Strategie rozvoje Mikroregionu Střední Haná

Návrhová část

STRATEGIE

MIKROREGIONU
STŘEDNÍ HANÁ
Úvod
Mikroregion Střední Haná je integrální součástí bývalých okresů Přerov, Prostějov a Kroměříž,
Olomouckého a Zlínského kraje a regionu NUTS 2 – Střední Morava.
Globální cíle Programu rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje:
EKONOMICKÝ ROZVOJ
Podpora rozvoje dynamické podnikatelské základny průmyslových, zemědělských obchodních
podniků, podniků služeb a aktivit cestovního ruchu při řešení problémů na trhu a vytváření příhodných
podmínek trvale udržitelného konkurenceschopného prostředí. Specifické cíle:
§ Posilování výzkumu a vývoje, včetně transferu jejich výsledků do praxe
§ Vytvoření podmínek pro investování a restrukturalizaci průmyslové infrastruktury
§ Podpora a rozvoj podnikání a proexportních politik
§ Podpora rozvoje cestovního ruchu
TECHNICKÁ VYBAVENOST, DOPRAVNÍ PŘÍSTUPNOST A OBSLUHA ÚZEMÍ
Rozvoj technické a dopravní infrastruktury za účelem zlepšení podmínek ekonomického rozvoje kraje
a za účelem celkového zkvalitnění života obyvatel kraje. Specifické cíle:
§ Zvýšit dopravní přístupnost a propustnost kraje
§ Zvýšit kvalitu vodohospodářských služeb
§ Zvýšit efektivnost energetického hospodářství
§ Zvýšit dostupnost a užívání informačních technologií v ekonomické i společenské sféře
LIDSKÉ ZDROJE
Celkový cíl okruhu rozvoje lidských zdrojů je vyjádřen tezemi specifických cílů. Specifické cíle:
§ Zvýšit zaměstnanost a zaměstnatelnost obyvatelstva a zlepšit kvalitativní nabídku pracovních
míst (zaměstnanost a trh práce)
§ Zvýšit otevřenost systému vzdělávání a vzdělanostní flexibilitu obyvatelstva (vzdělanost)
§ Zlepšit životní podmínky a kvalitu života obyvatel kraje (péče o zdraví a kvalitu života)
§ Rozvíjet kulturu, tradici a volnočasové aktivity (kultura, sport a volný čas)
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Posílit prostředí pro trvale udržitelný rozvoj životních podmínek obyvatel a konkurenceschopných
hospodářských činností. Specifické cíle:
§ Rovnováha lidských zásahů, společenských a hospodářských potřeb s kvalitou životního
prostředí
§ Omezit vliv a produkci škodlivin a odpadů
§ Zlepšit ekologickou funkčnost krajiny a zvlášť chráněných částí přírody
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VENKOV A ZEMĚDĚLSTVÍ
Posílit ekonomickou a sociální stabilitu venkovského prostoru. Posílení této stability lze považovat ve
dvou specifických cílových oblastech kterými jsou zvyšování konkurenceschopnosti zemědělství a
zpracovatelského průmyslu a zachování, obnova a rozvoj venkova včetně krajinného rázu s cílem
zvýšit příjmy venkovského obyvatelstva. Specifické cíle:
§ Dosáhnout vysoké intenzity a produktivnosti kvalitní rostlinné a živočišné výroby v příznivých
produkčních oblastech kraje
§ Posilovat úlohu zemědělství v péči o krajinu a životní prostředí
§ Rozvoj infrastruktury a osídlení venkova

Strategie rozvoje mikroregionu Střední Haná
Strategie rozvoje mikroregionu Střední Haná by měla být přiměřeně ve shodě s výše uvedenými
globálními cíly programu rozvoje kraje.
Na základě analýzy současného stavu mikroregionu, dotazníkového průzkumu, přehledu projektů,
záměrů a určení prioritních oblastí rozvoje obcí i mikroregionu byly jednotlivými starosty a zástupci
obcí stanoveny prioritní oblasti strategie mikroregionu Střední Haná:

A.
B.
C.
D.
E.
F.

Organizace aktivit mikroregionu, naplňování strategie
Technická infrastruktura
Dopravní infrastruktura a obslužnost
Podpora podnikatelských aktivit, ekonomický rozvoj
Životní prostředí
Volný čas, kvalita života
Rozvoj cestovního ruchu
Doplňující aktivity
Přehled připravovaných projektů, záměrů
Prioritní problémové okruhy

Mezi nejčastěji uváděné problémy mikroregionu, resp. obcí lze zařadit nedostatečné čištění a
odvádění odpadních vod, špatná kvalita komunikací (místních i státních), nedostatek kvalitních
sportovně-rekreačních zařízení, málo udržovaná krajina a vzhled některých objektů v obcích.
Hlavní strategické cíle v jednotlivých prioritních oblastech
Hlavní prioritní směry byly stanovené dle návrhu pořadí priorit jednotlivými starosty měst a obcí
mikroregionu a na jejich základě následně určeny hlavní cíle a navrženy odpovídající aktivity na jejich
realizaci.
Strategické cíle představují směrný ukazatel pro rozvoj mikroregionu a informaci o stavu, kterého by
mělo být v časovém horizontu cca 6 let (k roku 2011) dosaženo realizací konkrétních opatření a
aktivit.
Základním prostředkem k naplňování priorit je alokace nových investic a dalších finančních zdrojů v
daném území. Pro zabezpečení maximální efektivity investic vynaložených v daném teritoriu a odvětví
je třeba respektovat závěry analýzy mikroregionu z hlediska zejména jeho socioekonomických
charakteristik.
Všeobecný strategický cíl mikroregionu
Vyvážený ekonomický rozvoj se zvláštním zaměřením na dobudování technické infrastruktury a
podpory podnikání, při zachování zdravého životního prostředí, přírodních a kulturních hodnot
mikroregionu a dostatečných lidských zdrojů.
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Obsah Strategie rozvoje Mikroregionu Střední Haná
Organizace aktivit mikroregionu, naplňování strategie
A. Technická infrastruktura
A1. Dobudování, rozšiřování a optimální využívání kanalizační sítě a ČOV
A2. Odpadové hospodářství
A3. Rozvoj informačních a komunikačních technologií, budování informačních systémů
B. Dopravní infrastruktura a obslužnost
B1. Opravy, rekonstrukce a zpevňování povrchů místních komunikací a dalších veřejných
prostor, navazující dopravní aktivity
B2. Iniciace oprav a rekonstrukcí krajských silnic II. a III. tříd, obchvaty obcí
C. Podpora podnikatelských aktivit, ekonomický rozvoj
C1. Příprava a nabídka vhodných pozemků a objektů pro podnikatelské aktivity
C2. Získání dotací z národních a zahraničních podpůrných programů pro rozvoj podnikání
C3. Podnikatelský inkubátor
D. Životní prostředí
D1. Vhodnou propagací a motivací zvýšit úroveň ekologického vědomí a chování obyvatel
D2. Péče o vzhled obcí a krajiny, ozelenění obcí, výsadba zeleně, doplnění interakčních prvků
D3. Realizace územních systémů ekologické stability
E. Volný čas, kvalita života
E1. Výstavba a modernizace sportovišť, podpora sportovních aktivit
E2. Obecní a veřejný majetek – projekty modernizací a rekonstrukcí zařízení
E3. Sportovní, společenské a kulturní akce, podpora činnosti místních zájmových spolků
E4. Péče o kulturní památky, oživení tradic
F. Rozvoj cestovního ruchu
F1. Rozšiřování sítě cyklotras a cyklostezek, další zkvalitňování zázemí
F2. Propagace a prezentace mikroregionu, komunikace s potenciálními návštěvníky
F3. Nabídka služeb cestovního ruchu
F4. Obnova Pivovarského hotelu Kojetín
F5. Projekt Tovačovská jezera
Doplňující aktivity
Opatření: Bydlení, vytváření podmínek pro výstavbu
DA1. Příprava infrastruktury pro výstavbu rodinných domů
DA2. Zpracování jednotné komplexní nabídky výstavby obytných domů a bytů
DA3. Nájemní byty, modernizace stávajícího bytového fondu
Opatření: Školství a vzděláváním
DA4. Celoživotní vzdělávání, motivace k aktivitě, podpora všech forem vzdělávání
obyvatelstva
DA5. Optimalizace využití kapacit a zlepšení dostupnosti a technického stavu MŠ a ZŠ
Opatření: Sociální sféra
DA6. Zdravotní a sociální péče
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Organizace aktivit mikroregionu, naplňování strategie
Odborné pracovní skupiny – „komise“, koordinátor aktivit mikroregionu
V řadě níže uvedených opatřeních je prostor pro vytvoření a fungování odborných pracovních skupin.
Pracovní skupiny jako poradní nástroj pro představitele obcí mikroregionu i koordinátora, schopné
rozpracovávat jednotlivé rozvojové projekty Mikroregionu Střední Haná.
Různé (odborné) zaměření pracovních skupin – vzdělání, podnikání, volný čas. Členy budou zástupci
podnikatelů, škol a spolků apod..
Nyní je příležitost pro rozhodnutí, které skupiny podle zaměření budou vytvořeny, předběžné návrhy
na obsazení vedoucích skupin a dalšího personální složení. Fungující struktura řízení s rozsahem
povinností a popisem práce a odpovědností odborných pracovních skupin.
Aby mohly být efektivně realizovány všechny kroky vedoucí k rozvoji mikroregionu (naplňování
strategie) je nutné, aby organizace všech těchto kroků byla od počátku vedena řídícím týmem.
Předpokladem pro zajištění informovanosti, zahájení přípravy i úspěšného předkládání rozvojových
záměrů nebo vlastního naplnění strategie, alespoň na základě zkušeností jiných mikroregionů, je
pozice manažera (koordinátora) mikroregionu.
Mikroregion Střední Haná má v podstatě pozici koordinátora vyřešenou – Ing. Jiří Šírek jako předseda
mikroregionu. Koordinátor by se tedy nyní měl, mimo současně řešené problémy, stát i hlavní osobou
zodpovědnou za rozjezd realizace této strategie mikroregionu.

