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1. ÚVOD
Strategický plán rozvoje obce Brumov je důležitý dokument, který stanovuje
předpokládaný rozvoj obce na základě potřeb jejich občanů. Definuje dlouhodobé cíle
a priority, včetně způsobů realizace a financování. Velký důraz je kladen především
na rozvoj společenského života a údržbu veřejných budov a prostranství.
V první části dokumentu jsou popsány a hodnoceny faktory života v obci a definují
se slabé a silné stránky. Ve druhé části jsou specifikovány potřeby a záměry rozvoje obce.
Základním předpokladem pro tvorbu Strategického plánu rozvoje obce byla znalost
místních poměrů, iniciativa a ochota obyvatel a zastupitelů účastnit se na jeho realizaci.

2. PROFIL OBCE
Základní historické informace o obci
První nalezené písemné zmínky o naší obci se datují od roku 1390, kdy obec Brumov patřila
k panství lomnickému, 5 poddaných příslušelo ke klášteru tišnovskému, teprve r. 1749 byl týž díl
se vsí Bukovice zaměněn za jiné osady s panstvím lomnickým.
Rozvoj obce Brumov lze datovat do druhé poloviny sedmnáctého století. Ve vsi bylo roku
1793 26 domů, 154 obyvatel, roku 1836 36 domů a 231 obyvatel, v roce 1921 54 domů a 290
obyvatel.
Kolem roku 1850 byli lidé v Brumově
zaměstnáni především jako rolníci (v 15 číslech),
kteří se živili pouze polním hospodářstvím
a chovem dobytka. Část obyvatel se živila
tkalcovstvím (v 20 číslech). Dále zde byli dva
hostinští, 3 krejčí, 3 obuvníci, kovář, kolář, 2 tesaři
a lopatář.
V roce 1898 byla dokončena silnice od Žlebů
k Brumovu a v tomto roce byla naproti škole
vystavěna i budova č. 52, v níž byl otevřen obchod
se smíšeným zbožím a prodej piva a kořalky
v uzavřených nádobách. V témže roce byly za školou vysazeny 2 lípy královské, které jsou
v současnosti dominantou obce.
Dříve nežli byla vystavěna škola v Brumově, chodily děti do školy v sousedních Černovicích.
Prvním učitelem, který v Brumově působil, byl Jan Štarha (kolem roku 1805), syn vysloužilého vojáka
z Černovic. Vyučoval v č. 26, po jeho odchodu začaly děti chodit do školy v Osikách. Již v této době se
uvažovalo o stavbě brumovské školy. Za rok po vyměření základů byla škola postavena naproti
kapličce. V roce 1842 se ve škole začalo vyučovat. Protože však za několik let budova školy
nedostačovala počtu žáků, bylo v roce 1880 rozhodnuto o stavbě školy nové a to dvoutřídní pro 128
žáků. Po několikaletém zdržení byl 22. dubna 1886 svěcen základní kámen a na podzim 14. října byla

škola postavena. Stavba stála 6000 zlatých. Stará budova školy se prodala za 550 zlatých. S menšími
úpravami v letech minulých a po velké generální opravě, která začala v roce 2001 a trvala do roku
2006 slouží škola dětem z Brumova a Osik dodnes.

