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ÚVOD 
 

Tento strategický plán města je střednědobým koncepčním dokumentem, který se snaží navrhnout 
směry dlouhodobého rozvoje. Strategické plány se tak v posledních letech stávají klíčovými dokumenty 
pro rozvoj územního celku.  

Program rozvoje popisuje hlavní problémy a předpoklady rozvoje města a formuluje možná řešení. 
Umožňuje tak komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání finančních 
a personálních kapacit města i celkového potenciálu města. Zpracovaný program se člení na 
analytickou a návrhovou část. V analýze jde především o zhodnocení aktuální situace a předchozího 
vývoje v jednotlivých oblastech života města. Návrhová část pak vyjadřuje představu o rozvoji města 
a formuluje způsob jejího dosažení. Základní součásti návrhové části jsou tvořeny strategickou vizí, cíli 
a opatřeními. Návrhová část dokumentu přibližuje budoucí ideální stav, jakého chce město Kojetín 
prostřednictvím strategie dosáhnout. 

Program rozvoje je podklad pro rozhodování orgánů města v rozvojových záležitostech. Zpracování 
dokumentu také posiluje šance města získat finanční prostředky z dotací ze státního rozpočtu i fondů 
EU. 

  



A. ANALYTICKÁ ČÁST 
 

A. 1 CHARAKTERISTIKA MĚSTA 

A. 1. 1 Území 

 
Město Kojetín se nachází v okrese Přerov v Olomouckém kraji. Ve vzdálenosti 9 km se nachází město 
Kroměříž, 13 km východně město Hulín, 16 km severovýchodně město Přerov a 19 km severozápadně 
město Prostějov. Samotné město Kojetín má rozlohu 31,07 km2 a 6 078 obyvatel. Nachází se 
v nadmořské výšce 200 m. n. m., na jeho území se nacházejí tři katastrální území. Kojetínské náměstí 
obklopují měšťanské domy, z nichž některé si ponechaly svůj historický ráz. Stejně jako dříve, je jejich 
přízemí vyplněno různými obchody a restauracemi. Mimo bytové zástavby nalezneme na území města 
i plochy přírodní a zemědělské. 

Město leží na důležité dopravní křižovatce, železniční trati mezi Přerovem a Brnem, Kojetínem a 
Ostravou. Obě tyto trati jsou více než 100 let staré a zastávají důležitou část dopravní infrastruktury 
v okolí. Územím města prochází Dálnice D1 a silnice I/47 v úseku Vyškov – Kroměříž. 

Město Kojetín má významnou rekreační polohu. Nedaleko města prochází Moravská cyklotrasa č. 47 
Jeseník – Břeclav a cyklotrasa č. 5040 z Tovačova směrem na Měrovice – Plumlov. V okolí města je 
možno provozovat i vodní turistiku. Okolní krajina je typickou krajinou rovinaté Hané protkané řadou 
vodních ploch a toků, částečně porostlá lužními lesy. Na jih od města se zvedá úpatí Chřibů.  

První písemná zmínka o Kojetíně pochází z roku 1233, to však neznamená, že by byl teprve tohoto roku 
Kojetín založen. Z názvu Kojetína plyne, že jeho počátky souvisí s jistým Kojatou, mužem, který měl 
nějaký vztah k této osadě.  Koncem 12. nebo počátkem 13. století se Kojetín spolu s některými okolními 
městy dostal do držení pražského biskupství, které trvalo až do doby husitského hnutí. Velkého 
rozkvětu město dosáhlo v 18. století, kdy se dbalo na rozvoj řemesel, obchodu i poddanských 
hospodářství. 

Od roku 1948 do roku 1960 byl Kojetín okresním městem. 

A. 1. 2 Obyvatelstvo 

 
V roce 2018 mělo město Kojetín 6 103 obyvatel. V současné době má 6 078 obyvatel. Tento pokles je 
způsoben především migračním saldem. V roce 2019 byl počet obyvatel v kategorii 0-14 let 961, 
v kategorii 15-64 3 903 obyvatel a v kategorii 65+ 1 214 obyvatel. Průměrný věk se zde pohybuje okolo 
42 let. Za rok 2019 bylo také více vystěhovalých než přistěhovalých. Vzdělanostní struktura města za 
rok 2019 byla následující: nejvíce zastoupenou skupinou jsou osoby se středoškolským vzděláním bez 
maturity, následují obyvatelé s úplným středním vzděláním, jako třetí byli obyvatelé se základním 
vzděláním včetně neukončeného a obyvatelé s vysokoškolským vzděláním.  