Krátkodobý akční plán
Vzhledem k finanční náročnosti více z navržených aktivit je pro jejich realizaci vhodné zpracovat a
přijmout krátkodobý akční plán. Tento akční plán vychází ze Strategie rozvoje a je připraven pro
období 2 let tj. do roku 2007. Aktivity, které jsou navrženy pro realizaci v tomto časovém horizontu
byly vybrány na základě společné diskuse představitelů jednotlivých obcí, tak aby pro každý projekt
bylo reálné identifikovat aktuální finanční zdroje a jasné kroky realizace projektu.
Vybrané aktivity krátkodobého akčního plánu:
§ Dobudování, rozšiřování a optimální využívání kanalizační sítě a ČOV
§ Odpadové hospodářství
§ Rozvoj informačních a komunikačních technologií, budování informačních systémů
§ Opravy, rekonstrukce a zpevňování povrchů místních komunikací a dalších veřejných prostor
§ Iniciace oprav a rekonstrukcí krajských silnic II. a III. tříd, obchvaty obcí
§ Příprava a nabídka vhodných pozemků a objektů pro podnikatelské aktivity
§ Vhodnou propagací a motivací zvýšit úroveň ekologického vědomí a chování obyvatel
§ Péče o vzhled obcí a krajiny, ozelenění obcí, výsadba zeleně, doplnění interakčních prvků
§ Výstavba a modernizace sportovišť, podpora sportovních aktivit
§ Obecní a veřejný majetek – projekty modernizací a rekonstrukcí zařízení
§ Sportovní, společenské a kulturní akce, podpora činnosti místních zájmových spolků
§ Péče o kulturní památky, oživení tradic
§ Rozšiřování sítě cyklotras a cyklostezek, další zkvalitňování zázemí
§ Propagace a prezentace mikroregionu, komunikace s potenciálními návštěvníky
§ Obnova Pivovarského hotelu Kojetín
§ Projekt Tovačovská jezera
§ Příprava infrastruktury pro výstavbu rodinných domů
§ Celoživotní vzdělávání, motivace k aktivitě, podpora všech forem vzdělávání obyvatelstva
§ Zdravotní a sociální péče
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Hlavní informační zdroje o dotačních programech
www.strukturalni-fondy.cz
www.mpo.cz
www.mmr.cz
www.sfzp.cz
www.mpsv.cz
www.mze.cz
www.crr.cz
www.nuts2strednimorava.cz

Sumarizující informace ke všem dotačním programům EU
Podpory pro rozvoj podnikání, Operační program Průmysl a podnikání
Více programů zaměřených na bydlení, rozvoj venkova, cestovní ruch,
společně s kraji Společný regionální operační program
Programy směřující na životní prostředí, i technickou infrastrukturu,
Operační program Infrastruktura
Operační program Rozvoj lidských zdrojů, investice směřující ke
vzdělávání a podpoře zaměstnanosti
Zemědělství a navazující podnikání, technická infrastruktura, rozvoj
venkova, Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství
Doplňující programy typu Phare, Phare CBC a nově například Intereg
Stránky Olomouckého kraje zaměřené na dotační programy

A. Technická infrastruktura
Navrhované aktivity
A1. Dobudování, rozšiřování a optimální využívání kanalizační sítě a ČOV
A2. Odpadové hospodářství
A3. Rozvoj informačních a komunikačních technologií, budování informačních systémů

A1. Dobudování, rozšiřování a optimální využívání kanalizační sítě a ČOV
Popis aktivity
Předmětem je zajištění odpovídajícího čištění odpadních vod – vyřešení problematiky odkanalizovaní
a čištění odpadních vod v souladu s požadavky na dodržení technických standardů a právních
nařízení.
Podle konkrétní situace – oprava, úpravy a rekonstrukce (zatěsnění) stávajících kanalizačních sítí,
dostavba a vybudování nových, jednotných i oddílných stokových sítí a kanalizačních přivaděčů pro
svedení odpadních vod na ČOV.
Cíle aktivity
§ realizace kanalizace a ČOV v jednotlivých obcích mikroregionu, zkvalitnění systému
§ zvýšení kvality povrchových a podzemních vod, zvýšení množství čištěných odpadních vod
§ technická příprava území pro podnikatelské aktivity a bytovou výstavbu
§ postupné naplňování norem a legislativy ČR a EU
Činnosti naplňující aktivitu
Dopracování projektových dokumentací výstavby a obnovy kanalizací a ČOV v obcích Mikroregionu
Střední Haná, zajištění financování. Zajištění územní a projektové a majetkoprávní přípravy akcí.
Realizace, výstavba kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. Vše v závislostech na finančních
možnostech a při hledání optimální variant řešení.
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Průběžně, podle finančních možností
Odpovědní pracovníci obcí
Majitelé – provozovatelé infrastruktury, projektové a inženýrské –
investorské vodohospodářské firmy, pověřené vodohospodářské orgány a
prvoinstanční stavební úřady, SFŽP, Agentura ochrany přírody a krajiny,
MŽP ČR, MZe ČR
Z vlastních zdrojů provozovatelů (majitelů) vodohospodářských děl,
rozpočty obcí mikroregionu, Program Olomouckého kraje podpory
drobných vodohospodářských akcí, Státní fond životního prostředí,
Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, již omezeně
strukturální fondy EU – Operační program Infrastruktura (3.2 Zlepšování
infrastruktury ve vodním hospodářství)

A2. Odpadové hospodářství
Popis aktivity
Aktivita obecně patří mezi ty úspěšně řešené v mikroregionu. Jedná se tedy o pokračování, případně
rozšiřování činností. Sběrové dvory a sběrná místa, integrovaný systém sběru a recyklace odpadů –
budování zařízení pro třídění odpadů, zařízení pro recyklaci, zařízení na využívání odpadů (např.
kompostování, bioplyn. stanice atd.), budování systémů odděleného sběru různých druhů odpadů,
budování sběrných dvorů a překladišť, zařízení na úpravu a zpracování odpadů a nebezpečných
odpadů.
Rekultivace a sanace starých ekologických zátěží, starých skládek převážně komunálního odpadu a
ostatního odpadu, likvidace černých skládek.
Cíle aktivity
§ další snížení množství odpadu ukládaného na skládkách, pokračování trendu třídění
§ zvýšení množství recyklovaného a využitého odpadu a jeho podílu na celkové produkci
odpadu
§ snížení počtu starých ekologických zátěží
§ informovanost, osvěta veřejnosti, vedoucí k minimalizaci odpadů
Činnosti naplňující aktivitu
Realizace jednotlivých dílčích akcí nakládání s odpady v obcích mikroregionu. Organizace společného
sběru plastů, propagace sběru odpadů, jeho třídění a recyklace, podpora zřízení a provozování
sběrových dvorů, kompostárny. Realizace jednotlivých záměrů v závislosti na finančních možnostech.
Harmonogram
Odpovídá

Možnosti financování
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Je řešeno průběžně
Starostové obcí se zástupci firem nakládajících s odpady a správci
sběrových dvorů
Orgány odpadového hospodářství, projektové a inženýrské – investorské
firmy pro zajištění investiční přípravy staveb, pověřené orgány ochrany
prostředí – odbor ŽP KÚ a prvoinstanční stavební úřad, Agentura ochrany
přírody a krajiny, Inspekce životního prostředí
Rozpočty obcí, SFŽP – aktuálně platné a vyhlašované programy
nakládání s odpady, podpora sanací a rekultivací starých skládek,
podpora využití a zneškodněné odpadů, strukturální fondy EU – Operační
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program Infrastruktura (3.4 Nakládání s odpady a odstraňování starých
zátěží) – pokud bude ještě vyhlášeno

A3. Rozvoj informačních a komunikačních technologií, budování informačních
systémů
Popis aktivity
Podpora přístupu veřejnosti k informačním a komunikačním technologiím.
Zaměření aktivity je na podporu investic v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) pro
obyvatelstvo a pro regionální a místní veřejnou správu. Součástí je podpora aktivit spojených s
veřejným přístupem k internetu pro občany, mimo jiné v knihovnách, ve školách, a se zajištěním IKT
pro regionální a místní veřejnou správu.
Zaměření projektů bude na zavádění, resp. rozšiřování internetu, na vybudování regionálních či
místních komunikačních sítí, na nákup počítačů, speciálního software a základního příslušenství k PC,
pokud jsou nezbytné k využívání přístupu na internet, popř. k tvorbě nových IKT služeb aplikací pro
občany. Do řešení aktivity patří i modernizace veřejného rozhlasu.
Cíle aktivity
§ Podporu zavádění nejlépe širokopásmového připojení
§ Zajištění veřejného přístupu občanů v obci k internetu
§ Zajištění toho, aby služby veřejné správy byly interaktivní a přístupné všem
§ Bezdrátový rozhlas
§ Modernizace vybavení úřadů, škol i knihoven hardwarem a softwarem
Činnosti naplňující aktivitu
Spolupráce s vybranou firmou (firmami) zajišťující, poskytující připojení k internetu, zavedení
širokopásmového připojení do obcí, připojení orgánů veřejné správy a organizací zřizovaných obcemi,
připojení veřejně přístupných míst k internetu, připojení firem i obyvatel obcí, vybudování regionální
komunikační sítě.
Možné využití vhodných dotačních programů, příprava projektů mikroregionu, resp. jednotlivých obcí.
Harmonogram
Odpovídá
Možnosti financování

BM asistent s.r.o.

Zpracované projekty pro konkrétní výzvy SROP, aktuálně červenec 2005
termín 4. kola SROP, projekty rozšiřování technologií průběžně
předseda – manažer mikroregionu, jednotlivý zástupci obcí ve spolupráci
s odbornými firmami
Z rozpočtů obcí, spolufinancování napojených subjektů i firem
investujících do sítí, více možností řešení nabízí strukturální fondy EU –
Společný regionální operační program (opatření 2.2 Rozvoj informačních
a komunikačních technologií)
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B. Dopravní infrastruktura a obslužnost
Navrhované aktivity
B1. Opravy, rekonstrukce a zpevňování povrchů místních komunikací a dalších veřejných prostor,
navazující dopravní aktivity
B2. Iniciace oprav a rekonstrukcí krajských silnic II. a III. tříd, obchvaty obcí

B1. Opravy, rekonstrukce a zpevňování povrchů místních komunikací a dalších
veřejných prostor, navazující dopravní aktivity
Popis aktivity
Aktivita se vztahuje k postupnému zlepšování technického stavu místních komunikací, veřejných
prostorů a prostranství v obcích, které jsou často v nevyhovujícím stavu. Ve většině obcí není
dobudován kvalitní systém chodníků a stezek pro pěší, hlavně podél páteřních komunikací, kde může
docházet ke střetu pěších a automobilů.
Oprava a dostavba místních komunikací, oprava a dobudování místních komunikací pro pěší
(chodníků), zlepšení dopravní obslužnosti v zastavěných územích sídel, zvýšení bezpečnosti na
místních komunikacích pro pěší, a to vše v souvislosti s rozšiřování sítě cyklostezek a cyklotras.
Předmětem je rovněž dobudování a rekonstrukce autobusových zastávek, dostavba parkovacích a
dalších manipulačních ploch v centrech sídel mikroregionu – doprava v klidu. Obnova, úprava a
doplnění dopravního a směrového značení, úpravy přechodu pro chodce, instalace zpomalovacích
prahů a doplnění obecního mobiliáře.
Cíle aktivity
§ rekonstrukce a opravy místních komunikací
§ zpřístupnění zájmových zón a ploch podnikatelských aktivit, služeb a bydlení v obcích
§ dostavba, rekonstrukce pěších tras v obcích
§ zlepšení bezpečnosti pěších i automobilové dopravy zejména na páteřních komunikacích
§ zlepšení životního prostředí v obcích
Činnosti naplňující aktivitu
Majetková, územní a projektová příprava dopravních staveb, postupně realizované projekty oprav,
obnov a rekonstrukcí místních komunikací. Úpravy povrchů, zvýšení únosnosti a průchodnosti na
místních komunikacích. Provedení oprav a zřízení chodníků s navázáním na občanskou vybavenost.
Individuální příprava projektových dokumentací a dalších náležitostí. Shromáždění požadavků
jednotlivých obcí, jejich shrnutí a preference. Realizace podle finančních možností obcí.
Harmonogram
Odpovídá

Možnosti financování

BM asistent s.r.o.