Novodobá historie
1900 – v obci stojí 53 domů a žije 302 obyvatel
– založen Sbor dobrovolných hasičů za účasti 30 členů
– otevřena první veřejná knihovna
1912 – zbořena stará kaple kvůli stavbě nové silnice do Černovice
1914 - 1918 – život ovlivněn 1 sv. válkou, ve které přišlo o život 10 obyvatel obce, z toho
4 hasiči
1921 – v obci stojí 54 domů a žije 290 obyvatel
1922 – nad Brumovem se strhla prudká bouře s průtrží mračen, všechny mosty od Brumova
k Lomnici byly strhány a vodou odneseny, v lese zůstalo spoustu vyvrácených stromů
1923 – vysvěcena nová kaple Nanebevzetí Panny Marie
1929 – obec byla v červnu postižena silným vichrem, o několik dní později se nad Brumovem
strhla prudká bouře spojená se silným krupobitím, která zničila téměř celou úrodu
1930 – silný vichr poškodil okolní lesy, co nebylo vyvráceno, bylo zpřeráženo
1931 – v obci vybudována elektrická síť, náklady dosáhly 111 000 Kč
1935 – obec postihlo silné krupobití, škoda na úrodě až 90%
1936 – T.G. Masaryk byl zvolen čestným občanem Brumova
1945 – vyhořely dvě zemědělské usedlosti, postižení majitelé se odstěhovali do Kamenné
Horky, kde převzali hospodářství po Němcích
1960 - 1962 – protože v minulých letech trpěla obec i dětský letní tábor nedostatky vody, byla
svépomocí zbudována vodovodní síť
1986 – kaple vybavena elektrickým zvoněním
1996 - 1999 – postavena revitalizační nádrž, která v současné době slouží k zadržení vody při
jarním tání
1997 – vybudovány nové schody u kaple
1998 – velká oprava kaple, kompletní oprava střechy, výměna eternitové krytiny za novou, věž
oplechována mědí, vyměněny vchodové dveře, nová fasáda
1999 – zahájena přístavba víceúčelového sálu a obecního úřadu
2000 – v obci stojí 80 domů a žije 235 obyvatel
2001 – plynofikace obce, na plyn je připojeno 70 % domácností
2001 – zahájení velké opravy základní školy, první vyučování v ní bylo zahájeno před 133 lety
2002 – v základní škole provedena rozsáhlá rekonstrukce stropů, výměna krovů a nová střecha
– v půdních prostorách školy vybudovány dva obecní byty
2003 – zahájena I. etapa regulace potoka Besének
– kaple vybavena plynovým vytápěním
2004 – započata oprava místních komunikací
2005 – dokončena II. etapa regulace potoka
– ve škole nahrazeno elektrické vytápění plynovým

2006
2008
2010

2011
2013
2014
2015
2016

2017
2018
2019

– Brumov se stává součástí mikroregionu Lomnicko
– zásahová jednotka SDH Brumov se účastnila likvidace požáru na hradě Pernštejn
– po pěti letech ukončena výstavba víceúčelového sálu a obecního úřadu
– SDH Brumov má 49 členů, z toho 9 žáků
– zahájena rekonstrukce výletiště
– provedena úprava veřejného prostranství ve středu obce – I. etapa
– zrekonstruována požární nádrž
– vybudován venkovní víceúčelový sportovní areál
– začalo se stavět dětské hřiště
– provedena úprava prostranství u místní kaple
– obec zasáhla blesková povodeň
– výměna oken a dveří kaple, výměna střechy kaple
– provedena úprava hasičského cisternového vozidla JSDH
– zahájena rekonstrukce a rozšíření požární zbrojnice
– provedena oprava místních komunikací ve středu obce a úprava veřejného
prostranství
– přestěhování a dovybavení obecní knihovny
– vybudována nová autobusová zastávka
– výměna a doplnění dopravního značení
– rekonstrukce sociálního zařízení a chodeb ve víceúčelové budově
– v obci stojí 115 domů a žije 240 obyvatel
– zakoupen nový dopravní automobil pro JSDH
– provedena modernizace veřejného osvětlení
– zrekonstruováno sociální zařízení v ZŠ Brumov
– rekonstrukce kříže na kopečku směrem k Osikám