Mezi místní spolky patří TJ Sokol Kojetín, který má nejpočetnější členskou základnu. Sdružuje tenisty, 
stolní tenisty a cvičence od dětských kategorií až po nejstarší. Fotbalisté jsou organizováni v TJ Slavoj 
Kojetín, který využívá fotbalový stadion Morava. Bohatou tradici má vodácký sport, jehož členové mají 
sídlo v loděnici na soutoku Moravy a Mlýnského náhonu. V obci se nachází taktéž sportovní areál u 
Gymnázia Kojetín, který má víceúčelové hřiště s umělým povrchem, cvičnou horolezeckou stěnou, 
šatnami i sociálním zařízením. Od roku 2015 funguje nová sportovní hala. V obci nechybí ani nově 
zrekonstruované koupaliště s novým kempem. 

A. 1.3 Hospodářství 

 
Na území města se nachází tyto služby: několik prodejen s potravinami a spotřebním zbožím, 



pohostinství, kadeřnictví, atd. Objektem cestovního ruchu je nově vybudovaný kemp při koupališti, 
dále pak bohatá vodácká historie. Nejvíce využívané odvětví je velkoobchod a maloobchod, kterému 
se dle veřejného rejstříku věnuje 229 registrovaných podniků. Dále pak dominuje stavebnictví. 

Dle posledního sčítání obyvatel je v obci ekonomicky aktivních celkem 2 914 obyvatel, uchazečů o práci 
bylo 432 a ekonomicky neaktivních obyvatel bylo 2 903, z čehož podstatnou část tvoří nepracující 
důchodci. Nezjištěnou ekonomickou aktivitu vykazovalo 353 osob.  

Město je v celém svém rozsahu plynofikované. Na území města je možnost využívat kabelové televize, 
pořídit si připojení k internetu a dalších technických služeb. Také se zde využívá shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.  

A. 1.4 Infrastruktura 

 
Přes území města vede dopravní infrastruktura, jak železniční, tak hlavně silniční. Město leží na důležité 
železniční křižovatce, na trati Přerov – Brno, zastavují zde rychlíky jezdící mezi Brnem a Bohumínem.  
Co se týká silniční dopravy, prochází přes území města dálnice D1 a silnice I/47 v úseku Vyškov – 
Kroměříž. Ze severu na jih prochází městem silnice IIú367 v úseku Olomouc – dálnice D1. Územím 
města také prochází několik silnic 3. třídy. 

A. 1.5 Vybavenost 

 
Počet domů ve městě je 1 392, z toho obydlených 1 214. Město zřizuje mateřskou školu, kde jsou čtyři 
třídy a dále pak dvě základní školy.  

V Kojetíně se nachází poliklinika sdružující lékaře s různorodým zaměřením. Jedná se např. o ortopeda, 
praktického lékaře pro dospělé a dorost. V obci se nachází Centrum sociálních služeb Kojetín, které je 
příspěvkovou organizací.  

Nejvýznamnější kulturní památkou je kostel Nanebevzetí Panny Marie. Tvoří dominantu siluety města. 
Významnou kapitolu v dějinách města tvoří existence židovské komunity. Připomínkou této kultury je 
židovský hřbitov. Další pamětihodností města je bývalý zájezdní hostinec na náměstí. Město Kojetín je 
bohaté na kulturní a národopisní tradice. Vysokou aktivitu vyvíjí soubor Hanácká beseda, Hanácká 
scéna a tvůrčí skupina Signál 64. 

A. 1.6 Správa města 

 
Městský úřad města Kojetín má kromě řízení města v kompetenci i matriční úřad a stavební úřad. 
Městský úřad zaměstnává kromě starosty a místostarosty také několik dalších zaměstnanců v oblasti 
odboru vnitřních věcí, školství a kultury, finančního odboru, matriky či odboru výstavby a dopravy. 

Mezi příjmy z pronájmu patří pronájmy nebytových prostor a pozemků. Mezi dotace z posledních let 
patří dotace z Olomouckého kraje pro SDH či dotace, které jsou poskytované samotným městem.  