Dlouhodobý a průběžný úkol
Vedení obcí mikroregionu, odpovědní pracovníci
Firmy zabezpečující údržbu a značení komunikací, Správa silnic
Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského
úřadu
Z rozpočtu obcí, Státní fond dopravní infrastruktury, rozpočet Správy
silnic, Program obnovy venkova
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B2. Iniciace oprav a rekonstrukcí krajských silnic II. a III. t říd, obchvaty obcí
Popis aktivity
Náplní aktivity je zlepšení komunikační dostupnosti mikroregionu z nejbližších spádových měst
Přerova, Olomouce, Prostějova, Kroměříže a mezi samotnými obcemi mikroregionu.
Mikroregion Střední Haná tímto deklaruje podporu projektům rekonstrukcí krajských silnic a budování
obchvatů obcí, svůj zájem a potřebu realizace, zajištění jejich financování ze zdrojů kraje, resp. státu.
Cíle aktivity
§ zlepšit komunikační dostupnost okolních spádových měst a nadřazené komunikační sítě
(především silnice I/47 Vyškov – Kojetín – Přerov – Hranice, silnice II/367 Prostějov – Kojetín
– Kroměříž – Tlumačov a silnice II/435 Kojetín – Tovačov – Olomouc)
§ zlepšení životního prostředí v obcích
§ zkrácení jízdních dob a úspora paliv
§ zvýšení mobility pracovních sil a tím snížení nezaměstnanosti
Činnosti naplňující aktivitu
Prosazení dopravních akcí, rekonstrukcí a oprav silnic z mikroregionu do aktuálně připravované
koncepce rozvoje silniční sítě v Olomouckém kraji pro období od roku 2006. Iniciace realizace
mikroregionálních projektů z krajského rozpočtu.
Zpracování pasportů dopravy, zpracovaný dopravní generel území, zajištění územní a projektové
přípravy a majetkového vypořádání, financování projektu, realizace dle schváleného programu.

C. Podpora podnikatelských aktivit, ekonomický rozvoj
Navrhované aktivity
C1. Příprava a nabídka vhodných pozemků a objektů pro podnikatelské aktivity
C2. Získání dotací z národních a zahraničních podpůrných programů pro rozvoj podnikání
C3. Podnikatelský inkubátor

C1. Příprava a nabídka vhodných pozemků a objektů pro podnikatelské aktivity
Popis aktivity
Náplní aktivity je důkladný a přesný popis ekonomických možností mikroregionu, evidence a příprava
pozemků a objektů vhodných k podnikání, popis infrastruktury, vytvoření zvýhodněných podmínek,
které podnikatel / investor v dané lokalitě nalezne.

BM asistent s.r.o.
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Zajištění informačního systému mikroregionu o pozemcích, objektech a dalších kapacitách vhodných
k podnikání a propagace investičních nabídek, příležitostí a možností v tuzemsku i zahraničí.
Pro Mikroregion Střední Haná je pro další rozvoj podnikatelských aktivit důležité mít připraveny
vhodné, dostupné a zainvestované pozemky, areály i objekty – haly, budovy, místnosti. Cílem je
připravovat a udržovat tyto pozemky, areály a objekty pro případné investice pod kontrolou obcí.
Revitalizované nevyužívané areály, objekty na podnikatelské zóny, katalog dostupných objektů,
rozvojových ploch mikroregionu v rozsahu ÚPD, přehled, analýza stavu nefunkčních areálů.
Prováděné nezbytné úpravy územně plánovací dokumentace.
Mikroregion by měl disponovat připravenou a vhodně prezentovanou průmyslovou zónou, areálem a
měl by nabídnout xx disponibilních objektů, resp. xx ha pozemků.
Cíle aktivity
§ modernizace a rozvoj ekonomiky mikroregionu
§ rozšířená a zvýšená nabídka pracovních příležitostí
§ zvýšení exportních objemů mikroregionu
§ příležitost subdodavatelské spolupráce pro místní firmy
§ zvýšení ekonomické stability podnikatelů v mikroregionu
§ zvýšení technické a technologické úrovně podnikatelských aktivit
§ finanční přínos do rozpočtu obcí
§ získání maximálního objemu dotací z podpůrných zdrojů
Činnosti naplňující aktivitu
Vedení obcí vytvoří přehled lokalit a areálů vhodných pro revitalizaci, identifikují vlastníky a základní
problémy. Následně provedou a budou společně koordinovat nové kolo jednání o zahrnutí vhodných
objektů a ploch do ÚPD, zahájí jednání s vlastníky o možnosti, formě a míře jejich zapojení do
projektu, případně i o výkupu a zahrnutí do majetku obce.
Mikroregion Střední Haná si vytvoří prezentační katalog, který bude pravidelně aktualizovat a
publikovat. Navázání, resp. rozšiřování spolupráce s agenturou CzechInvest.
Příprava vybraných projektů pro podání do Operačního programu průmysl a podnikání, programu
Reality.
Harmonogram
Odpovídá

Možnosti financování

Dlouhodobý úkol, katalog pozemků a objektů – říjen 2005
Starostové dotčených obcí mikroregionu, za asistence poradce, případně
pracovníků agentury CzechInvest
CzechInvest, vlastníci pozemků, areálů, podnikatelé, investoři
Obce mikroregionu, strukturální fondy EU – Operační program Průmysl a
podnikání (zejména programy Reality a Prosperita). Část vynaložených
prostředků se může vrátit při prodeji nebo pronájmu pozemků / objektů
jednotlivým zájemcům

C2. Získání dotací z národních a zahraničních podpůrných programů pro rozvoj
podnikání
Spolupráce při usnadnění přístupu malých a středních podnikatelů k podpůrným programům a dalším
finančním zdrojům a trhům.
Popis aktivity

BM asistent s.r.o.
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Aktivita souvisí s příležitosti získávat finanční prostředky na rozvojové projekty a záměry
ze strukturálních fondů. Ti, kdo by mohli peněz využívat, často nemají jasnou představu, jaké
podmínky je nutné splnit. I v Mikroregionu Střední Haná je rozhodně prostor pro přípravu kvalitních a
zajímavých projektů. Na území mikroregionu působí více malých a středních firem různého zaměření i
větší zemědělské podniky. Komunikace a výměna informací by měla být předpokladem pro další
spolupráci.
Komplexní podpora podnikání zajištěním informačního a konzultačního servisu. Zajištění dostatečné
informovanosti podnikatelů o možnostech financování podnikatelských záměrů z programů ČR i EU.
Představení možností, způsobu čerpání a administrace strukturálních fondů.
Cíle aktivity
§ zvýšení informovanosti všech místních subjektů – potenciálních předkladatelů projektů
§ koordinace činností a příprav, poskytnutí a uspořádání informací o dotačních programech
§ předávání aktuálních informací podnikatelům
§ technická asistence při zpracování žádostí
Činnosti naplňující aktivitu
Vytipovat vhodné a potenciální subjekty, informovat tyto o možnostech využití jednotlivých programů –
strukturálních fondů EU. Připravit zprávu shrnující zkušenosti různých subjektů s již realizovanými
operačními programy i předvstupními programy, s doporučujícími závěry pro další potenciální zájemce
z mikroregionu. Uspořádání semináře, který poskytne podrobné informace o všech možnostech.
Kompletní a pravidelně aktualizovaná databáze dotačních titulů, finanční zdrojů, obsahující termíny,
postupy administrace a další náležitosti pro podávání projektů.
Systém on-line odpovědí – ideálně na webových stránkách mikroregionu bude fungovat odkaz –
„OTÁZKY“ – potenciální zájemci získají v určitém čase praktické odpovědi na své dotazy (vhodnost
projektu, možnost a podmínky získání dotace apod.)
Vytvoření databáze podnikatelských aktivit, projektů i subjektů v Mikroregionu Střední Haná –
možnost místních podnikatelů uvést své zvažované záměry a projekty do databáze, následně ze
strany mikroregionu asistence při přípravě projektových dokumentací a formálních žádostí o dotace,
zařazování projektů do dlouhodobých koncepcí, vyhledávání partnerů apod.
Harmonogram

Odpovídá
Možnosti financování

Databáze projektů, záměrů i dotačních programů průběžně aktualizovaná,
září 2005 schůzky s potenciálními předkladateli projektů a prezentace
možností
Předseda – manažer mikroregionu ve spolupráci s odbornými poradci
Obce mikroregionu, návratnost prostřednictvím získaných dotací
Případně Společný regionální operační program (opatření 3.3 Posílení
místní a regionální výkonnosti v programování a plánování), případně i
různé programy podporující přípravu projektů podnikatelských a dalších
subjektů

C3. Podnikatelský inkubátor
Popis aktivity
Zaměření aktivity je na vytváření zaměstnanosti a zvýšení příjmů prostřednictvím podpory podnikání.
Podpora směřuje k rozvoji malých i začínajících podniků, které představují významné procento
celkového podnikání a mohou přispět k ekonomickému růstu mikroregionu. Mezi formy podpory ze

BM asistent s.r.o.
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strany obcí obvykle mohou patřit programy kapitálových investic (granty, úvěry), v případě
Mikroregionu Střední Haná spíše místa pro pronájem, podnikatelské poradenství. Z celé řady důvodů
je zde navrhováno řešení prostor pro podnikání.
Obec vyčlení objekt (je možné připravit jeden pilotní projekt), případně i tento objekt zainvestuje
(“zasíťuje”) a následně výhodně pronajme místním začínajícím podnikatelům.
Cíle aktivity
§ fungující podnikatelský inkubátor pro začínající drobné podnikatele
§ výhodný startovací pronájem na časově omezenou dobu
§ asistenční služba a servis pro podnikatele – daňové, právní i jiné poradenství
Činnosti naplňující aktivitu
Vytipovat obec a vhodný objekt pro realizaci. Ve spolupráci s majitelem objektu a potenciálními
podnikateli zpracování veškeré potřebné projektové dokumentace pro realizaci akce, zajištění
financování z operačních programů – strukturálních fondů.
Harmonogram
Odpovídá
Možnosti financování

Záměr, projekt připravený do prosince 2005, realizace během 1. pololetí
roku 2006, provozování následně
Starosta vybrané obce mikroregionu za asistence poradce a pracovníků
agentury CzechInvest
Příprava projektové dokumentace – vybraná obec / obce mikroregionu,
realizace prostřednictvím strukturálních fondů EU – Operační program
Průmysl a podnikání (programy Reality, resp. Prosperita)

D. Životní prostředí
Navrhované aktivity
D1. Vhodnou propagací a motivací zvýšit úroveň ekologického vědomí a chování obyvatel
D2. Péče o vzhled obcí a krajiny, ozelenění obcí, výsadba zeleně, doplnění interakčních prvků
D3. Realizace územních systémů ekologické stability

D1. Vhodnou propagací a motivací zvýšit úroveň ekologického vědomí a
chování obyvatel
Popis aktivity
Cestu k nezbytnému zvýšení úrovně ekologického vědomí obyvatelstva spatřuje aktivita v zavádění a
využívání vzdělávacích a informačních systémů souvisejících s problematikou životního prostředí.
Podnikatelským subjektům, samosprávě i například školám by tyto informační systémy, rozvíjené ve
spolupráci se zainteresovanými organizacemi, měly poskytnout komplexní přehled informací o
ekologických technologiích, rozhodovacích postupech a legislativě.