Obecné a kontaktní údaje
Obecné údaje o obci
První písemná zmínka o obci
Nadmořská výška

rok 1390
542 m

Katastrální plocha

2,84 km2

Zeměpisná poloha

49.462415N, 16.42578249E

Počet katastrů

1

Místní části

1

Kontaktní informace o obci
Status

Obec

Kraj

Kraj Jihomoravský

Okres
Název úřadu

Brno-venkov
Obecní úřad Brumov

Adresa

Brumov 98, 679 23 Lomnice

E-mail

obecniurad@obecbrumov.cz

www

https://www.obecbrumov.cz/

Telefon

+420 516 460 543

IČ

00532088
Ing. Pavel Holcner

Starosta obce

Správní úřady s působností pro obec Brumov
Finanční úřad
Tišnov
Hygienická správa
Katastrální úřad

Brno
Brno

Matrika

Lomnice u Tišnova

Obvody středisek ZZS

Lomnice u Tišnova

OSSZ

Tišnov

Policie ČR-obvodní oddělení
Pozemkový úřad

Tišnov
Brno

Státní veterinární správa

Brno

Stavební úřad

Lomnice u Tišnova

Úřad práce

Tišnov
Brno

Územní odbor HZS

Demografické poměry
Počet obyvatel Brumova je poměrně stabilní a za posledních 30 let se pohybuje okolo 240
obyvatel.
Vývoj počtu obyvatelstva
Rok

1980

1990

2000

2010

2015

2016

2017

2018

2019

Počet osob

270

247

235

248

234

240

243

244

240

Věková skladba obyvatel prosinec 2019
Věkové skupiny
Počet osob

Děti do 15 let

Osoby do 60 let

Osoby nad 60 let

28

149

63

Domovní a bytový fond
V prosinci 2019 bylo v obci v obci celkem 115 obytných objektů z toho 29 pro individuální
rekreaci. V roce 2002 byly v půdních prostorách ZŠ vybudovány dva obecní byty. Od roku 2010 platí
nový Územní plán, který vymezuje nové lokality pro výstavbu rodinných domů.
Počet

%

Domy úhrnem

115

100

Trvale obydlené

86
29

74,78
25,22

Sloužící k rekreaci

3. ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURA
Komunikace a komunikační plochy
Páteří obce je silnice III/3776 napojující se na komunikace směr Lomnice a Lysice.
Obec sama leží téměř na konci této trasy. Komunikace ve směru na rozcestí k Bedřichovu je
po rekonstrukci, avšak ve směru do Lomnice je ve velmi špatném, místy až havarijním stavu.
Okresní správa silnic Blansko plánovalo opravu v roce 2016 – 2018, doposud se tak nestalo.
Obsluhu zastavěného území v obci zajišťují místní a účelové komunikace, které jsou
průběžně rekonstruovány.
Po zpracování pasportizace dopravního značení obce v roku 2016 bylo následně
vyměněno a doplněno svislé dopravní značení a tím i zvýšena bezpečnost silničního provozu.
Obcí neprochází železniční trať, nejbližší zastávka železničního spojení je v 18 km
vzdáleném Tišnově. Autobusová doprava je zajištěna společností IDS JMK Brno linkami 333
Tišnov – Osiky a 257 Boskovice – Olešnice.

Technická infrastruktura, vodohospodářské objekty, sběr a likvidace odpadů
Katastrálním územím obce prochází nízké a vysoké napětí. V roce 2001 byla obec
plynofikována.
Po obci je rozveden obecní rozhlas. Připojení k internetu je zabezpečeno prostřednictvím
telefonní nebo bezdrátové sítě s výběrem více konkurenčních poskytovatelů.
V obci není zbudována kanalizace, pouze částečně je vybudováno potrubí pro odvod dešťové
vody.
V Brumově je samostatný vodovod, jehož provozovatelem je obec. Vytápění nemovitostí je
realizováno převážně dřevem, fosilními palivy a plynem, malá část elektrickou energii. Obec se
potýká s nedostatečným pokrytím signálem všech mobilních operátorů.
Svoz komunálního odpadu provádí společnost SUEZ odpadové hospodářství, s.r.o. 1 x za 14
dní. Občané mají možnost třídit plast (svoz 1x za 14 dní), sklo, papír a železo (svoz je realizován dle
potřeby). Bioodpad občané ukládají do kompostérů u svých domů. Sběr nebezpečného a objemného
odpadu je v plánován dle potřeby. Od roku 2015 je v obci umístěn kontejner na sběr použitých
oděvů, obuvi a hraček. V roce 2020 se počítá s doplněním kontejneru na kuchyňské oleje a tuky.

