdrojovice ................................................................................................................................... 8 

Kultura a společenské akce ................................................................................................................. 8 

Kultura a občerstvení .......................................................................................................................... 9 

4. TURISTIKA ...................................................................................................................................... 10 

5. VÝZNAMNÉ PAMÁTKY V OBCI ....................................................................................................... 11 

Pomník obětem 1. světové války ....................................................................................................... 11 

Kaple .................................................................................................................................................. 11 

Kříž ..................................................................................................................................................... 12 

Pomník Tomáš Garrigue Masaryk ..................................................................................................... 12 

6. OBČANSKÁ VYBAVENOST A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA V OBCI ............................................. 13 

Komunikace a komunikační plochy ................................................................................................... 13 

Veřejná doprava ................................................................................................................................ 13 

Energetika .......................................................................................................................................... 14 

Spoje, telekomunikace ...................................................................................................................... 14 

Vodoteče, a vodní stavby .................................................................................................................. 14 

Biocentra a biokoridory ..................................................................................................................... 14 

7. AKCE K ROZVOJI OBCE ................................................................................................................... 14 

Rekonstrukce průtahu obce .............................................................................................................. 14 

Rekultivace náměstí .......................................................................................................................... 15 

Přestavba budovy samoobsluhy a demolice budovy stávajícího OÚ ................................................ 15 

Rozšíření, rekonstrukce a dobudování komunikací ........................................................................... 15 

Protipovodňová opatření .................................................................................................................. 15 

Dostavba tělocvičny .......................................................................................................................... 15 



3 
 

Oprava budovy a dobudování technického zázemí .......................................................................... 16 

8. ZDROJE ........................................................................................................................................... 16 

 

  



4 
 

1. ROZDROJOVICE  
 

 

 

Obec Rozdrojovice se rozkládá na severozápadním okraji města Brna v okrese Brno-venkov, mezi dvěma 

horskými hřebeny, obklopena lesy, poblíž rekreační oblasti Brněnské přehrady. Obec je samostatnou obcí v 

rámci Jihomoravského kraje s vlastním obecním úřadem. Obec Rozdrojovice patří do svazku obcí panství hradu 

Veveří. Obec se rozkládá na 284ha.   

Od západu je obklopena hustými lesy (podíl lesů tvoří 11,2% z celkové rozlohy katastru), které jsou součástí 

přírodního parku, Podkomorské lesy. Od východu obklopuje obec zemědělsky obdělávaná půda. Toto území 

sahá až na hranici města Brna, ke katastrálním území obcí Kníničky, Komín a Jinačovice. Obec je situována  v 

jižní části Jinačovického prolomu, ve výrazné protáhlé sníženině. 

 

Obec má základní občanskou vybavenost jako je veřejná správa, základní a mateřská škola, obchodní prodej, 

tělovýchovu a sport, služby a pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných 

prostranství. K Brnu má obec přímé vazby a náleží k brněnské regionální aglomeraci. Hlavním zdrojem 

pracovních příležitostí je  město Brno. Obec je s okolím spojena pouze silniční sítí. Katastrem prochází silnice 

III/3846, která bude mít i nadále funkci spojovací komunikace s Brnem a Kuřimí. Zastavěné území  je na tuto 

komunikaci napojeno silnicí III/3847. 

 

Obec je plynofikována a je zásobována vodou z místních zdrojů, současně je napojena na Vírský oblastní 

vodovod. V obci je též vybudována kanalizace a středotlaký plynovod. V současné době je v obci hlášeno 954 

obyvatel (ČSÚ 1.1.2015). V posledních dvou desetiletích se v tomto okrese staly Rozdrojovice jednou z 

výrazných obcí, pro něž je charakteristický prudký nárůst počtu obyvatel a s ním spojený proces suburbanizace.  

 

Historie obce Rozdrojovice 

 

Osídlení okolo místa kde leží dnešní vesnice je datováno již v dobách pravěku. Nasvědčují tomu četné nálezy a 

vykopávky. Původní osada stávala asi o 1km jiho východněji a byla zřejmě vypálena při nájezdech uherských 
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kmenů ve 13. století. Tato měla však nedostatek vody, proto se obyvatelé vypálené osady usadily na místě 

dnešní vesnice. 