BM asistent s.r.o.
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Cíle aktivity
§ rozšíření ekologické znalosti občanů, zodpovědnost za vlastní zdravotní stav, ochranu a
tvorbu zdravého životního prostředí
§ zpřístupnění informací o stavu životního prostředí a vlivech na něj v konkrétních lokalitách,
ekologických technologiích, rozhodovacích procesech a legislativě
§ pomoc odborným orgánům a činnosti nevládních neziskových organizací, přispívajících k
tvorbě a ochraně životního prostředí
Činnosti naplňující aktivitu
Podpora vzdělávacích programů a projektů, ekologické výchovy obyvatelstva a využívání
informačních systémů k problematice životního prostředí.
Pravidelná informovanost obyvatelstva o stavu životního prostředí v mikroregionu.
Realizační výstupy aktivity
§ zavedení vzdělávacích programů s ekologickou či environmentální problematikou a zvýšení
ekologického vědomí
§ využívání středisek ekologické výchovy a informačních systémů k problematice životního
prostředí
Harmonogram
Odpovídá
Možnosti financování

Průběžně, první připravené projekty listopad 2006
Městské kulturní středisko Kojetín ve spolupráci s dalšími subjekty –
například školy, „ekologické“ neziskové organizace
Aktivita nemá větší finanční nároky, více možných zdrojů, Program
obnovy venkova, granty pro neziskové organizace apod.

D2. Péče o vzhled obcí a krajiny, ozelenění obcí, výsadba zeleně, doplnění
interakčních prvků
Popis aktivity
Předmětem aktivity je celé spektrum činností vedoucí k obnově a úpravě veřejné zeleně, obecních
parků, veřejných prostranství. Využití zeleně jako protihlukové bariéry, výsadba alejí, skupin stromů
podél polních cest, realizace menších remízků u křižovatek polních cest, péče o stávající výsadbu.
Rovněž zde patří připravované projekty rekonstrukcí center obcí. Předmětem budou aktivity směřující
k zlepšení vzhledu a čistoty obcí, tak aby vzniklo příjemné prostředí pro život, ale i otázka zavedení
funkce “obecního architekta” pro mikroregion.
Činnosti naplňující aktivitu
Zpracování a realizace generelů zeleně. Řešené inventarizace zeleně ve správním území obcí, volba
z druhů dřevin dle lokality, z geofondu místních populací, jejich odborná údržba.
Trvalou prezentací a propagací místní tradiční architektury působit na širokou veřejnost ve smyslu
uvědomění si tradic regionu. V exponovaných místech nechávat zpracovat ideové studie (návrhy).
Zajistit veřejnou prezentaci a diskusi (anketu) nad zpracovanými studiemi.
Harmonogram
Odpovídá

BM asistent s.r.o.

Průběžně, i podle možností dotačních programů
Starostové obcí
Agentura ochrany přírody a krajiny, Odbor ŽP KÚ, majitelé pozemků
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Z vlastních zdrojů vlastníků pozemků, rozpočty obcí, více dotačních titulů
– Agentura ochrany přírody a krajiny MŽP (Program péče o krajinu),
strukturální fondy EU – Operační program Zemědělství (opatření 4.2
Obnova potenciálu, zachování krajiny, 4.3 Řízení a zajištění funkčnosti
vodních zdrojů), Operační program infrastruktura (opatření 3.1 Obnova
environmentálních funkcí území), dále Ministerstvo životního prostředí,
Státní fond životního prostředí, projektová příprava – POV

D3. Realizace územních systémů ekologické stability
Popis aktivity
Území mikroregionu je ovlivněno zemědělskou produkcí, v minulosti poškozeno intenzifikací
zemědělství. Došlo k redukci prvků zabezpečujících ekologickou stabilitu krajiny, ochranu proti erozi, a
celkově bylo změněno měřítko krajiny a krajinná matrice. Je nutné obnovení a doplnění přírodních
biocenter a biokoridorů, remízků, rozptýlené krajinné zeleně, alejí a doprovodné zeleně vodních toků,
cest apod. Obnova původní krajinné matrice, obnova prostupnosti krajiny, boží muka, smírčí kameny,
památné stromy. Rekonstrukcí, obnovou, či novou výsadbou dojde ke zlepšení estetického obrazu
krajin, ochraně zemědělských pozemků před erozí vodní i větrnou, a v neposlední řadě též ke
zlepšení ekologické stability jinak intenzívně zemědělské krajiny.
Územní systémy ekologické stability představují významné ozdravění krajiny, snížení eroze,
povodňových rizik, znečištění povrchových vod, udržení rostlinných a živočišných druhů.
Činnosti naplňující aktivitu
Postupně budovat ÚSES v souladu s ÚPD – průběžně a podle aktuálních podmínek a možností obcí
se připravit na základě zpracovaných generelů několik projektů ÚSES k realizaci. Vypracováním
projektů pověřit externího specialistu (autorizovaný architekt pro ÚSES).
Harmonogram
Odpovídá
Možnosti financování

Z důvodů rozsahu řešení investic a nutného majetkového vyjasnění se
předpokládá realizace postupná a dlouhodobá
Starostové obcí
Agentura ochrany přírody a krajiny, Odbor ŽP KÚ nebo v rámci KPÚ ve
spolupráci s pozemkovým úřadem, majitelé pozemků
Z vlastních zdrojů vlastníka, rozpočty obcí, agentura ochrany přírody a
krajiny MŽP (Program péče o krajinu), SFŽP, POV. Strukturální fondy EU
– Operační program Zemědělství (opatření 4.1 Pozemkové úpravy)

E. Volný čas, kvalita života
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Navrhované aktivity
E1. Výstavba a modernizace sportovišť, podpora sportovních aktivit
E2. Obecní a veřejný majetek – projekty modernizací a rekonstrukcí zařízení
E3. Sportovní, společenské a kulturní akce, podpora činnosti místních zájmových spolků
E4. Péče o kulturní památky, oživení tradic

Opatření by mělo ve svých dopadech dále podporovat, případně i aktivizovat společenský a kulturní
život, oživit veřejný zájem obyvatel mikroregionu, eliminovat negativní vlivy sociálně patologických
jevů, posílit vědomí sounáležitosti lidí navzájem i vůči prostředí, v němž žijí, a podporovat aktivity
vedoucí k naplnění cílů občanské společnosti. Součástí opatření je i péče o kulturní památky a
společenská, osvětová a kulturní zařízení.
Cíle opatření
§ posílení sociální stability, soudržnosti a vědomí identity obyvatelstva, omezení sociálně
patologických jevů
§ rekonstrukce a obnova kulturních památek
§ řešení nezbytných a připravovaných projektů modernizace, rekonstrukce a výstavby
kulturních, společenských a osvětových zařízení v obcích mikroregionu
§ projekty další modernizace sportovních areálů a hřišť
§ oživení a rozvoj společenské, kulturní a veřejně prospěšné činnosti obyvatelstva

E1. Výstavba a modernizace sportovišť, podpora sportovních aktivit
Popis aktivity
Tato aktivita se vztahuje v podstatě ke všem členům mikroregionu Střední Haná. Výstavba nových,
respektive rozšíření a modernizace stávajících sportovních areálů, hřišť, kurtů, dětských koutků,
rekonstruované a zpřístupněné sportoviště a hřiště místních škol. Otevřené a udržované areály / jejich
správa, návštěvní hodiny, fungující sociální zázemí, půjčovny sportovních potřeb, apod.
Činnosti naplňující aktivitu
Vypracovat přehled technického stavu a potřeb jednotlivých hřišť a areálů ve všech obcích. Připravit
konkrétní projekty zaměřené na jejich rekonstrukci a modernizaci.
Podle finančních možností a případně i dotačních programů obce individuálně investují do rozvoje
areálů, realizují projekty obnovy a rozšiřování sportovišť.
Postupně zapojovat školy i sportovní kluby do programu otevírání hřišť pro veřejnost, zajistit
zodpovědné osoby za provoz na hřištích, zpracovat pravidla provozu školních hřišť v době mimo
školního vyučování.
Harmonogram
Odpovídá

Možnosti financování

BM asistent s.r.o.

Přehled stavu a potřeb areálů v obcích září 2005, realizace projektů
průběžně podle finančních možností
Starostové obcí individuálně
Zástupci místních škol, sportovních klubů, zájmových a neziskových
organizací
Obce mikroregionu, Program obnovy venkova, podle konkrétní situace
více dalších dotačních titulů – Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy, již nereálné strukturální fondy EU –
SROP (opatření 4.2 Infrastruktura cestovního ruchu)
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E2. Obecní a veřejný majetek – projekty modernizací a rekonstrukcí zařízení
Popis aktivity
Zde je možné zahrnout veškeré připravované a plánované projekty obcí, které se týkají výstavby,
rekonstrukce, obnovy, oprav obecních úřadů, kulturních domů, škol, sportovních areálů, knihoven,
hasičských zbrojnic a dalších obdobných zařízení. Cílem je rovněž inventarizace, údržba a opravy
nemovitých kulturní, historických i církevních památek, záchrana ohrožených.
Připravené projekty rekonstrukcí a modernizací, opět potenciální možnost podání projektů do
vhodných programů ke spolufinancování.
Činnosti naplňující aktivitu
Individuálně si každá obec připravuje své záměry, následně zajištění financování projektů. Vznik
mikroregionálního přehledu akcí.
Harmonogram
Odpovídá
Možnosti financování

Průběžně, přehled projektů mikroregionu září 2005
Individuálně jednotlivé obce
Obce mikroregionu, POV, různé dotační programy
Již nereálné strukturální fondy EU – SROP (opatření 3.1 Infrastruktura pro
rozvoj lidských zdrojů v regionech)

E3. Sportovní, společenské a kulturní akce, podpora činnosti místních
zájmových spolků
Popis aktivity
Posílení vztahu obyvatel k obcím, vědomí občanské společnosti a zájmu o veřejně prospěšnou
činnost
Předmětem aktivity je podpora činnosti místních zájmových spolků na obcích, vzájemná koordinace
aktivit i například příprava vhodných společných projektů.
Komplexní přehled pořádaných akcí kulturního, společenského a sportovního charakteru, z nichž
některé mohou být podpořeny a prezentovány jako akce Mikroregionu Střední Haná. Prezentace
pravidelně zveřejňovaná v regionálním tisku, přílohách celostátních deníků, internetových stránkách,
rozhlase – soukromá rádia, lokální televizní vysílání apod.
Jedním ze základních faktorů, který pozitivně přispívá ke kvalitě života na obci, je činnost zájmových
spolků, místní sportovní kluby, dobrovolní hasiči, divadelní kroužky a další. Předmětem aktivity jsou
zpracovaná a využívaná pravidla pro podporu činnosti místních zájmových spolků, sportovních i jiných
klubů a organizací. Společná (obec + spolek) koordinace aktivit a příprava vhodných projektů pro
rozvojové programy.
Činnosti naplňující aktivitu
Zmapovat, připravit přehled všech pořádaných akcí. Projednat možnost vlastní podpory stávajících i
nových akcí s pořadateli, a dále jejich koordinování, jednotného zaštítění. Každý měsíc přehled akcí
aktualizovat, včetně místa a času, široké zveřejnění, propagace, nabídka pro trávení volného času.
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Schůzka starostů obcí se zástupci spolků. Založení odborné pracovní skupiny, přednášející své
představy a připravující vhodné typy projektů.
Harmonogram
Odpovídá
Možnosti financování