Vodní plochy a vodoteče
V obci se nenacházejí žádné přírodní vodní plochy, pouze uměle vybudovaná požární nádrž
v centru využívaná přes léto jako koupaliště se vstupem na vlastní nebezpečí. Další umělou vodní
plochou je revitalizační nádrž na přítoku potoka Besének, který protéká celým katastrálním územím.

Školství
V obci je zřízena základní škola, kterou navštěvují děti od 1. – 5. ročníku. Základní školu
navštěvují i děti z Osik. Na druhý stupeň od 6. – 9. ročníku dojíždějí děti do ZŠ v Lomnici a v Lysicích.
Mateřskou školu navštěvují místní děti z obce v sousedních Černovicích.

Zdravotnictví a sociální péče
Nejbližší obvodní lékaři pro děti a pro dospělé jsou v Lomnici. Pohotovost se nachází
v nemocnici Tišnov, Blansko, Boskovice, případně v Brně.
Sociální služby poskytuje Oblastní charita Tišnov včetně terénní služby. Domov pro seniory je
v 16 km vzdálené Černé Hoře nebo 18 km vzdáleném Tišnově.

Kultura a zájmová činnost
V obci působí Sbor dobrovolných hasičů Brumov, Myslivecké sdružení Vršek a Český svaz žen.
Spolky celoročně pořádají celou řadu kulturních a sportovních událostí, např. masopustní průvod,
dětský karneval, pálení čarodějnic, dětské dny, hasičské závody, rozloučení s prázdninami,
mikulášskou besídku, ples a pouťové zábavy.

Kulturní památky
V obci se nenachází žádná kulturní památka zapsaná jako kulturní památka v ústředním
seznamu nemovitostí a památek ČR.

Významné stavby
V obci se nachází budova obecního úřadu, kaple zasvěcená Nanebevzetí Panny Marie
a pomník věnovaný obětem 1. sv. války (pomník je evidován v Evidenci válečných hrobů). Nad obcí
Brumov směrem k Osikám je dřevěný kříž. Součástí budovy obecního úřadu je víceúčelový kulturní
dům, hasička a pohostinství Na gruntě.

Sport a rekreace
Ve středu obce se nachází sportovní areál jehož součástí je hřiště s umělým povrchem sloužící
celoročně pro různé sporty včetně bruslení a ledního hokeje. Požární nádrž je v letních měsících
využívána ke koupání. U požární nádrže je umístěno dětské hřiště s herními prvky. Ve spodní části
obce se nachází travnaté hřiště využívané k hasičskému sportu. V obci se nachází soukromé ubytovací
zařízení.

Obchod a služby
V Brumově funguje prodejna smíšeného zboží a pohostinství. Dále zde působí dřevovýroba a
stavební firma.

Oblast životního prostředí
Vzhledem k tomu, že se v obci nevyskytuje průmysl znečišťující životní prostředí, nepotýká se
obec s většími problémy s životním prostředím. Záměrem obce je neustálé zlepšování stavu
veřejných prostranství a ostatní zeleně.