První písemná zmínka pochází z roku 1402. Dějiny Rozdrojovic jsou úzce spjaty s dějinami hradu Veveří. V 

roce 1848 bylo zrušeno nevolnictví, do té doby byly veškerá správa a dění v obci řízeno z hradu Veveří a 

okresního hejtmanství v městě Brně. Od roku 1848 tak byli voleni-jmenováni starostové, kteří byli podřízeni 

hejtmanství v Brně.  

V době I. světové války, při vyhlášení mobilizace 26.7.1914, odešlo ke svému pluku 60 občanů. Za celou dobu 

této války bylo odvedeno celkem 100 občanů. Deset z nich už se domů nevrátilo.  

Po založení demokratické republiky 28.10.1918, správu nad obcí do svých rukou dostal volený starosta, s 

obecním zastupitelstvem. V tuto dobu vzniká první místnost radnice.  

V roce 1928 bylo zahájeno vodoprávní řízení za účelem výstavby údolní přehrady u Kníniček. Ta byla dána do 

provozu v roce 1940. Mezi roky 1955-1965 došlo k pozemkovým úpravám při kterých byla odebrána část 

katastrálního území podél levého břehu přehrady. V těchto úpravách přišla obec o cca 130ha katastru.  

Po obsazení naší vlasti německou armádou 15.3.1939 byli nasazování naši občané na nucené práce do Říše. 

Několik občanů bylo také zavlečeno do koncentračních táborů. Celková škoda na movitém a nemovitém majetku 

byla odhadnuta zhruba na 3 miliony Kčs.  

V roce 1948 se dostal k moci komunismus, který vydržel až do roku 1989. V tomto období byl zbudován 

například vodovod, postavena samoobsluha a začalo se s  plynofikací obce, která byla dokončena začátkem 90. 

let 20. století.  V této době ze začala vesnice značně rozrůstat, vznikla nová zástavba v lokalitě Za Humny a Na 

Rovinách. V letech 1999 až 2005 byla vybudována a uvedena do provozu splašková kanalizace. V roce 2010 

vznikl záměr vybudování mateřské školy pro 20 dětí, která byla uvedena do provozu v roce 2011. Poslední 

velkou investiční akci v roce 2015 byla rozsáhlá rekonstrukce budovy základní školy, bylo přistavěno 

jedno nové podlaží, vznikly tak další prostory pro stávající základní školu a také pro mateřskou školu. Byla také 

propojena hlavní budova školy s vedlejší budovou mateřské školy.  

 

2. OBČANSKÁ INFRASTRUKTURA V OBCI 
 

Veřejné budovy občanské vybavenosti 

Obecní úřad 

Budova obecního úřadu se nachází v centru obce na adrese Na Dědině 7. Budova je ve špatném technickém 

stavu. Do místností v I. patře není zajištěn bezbariérový přístup. V budově chybí vhodné prostory pro archivaci 

dokumentů.  Součástí budovy je zasedací místnost pro veřejná zasedání obce, ve které mimo jiné probíhá řada 

volnočasových aktivit (jóga, cvičení).     

Budova se však nachází v nepřehledné zatáčce v těsné blízkosti pozemní komunikace (silnice III. třídy). V 

současné době tak není v těchto místech možné zajistit bezpečný pohyb chodců.  

 

Adresa: 

Na Dědině 7 

Rozdrojovice  
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664 34 

Kontakt: 

tel: 546220997 

email: urad@rozdrojovice.cz 

           podatelna@rozdrojovice.cz 

 

Úřední hodiny podatelna: 

Po: 9-17hod. 

St: 13-17hod. 

 

Úřední hodiny-starosta obce (Ing. Daniel Stráský): 

Po: 17-18hod. 

St: 16-18hod.  

Obecní knihovna  

Obecní knihovna se nachází v prostorách potravin a smíšeného zboží. Knihovna poskytuje veřejné knihovnické a 

informační služby. V knihovně je veřejně přístupný internet zdarma. Knihovnu můžete navštívit každou středu 

15:45 - 18:30. 