Přehled akcí září 2005, připravená prezentace a propagace listopad 2005
Předseda – manažer mikroregionu, starostové obcí, pořadatelé
zmíněných akcí, spolky, sportovní kluby
Obce mikroregionu, POV, rozpočty spolků, klubů a dalších institucí,
částečná návratnost například přes vstupné, případně pronájem sálů,
ploch. Programy Ministerstva kultury, Ministerstva školství mládeže a
tělovýchovy. Strukturální fondy EU – grantové schéma SROP (opatření
3.2 Podpora sociální integrace v regionech), OP Rozvoj lidských zdrojů
(více opatření)

E4. Péče o kulturní památky, oživení tradic
Popis aktivity
Péče o kulturní památky je jedním ze znaků kulturnosti obyvatel území. Stav památek je výrazným
signálem i pro návštěvníky. Je proto nanejvýš důležité, aby byla tomuto problému věnována patřičná
pozornost. Finanční náročnost oprav památek bývá jedním z důvodů jejich ne vždy uspokojivého
stavu.
Údržba a opravy nemovitých památek, záchrana ohrožených.
Obnovení lidových tradic, s využitím jak původních tradic, tak i tradic novějších.
Činnosti naplňující aktivitu
Inventarizace památek v mikroregionu, jejich potřeb oprav a údržby, zjištění vlastnických vztahů,
jednání s vlastníky, vyčíslení celkových potřeb a deficitu financí pro potřeby oprav a údržby památek,
tvorba projektů za účelem získání financí na opravy, realizace oprav, hledání využití památek (a to
nejen turistického), obnova tradic, spojených s jednotlivými památkami.
Historický přehled tradičních akcí, pokus o navázání, případně propagace nynějších.
Harmonogram
Odpovídá
Možnosti financování
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Inventarizace památek listopad 2005, zpracování projektů, příprava akcí,
realizace průběžně
Starostové obcí individuálně
Obce mikroregionu, Program obnovy venkova, Program podpory
cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj, podle konkrétní situace
strukturální fondy EU – Grantové schéma SROP (opatření 4.1 Služby pro
cestovní ruch), „Norské fondy“

Strana 17 (celkem 33)

Návrhová část

Strategie rozvoje Mikroregionu Střední Haná

F. Rozvoj cestovního ruchu
Navrhované aktivity
F1. Rozšiřování sítě cyklotras a cyklostezek, další zkvalitňování zázemí
F2. Propagace a prezentace mikroregionu, komunikace s potenciálními návštěvníky
F3. Nabídka služeb cestovního ruchu
F4. Obnova Pivovarského hotelu Kojetín
F5. Projekt Tovačovská jezera

F1. Rozšiřování sítě cyklotras a cyklostezek, další zkvalitňování zázemí
Popis aktivity
V rámci celkového záměru podpory rozvoje turistického ruchu v mikroregionu Střední Haná bude
jedním ze hlavních kroků další pokračování výstavby značených regionálních a místních cyklistických
komunikací (cyklotras i cyklostezek) v návaznosti na celou oblast regionu Střední Moravy. S tím úzce
souvisí i revize stávajících tras, jejich značení, poskytování informací o obcích a jiných místních
zajímavostech, vydání informační brožury, propagaci a marketing nabízených služeb a další obdobné
aktivity.
Zpracování Marketingové strategie rozvoje cyklotras Mikroregionu Střední Haná
Cílem marketingového plánu – projektu je zkoordinovat rozvoj cyklistické dopravy při zohlednění
národních i regionálních koncepcí, s napojením na již existující sítě a trasy, s dodržením stejného
značení i kvality a vytvořit tak předpoklady pro realizaci dalších cyklostezek a cyklotras na území
mikroregionu. Cílem je podpořit další rozvoj turistického ruchu v oblasti s významným turistickým
potenciálem.
Předmětem strategického materiálu – marketingového plánu bude zmapování současného stavu
cyklotras na území mikroregionu Střední Haná i okolních mikroregionů a navržení řešení, které
sjednotí a bude koordinovat jednotlivé trasy, jejich provázanost a napojení, označení, kvalitu
provedení, vydávání jednotných propagačních materiálů a stanovení vhodných postupů realizace
včetně priorit. Součástí plánu bude vytipování nejvhodnějších cyklotras, cyklostezek, tras vedených po
veřejných komunikacích, tras na polních a lesních cestách mimo veřejné komunikace, společné
projednání s okolními mikroregiony a všemi dotčenými subjekty a zajištění synchronizace výstupů.
Budou dále vytipovaná místa na zřízení odpočívadel, související aktivity – doprovodný program,
vyhodnocena kvalita povrchů tras s navržením rekonstrukcí nevyhovujících komunikací, navrženo
značení cyklotras v souladu se zákonem o dopravním značení, stavebním zákonem a předpisy
ochrany životního prostředí. Marketingový plán cyklotras bude v souladu s Národní strategií rozvoje
cyklistické dopravy ČR.
Cíle aktivity
§ Pokračování budování značených cyklistických komunikací – cyklotras i cyklostezek
§ Realizace navazujících a souvisejících aktivit – odpočívky, podpora služeb, mapy apod.
§ Marketingová strategie rozvoje cyklotrasy Mikroregionu Střední Haná
Činnosti naplňující aktivitu
Zpracování Marketingové strategie rozvoje cyklotras Mikroregionu Střední Haná studii, na zamýšlené
a připravované trasy, stezky zpracovat projektové záměry a tyto konzultovat s odpovědnými
institucemi. Oslovení, nabídka na spolupráci s podnikateli, využít výrazný multiplikační efekt rozvoje
cykloturistiky a obecně turistického ruchu.
Zpracování veškeré projektové dokumentace. Realizace v závislosti na finančních prostředcích.
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Projektové záměry, veškerá nezbytná dokumentace průběžně, realizace
následně i podle možných otevíraných dotačních programů
Starostové jednotlivých obcí mikroregionu, případně delegování
pravomocí na konkrétní odborné pracovníky
Centrum dopravního výzkumu
Obce mikroregionu, Program obnovy venkova, v některých případech
SFDI – Státní fond dopravní infrastruktury, program podpory budování
cyklostezek Olomouckého kraj

F2. Propagace a prezentace mikroregionu, komunikace s potenciálními
návštěvníky
Popis aktivity
Smyslem aktivity je důsledné provádění marketingu a dostatečná účinnost propagace mikroregionu,
jako jedné z podmínek rozvoje cestovního ruchu.
Propagační materiály:
INFO Střední Haná – řešené formou průvodce, základní komplexní informační materiál pro
návštěvníky, nabízející informace o mikroregionu i jednotlivých obcích, místních památkách, včetně
mapky. Materiál bude doplněn nejtypičtějšími fotografiemi, seznamem ubytování, restaurací, sportovní
a kulturní nabídkou, bude obsahovat tipy na výlety, pěší i cykloturistické trasy po mikroregionu.
Součástí materiálu budou pohlednice jednotlivých obcí, INFO Střední Haná bude distribuováno
prostřednictvím informačních center.
Mimo českou verzi se předpokládají i německá a anglická jazyková mutace.
Kalendář mikroregionu – nástěnný kalendář mikroregionu se situačními fotografiemi z obcí, doplněný
přehledem pořádaných kulturních, společenských a sportovních akcí v mikroregionu.
Webové stránky mikroregionu – nové stránky www.strednihana-tourism.cz budou zaměřeny na turisty
chystající se navštívit mikroregion. Návštěvník zde najde informace o památkách, kultuře, možnostech
výletů apod. Na stránkách se objeví i základní informace o poskytovaných službách (doprava,
ubytování, restaurace, …).
Publikace o obcích mikroregionu – přehledná publikace představující jednotlivé obce – historie,
současnost, zajímavá místa, služby pro návštěvníky
Mapa mikroregionu – tipy na výlet. Mikroregion Střední Haná zamýšlí rovněž realizovat jednorázovou
informační kampaň, jejíž předmětem bude vydání stručného nabídkové listu, který bude před
zahájením turistické sezóny distribuován co největšímu okruhu potenciálních návštěvníků.
Předpokládá se vydání až 5 tisíc kusů letáků, které budou vkládány do poštovních schránek ve
větších aglomeracích. Předpokládají se v první fázi sídliště v Prostějově a Přerově, později v případě
úspěchu i v dalších větších městech – Olomouc a Kroměříž.
Informační leták pozve potenciální návštěvníky do mikroregionu Střední Haná – budou nabídnuty a
představeny okruhy pro pěší i cykloturisty, nabídnuty možnosti občerstvení, sportovní relaxace i
kulturní programy.
Jednotlivé propagační materiály budou podle charakteru průběžně doplňovány a inovovány.
Informační systémy:
Vyznačení nových cyklotras a přeznačení stávajících – předmětem řešení je instalace dalších značek
pro cykloturisty, které umožní jejich lepší orientaci. Pro popis značení cyklotras bude použit jako
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podklad „Systém značení turistických tras v České republice“, vydaný Klubem českých turistů v Praze.
Cykloturistické (cyklistické) trasy značené silničním způsobem používají žlutých směrových tabulek o
rozměru 200 x 300 mm s černým piktogramem kola a číslem cyklotrasy v záhlaví. Místo šipek se
používá směrových tabulek s černou šipkou v příslušném směru.
Turistický informační systém – informační mapové tabule velikosti (1800 x 1200 mm) slouží k celkové
orientaci cyklistů v rámci všech cyklotras. Základní část tabule tvoří schématická mapa, na které jsou
vyznačeny jednotlivé atraktivity a dále důležité obce pomocí bodů. Cyklotrasy jsou vyznačeny čarami
a barevně rozlišeny v souladu se zavedenými pravidly.
Turistický informační systém – informační tabule atraktivity regionu, naučné tabule velikosti (1200 x
800 mm) navazují na základní informační tabuli a slouží k označení a detailnějšímu popisu
konkrétních atraktivit. Grafické vyobrazení atraktivity zabírá 20 – 30 % plochy popisu tabule. Druhou
část tvoří jednoduchá trojjazyčná verze textu shrnujícího základní informace o atraktivitě.
Cíle aktivity
§ vydání propagačních materiálů, instalace informačních systémů
§ jednotná propagace obcí, mikroregionu
§ zlepšení image mikroregionu
Činnosti naplňující aktivitu
Zajištění financování dohodnutých projektů – propagačních a prezentačních materiálů i informačních
systémů. Výběr vhodného dodavatele, spolupráce při přípravě obsahu jednotlivých materiálů,
realizace projektů.
Dohodnout se na jednotném grafickém formátu tištěných materiálů, vyhodnotit další možnosti
propagace mikroregionu, využití širšího spektra médií.
Zpracování databáze pravidelných kulturních, sportovních a společenských akcí, jejich pořadatelů
v mikroregionu.
Najít pozitivní asociace, identifikovat je s mikroregionem, využít k propagaci a zvyšovat věhlas
tradičních, nových akcí.
Harmonogram

Odpovídá

Možnosti financování

V závislosti na dotačních titulech i úspěšnosti podané žádosti na grantové
schéma SROP. Zpracování obsahů jednotlivých výše uvedených
materiálů prosinec 2005, odsouhlasení návrhů, realizace – zpracování,
distribuce následně i podle typu materiálu
Předseda – manažer mikroregionu společně s doporučenou reklamní
agenturou a pracovní skupinou složenou se zástupců jednotlivých obcí
zpracují úvodní návrhy a obsah materiálů
Obce mikroregionu, současní i potenciální podnikatelé v cestovním ruchu
– provozovatelé služeb, program obnovy venkova, Státní programy
podpory cestovního ruchu MMR ČR, strukturální fondy EU – grantové
schéma SROP (opatření 4.1 Služby pro cestovní ruch), případně výnos
z prodeje a distribuce

Distribuce informačních a propagačních materiálů
Předmět, cíl aktivity
Funkční systém distribuce materiálů o mikroregionu v rámci kraje, případně i ČR, snaha o pravidelnou
účast na veletrzích cestovního ruchu – možnost účasti společně s dalšími mikroregiony kraje.
Propagační materiály se musí dostat ve správnou dobu na místa, kde je mohou využít potenciální
návštěvníci.
Fungující informační centrum v Kojetíně – vazba na projekt Obnovy Pivovarského hotelu.
Postupné kroky

BM asistent s.r.o.