4. STRATEGICKÝ ROZVOJ
Pro budoucí rozvoj naší obce byly provedeny první kroky již v minulých letech. Obec má od
roku 2010 vypracován Územní plán obce. Za posledních 5 let byly realizovány následující rozsáhlejší
investiční akce: rekonstrukce a rozšíření požární zbrojnice, oprava místních komunikací a veřejného
prostranství ve středu obce, přemístění a dovybavení knihovny, vybudování nové autobusové
zastávky, výměna a doplnění dopravního značení, rekonstrukce sociálního zařízení ve víceúčelové
budově, modernizace veřejného osvětlení, zakoupení dopravního automobilu pro JSDH
a rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ. Jelikož velká část akcí definovaných v dřívějším období byla již
realizována, nastala potřeba aktualizovat a definovat další rozvojové projekty prostřednictvím
Strategického plánu rozvoje, do kterého budou přeneseny plánované projekty pro období
2020 – 2025.
Přednostně budou realizovány ty projekty, které budou podpořeny dotací. Zastupitelstvo
obce neplánuje žádné přijetí dlouhodobých bankovních půjček a úvěrů a veškeré akce plánuje
financovat z vlastních zdrojů a případných schválených dotačních prostředků.
Uskutečněné investiční akce

realizace

dotace

vlastní
náklady

celkové
náklady

2015

400 000

200 470

600 470

2016 - 2017

55 000

55 986

110 986

Výměna a doplnění dopravního
značení

2016

85 000

115 000

200 000

Oprava místních komunikací
a veřejného prostranství

2016

300 000

300 000

600 000

Vybudování nové autobusové
zastávky

2017

65 000

65 087

130 087

Rekonstrukce sociálního zařízení
ve víceúčelové budově

2018

250 000

261 127

511 127

Modernizace veřejného osvětlení

2019

250 000

273 585

523 585

Zakoupení dopravního automobilu
pro JSDH Brumov

2019

750 000

219 122

969 122

Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ

2019

0

297 244

297 244

Popis akce
Rekonstrukce a rozšíření požární
zbrojnice
Přemístění a dovybavení knihovny

5. SWOT ANALÝZA
SWOT analýzou jsou určeny silné a slabé stránky obce (vnitřní prostředí obce), příležitosti
a ohroženi (vnější prostředí obce). Zjištěné údaje byly využity při zpracování strategie rozvoje obce.
SILNÉ STRÁNKY











vyrovnané hospodaření obce bez dluhové
zátěže
aktivně komunikující obecní úřad, včetně
internetových stránek
společenský život (dětské hřiště, požární
nádrž s čističkou, kulturní dům, fotbalové
hřiště, klubovna, letní tábor)
podpora spolkové činnosti
dobrá dostupnost základního vzdělávání
nižší míra nezaměstnanosti
turistická aktivita
příroda a zeleň
čistě upravená obec

SLABÉ STRÁNKY





žádná zařízení pro seniory



problematické sladění rodinného
a pracovního života, především rodiny
s malými dětmi





chybějící významnější zaměstnavatel
velký podíl osob dojíždějících do zaměstnání
ubytování v obci

PŘÍLEŽITOSTI


nedostatek stavebních pozemků, žádná
bytová výstavba v posledních letech
zastarávání občanské vybavenosti, nutnost
neustálého vynakládání prostředků na
obnovu (komunikace,chodníky, budovy,
hřiště…)

OHROŽENÍ

vytvoření podmínek pro malé a střední
podnikaní
podporovat rozvoj bydlení




neochota občanů podílet se na zlepšování
životního prostředí
nezaměstnanost



účelné využití dotačních zdrojů pro rozvoj
obce a zvýšení kvality života občanů



stárnutí obyvatelstva





rozšířit možnost trávení volného času

nedostatek finančních prostředků na údržbu
a modernizaci občanského vybavení



udržovat stávající občanské vybavení nejen
v provozuschopném stavu, ale také ve stavu
odpovídajícím současným potřebám
obyvatel