Vzdělávací instituce 

Základní a Mateřská škola Rozdrojovice 

Základní škola v Rozdrojovicích vznikla již v roce 1834, přičemž v roce 1887 obec vystavěla novou budovu v 

místě současné školy. Tento objekt byl postupně upravován až do dnešní podoby.  Poslední a nejrozsáhlejší 

rekonstrukce proběhla v roce 2015.  Současná kapacita školy je 80 žáků na prvním stupni ZŠ. Tato škola 

nedisponuje vyhovujícím zázemím pro realizaci tělesné výchovy.  

Provozní doba základní školy je 7:00 - 16:30 hod. 

 

Mateřská škola byla postavena v roce 2011. Jedná se o přízemní budovu, umístěnou v zahradě vedle základní 

školy. Mateřská škola je dvoutřídní, určena pro 36 dětí. Je postavena v blízkosti lesa, má přiměřeně velkou, 

oplocenou zahradu s herními prvky a pískovištěm.  
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Základní a Mateřská škola se podílí na rozvoji kulturních akcí v obci, např.  Maškarní a Mikulášská zábava. 

 

Adresa: 

Základní škola a Mateřská škola Rozdrojovice, příspěvková organizace 

Šafránka 54 

664 34 

Rozdrojovice 

IČ 75003759 

 

Kontakt: 

Kancelář ZŠ, ředitelna: 538700470 

MŠ hlavní budova: 538700471 

MŠ vedlejší budova: 538700472 

email: zsrozdrojovice@volny.cz 

email: msrozdrojovice@volny.cz 

email: msrozdrojovice@volny.cz 

 

Sběrný dvůr 

Sběrný dvůr Rozdrojovice se nachází v centru obce na ulici Žleby. Určen je pouze pro fyzické osoby s trvalým 

pobytem v Rozdrojovicích (Jinačovicích) a majitele chat na katastrálním území Rozdrojovice, kteří platí řádně 

poplatky za odpad. Je zde možné ukládat sklo, plast, komunální odpad, papír, bioodpad, nebezpečný odpad a 

elektroodpad. 

Provozní doba: 

Po : 07:00 – 09:00 

Út : 07:00 – 09:00 16:00 – 19:00 

St : 07:00 – 09:00 

Čt : 07:00 – 09:00 

Pá: 07:00 – 09:00 16:00 – 19:00 

So: 11:00 – 14:00 

Ne: zavřeno 

 

Technické zázemí obce 

V sousedství sběrného dvora se nachází obecní zahrada se stodolou. Stodola slouží k uložení techniky a 

materiálu pro údržbu a chod obce. Součástí tohoto prostoru je také dětské hřiště, které je od tohoto prostoru 

odděleno plotem.  
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Prodejna potravin a smíšeného zboží 

Prodejna potravin a smíšeného zboží se nachází v centru obce. Stav budovy je však dlouhodobě neudržitelný. A 

celková dispozice budovy neodpovídá současným požadavkům. V budoucnu by měla projít rekonstrukcí.  

Otevírací doba:  

Po-Pá: 7:00-16:30 

So: 7:00 – 11:00 hod. 

Ne: zavřeno 

Odpovědná osoba: p. Zaoralová  

 

3. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V OBCI 
 

SK Rozdrojovice 

V obci funguje spolek, který nese název SK Rozdrojovice, jenž vybudoval  hřiště se zázemím na ulici Bahno. 

Stará se nejen o toto hřiště, ale i o jeho blízké okolí. Na tomto hřišti se odehrávají různé aktivity. Ze sportů např. 

fotbal, volejbal, nohejbal, petanque a v zimním období bruslení. V některých  těchto sportech se konají i turnaje 

s okolními obcemi. Dále zde SK Rozdrojovice pořádá i kulturní akce jako např. dětský den, pálení čarodějnic, 

letní noci, lampionový průvod, zabíjačka a různé oslavy. 