Strana 20 (celkem 33)

Strategie rozvoje Mikroregionu Střední Haná

Návrhová část

Sestavení seznamu míst (v mikroregionu, okrese, kraji, ČR), kde je možné nabízet propagační
materiály, stanovení které materiály se kde a kdy budou nabízet, stanovení způsobu kontroly stavu,
objednávání a dopravy materiálů, stanovení odpovědnosti za tuto činnost, stanovení seznamu
veletrhů, na kterých se bude mikroregion prezentovat, vyhledání partnerů, dohodnutí podmínek účasti.

F3. Nabídka služeb cestovního ruchu
Popis aktivity
Stav základní infrastruktury v oblasti cestovního ruchu, sportu a rekreace v mikroregionu nevytváří
dostatečně vhodné podmínky pro dlouhodobější pobyt turistů a rekreantů, které by odpovídaly
přírodním a kulturně historickým hodnotám mikroregionu Střední Haná. Investice do infrastruktury a
vybavení jsou zde základní podmínkou úspěšného rozvoje cestovního ruchu a odpovídajícímu
celoročnímu využití zařízení.
Cílem je rozšiřování aktivit o nové produkty jako agroturistika, soutěže a závody včetně extrémních,
kulturně historické a přírodní památkové okruhy, kuželky, squash, minigolf, skateboard, lukostřelba,
organizovaný lov zvěře, rybolov, virtuální hry, internetová kavárna, instruktorské školy a kurzy apod.
Cíle aktivity
§ vytvoření podmínek pro pobyt turistů a zvýšení příjmů z cestovního ruchu
§ vytvoření nových pracovních příležitostí
§ zvýšení počtu návštěvníků a prodloužení jejich pobytu v mikroregionu
§ zvýšení kvality poskytovaných služeb v cestovním ruchu
§ vytvoření palety turistických a rekreačních aktivit, jež uspokojí nejširší spektrum zákaznické
klientely
§ celoroční využití kapacit zařízení cestovního ruchu
§ zvýšení příjmů z cestovního ruchu
Činnosti naplňující aktivitu
Příprava konkrétních a individuálních projektů, zajištění financování – využívání potenciálních
dotačních programů, realizace akcí. Podpora podnikatelských projektů.
Harmonogram
Odpovídá
Možnosti financování

Průběžně, vstupní přehled možných projektů září 2005
Potenciální investoři, podnikatelé ve spolupráci s odbornými poradci
Investor (podnikatel) ve spolupráci s obcemi mikroregionu
Program podpory cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj,
strukturální fondy EU – Grantové schéma SROP (opatření 4.1 Služby pro
cestovní ruch, 4.2 Infrastruktura cestovního ruchu – pro podnikatelské
subjekty)

F4. Obnova Pivovarského hotelu Kojetín
Popis aktivity
Město Kojetín hodlá rekonstruovat budovu Pivovarského hotelu. Jedná se o dvoupodlažní dům,
přibližně ze začátku 20. století, který je umístěn v samém centru města. Vlastníkem celé nemovitosti a
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souvisejících pozemků je Město Kojetín, které značně zdevastovanou a zchátralou nemovitost
odkoupilo v roce 2001 od správce konkurzní podstaty v konkurzním řízení vedeném s bývalým
majitelem.
Konkrétní cíl projektu je obnovit, rekonstruovat objekt bývalého Pivovarského hotelu a vytvořit tímto
podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v celém mikroregionu Střední Haná. V rámci obnoveného
Pivovarského hotelu bude nabízeno širší spektrum služeb, nejen tedy ubytování a možnosti
stravování, ale i konferenční a kulturní sál, informační centrum nebo úschovna kol.
Cíle aktivity
Ubytování
Stravovací zařízení
Konferenční a kulturní sál
Další zázemí hotelu

21 klasických hotelových pokojů (19 dvoulůžkových, 2 s možností
přistýlky), 4 větší apartmány pro 3 osoby.
Celková kapacita hotelu je tedy 56 lůžek
Hotelová restaurace, rozdělitelná na dvě části, s malým salonkem. Za ní
jsou prostory kuchyně o kapacitě přibližně 100 jídel denně
Kapacita sálu 60 míst, vybavení související technikou
Recepce s informačním centrem, úschovna kol, parkovací místa pro 7
automobilů

Činnosti naplňující aktivitu
Příprava projektu – dokončení projektové dokumentace, vydání stavebního povolení.
Realizace projektu prostřednictví dotace ze SROP, zapojení dalších subjektů, jednání s dalšími
potenciálními investory a provozovateli. Příprava navazujících dílčích etap.

F5. Projekt Tovačovská jezera
Popis aktivity
Významným, v současnosti připravovaným záměrem, s nadregionální dosahem je projekt
Rekreačního využití Tovačovských jezer.
Projekt řeší možnost koupání, aktivního odpočinku se sportovním a kulturním vyžitím, tak aby
v horizontu několika let u Tovačova vznikl komplex zahrnující centrum vodních sportů (tobogan,
skokanská věž, plovoucí ostrov, pontonový most s molem), amfiteátr, pěší i cyklistické stezky volnou
přírodou, sportovní centrum a další stavby.
Jedná se o projekt s předpokládanými náklady přesahujícími 100 mil. Kč.
Činnosti naplňující aktivitu
Příprava projektu – kompletní projektová dokumentace, vyřešené majetkoprávní vztahy, marketingová
studie využití areálu, rozhodnutí o rozsahu a provozování projektu apod.
Zajištění financování projektu – dotační programy, zapojení dalších subjektů, jednání s potenciálními
investory.
Realizace projektu, případně i po samostatných dílčích etapách.
Harmonogram

Odpovídá

Možnosti financování
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Kompletní příprava projektu v průběhu roku 2005, předložení v rámci
3.kola výzvy opatření 4.2.1. SROP, pravděpodobně na přelomu roku 2005
a 2006
Starostka města Tovačov a předseda – manažer mikroregionu
Odborní poradci, projektanti, konzultace s pracovníky administrující
dotační programy
Společný regionální operační program, opatření 4.2.1. Infrastruktura
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cestovního ruchu, nadregionální projekty, veřejné subjekty

Doplňující aktivity
Navrhované aktivity
Opatření: Bydlení, vytváření podmínek pro výstavbu
DA1. Příprava infrastruktury pro výstavbu rodinných domů
DA2. Zpracování jednotné komplexní nabídky výstavby obytných domů a bytů
DA3. Nájemní byty, modernizace stávajícího bytového fondu
Opatření: Školství a vzděláváním
DA4. Celoživotní vzdělávání, motivace k aktivitě, podpora všech forem vzdělávání obyvatelstva
DA5. Optimalizace využití kapacit a zlepšení dostupnosti a technického stavu MŠ a ZŠ
Opatření: Sociální sféra
DA6. Zdravotní a sociální péče

Bydlení, vytváření podmínek pro výstavbu
Opatření směřuje ke zlepšení negativních tendencí ve snižující se ekonomické aktivitě a zejména
nepříznivém demografickém vývoji obyvatelstva, spočívající ve značné míře v dalším oživení
stagnující venkovské bytové výstavby. Jde především o vytváření dobrých životních podmínek pro
mladé rodiny.
Cíle opatření
§ modernizace, rekonstrukce a výstavba bytového fondu
§ příprava a nabídka vhodných ploch pro bytovou výstavbu především RD – připravené
pozemky, stavební parcely, jejich „zasíťování“
§ stabilizace obyvatel v mikroregionu
Realizační výstupy opatření
§ projekty modernizace, rekonstrukce a výstavby bytového fondu
§ identifikace a příprava ploch pro bytovou výstavbu

DA1. Příprava infrastruktury pro výstavbu rodinných domů
Popis aktivity
Zájem o bydlení je u většiny obcí mikroregionu Střední Haná zřejmý. Podmínkou a cílem je tedy
pokračování ve vytváření a vymezení dostatečného počtu vhodných ploch a zón pro novou
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individuální výstavbu, jako předpokladu pro další rozvoj bydlení a života. Současným hlavním
problémem při řešení této problematiky je právě nedostatek zasíťovaných obecních pozemků
vhodných pro výstavbu rodinných.
Činnosti naplňující aktivitu
Pokračování v přípravě a budování technické i dopravní infrastruktury. Podle možností výkup
pozemků, investovat do připravovaných ploch, zejména pokud jde o zajištění nezbytné infrastruktury,
vhodný prodej pozemků, případně i aktualizace ÚPD.
Harmonogram
Odpovídá
Možnosti financování

Aktualizace ÚPD možno začít ihned, výkup pozemků a investice do
infrastruktury v závislosti na finančních možnostech
Starostové obcí mikroregionu
Potenciální investoři, stavitelé, zájemci o bydlení
Obce s omezenou možností využití dotačních titulů Ministerstva pro místní
rozvoj ČR, potenciálně podle konkrétního projektu Státní fond rozvoje
bydlení. Financování develorských firem

DA2. Zpracování jednotné komplexní nabídky výstavby obytných domů a bytů
Popis aktivity
Vytvoření standardního trhu bydlení na úrovni celého Mikroregionu Střední Haná, případně i
s přesahem do širšího regionu. Řešením je ucelená prezentace nabídky a poptávkou po bydlení.
Jednotná forma předávání informací ze strany obcí a dalších majitelů pozemků nebo nemovitostí,
směrem k zájemcům o bydlení a individuální výstavbu v mikroregionu, jejich snadná orientace.
Pravidelná vydání informačních novin, aktuální publikace obsahující veškeré nezbytné informace o
možnostech bydlení v mikroregionu. Prezentace všem zájemcům o individuální výstavbu
v mikroregionu, zveřejnění přes realitní kanceláře, místní tisk, internetové stránky mikroregionu.
Činnosti naplňující aktivitu
Inventarizace všech pozemků vhodných a v územních plánech vymezených pro individuální výstavbu
v obcích mikroregionu s podrobným popisem a grafickou dokumentací jejich geografické polohy,
připojení na sítě, vlastnických vztahů, parametrů klimatu a životního prostředí, a také návaznosti na
infrastrukturu dopravy, služeb, pracovních příležitostí a využití volného času.
Sumarizace údajů, průběžně vydávané informační noviny, jejich aktualizace a distribuce.
Harmonogram
Odpovídá
Možnosti financování