posílené propagace obce
vytváření odpočinkových míst pro občany
a turisty



6. STRATEGICÁ VIZE A CÍLE
Vizí obce je především kvalitní život obyvatel. Obec by měla být místem příjemným pro život,
atraktivním pro bydlení a trávení volného času, obcí čistou, upravenou a s kvalitním přírodním
prostředím. Vyvážený rozvoj obce bude směřovat do oblasti rozvoje bydlení, trávení volného času,
zajištění technické infrastruktury a kvalitního životního prostředí.
Cíle strategického plánu:
 zlepšování kvality života obyvatelstva


budování a podpora služeb infrastruktury



ochrana životního prostředí



práce s mládeží, volnočasové aktivity, prevence sociálně patologických jevů



udržování stávajícího vybavení obce

7. ROZVOJOVÉ OBLASTI HLAVNÍ CÍLE A AKTIVITY
Rozvojové oblasti, hlavní cíle a aktivity jsou dlouholetou vizí, která přesahuje jedno volební
období a jsou shrnuty tabulce. Vedení obce a zastupitelé si kladou za cíl pracovat na přípravě k jejich
uskutečnění a na realizaci těch, které umožní rozpočet obce podpořený dotacemi ze státních
i evropských fondů.
Rozvojová oblast

1. Bydlení

2. Vzdělávání a sociální oblast

3. Kultura, sport a volný čas

Hlavní cíle

Aktivity

Rozšiřovat bytový fond obce
a opravovat současný.
Podporovat soukromou výstavbu
k trvalému bydlení.

- rozšíření bytového fondu obce
- údržba současných bytů včetně

Podporovat vzdělávací aktivity
pro dospělé a seniory.

aktivitách se ZŠ a s místními
spolky
- pořádání vzdělávacích kurzů
- zlepšování stavu významných
objektů v katastru obce
- spolupráce s církví
- rozšíření dětského hřiště
- péče o stávající vybavenost,
pravidelná revize a údržba
dětských hřišť a koutků, péče
o jejich okolí
- podpora spolků a zájmových
skupin v obci
- podpora akcí pro veřejnost

budov

- příprava stavebních pozemků
- údržba budovy ZŠ
Spolupracovat se ZŠ, dále
- vybavování ZŠ
zlepšovat její vybavení
a podporovat mimoškolní aktivity. - spolupráce na vzdělávacích

Zlepšovat stav významných
objektů v katastru obce.
Podporovat smysluplné
volnočasové aktivity skupin
i jednotlivců.
Podporovat činnost knihovny.
Podpora fungování spolků
a sdružení.

4. Veřejná infrastruktura
a doprava

Zajistit dobrý stav dopravních
spojení, technické infrastruktury
obce (veřejné osvětlení, potrubí
na srážkovou vodu, vodovod,
odvoz odpadu, dopravní značení)
a občanské vybavenosti
(obchody, služby).

5. Životní prostředí

Podporovat aktivity vedoucí
k údržbě krajiny a veřejné zeleně,
aktivity na zlepšení životního
prostředí v obci.

6. Vedení obce, zapojení občanů

Efektivní a kvalitní správa obce,
vstřícný přístup k občanům,
podpora zájmu občanů o dění
v obci a okolí.
Spolupráce s okolními obcemi
v rámci Mikroregionu Lomnicko
a MAS Boskovicko plus.

- oprava a dobudování
-

víceúčelové budovy
péče o chodníky a komunikace,
pravidelná údržba
posílení vodovodních zdrojů
a oprava vodojemu

- pravidelná údržba veřejné
zeleně v obci
- obnova lesů po kůrovcové
kalamitě
- třídění odpadu
- komunikace s občany
- zvýšení informovanosti obyvatel
obce (webové stránky, občasník,
ankety..)
- zlepšení propagace obce
(zpravodaj, pohlednice, vztahy
s médii, webové stránky,
kaledář…)

Tento Strategický plán rozvoje obce Brumov byl schválen na 12. zasedání Zastupitelstva
obce dne 19. 12. 2019.

………………………………….
Ing. Pavel Holcner
starostka obce