Kultura a společenské akce 

Obec Rozdrojovice pořádá každoročně mnoho kulturních akcí. Mezi hlavní patří např. Obecní ples, Mladé hody, 

Babské hody.  

 

Mladé hody se pravidelně konají k výročí patrona Jana Nepomuckého, kterému je zasvěcena kaplička v obci. 

Jeho památka se připomíná 16. května, a to nejen v Evropě, ale i v dalších zemích světa. Krojovaný průvod párů 

obchází vesnici, při které zve občany na večerní hodovou zábavu. Při tomto průvodu jsou nabízeny rozmarýny a 

víno. Při večerní zábavě se tancuje Česká a Moravská beseda. Večerní zábava se zpravidla odehrává v sále 

Hostince U Helánů.  

 

Babské hody se pravidelně konají v měsíci září. Krojovaný průvod vdaných žen a malých dívek obchází vesnici, 

při které zve občany na večerní hodovou zábavu. Před domem každé stárky je zastávka, kde se tancuje a stárky 

nabízí malé občerstvení. Večerní zábava se zpravidla odehrává v sále Hostince U Helánů.  

 

Obecní ples pořádaný zastupitelstvem obce, se každoročně odehrává v plesové sezoně začátkem roku. Večerní 

zábava s bohatou tombolou a občerstvením se zpravidla odehrává v sále Hostince U Helánů. I když v minulosti 

byl ples pořádán i v jiných prostorách, například v areálu nedalekého hotelu Fonatana, nebo Atlantis.   

 

V obci se odehrává řada dalších menších kulturních akcí, jako např. dětský den, pálení čarodějnic, letní noci, 

lampionový průvod, zabíjačka a různé oslavy. 
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Kultura a občerstvení 

Hostinec U Helánů 

Hostinec U Helánů se nachází na náměstí. Čepuje dobré pivo a nabízí i drobné pochutiny k zakousnutí. V 

prostorách sálu se koná většina obecních akcí, plesů, zábav, oslavy k různým příležitostem nebo výročí, aj.   

 

Adresa: 

Hostinec U Helánů 

Rozdrojovice 44 

664 34 

Kuřim 

 

Otevírací doba: 

Po-Pá: 13:00-23:00 

So-Ne: 12:00-23:00 

 

Kontakt: 

Tel: 00 420 606 029 920 

Email: uhelanu@gmail.com 

 

Občerstvovna U Jeroušků 

Občerstvovna U Jeroušků se nachází na okraji obce v rekreační chatové oblasti. Čepuje se zde dobré pivo a 

nabízí drobné pochutiny k zakousnutí. Nabízí i mnoho zábavních a netradičních akcí, např. Zlatá lyže, Vidlácký 

víceboj, aj. 

 

Adresa: 

Občerstvovna U Jeroušků  

Rozdrojovice 182E 

664 34  

Kuřim 

 

Kontakt: 

Romana Jeroušková, tel.: 606 543 097 

Renata Justová, tel.: 607 575 605 

Petr Jeroušek, tel.: 723 317 805 

e-mail: petr.jerousek@vinium.cz 

 

Retaurace U Ševčíků 

Retaurace U Ševčíků se nachází na náměstí. Čepuje se zde dobré pivo a nabízí i drobné pochutiny k zakousnutí 

 

Adresa: 
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Retaurace U Ševčíků 

Rozdrojovice 12 

664 34  

Kuřim 

 

Kontakt: 

tel: 774 181 905 

 

Hotel Atlantis  

Hotel Atlantis se nachází na okraji obce a nabízí komplexní ubytovací služby s kvalitní restaurací a řadou 

venkovních sportovišť. 

 

Adresa: 

Hotel Atlantis a.s. 

