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ÚVOD
Strategický plán rozvoje mikroregionu Střední Haná vychází z analýzy současného stavu mikroregionu
a následné SWOT analýzy. Strategie je založena na vyváženém rozvoji celého území, a to při
respektování principů dlouhodobě udržitelného rozvoje. Takový přístup pomáhá určovat prioritní oblasti
a cíle, kterých chce mikroregion za období své existence dosáhnout a definuje postup prací, aby cíle
Strategie bylo dosaženo. Struktura dokumentu odpovídá standardním koncepčním pracem komplexního
zaměření. Strategie je formulována i s výhledem i na další plánovací období 2014 – 2020.
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1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST
Prioritní oblast 1 jsme na základě provedené analýzy rozdělili na 2 dílčí podoblasti:
A. Komplexní nabídka služeb pro obyvatele regionu
B. Sportovní, kulturní a volnočasové aktivity obyvatel včetně zajištění zázemí pro jejich
provozování
A. Komplexní nabídka služeb pro obyvatele regionu
Tato podoblast směřuje k problematice dostupnosti a kvality místních veřejných služeb a služeb
občanské vybavenosti. Soustředí se na zajištění dostupného mateřského a základního školství a dále
na vyhovující úroveň zdravotních a sociálních služeb pro všechny cílové skupiny obyvatel. Úroveň a
dostupnost těchto základních veřejných služeb výrazně ovlivňuje atraktivitu území a životaschopnost
obcí pro budoucí generace.
Mikroregion Střední Haná se převážně nepotýká s kritickými problémy v této oblasti. Výjimkou je
v současné době nedostačující kapacita mateřských škol. Některé školy by chtěly rozšířit svoje kapacity
a opravit či revitalizovat školní budovy. V rámci mikroregionu Střední Haná není vysoká škola. Možnost
získání tradičního humanitního vzdělání nabízí v Olomouci Univerzita Palackého, technické,
ekonomické, zemědělské aj. odborné universitní vzdělání získávají místní lidé mimo region Střední
Moravy. Jako další možnost se nabízí Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, která díky poloze mikroregionu
je v dostupné vzdálenosti.
Opatření prioritní podoblasti


Podpora fungování škol a dalších vzdělávacích zařízení

Příklady projektů k naplnění opatření
- výstavba případně rekonstrukce mateřských škol v obcích s nedostačující kapacitou
- modernizace a rekonstrukce škol a dalších vzdělávacích zařízení
- modernizace technického vybavení škol a jiných vzdělávacích zařízení
- rozšíření možností vzdělávání ve školách a dalších institucích
plnění odpovídá:
termín realizace:
dotační program:



ředitel MŠ/ZŠ, starosta
2011 - 2015
ROP Střední Morava, PRV, OP vzdělávání pro konkurenceschopnost

Zajištění kvalitních a dostupných zdravotních a sociálních služeb pro obyvatele

Příklady projektů k naplnění opatření
- modernizace vybavení a techniky zdravotních a sociálních zařízení
- výstavba a rekonstrukce objektů sociální péče a služeb
- zavádění a podpora fungování terénních sociálních a zdravotních služeb
plnění odpovídá:
termín realizace:
dotační program:

BM region o.p.s.
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Budování zázemí pro samosprávu a veřejně prospěšné aktivity

Příklady projektů k naplnění opatření
- rekonstrukce a opravy budov obecních úřadů a dalších veřejných budov v obcích
- rekonstrukce, modernizace a dovybavení budov a prostor obecních úřadů a veřejných budov za
účelem rozšíření možností využití
- projekty zaměřené na bezbariérové zpřístupnění veřejných budov v obcích
plnění odpovídá:
termín realizace:
dotační program:

starosta
2011 - 2015
ROP Střední Morava, PRV, POV Olomouckého kraje

B. Sportovní, kulturní a volnočasové aktivity obyvatel včetně zajištění zázemí pro jejich
provozování
Tato podoblast je zaměřena na oblast volnočasových aktivit. Možnost realizace volnočasových aktivit je
jedním ze stěžejních faktorů ovlivňujících atraktivitu sídla a spokojenost jeho obyvatel, což může mít vliv
na jeho demografickou strukturu a v návaznosti na to i ekonomickou prosperitu, vzdělanost apod.
Nabídka, zázemí pro kulturní vyžití a sport je celkově v mikroregionu poměrně dobrá. Takřka ve všech
obcích je kulturní dům a hřiště, slabší je situace u dalších sportovních areálů a špatná situace je s
možnostmi ke koupání. Volnočasová zařízení mohou mít také v mnoha případech přímou vazbu na
cestovní ruch – mohou rozšířit nabídku vyžití i pro návštěvníky, což může mít další pozitivní dopady na
celý region a zejména na lokalitu, ve kterém je zařízení situováno.
Opatření prioritní podoblasti