 

 

 

 

 



A.2 Východiska pro návrhovou část 
Východiska pro návrhovou část jsou zpracována zejména na základě poznatků z charakteristiky města 

a zachycují základní (klíčové) podněty pro návrhovou část. 

 

SILNÉ STRÁNKY  

(pozitiva, rozvojové faktory) 

SLABÉ STRÁNKY  

(negativa, problémy) 

● Fungující základní a mateřská škola 

● Blízkost k přírodě 

● Nabídka volnočasových aktivit  

● Početné zastoupení ve spolkové činnosti 

● Dobrá dopravní dostupnost      – D1 

● Fungující vybavenost typická pro menší město 

● Špatný technický stav městských budov 

● Nedostatek stavebních parcel 

● Úbytek obyvatel 

 

 

 

 

 

 



B. Návrhová část  

Návrhová část je tvořena částmi B.1. Strategická vize, B.2. Opatření a aktivity, B.3. Podpora realizace 
programu. Celá návrhová část vychází ze závěrů analýz v kapitole A. Analytická část. Pojmenovává 
a blíže rozpracovává témata, která jsou pro další rozvoj města důležitá. Přitom postupuje od představ 
o budoucí podobě města ke konkrétním činnostem. 

 

B.1 Strategická vize 
Dlouhodobá vize zachycuje představu o budoucím obrazu města, jak se bude měnit a rozvíjet. 
Strategická vize je definována zejména na základě výsledků a závěrů předchozích bodů analytické části 
a také na základě jednání. Realizací aktivit právě ze Strategie rozvoje města bude možné naplňovat vizi. 

Strategická vize dlouhodobého rozvoje města vychází ze znalostí, zkušeností a záměrů vedení města, 
znalostí a zkušeností členů řídící komise, členů pracovních skupin a z názorů obyvatelstva a podnikatelů 
žijících a působících v obci. Město Kojetín bude realizovat strategické záměry systematického rozvíjení 
všech složek organismu města tím, že 

● přijme a postupně realizuje promyšlený dlouhodobý program pozitivních změn ve všech 
relevantních sférách života města, svou účinností přesahujících jednotlivá volební období; 

● zhodnotí lidský a ekonomický potenciál a sociální hodnotu prostředí města jako klíčové prvky 
akcelerace rozvoje města; 

● zúročí svou polohu ve vztahu k možnostem cestovního ruchu v okolí; 

● zvýrazní možnosti kvalitního života v obci s dobrou nabídkou služeb pro všechny věkové a 
sociální skupiny obyvatelstva. 

Vize města Kojetín:  

V horizontu Strategického plánu, tj. okolo roku 2025, chce být město Kojetín dynamickou prosperující 
obcí s cílem dlouhodobě udržitelného rozvoje města, s hezkým prostředím, poskytující venkovské 
bydlení blízké přírodě a zabezpečující některé služby typické pro menší město.  

B.2 Opatření a aktivity 
Konkrétní kroky vedoucí k naplnění programových cílů jsou právě opatření, která se dále člení na 
aktivity. Naplněním všech aktivit konkrétního opatření se naplní i opatření samotné, což bude mít za 
následek přiblížení se požadovanému stavu města v příštích 5 letech. 

Opatření 1 Zajištění veřejné vybavenosti v obci 

Opatření 2 Zajištění kvalitní infrastruktury 

Opatření 3 Zkvalitnění prostředí města 

Opatření 4 Podpora společenského a kulturního života v obci 



Opatření 1 Zajištění veřejné vybavenosti v obci 

Název aktivity Důležitost Termíny 
Odpovědn

ost 
Náklady 

Zdroje 

financování 

MŠ Hanusíkova vysoká 2025 
Odbor 
VŽPD 

11,8 mil. 
Kč 

Dotace IROP, 
MMR, MF, zbytek 
vlastní zdroje 

Komentář: V roce 2017 byla vypracována projektová dokumentace na zateplení objektu, včetně úprav 
venkovních teras a venkovního výtahu pro přepravu invalidních osob. Vnitřní úpravy jsou taktéž 
navrženy pro bezbariérový pohyb po celém objektu.  