Brána 177 

664 34 

Rozdrojovice 

 

Kontakt: 

tel: 546 419 000  

email: hotel@hotel-atlantis.cz 

   

4. TURISTIKA 
 

Rozdrojovice jsou ideálním místem pro turistické výlety. Okolní příroda přímo vybízí k návštěvě a v nedalekém 

okolí se nachází spousta vyhledávaných turistických cílů. Například asi 2km vzdálená Brněnská přehrada spolu 

se Sokolským koupalištěm a nedalekým hradem Veveří, ke kterému se lze dopravit pěšky po mnohých 

značených i neznačených cestách, po hladině přehrady na palubě parníku, nebo jen lodičky či šlapadla. K hradu 

se dá dojet samozřejmě i na kole. V plánech obce je i zvážení investičního záměru pro vybudování spojnice mezi 

obcí a okolními cyklostezkami. Severozápadně od Rozdrojovic se rozprostírá část Podkomorských lesů s oborou, 

která je plná krásné a majestátné zvěře. Východně lze navštívit přírodní park Baba, Medlánecké sportovní letiště, 

či přírodní park Medlánecká skála. Za zmínku jistě stojí i asi 4km vzdálená zoologická zahrada v Brně Bystrci. 

Blízkost rekreační oblasti Brněnská přehrada zaručuje i vyžití v rámci této lokality např. Brno - město uprostřed 

Evropy - festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří nebo každoroční soutěžní ohňostroje Ignis Brunensis na 

vodní hladině. 
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5. VÝZNAMNÉ PAMÁTKY V OBCI 
 

Pomník obětem 1. světové války 

Občané Rozdrojovic roku 1922 postavili obětem 1. světové války pomník nákladem 3.000 Kč, obnos byl sehnán 

příspěvky a sbírkou občanů. Odhalen byl v říjnu roku 1922 za velké účasti. Jménem obce a národní jednoty 

promluvil Ing. Alois Maloušek, který hlavně poděkoval ženám za jejich starost a péči o děti a hospodářství bez 

mužů, a zdůraznil, abychom nikdy nezapomněli hrůz předešlé války a obětí uvedených na pomníku, který byl 

předáván. 

 

 

Kaple 

Rozdrojovská kaplička byla postavena v letech 1826 - 27 na svém původním místě. V roce 1904 byla kaple 

opravena a ponechána v dnešní podobě. Svěcení kaple roku 1827 provedl farář z Bystrce d.p. Jan Sebastian 

Turhrmann, kaple byla zasvěcena sv. Janu z Nepomuku. Od té doby se na den 16. května slaví v naší obci hody. 

Roku 1942 byl z kapličky odvezen prasklý zvon na roztavení do Vítkovických železáren. Jelikož v kapli byly 

dva zvony, tak nám zůstal jen ten, jenž vyzvání dodnes. 

Počátkem roku 1988 dali dohromady Jaroslav Ondra z č.72 a Josef Šoustal z č. 74 a za pomoci Rudolfa Bendáka 

z č. 72 sestavili do kapličky elektrické zvonění. 
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Dne 25.února roku 1988 se zase po nějaké době rozezvučel zvon v naší kapličce Tím bylo obnoveno zvonění a 

to dle staré tradice ráno, v poledne a večer. Roku 2000 obecní zastupitelstvo na připomínky občanů požádalo o 

dotaci z " Programu obnovy vesnice" v částce 98.000 Kč na opravu místní kaple, do celkových nákladů na akci 

ve výši 196.862,- Kč dodáno z místního rozpočtu 33.962,¬Kč a z příspěvků dobrovolných dárců částka 64.900,- 

Kč. Dne 11.září 2000 byla zahájena oprava kapličky s dokončením 31.září 2000 nákladem 180 tis.Kč. 

Dřevo na střechu dodali místní vlastníci lesa, krytina a okapové roury jsou zhotoveny z měděného plechu. 

Pozlacený kříž a baňka na věži svítí do dálky. 

 

 

Kříž 

Za vesnicí podél silnice směrem na Brno byl roku 1903 postaven železo-kamenný kříž. Stával asi 10 metrů nad 

místem, kde stojí dnes. Když se v roce 1903 kříž stavěl, byla pod něj zakopána lidská lebka, kterou děti nalezly v 

okolí vesnice. Při přesunu kříže mezi lety  1938 - 1940 byla přesunuta i lebka, která leží pod křížem dodnes. 

Roku 1997 - 1998 pozemky za křížem zakoupila stavební firma N+K Invest z Brna pro stavbu rodinných domků. 