Zajišťování vstupních podkladů, říjen 2005 zahájení vydávání
informačních novin, aktualizace a další čísla průběžně
Starostové obcí, předseda – manažer mikroregionu, realitní kanceláře,
zájemci o prodej nebo pořízení bydlení
Obce mikroregionu, realitní kanceláře

DA3. Nájemní byty, modernizace stávajícího bytového fondu
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Popis aktivity
Předmětem je podpora a výstavba nájemního bydlení. Realizace projektů, zajištění jejich financování,
spolupráce se stavebními firmami.
Možnými projekty podle konkrétní situace v jednotlivých obcích mohou být i přestavby nevyužívaných
budov na obecní byty.
Modernizace stávajícího bytového fondu – přiměřeným „nátlakem“, přesvědčením, respektive pomocí
vedení obcí místním obyvatelům přispět k modernizaci a revitalizaci domů i jiných nemovitostí.
Jednotná pravidla, program podpory ze strany samosprávy pro místní občany, kteří chtějí
modernizovat, případně i architektonicky sladit své domy a nemovitosti – zlepšení architektonického
vzhledu obcí.
Činnosti naplňující aktivitu
Individuálně příprava projektových dokumentací, konzultace se zájemci o bydlení.
Maximálně využívat stávajících dotačních titulů, zejména Ministerstva pro místní rozvoj ČR a podpor
ze Státního fondu rozvoje bydlení. Eventuální možnost založení obecního „fondu bydlení“
poskytujícího výhodné půjčky.
Harmonogram
Odpovídá
Možnosti financování

Průběžně, i v závislosti na termínech dotačních programů
Starostové obcí, pověření odpovědných odborných pracovníků
Dotační tituly Ministerstva pro místní rozvoj nebo Státního fondu rozvoje
bydlení, podle možností rozpočty obcí, vlastníci nemovitostí, POV

Školství a vzdělávání
Smyslem opatření je zvýšení úrovně vzdělanosti, zejména mladého obyvatelstva mikroregionu,
zlepšováním technického vybavení vzdělávacích zařízení a usnadněním přístupu k informacím tak,
aby odpovídal současným požadavkům, trhu práce a jeho potřebám.
Opatření je zde uvedeno i v souvislosti s možnostmi, které nabízí Operační program Rozvoj lidských
zdrojů.
Cíle opatření
§ zvýšení úrovně vzdělanosti obyvatelstva, zejména dětí a mládeže
§ přizpůsobení se stávajících i budoucích ekonomicky aktivních obyvatel mikroregionu novým
ekonomickým a technologickým požadavkům, zvýšení jejich motivace a flexibility na trhu
práce
Realizační výstupy opatření
§ technické a stavební vybavení ZŠ a MŠ, realizované záměry rekonstrukcí a modernizací
§ počet vzdělávacích programů pro školy
§ vzdělávací, školicí a rekvalifikační programy
§ počet obyvatel využívajících internet
Vhodné opatření Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů:
Sociální integrace a rozvoj příležitostí
Integrace specifických skupin obyvatelstva ohrožených sociální exkluzí
Rovné příležitosti pro ženy a muže na trhu práce
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Posílení kapacity poskytovatelů sociálních služeb
Rozvoj celoživotního učení
Zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízeních, podpůrné systémy vzdělávání
Rozvoj dalšího profesního vzdělávání
Adaptabilita a podnikání
Zvýšení adaptability zaměstnanců na změny ekonomických, technologických podmínek
Specifické vzdělávání
Harmonogram
Odpovídá
Možnosti financování

Studie, analýza listopad 2005, realizace projektů následně
Předseda – manažer mikroregionu, případně pokud v mikroregionu
vznikne ve spolupráci s odbornou pracovní skupinou „Vzdělávání“
Rodiče dětí, starostové obcí
Školská zařízení, obce mikroregionu jako zřizovatelé škol, rodiče žáků,
možno programy kraje, programy Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy, strukturální fondy EU – Operační program Rozvoj lidských
zdrojů – dotčená opatření jsou uvedena výše

DA4. Celoživotní vzdělávání, motivace k aktivitě, podpora všech forem
vzdělávání obyvatelstva
Popis aktivity
Předmětem aktivity je podpora a rozvoj vzdělání a vzdělávání, kvalifikační struktury obyvatel
mikroregionu Střední Haná, podporující zejména vyšší zaměstnanost. Řešením je identifikace
stávajících vzdělávacích kapacit v širším regionu a příprava a realizace rekvalifikačních programů.
Cílem aktivity je rovněž zvyšování informačních, počítačových a jazykových znalostí, vytvářet
vzdělávací programy pro všechny skupiny obyvatel.
Konkrétními výstupem se mohou stát vzdělávací kursy, připravené v součinnosti s Úřadem práce a
místními středními školami i dalšími institucemi.
Činnosti naplňující aktivitu
Výzva ke spolupráci a zapojení vzdělávacích institucí z mikroregionu a dalších subjektů do projektu.
Podle potřeb trhu práce i zájmu veřejnosti připravovat odborné, vzdělávací i jiné kurzy pro různé
skupiny obyvatel. Využívání existujících dotačních programů, kapacit škol – technicky vybavené školy
i veřejné knihovny, granty na zaplacení profesionálních externistů, zapojení studentů.

DA5. Optimalizace využití kapacit a zlepšení dostupnosti a technického stavu
MŠ a ZŠ, projekty rekonstrukcí a modernizací škol
Popis aktivity
Síť mateřských i základních škol v Mikroregionu Střední Haná je relativně široká a dostačující, přesto
z celé řady důvodů poměrně nestabilní a udržení stávajícího rozsahu je jednou z nezbytných částí
kvality života na obcích. Studie /záměr/ na zatraktivnění studijních programů a dalších školních i
mimoškolních aktivit, kroužků v místních školách.
Řešení připravovaných projektů rekonstrukcí a modernizací místních školských zařízení.
Činnosti naplňující aktivitu
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Schůzka starostů obcí a ředitelů škol, seznámení se ze situací, založení odborné pracovní skupiny –
komise, která připraví studii, navrhne nové vhodné školní aktivity.
Analýza možností strukturálních fondů – nejen směrem k technickému zázemí škol, ale i ke kvalitě
výuku a dalších mimoškolních zájmových aktivit.

Sociální sféra
DA6. Zdravotní a sociální péče
Popis aktivity
Cílem aktivity je podpořit další modernizaci a rozšíření základní zdravotní péče v mikroregionu včetně
nabídky vhodných zdravotních služeb. To by mělo být v souladu se zlepšováním podmínek jejich
dostupnosti. Zlepšení preventivní, diagnostické a léčebné péče, vytváření podmínek zdravého
životního stylu.
Druhým úkolem je zlepšení sociálních podmínek života starších a tělesně postižených občanů v
mikroregionu, kteří jsou v současnosti odkázáni převážně jen sami na sebe, v lepším případě na
příbuzné či sousedy.
Konkrétními aktivitami mohou být projektu typu denní stacionář pro místní staré občany, rozšiřování
existující péče v rámci rozvážky jídla, programy kulturního a společenského charakteru, podpora
činnosti klubů seniorů apod..
Optimální rozvoj současných a vznik nových vhodných sociálních služeb, zlepšení sociálních
podmínek a životního standardu starších a tělesně postižených občanů, zlepšení sociálně
společenského klimatu.
Studie potřeby nových zařízení sociální péče, typu zařízení (DPS, hospic, stacionář) nebo rozsahu
potřebným doplňkových služeb pro seniory v Mikroregionu Střední Haná.
Cíle opatření
§ optimální rozvoj současných a vznik nových vhodných zdravotních služeb
§ zlepšení preventivní, diagnostické a léčebné péče, vytváření podmínek zdravého životního stylu
§ zlepšení zdravotního stavu a životního standardu obyvatelstva
§ optimální rozvoj současných a vznik nových vhodných sociálních služeb
§ další zlepšování sociálních podmínek a životního standardu starších a tělesně postižených
občanů
§ zlepšení sociálně společenského klimatu v mikroregionu
Činnosti naplňující aktivitu
Zadání a následně přijetí studie potřeby dalších zařízení sociální, projekt společenských akcí pro
seniory, zohledňující stávající aktivity.
Podpora modernizace, rozšíření nebo výstavby zařízení sociální i zdravotní péče, rozšíření sociální a
zdravotnických služeb.
Přehled projektů a záměry, zajištění jejich financování.
Realizační výstupy opatření
§ modernizace a rozšíření zařízení základní zdravotní péče
§ rozšíření zdravotnických služeb (typ, ordinační hodiny)
§ modernizace, rozšíření a výstavba zařízení sociální péče
§ rozšíření sociálních služeb
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Harmonogram
Odpovídá
Možnosti financování

Průběžně připravované jednotlivé projekty, studie potřeb a přehled
záměrů do října 2005
Předseda – manažer mikroregionu ve spolupráci se starosty obcí
Obce, odbory zdravotnictví, resp. sociálních věcí krajského úřadu, otázkou
je možnost využití dotačních titulů MPSV ČR, strukturální fondy EU –
SROP (neinvestiční projekty 3.2 Podpora sociální integrace v regionech),
případně i některé opatření z OP Rozvoj lidských zdrojů

Závěr
Strategie mikroregionu je základním plánovacím dokumentem, který by měl napomoci trvalému
rozvoji celého mikroregionu a sladit zájmy všech zainteresovaných stran. Nezbytné je provádět
pravidelné monitorování a vyhodnocování navržených opatření a aktivit tak, aby bylo možné v
souladu se zájmy rozvoje území provádět potřebnou aktualizaci zpracované strategie a
postupně naplnit stanovené cíle.

Přehled připravovaných projektů, záměrů
Investiční akce, záměr

Fáze připravenosti

Chropyně
Dokončení rekonstrukce ZŠ
Dokončení rekonstrukce MŠ
Stezka Chropyně
Obnova koupaliště
Regenerace sídliště
Izolační zeleň u hřbitova
Rekultivace skládky
Sběrný dvůr
Pozemky pro individuální bydlení
Rekonstrukce tribuny fotbal. stadiónu
Rekonstrukce budovy TJ

Provádí se
Provádí se
Investiční záměr
Investiční záměr
Provádí se
Investiční záměr
Investiční záměr
Investiční záměr
Investiční záměr
Investiční záměr
Investiční záměr

Ivaň
Kanalizace a ČOV
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Bezdrátový rozhlas
Opravy chodníků
Lesopark
Společenská místnost

Záměr do budoucna
Realizuje se
Připravováno
Realizuje se
Odkup pozemků
Realizuje se

BM asistent s.r.o.