ZŠ nám. Míru – půdní vestavba vysoká 2025 
Odbor 
VŽPD 

49,6 mil. 
Kč 

Dotace IROP, 
MMR, MF, zbytek 
vlastní zdroje 

Komentář: Tento projekt navazuje na již realizovanou modernizaci základní školy, která spočívala 
v modernizaci stávajících učeben na učebny s odborným zaměřením – přírodovědné, jazykové atd. 
Z důvodu potřeby rozšíření počtu odborných učeben byla vypracována projektová dokumentace na 
novou výstavbu učeben v půdním prostoru. 

KD Popůvky střední 
2021-
2025 

Odbor 
VŽPD 

12,2 mil. 
Kč 

Dotace MMR, 
zbytek vlastní 
zdroje 

Komentář: Město Popůvky jsou součástí města Kojetín. Kulturní dům od dob minulých neprošel 
žádnou rekonstrukcí, nebo modernizací. V r. 2017 byl vypracován projekt na zateplení objektu 
s celkovou revitalizací. V současné době je rozpočet stavby připraven dle požadavku dotace, kde se 
očekává vyhlášení výzvy. 

Bazén střední 
2023 -

2030 

Odbor 

VŽPD 

107,6 mil. 

Kč 
vlastní zdroje 

Komentář: Město Kojetín nechalo v r. 2018 zpracovat architektonickou studii rozšíření stávající 
sportovní haly v Kojetíně (dokončenou r. 2015), jehož součástí bude hala pro badminton a krytý 
plavecký bazén. Jedná se o dlouhodobý investiční záměr. V současné době probíhá průzkum 
inženýrských sítí, které jsou na příslušných pozemcích. Dle jejich vyjádření bude provedeno VŘ na PD 
plaveckého bazénu s přístavbami, následně realizace dle možností dotací.  

 

Opatření 2 Zajištění kvalitní infrastruktury  

Název aktivity Důležitost Termíny 
Odpovědn

ost 
Náklady 

Zdroje 

financování 

Cyklostezka Kojetín – Tovačov střední 
2021-
2022 

Odbor 
VŽPD 

16,6mil.
Kč 

Dotace kraj, IROP, 
SFPI, zbytek vlastní 
zdroje 



Komentář: Město Kojetín, na základě Smlouvy o spolupráci mezi městy a městami na přípravu 
cyklistické stezky, nechalo vypracovat projektovou dokumentaci na cyklostezku Kojetín – Tovačov 
v katastrálním území Kojetín. Tato část cyklostezky, bude vybudována v délce 1327 m, a to na koruně 
protipovodňové hráze na levé straně ve směru proti proudu řeky Moravy. 

Cyklostezka Kojetín – 
Bezměrov  

střední 
2022-
2025 

Odbor 
VŽPD 

25,5mil.
Kč 

Dotace kraj, IROP, 
SFPI, zbytek vlastní 
zdroje 

Komentář: Město Kojetín, na základě Smlouvy o spolupráci mezi městy a městami na přípravu 
cyklistické stezky, nechalo vypracovat projektovou dokumentaci na cyklostezku Kojetín – Bezměrov 
v katastrálním území Kojetín. Tato část cyklostezky, bude vybudována po hranici katastru s obcí 
Bezměrov a to od mostu Dr. Šíleného přes řeku Moravu v Kojetíně., a to na koruně protipovodňové 
hráze na pravé straně ve směru proti proudu řeky Moravy. Tato část bude navazovat na cyklostezku 
Kojetín – Tovačov. 

Cyklostezka kolem Alberta střední 
2021-
2022 

Odbor 
VŽPD 

3.3mil.K
č 

 Dotace kraj, IROP, 
SFPI, zbytek vlastní 
zdroje 

Komentář: Nově zbudovaná cyklostezka propojí ulici Mlýnskou, na níž se nachází část cyklostezky 
vybudovaná v rámci rekonstrukce ulice v roce 2018 s ulicí Olomouckou, a to v celkové délce 318 m. 
V rámci uvedené stezky bude mimo jiné upraven přechod pro chodce (posunutí včetně osvětlení) na 
ulici Olomoucká a příprava napojení případné další etapy na rohu ulic Polní a Olomoucká (za ulicí Polní 
směrem na Uhřičice). 