Při stavbě inženýrských sítí jako plyn a voda, za velmi špatného počasí, které prováděli jejich pracovníci, 

podařilo se jim jejich vlastní neopatrností zbourat kříž. Vedení uvedené firmy přislíbilo obecnímu úřadu v 

Rozdrojovicích, že kříž zbouraný uvedou do pořádku, ale opak byl pravdou. O opravu kříže, se za pomoci 

tehdejšího starosty, zasloužilo několik občanů a kříž byl brzy postaven na původním místě. 

Pomník Tomáš Garrigue Masaryk   

Pomník TGM se nachází před Základní školou. Byl zakoupen starostou obce a schválen zastupitelstvem v roce 

1938. Začátkem roku 1939, vzhledem k válečné situaci byla busta zakopána za vědomí občanů. K slavnostní 

instalaci pomníku došlo až po válce dne 30. září 1945. 

30. září na den Sv. Václava byl pomník prvního prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka odhalen a předán 

občanům. Místní muži za vedení učitele Kučery zazpívali píseň" Sláva Tobě". V kronice obce Rozdrojovice v 

druhé knize máme osobní dopis pana presidenta Beneše, který nám k dílu blahopřeje a za vzpomínku na TGM 

děkuje. 

V roce 1950 a letech následujících se opět začalo o TGM hovořit. Byly i v naší obci horké hlavy, které 

navrhovaly jeho odstranění, mládež se zase chystala, že pomník půjde hlídat. K vážnějšímu střetnutí však 

nedošlo. Některým lidem bylo trnem v oku umístění pomníku před školou, že tam měl být spíše Komenský. 

Nejvíce rozdrojovský pomník TGM zavazel předsedovi ONV v Brně Josefu Laubovi, který každého starostu a 
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tajemníka MNV s odstraněním otravoval, až nadešel rok 1976(přesný čas nelze uvést), kdy byl pomník TGM 

odstraněn autojeřábem jednoho stavebního podniku v Brně a dvěma občany naší obce. Pomník ležel nějaký čas 

na hromadě písku před místem, kde stával. Po čase byl nákladním autem a čtyřmi pracovníky odvezen neznámo 

kam, prý do muzea v Ivančicích, což byla pouhá lež. Na podstavec byla dána rudá hvězda a písmena TGM 

odseknuta. Tento čin a jeho aktéři byli občany odsuzováni. 

Za 13 roků jsme se dočkali roku 1989, kdy byla diktatura stávajícího režimu odstraněna a nastoupila demokracie, 

a tím vše rehabilitováno.V prosinci roku 1989 na výroční členské schůzi požární ochrany bylo nastoleno přání 

obnovit sochu TGM před školou, přidalo se OF, místní MNV a ostatní naše organizace v obci. Byl hledán po 

okolí pomník, ale nalezen nebyl. Později bylo zjištěno, že rozdrojovský pomník byl uschován ve sklepě na 

Bartošově ulici v Brně v sídle okresního oddělení bezpečnosti a odtud po čase prodán někomu na Vysočinu. 

V tu dobu přišel s návrhem místní občan Jiří Pink s tím, že má možnost ulití nové busty TGM . Bylo dohodnuto, 

aby bustu obstaral, za což mu patří velké díky. 

Po provedení úprav okolí a podstavce busty byla nová busta TGM dne 15. března u příležitosti 115. výročí 

narození našeho prvního presidenta odhalena. Nová busta odlitá ve Lhotě u Blanska je díla cennějšího nežli 

pomník původní. 