Výstavba a rekonstrukce multifunkčních společenských zařízení

Příklady projektů k naplnění opatření
- výstavba a rekonstrukce objektů, které „pod jednou střechou“ vytvářejí zázemí pro širokou
nabídku služeb a volnočasových aktivit pro obyvatele obcí regionu
plnění odpovídá:
termín realizace:
dotační program:


starosta
2012 - 2020
ROP Střední Morava, PRV, POV Olomouckého kraje

Modernizace sportovních hřišť a areálů

Příklady projektů k naplnění opatření
- výstavba hřišť a nových sportovišť
- rekonstrukce, opravy a modernizace sportovních areálů a objektů
- projekty zaměřené na posílení nabídky sportovních a rekreačních aktivit v regionu
plnění odpovídá:
termín realizace:
dotační program:

BM region o.p.s.
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Modernizace a výstavba koupališť, zpřístupnění přírodních lokalit ke koupání

Příklady projektů k naplnění opatření
- regenerace a zpřístupnění přírodních lokalit ke koupání (Tovačovská jezera)
plnění odpovídá:
termín realizace:
dotační program:



starosta
2011 - 2020
ROP Střední Morava, PRV

Budování a údržba dětských hřišť a atrakcí pro děti

Příklady projektů k naplnění opatření
- budování a modernizace dětských hřišť a atrakcí pro děti v obcích
- zvýšení bezpečnosti dětských hřišť a atrakcí pro děti v obcích
plnění odpovídá:
termín realizace:
dotační program:

BM region o.p.s.
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2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA
Prioritní oblast 2 jsme na základě provedené analýzy rozdělili na 4 dílčí podoblasti:
A. Kvalitní dopravní infrastruktura
B. Regenerace veřejných prostor v obcích
C. Eliminace environmentálních rizik a ochrana přírody
D. Vyhovující úroveň technické infrastruktury a dostatečná nabídka kvalitního bydlení
A. Kvalitní dopravní infrastruktura
Tato podoblast je zaměřena na zlepšení dopravní infrastruktury v celém mikroregionu Střední Haná.
Stav dopravní infrastruktury významně ovlivňuje všechny složky socioekonomického rozvoje regionu. V
rámci této podoblasti se jedná zejména o zvýšení kvality komunikací, jejichž špatný technický stav
snižuje bezpečnost obyvatel a komplikuje dopravní dostupnost sídel. Frekventované silnice zhoršují
životní podmínky obyvatel nadměrným hlukem a znečištěním životního prostředí. Pro zvýšení dopravní
dostupnosti je zapotřebí zlepšit stav regionálních silnic, ale i dalších dopravních staveb (mosty,
propustky apod.) či ostatního příslušenství (osvětlení, značení apod.), na kritických místech vybudovat
objezdy a obchvaty, v obcích vyřešit dopravu v klidu. Pro bezpečnosti provozu je také zapotřebí zlepšit
stav komunikací pro pěší a cyklisty, budovat a rekonstruovat chodníky, cyklotrasy a cyklostezky.
Opatření prioritní podoblasti


Výstavba a rekonstrukce komunikací v rámci regionu

Příklady projektů k naplnění opatření
- opravy, rekonstrukce a obnova komunikací
- výstavba obchvatů sídel zatížených nadměrnou dopravou
- výstavba, rekonstrukce a opravy mostků a propustků
- výstavba nových komunikací
- výstavba křižovatek
- instalace dopravního značení
plnění odpovídá:
termín realizace:
dotační program:


starosta
2012 - 2020
ROP Střední Morava, PRV, POV Olomouckého kraje

Rozvoj a zvýšení bezpečnosti komunikací pro pěší a cyklisty

Příklady projektů k naplnění opatření
- budování a rekonstrukce chodníků, lávek a další infrastruktury pro pěší
- projekty zaměřené na zvýšení bezpečnosti obyvatel při silničním provozu
- bezbariérové řešení dopravní infrastruktury
- projekty zaměřené na omezení rychlosti v obcích a zvýšení bezpečnosti obyvatel při silničním
provozu (vybudování retardérů v obcích)
- vybudování a značení cyklostezek včetně souvisejícího mobiliáře (oživení Moravské stezky)
- projekty na rozšíření sítě cyklotras s jejich napojení na okolní regiony
BM region o.p.s
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plnění odpovídá:
termín realizace:
dotační program:

starosta
2012 - 2020
ROP Střední Morava, PRV, POV Olomouckého kraje, SFDI

B. Regenerace veřejných prostor v obcích
Tato podoblast je zaměřena zejména na zlepšení vzhledu obcí v rámci mikroregionu Střední Haná.
Jedná se především o návsi a náměstí, další veřejná prostranství a zelené plochy mezi zástavbou.
Zejména venkovské obce mají mnohdy zanedbaná veřejná prostranství, což vede k jejich dalšímu
chátrání a tím snižování atraktivity obce. Příčinou zanedbanosti veřejných prostranství bývá mj. také
nedostatečné technické vybavení k jejich údržbě.
Opatření prioritní podoblasti


Revitalizace veřejných prostranství včetně rozvoje zelených ploch

Příklady projektů k naplnění opatření
- úpravy a regenerace návsí a náměstí
- úpravy a regenerace dalších veřejných prostranství
- úpravy a regenerace parků, veřejných zahrad a dalších zelených ploch
- projekty zaměřené na výsadbu nové zeleně a celkového ozelenění obcí
- projekty zaměřené na zkvalitnění péče o veřejnou zeleň
plnění odpovídá:
termín realizace:
dotační program:


starosta
2012 - 2020
ROP Střední Morava, PRV, POV Olomouckého kraje, OPŽP

Pravidelná údržba veřejných prostranství

Příklady projektů k naplnění opatření
- nákup nových strojů a vybavení k péči o veřejná prostranství
- modernizace technického vybavení k péči o veřejná prostranství
plnění odpovídá:
termín realizace:
dotační program:

starosta
2012 - 2020
PRV, MAS Střední Haná

C. Eliminace environmentálních rizik a ochrana přírody
Tato podoblast je zaměřena na životní prostředí a aktivní ochranu krajiny. Kvalita životního prostředí má
vliv na všechny aspekty rozvoje regionu. Péče o životní prostředí je stěžejním faktorem ovlivňujícím
kvalitu života současných i budoucích obyvatel. Mikroregion Střední Haná není postižen výrazným
plošným negativním ekologickým zatížením, přesto je stále potřeba zlepšovat odpadové hospodářství v
obcích, eliminovat černé skládky atd. Často také dochází ke konfliktům mezi zemědělstvím,
průmyslovou výrobou a ochranou přírody a krajiny. Negativní vliv na životní prostředí má také rostoucí
BM region o.p.s
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doprava. Na místech ohrožovaných výkyvy stavů vodních toků je zapotřebí vybudovat protipovodňová
opatření. Ke snížení negativních dopadů na čistotu životního prostředí může přispět větší využívání
alternativních zdrojů energie.
Opatření prioritní podoblasti


Protipovodňová opatření, úpravy vodních toků a ploch

Příklady projektů k naplnění opatření
- výstavba protipovodňových a protierozních opatření
- obnova přirozené retenční funkce krajiny
- vyčištění a revitalizace vodních toků
- obnova, vyčištění a revitalizace rybníků a vodních nádrží
plnění odpovídá:
termín realizace:
dotační program:


starosta
2011 - 2015
OPŽP

Odstranění stávajících ekologických zátěží

Příklady projektů k naplnění opatření
- odstranění černých skládek
- likvidace starých ekologických zátěží
- řešení systému odpadového hospodářství v obcích
plnění odpovídá:
termín realizace:
dotační program:

starosta
2011 - 2015
OPŽP

D. Vyhovující úroveň technické infrastruktury a dostatečná nabídka kvalitního bydlení
Tato podoblast je zaměřena na prvky technické infrastruktury, které jsou nezbytné pro dobré životní
podmínky obyvatel a rozvoj ekonomických aktivit v obcích. V malých obcích regionu je místy problém
nedostatečného napojení na tyto sítě. To může snižovat atraktivitu prostředí a života v malých obcích.
Dochází tak ke zvýšení nákladů, snížení komfortu pro bydlení a zhoršují se podmínky pro podnikání. V
neposlední řadě to má také negativní dopady na kvalitu životního prostředí. Rozšíření nabídky bydlení v
obcích současně pozitivně ovlivní atraktivitu sídla pro obyvatele. Rozvoj bydlení spolu s rozvojem
podnikání zajišťuje stabilizaci obyvatel obce, příliv nových občanů, zlepšení demografického potenciálu,
větší daňovou výtěžnost a navýšení obecního rozpočtu. Bytová výstavba je také nezanedbatelným
zdrojem nových pracovních míst. Základem je získání a příprava ploch pro výstavbu nových rodinných
domků a dalších rozvojových ploch včetně jejich napojení na inženýrské sítě.
Opatření prioritní podoblasti


Dobudování kanalizační sítě a ČOV

Příklady projektů k naplnění opatření
- výstavba a rekonstrukce kanalizačních systémů v obcích
- budování, rekonstrukce a modernizace čističek odpadních vod
BM region o.p.s
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plnění odpovídá:
termín realizace:
dotační program:


starosta
2011 - 2015
PRV, OPŽP, MZe

Zkvalitnění ostatní technické infrastruktury včetně telekomunikačních sítí

Příklady projektů k naplnění opatření
- budování a rekonstrukce vodovodních sítí, zajištění pitné vody pro obyvatele
- budování a rekonstrukce elektrických sítí
- budování a rekonstrukce veřejného osvětlení
- budování a rekonstrukce místních rozhlasů
- rozšíření a zkvalitnění internetového napojení
plnění odpovídá:
termín realizace:
dotační program:


starosta
2011 - 2015
OPŽP, MZe, ROP Střední Morava, PRV, POV Olomouckého kraje, IOP

Rekonstrukce a výstavba bytů, příprava pozemků pro bytovou výstavbu

Příklady projektů k naplnění opatření
- získání a výkup pozemků pro bytovou výstavbu
- příprava pozemků pro bytovou výstavbu (sítě, komunikace apod.)
- výstavba obytných domů
plnění odpovídá:
termín realizace:
dotační program:

BM region o.p.s
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2011 - 2020
MMR
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3. PODNIKÁNÍ
V rámci prioritní oblasti 3 můžeme na základě provedené analýzy definovat následující podoblast:
A. Podpora podnikání a investic, efektivní využití hospodářského potenciálu regionu
A. Podpora podnikání a investic, efektivní využití hospodářského potenciálu regionu
Tato podoblast je zaměřena zejména na vytváření příznivých podmínek a prostředí pro podnikání,
především malých a středních podniků, včetně jejich zázemí a technického vybavení. Je třeba
podporovat zavádění nových technologií a inovací do výroby včetně modernizace podniků. Současně je
vhodné i zachování a rozvoj tradičních venkovských řemesel. Je potřeba minimalizovat nejčastější
překážky v podnikání a vytvářet podmínky pro začínající drobné podnikatele. Zvýšení atraktivity regionu
pro podnikatele lze dosáhnout dostatečnou nabídkou objektů pro podnikání, podporou revitalizace
nevyužitých nebo zchátralých objektů (tzv. brownfields) v jednotlivých obcích. Potřebným se v regionu
ukazuje také vytvoření informačního servisu pro místní podnikatele a navázání spolupráce podnikatelů
s místní správou. Pro udržení a rozvoj průmyslu v regionu je žádoucí zajistit připravené průmyslové
zóny.
Opatření prioritní podoblasti


Podpora podnikání, asistence, spolupráce s místní správou a propagace podnikatelů

Příklady projektů k naplnění opatření
- poskytnutí vhodných prostorů či pozemků určených k podnikání
- výstavba nebo rekonstrukce provozoven a objektů pro podnikání
- nákup nové techniky a vybavení pro podnikatele včetně zavádění nových technologií a inovací
- informační servis a poradenské služby pro podnikatele
- příprava zázemí pro začínající podnikatele
- projekty zaměřené na spolupráci podnikatelů s neziskovým sektorem a místní správou
plnění odpovídá:
termín realizace:
dotační program:


sekretariát MAS, starosta
2011 - 2020
OPPI, MAS Střední Haná

Zajištění vhodných průmyslových zón a revitalizace brownfields

Příklady projektů k naplnění opatření
- revitalizace nevyužitých a opuštěných, zanedbaných nebo zchátralých objektů či areálů
(brownfields) a jejich příprava k novému využití
- příprava nových průmyslových zón včetně jejich propagace
plnění odpovídá:
termín realizace:
dotační program:

BM region o.p.s
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2011 - 2020
OPPI, MAS Střední Haná
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4. CESTOVNÍ RUCH
Prioritní oblast 4 jsme na základě provedené analýzy rozdělili na 2 dílčí podoblasti:
A. Kvalitní základní a doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
B. Využití a údržba přírodních, kulturních a historických atraktivit za účelem rozvoje cestovního
ruchu i rekreace místních obyvatel
A. Kvalitní základní a doprovodná infrastruktura cestovního ruchu
Tato podoblast je zaměřena na rozvoj cestovního ruchu v regionu, který má velký potenciál zásluhou
svých přírodních i kulturních atraktivit. Pro další rozvoj cestovního ruchu a zvýšení jeho podílu na
celkové prosperitě regionu je třeba vytvořit potřebné zázemí v podobě základní i doprovodné
infrastruktury. Nezbytná je pestrá škála ubytovacích a stravovacích zařízení a vytvoření široké nabídky
aktivit pro návštěvníky. K tomu je důležitá ucelená lokální informovanost o atraktivitách, nabízených
službách a produktech cestovního ruchu tohoto regionu. Cestovní ruch se tak může stát jedním z pilířů
hospodářské prosperity obcí regionu.
Opatření prioritní podoblasti


Budování a údržba všech typů turistických tras a další infrastruktury CR i ve spolupráci s
okolními regiony

Příklady projektů k naplnění opatření
- budování a rekonstrukce turistického značení a turistických tras
- budování a obnova naučných stezek
- značení kulturních a turistických cílů
- budování a značení cyklotras (oživení Moravské stezky, značení navazujících úseků – cyklostezka
Bečva)
- budování a rekonstrukce rozhleden
- posílení propagace a marketingu regionu
- zkvalitnění informačních center a dalších informačních zdrojů pro návštěvníky regionu
- budování infrastruktury pro rozvoj nových forem cestovního ruchu (agroturistika, ekoturistika,
hipoturistika aj.)
plnění odpovídá:
termín realizace:
dotační program:



starosta
2012 - 2020
ROP Střední Morava, SFDI, CzechTourism

Zajištění dostatečných ubytovacích a stravovacích kapacit pro návštěvníky

Příklady projektů k naplnění opatření
- projekty na vybudování a rekonstrukce ubytovacích kapacit
- projekty na zkvalitnění stravovací infrastruktury
plnění odpovídá:
termín realizace:
dotační program:

BM region o.p.s

starosta
2012 - 2020
ROP Střední Morava, PRV
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Strategie rozvoje mikroregionu Střední Haná, návrhová část
B. Využití a údržba přírodních, kulturních a historických atraktivit za účelem rozvoje cestovního
ruchu i rekreace místních obyvatel
Tato podoblast je zaměřena na problematiku péče o kulturní a přírodní dědictví regionu. Kulturní,
historické a přírodní památky zvyšují atraktivitu území pro návštěvníky a mohou tak mít pozitivní dopad
na ekonomickou prosperitu oblasti. Zároveň zvyšují estetickou úroveň sídel a kulturní úroveň
obyvatelstva. Zpřístupněním památek pro návštěvníky (včetně handicapovaných) je možné zvýšit
návštěvnost regionu a také získat prostředky na jejich další údržbu.
Opatření prioritní podoblasti


Rozvoj a údržba přírodních, kulturních a historických atraktivit na území mikroregionu

Příklady projektů k naplnění opatření
- rekonstrukce a restaurování drobných pamětihodností, kostelů, kaplí a hřbitovů
- projekty na rekonstrukce ostatních kulturních zařízení
- rozvoj expozic jednotlivých pamětihodností
- zpřístupnění památek
plnění odpovídá:
termín realizace:
dotační program:

BM region o.p.s

sekretariát MAS, starosta
2012 - 2020
ROP Střední Morava, PRV, POV Olomouckého kraje, Program podpory
kultury a památkové péče v Olomouckém kraji
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