Chodníky vysoká 
2021-
2031 

Odbor 
VŽPD 

37,9mil. 
Kč 

Dotace kraj, IROP, 
SFPI, zbytek vlastní 
zdroje 

Komentář: Město Kojetín, odbor výstavby, životního prostředí a dopravy, připravil investiční akci 
s názvem „Rekonstrukce chodníků Kojetín“. Předmětem uvedené investiční akce bude rekonstrukce 
celkem 23 částí chodníku v Kojetíně a Popůvkách, Jedná se především o předlažbu stávajících 
chodníků, včetně výměny obrub, úpravy odvodnění a provedení bezbariérovosti všech komunikací 
navazujících vzájemně na sebe. 

Místní komunikace ve městě 
Kojetín 

vysoká 2021 
Odbor 
VŽPD 

10,7mil.
Kč 

Dotace kraj, MMR, 
zbytek vlastní 
zdroje 

Komentář: Záměrem Města Kojetín je v roce 2021, mimo jiné, provést rekonstrukci části místní 
komunikace na Tržním náměstí a místní komunikace na ulici Blanská v Kojetíně. Rekonstrukce spočívají 
v celkové obnově asfaltových povrchů včetně osazení nových obrub, rozšíření o nová parkovací stání 
podél obou komunikací. Na ulici Blanská dojde dále i k celkové rekonstrukci stávajícího parkoviště 
v horní části ulice, tedy u výjezdu na ulici Kroměřížská. 

Kanalizace části Kojetína - 
Závodí 

vysoká 
2022-
2025 

Odbor 
VŽPD 

13,8 mil. 
Kč 

vlastní zdroje 

Komentář: Tato část Kojetína nebyla doposud odkanalizována. Realizace projektu byla zahájena r. 
2019 zadáním požadavků pro vypracování PD a stavebního povolení. V r. 2020 byla předána nová PD. 
Projekt je rozdělen na hlavní stoku Závodí a přečerpávací stanici. Tou budou splašky vedeny tlakovým 
potrubím pod korytem Mlýnského náhonu a napojeny na stávající kanalizaci v ulici Přerovská, ústící do 
ČOV. Realizace projektu bude provedena dle úspěšnosti žádosti o dotaci, které budou vyhlášeny 
v následujícím období. 



Rekonstrukce ulice Sladovní střední 
2024 - 
2026 

Odbor 
VŽPD 

16,2 
mil.Kč 

vlastní zdroje 

Komentář: Investiční akce „Rekonstrukce ulice Sladovní“ spočívá v provedení předlažby stávajících 
chodníků, , včetně výměny obrub a úpravy odvodnění,  přemístění části chodníků před BD Sladovna 
s navazující úpravou stávajícího parkoviště. Dále v rámci investiční akce, bude vybudováno nové 
parkoviště pro osobní vozidla, přeložky inženýrských sítí a pokládka vedení k novým lampám 
veřejného osvětlení. 

Opatření 3 Zkvalitnění prostředí města 

Název aktivity Důležitost Termíny 
Odpovědn

ost 
Náklady 

Zdroje 

financování 

Areál Pod Oborou vysoká 2025 
Odbor 
VŽPD 

15,1 mil. Kč 
Dotace MMR, 
vlastní zdroje 

Komentář: Areál Pod Oborou je dlouhodobou investiční akcí města Kojetín. Projekt obsahuje soubor 
demolic budov a vyrovnání terénu, dále v budoucí době zasíťování, rozdělení pozemků, vybudování 
komunikací, chodníků a prodej stavebních pozemků pro RD. V r. 2020 proběhlo odstranění 
původních zahrádek, v r. 2021 je plánovaná demolice obytného domu, přilehlých garáží, hospodářské 
budovy a skladů. Poté bude celý areál geodeticky a výškově zaměřen a terén upraven nad zátopovou 
výšku. Termín dokončení první fáze v r. 2021. Po vypracování PD budou oslovené developerské 
společnosti, které pomohou městu Kojetín s dokončením investičního záměru včetně prodeje 
stavebních pozemků budoucím stavebníkům RD.  

Biocentrum Kojetín vysoká 
2020 - 
2022 

Odbor 
VŽPD 

29,7 mil. Kč 
Dotace MŽP, 
OPŽP, zbytek 
vlastní zdroje 

Komentář: Tento projekt je financován z dotací OPŽP. Jedná se areál o velikosti cca 10 ha, 
s umístěním 7 vodních tůní s litorály propojených vodními příkopy a komunikačním chodníkem – 
naučnou stezkou. Průtok vody bude regulován napouštěcími a vypouštěcími stavidly. V tůních budou 
vysazeny a osazeny vybrané druhy fauny a flory dle projektové dokumentace.  Se stavbou bylo 
započato v 01.07.2020. V první fázi bylo provedeno geodetické zaměření, dále zemní práce včetně 
betonáží stavidel S1 –S4. V 10/2020, tedy v období vegetačního klidu byly započaty práce na Tůni I. 
Z důvodu záplav byly práce přerušeny do poloviny 11/2020.  