 

6. OBČANSKÁ VYBAVENOST A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA V OBCI  
 

Komunikace a komunikační plochy 

Obec je dopravně spojena s městem Brnem a Kuřimí silnicí III/3846 Bystrc - Jinačovice - Kuřim, na niž je 

zastavěná část obce připojena ve dvou místech silnicí III/3847. V zastavěné části obce navíc kolem silnice 

III/3847 chybí chodníky, ty jsou vybudovány jen částečně v místech stávající autobusových zastávek. Navíc je 

celkový průtah obcí velmi špatném technickém stavu a v budoucnu se počítá s jeho rekonstrukcí, jehož součástí 

má být také dobudování chodníků. Navíc se v těsné blízkosti obce Rozdrojovice, v lesích na levém břehu 

Brněnské přehrady nachází rozsáhlá chatová oblast. Dopravní obsluha této chatové oblasti je částečně 

zajišťována právě po místních komunikacích přes území obce Rozdrojovice. Jinak jsou místní komunikace 

určeny především k obsluze jednotlivých objektům území obce. Parkování vozidel je řešeno na pozemcích 

vlastníků jednotlivých nemovitostí, na území je i vybudováno několik parkovacích míst. Vzhledem však 

k narůstající automobilizaci v naší společnosti je těchto parkovacích míst nedostatek. Vzhledem k těmto faktům 

se v budoucnu, uvažuje z rozšířením jednotlivých komunikací a dobudování případných parkovacích míst a 

dalších chodníků. Dále se počítá s dobudováním komunikací v rozvojových plochách, a vybudování přístupové 

komunikace do chatové oblasti jižní části zastavěného území.  

 

Veřejná doprava  

Je zajišťována autobusovou linkou číslo 302 v denních i nočních hodinách do Brna-Bystrce, kde je 

prostřednictvím přestupního terminálu, možný přestup na MHD. Dále tato linka zajišťuje spojení do města 

Kuřimi. 
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Energetika  

Obec Rozdrojovice je napájena dvěma odbočkami z kmenového vedení VN 22kV č.57. 

Z těchto odboček vedení je připojeno šest  trafostanic, které prostřednictvím distribučních rozvodů zásobují el. 

energií jednotlivé objekty na území obce Rozdrojovice.  

Vytápění jednotlivých objektů je ve většině případů řešeno plynem. Distribuce plynu je řešena prostřednictvím 

středotlakých a nízkotlakých rozvodů plynu.  

Spoje, telekomunikace  

Celé správní území obce je situováno v ochranném pásmu radiolokačního zařízení. 

Ministerstva obrany navíc se na území obce Rozdrojovice nacházejí dvě základnové stanice telefonních 

operátorů. Dále jsou v celé obci stávající podzemní telekomunikační rozvody Cetin. 

Vodoteče, a vodní stavby 

V obci je vybudován veřejný vodovod v majetku Svazku VaK Tišnovsko a provozovaný společností VAS a.s. 

divize Brno – venkov. Hlavním zdrojem vody je studna ležící na k.u, Kuřim  o hl. 10m  a vydatnosti 6l/s. 

Soustava je dále propojena na březovský a vírský vodovod. V obci jsou také vybudována samostatná splašková 

kanalizace a dešťová kanalizace.  

Splaškové kanalizační sběrače v obci jsou napojeny na stokovou síť města Brna (do povodí sběrače BI09), která 

je ukončena městskou čistírnou odpadních vod ČOV Modřice. 

Dešťové vody jsou odváděny do povodí rozdrojovického potoka, který ústí do povodí řeky Svratky. V 

zastavěném území obce v délce cca 800m je navíc stávající potok zatrubněný a jsou do něj zaústěny jednotlivé 

větve dešťové kanalizace. Vzhledem k tomuto, že stávající potrubí nemá dostatečnou kapacitu a je ve velmi 

špatném technickém stavu dochází  při zvýšených průtocích a zvýšených srážkách k jeho zahlcení a toto potrubí 

není schopné dešťovou vodu pojmout.  

 

Biocentra a biokoridory  

Na katastrálním území Rozdrojovic se nachází čtyři biocentra o celkové rozloze 12,9ha a pět biokoridorů o 

celkové délce 2,3km. Některá biocentra a biokoridory mají návaznost na sousední správní území.  