Očekávaný
termín realizace

Rozpočet
projektu

Do 2010
Do 2010
2006
2006
Do 2010
2006
2015
2007
2008
2007
2007

60 mil. Kč
10 mil. Kč
2 mil. Kč
15 mil. Kč
90 mil. Kč
0,7 mil. Kč
20 mil. Kč
2 mil. Kč
10 mil. Kč
5 mil. Kč
5 mil. Kč

2005
2005 – 2006
2005 – 2006

0,2 mil. Kč

2005

0,5 mil. Kč

Strana 28 (celkem 33)

Návrhová část

Strategie rozvoje Mikroregionu Střední Haná

Kojetín
Oprava Husovy ulice, komunikace
k národní kulturní památce židovská
synagoga, úprava okolí synagogy
Dokončení rekonstrukce areálu
koupaliště, instalace skluzavek,
tobogán a další zábavné prvky pro děti
Úprava přednádraží, oprava nádraží
ČD a přístupových komunikací
Komunikace k průmyslové zóně
Obnova pivovarského hotelu
Křenovice
DDM Kojetín – dokončení úprav
Kulturní dům – v zahradě taneční kolo
Vybudování bytů v objektu č.p. 56
I. etapa splaškové kanalizace, s ČOV
Rozšíření parkovacích míst u hřbitova
Lobodice
Oprava místních komunikací
Měrovice nad Hanou
Zbudování biokoridoru
Kanalizace a ČOV
Oprava místní komunikace
Němčice nad Hanou
Rekonstrukce ZŠ – stravovací pavilón
Rekonstrukce starého stadionu na
víceúčelové sportovní zařízení
Rekonstrukce části vozovek II. třídy,
spoluúčast města, akce SSOK

Zahájena realizace

2005

4 mil. Kč

2005 – 2006

30 mil. Kč
15 mil. Kč

Stavební povolení
Studie

2006
2006 – 2007

10 mil. Kč
28 mil. Kč

Stavební rozhodnutí

2005

0,16 mil. Kč

Příprava dokumentace

2006

6 mil. Kč

Žádost o stav.povolení

2005 – 2007
2005 – 2010

25 mil. Kč
5 mil. Kč

Projekt pro stav.řízení

2006

19 mil. Kč

Projekt

2005

8 mil. Kč

Smlouva o dílo
Výběr dodavatele
Projektová příprava

2005
2005
2006

0,45 mil. Kč
0,90 mil. Kč
0,50 mil. Kč

Projekt.dokumentace

Obědkovice
Výstavba sportovního a kulturního
zařízení
Koupě hostince u silnice PV – Kojetín,
vybudování restaurace s ubytováním
Oplocany

Polkovice
Oprava střechy MŠ
Oprava chodníků
Oprava hasičské zbrojnice
Stříbrnice
Cyklostezky Stříbrnice směrem na
Vitčice, Dlouhá Ves, Křenovice

BM asistent s.r.o.
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Vybudování víceúčelové hřiště v areálu
koupaliště
Tovačov
MŠ nutná výměna oken, oprava střechy
ZŠ 3 budovy – nová fasáda, statické
zajištění budovy, rekonstrukce WC
Oprava ulice Cimburkové – Phare
Stavební povolení
Oprava ulice kpt. Jaroše
Projekt
Infrastruktura pro výstavbu RD
Troubky
Multifunkční datová síť
Sportovní areál Na Dolách
Opravy místních komunikací
Výstavba bytového domu

Realizace I. etapy
Studie a projekt
Postupná realizace
Zpracování studie

Záříčí
Dokončení oprav obecních komunikací
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Obnova MŠ
Rekonstrukce šaten fotbalového hřiště
Dokončení hasičského domu
Dokončení kanalizace
Adaptace areálu vojenských kasáren
Přípojka pitné vody pro Plučisko
Cyklostezka směrem na Chropyni
Zřízení točny autobusu
Rozšíření sportovního areálu

1,4 mil. Kč

2005

5,5 mil. Kč
5 mil. Kč

2007

2005 – 2009
2006 – 2007
2005 – 2010
2007 – 2008

20 mil. Kč
5 – 6 mil. Kč
15 mil. Kč
12 mil. Kč

2005

0,45 mil. Kč

Zahájeno
Záměr
Průběžně řešeno
Zahájeno

2005
2006
2007 – 2010
2005
2006

2 mil. Kč
1 mil. Kč
3 mil. Kč
0,425 mil. Kč
0,2 mil. Kč

Územní rozhodnutí

2007 – 2015

40 mil. Kč

Připraveno
Před dokončením
Na počátku
Příprava projektu
Připraveno
Na počátku
Výhledový záměr
Výhledový záměr
Výhledový záměr
Výhledový záměr
Výhledový záměr

2005
2005 – 2006
2005 – 2006
2006
2005 – 2006
2006

0,75 mil. Kč
0,75 mil. Kč
2 mil. Kč

Tvorovice
Vybudování a rekonstrukce sportovního
areálu u obecního úřadu
Rekonstrukce chodníků
Žádost POV
Uhřičice
Přístavba kulturního sálu
Cyklostezka směrem na Kojetín
Opravy místních komunikací
Rekonstrukce střechy mateřské školy
Zřízení kompostárny
Oddělená kanalizace a připojení na
ČOV v Kojetíně

2005

0,30 mil. Kč

Prioritní problémové okruhy
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Prioritní okruh

Návrhová část

Stupeň
důležitosti

Hlavní problémy a vazba na připravované záměry – možný
komentář

Podpora podnikání
Chropyně

1

Poměrně vysoká nezaměstnanost, využití volných prostor
podniku Fatra, další průmyslová zóna

Ivaň
Kojetín

2
1

Křenovice
Lobodice
Měrovice nad Hanou
Němčice nad Hanou
Obědkovice
Oplocany
Polkovice
Stříbrnice
Tovačov
Troubky
Tvorovice
Uhřičice
Záříčí
Techn. infrastruktura
Chropyně
Ivaň
Kojetín
Křenovice
Lobodice
Měrovice nad Hanou
Němčice nad Hanou

X
2
3
1
5
1
1
1
2
4
1
1
2

Obědkovice
Oplocany
Polkovice
Stříbrnice
Tovačov

4
3
2
1
1

Troubky
Tvorovice
Uhřičice
Záříčí
Dopravní obslužnost
Chropyně
Ivaň
Kojetín
Křenovice
Lobodice
Měrovice nad Hanou
Němčice nad Hanou
Obědkovice

2
3
3
1

BM asistent s.r.o.

2
1
1
X
2
1
1

5
2
4
X
1
4
4
1

Vysoká nezaměstnanost, malá kupní síla, připravený projekt
komunikace k průmyslové zóně

Velká nezaměstnanost až na úrovni 30%
Využití původní i nové průmyslové zóny investorům

Vysoká nezaměstnanost, malá kupní síla
Problémy ZD
Řešení není v možnostech obce
Objekt bývalých kasáren
Špatný stav komunikací pro pěší
Řešen projekt kanalizace

Rekonstrukce místních komunikací, rekonstrukce kanalizace,
oprava městských budov, oprava hřbitova
Nutná hloubková kanalizace

Špatný stav komunikací a chodníků, připravena oprava ulice
Cimburkova z programu Phare.
Opravy místních komunikací, budování chodníků
Příjezdové komunikace
Vybudování oddělené kanalizace a připojení na ČOV Kojetín
Dokončení kanalizace, opravy místních komunikací
Současný stav vyhovuje

Vyhovující
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Oplocany
Polkovice
Stříbrnice
Tovačov
Troubky
Tvorovice
Uhřičice
Záříčí
Bydlení
Chropyně

5
3
3
3
5
X
5
3

Ivaň
Kojetín
Křenovice
Lobodice
Měrovice nad Hanou
Němčice nad Hanou
Obědkovice
Oplocany
Polkovice
Stříbrnice
Tovačov

2
2
1
1
2
1
2
5
3
2
1

Troubky
Tvorovice
Uhřičice
Záříčí

3
5
5
3

Volnočasové aktivity
Chropyně

2

Ivaň
Kojetín
Křenovice
Lobodice
Měrovice nad Hanou
Němčice nad Hanou
Obědkovice
Oplocany
Polkovice
Stříbrnice
Tovačov

3
3
X
2
3
1
2
3
2
2
2

Troubky
Tvorovice
Uhřičice
Záříčí

2
4
3
1

BM asistent s.r.o.

2

Současný stav vyhovuje

Zcela vyhovující stav

Dostatečná kapacita činžovního bydlení, problémem příprava
parcel pro individuální výstavbu RD
Připravovány parcely pro individuální výstavbu RD

Výstavba bytů – investor, příprava lokalit pro výstavbu RD

Záměr vybudování infrastrastruktury pro II.etapu výstavby
rod.domků v lokalitě Podzámčí.
Vybudování bytového domu o cca 8 – 10 byt.jednotkách
Přilákat a udržet mladé lidi
Individuální výstavba RD
Nedostatek vhodných a zainvestovaných parcel pro
individuální výstavbu
Rozšiřování veřejně přístupných sportovišť, nutné projekty
rekonstrukcí koupaliště, tělocvičny, Městského kulturního
střediska, hřiště s umělým povrchem

Vybudování víceúčelového sportoviště
Rozšíření nabídky pro neorganizovanou mládež

Záměr rekonstrukce budovy školní družiny - využití pro klub
dětí a mládeže, zřízení hřiště u MŠ, vybudování umělého
povrchu na hřišti Pod břízami.
Sportovní areál Na Dolách, rekonstrukce kulturního domu
Zlepšení sportovního a kulturního vyžití
Na velmi dobré úrovni, více investičních záměrů – hasičská
zbrojnice, šatny na hřišti, sportovní areál
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Cestovní ruch
Chropyně

2

Ivaň
Kojetín
Křenovice
Lobodice

X
1

Měrovice nad Hanou
Němčice nad Hanou
Obědkovice
Oplocany
Polkovice
Stříbrnice
Tovačov

2
3
1
3
2
3
2

Troubky
Tvorovice
Uhřičice
Záříčí
Životní prostředí
Chropyně

3
X
3
1

Ivaň
Kojetín
Křenovice
Lobodice
Měrovice nad Hanou
Němčice nad Hanou
Obědkovice
Oplocany
Polkovice
Stříbrnice
Tovačov
Troubky
Tvorovice
Uhřičice
Záříčí

2
4
1
1
1
1
3
1
1
1
3
3
2
2
3

BM asistent s.r.o.
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Vybudování cyklostezky, chybí ubytovací kapacity, problém
s umístěním expozice Emila Filly v prostorách zámku,
rekonstrukce fasády zámku

2

2

Nové podnikatelské příležitosti, více projektů – hotel,
koupaliště, cyklostezky

Postupné opravy tovačovského zámku z programů
Regenerace městské památkové rezervace a Programu
záchrany architektonického dědictví, směna pozemků pro
rekreační využití tovačovských jezer.

Cyklostezka směrem na Chropyni
Nutnost řešení likvidace odpadů, pokračování projektu
regenerace sídliště

Výstavba ČOV a kanalizace
Protierozní a protipovodňová opatření, péče o zelené plochy
Nutná hloubková kanalizace
Dostavba dálnice
Sběrný dvůr
Výsadba zeleně
Zalesnění vhodných pozemků, vytváření malých IP
Adaptace areálu bývalých vojenských kasáren
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