Demolice 102, 107, 108, 447 vysoká 
2021- 
2022 

Odbor 
VŽPD 

7,25 mil. Kč 
Dotace MMR, 
vlastní zdroje 

Komentář: Město Kojetín zařadilo do svých investic na r. 2021 demolici výše uvedených objektů. 
Jedná se neobydlené domy s narušenou statikou a nerentabilní rekonstrukcí. Bude zažádáno o dotaci 
z programu MMR, Obnova a rozvoj venkova. PD vypracováno, st. povolení vystaveno.  

Opatření 4 Podpora společenského a kulturního život v obci 

Název aktivity Důležitost Termíny Odpovědnost Náklady 
Zdroje 

financování 

Podpora 

pořádání 

společenských, 

kulturních a 

sportovních akcí 

střední 2021-2025 

Městské 

kulturní 

středisko 

Kojetín, 

1 mil. Kč 

Dotace 

KÚOK, MMR, 

MAS, zbytek 

vlastní 



příspěvková 

organizace 

Komentář: podpora pořádání společenských a kulturních a sportovních akcí např. hody, plesy, dětský 

den, vítání občánků, masopust, cyklovýlet, apod.  

Pořízení 

vybavení pro 

společenských, 

kulturních a 

sportovních akcí 

střední 2021-2025 

Městské 

kulturní 

středisko 

Kojetín, 

příspěvková 

organizace 

1 mil. Kč 

Dotace 

KÚOK, MMR, 

MAS, zbytek 

vlastní 

Komentář: pořízení mobiliáře a vybavení pro společenské, kulturní a sportovní akce např. podium, 

velkokapacitní stany, lavice, stoly, pivní sety apod. 

Podpora 

činnosti spolků 

v obci 

střední 2021-2025 

Městské 

kulturní 

středisko 

Kojetín, 

příspěvková 

organizace 

0,5 mil. Kč 

Dotace 

KÚOK, MMR, 

MAS, zbytek 

vlastní 

Komentář: Podpora činnosti místních zájmových organizací prostřednictvím dotací. 

B.3 Podpora realizace programu 
PRO je závazným dokumentem pro přípravu rozpočtu města, ale také pro rozhodování a pro činnost 
jednotlivých orgánů města.  

K úspěšné realizaci, koordinaci a monitoringu bude využita řídící složka ve složení starosta, 
místostarosta a zastupitelstvo. Řídící složka bude zodpovědná za správnou realizaci aktivit a bude 
koordinovat všechny činnosti s tím spojené, včetně aktualizací PRO. Taktéž bude zveřejňovat všechny 
další informace vztahujících se k PRO na internetových stránkách nebo v Kojetínském zpravodaji. 
Nejdůležitějším bodem je ovšem iniciovat realizaci opatření a aktivit, přenést činnosti a pravomoci na 
konkrétní jedince a zajišťovat zdroje financování.   

Řídící výbor se bude scházet dle potřeby alespoň 1x ročně. Informace o setkání řídící skupiny budou 
zveřejněny na internetových stránkách města. Součástí těchto informací by mělo být následující: 

● shrnutí realizovaných projektů za uplynulý rok a průběh realizace jednotlivých aktivit a 
projektů 

● záznam o odchylkách od plánovaného průběhu realizace 

● návrh na změny ve strategickém plánu 

Aktualizace PRO bude probíhat obvykle 1x ročně, nejlépe na konci kalendářního roku ve vazbě na 
rozpočet města. PRO je potřeba revidovat pravidelně podle aktuální situace. Podnětem k aktualizaci 
může být vážná změna vnějších podmínek nebo potřeba stanovení nových cílů. Změna bude prováděna 
přímo do PRO. Aktualizace musí být vždy schválena na jednání zastupitelstva. Aktualizovaný strategický 
plán se poté vyvěsí na webových stránkách města.  
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