 

7. AKCE K ROZVOJI OBCE 
 

Rekonstrukce průtahu obce 

V souvislosti se špatným technickým stavem silnice III/3847, je plánována její rekonstrukce. Na komunikaci 

jsou na mnoha místech velké výškové rozdíly mezi středem komunikace a krajnicí. Dále je ve špatném 

technickém stavu stávající opěrná zeď v ulici Na Březině, která nese těleso této stávající komunikace. Součástí 

plánované rekonstrukce je také dobudování chybějícího chodníku kolem této komunikace. Tímto opatření dojde 

ke zvýšení bezpečnosti chodců. 
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Rekultivace náměstí 

V souvislosti se špatným technickým stavem silnice III/3847, je zapjat také další plánovaný záměr rekonstrukce 

centra obce. V rámci plánované rekonstrukce náměstí, by mělo dojít k rozšíření stávajících chodníků a úpravy 

stávajících zastávek autobusů. Díky této rekonstrukci se stanou zastávky bezbariérovými a zároveň budou 

 vybudována také veřejná parkovacích místa, které zde chybí. S touto plánovanou akcí je také úzce spjata další 

plánovaná akce, přestavba samoobsluhy a demolice stávající budovy obecního úřadu. 

Přestavba budovy samoobsluhy a demolice budovy stávajícího OÚ 

Stávající budova obecního úřadu se nachází v těsné blízkosti stávající komunikace III/3847, v nepřehledné 

zatáčce. Tato budova je ve velmi špatném technickém stavu. Kancelář starosty a podatelna jsou umístěny v 1.np 

této budovy a je do nich špatný přístup po příkrém schodišti. V budově se také nenachází vhodné prostory, pro 

archivaci dokumentů. Navíc vzhledem k umístění celé budovy vůči stávající komunikaci, není možné vybudovat 

kolem budovy bezpečný chodník. Proto vznikl záměr na přestavbu budovy nedaleké samoobsluhy, ve  které se 

také nachází obecní knihovna. Díky této přestavbě by měl vzniknout nový objekt na místě stávající 

samoobsluhy.  V této nové budově budou nové prostory pro obecní úřad s dostatečným zázemím, knihovnu a 

také komerční prostory pro potřebné služby (obchod s potravinami, kadeřnictví).  

Rozšíření, rekonstrukce a dobudování komunikací 

Na některých místních stávajících komunikací je asfaltový povrch ve velmi špatném technickém stavu, jinde 

nemají tyto komunikace dostatečnou šířku, nebo chybí prostor pro odstavování automobilů. V souvislosti 

s těmito skutečnost jsou plánovány dílčí úpravy jednotlivých komunikaci. Dále se v rámci těchto úprav dojde 

k rekonstrukci stávajícího chodníku mezi středem obce Základní a Mateřskou školou.  

Dále je uvažováno se záměrem o vybudování přístupové komunikace do chatové v oblasti v jižní části obce. 

Díky vybudování nové komunikace v délce cca 300m, dojde k zpřístupnění celé stávající chatové oblasti mimo 

zastavěné území obce. Díky tomuto záměru by doprava do chatové oblasti nebyla vedena přes střed obce a 

kolem stávajících budov základní a mateřské školy.  

V rámci plánovaných komunikací je také uvažováno s dobudováním cyklostezky a napojení obce na síť 

stávajících cyklotras a cyklostezek.  

Protipovodňová opatření 

V souvislosti s omezením účinků přívalových dešťů a zachycení vody v krajině, vznikl záměr na vybudování 

protipovodňových opatření. V rámci protipovodňových opatření bude v povodí Rozdrojovického potoka nad 

obcí Rozdrojovice na konci ulice Na Bahně vybudován suchý poldr, včetně přepadového potrubí, které odvede 

případnou povodňovou vlnu přes obec do otevřeného koryta potoka.  V rámci protipovodňových opatření bude 

dále provedeno zachytávání srážek v severní části obce v lokalitě na Rovinách. 

Dostavba tělocvičny 

Od února do srpna roku 2015 proběhla rozsáhlá rekonstrukce stávající budovy základní školy. Bylo přistavěno 

jedno nové podlaží, vznikly tak další prostory pro stávající základní školu a také pro mateřskou školu. Byla také 

propojena hlavní budova školy s vedlejší budovou MŠ. Tento komplex ovšem postrádá prostory pro jakoukoliv 




